
 

BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMO SUTARTIS Nr. SUT-267 

2020 m. gruodžio 10 d. 

Šiauliai 

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“, juridinio asmens kodas 190529495, buveinės adresas 

Dainų g. 31, 78236 Šiauliai (toliau – Įstaiga), atstovaujamas direktorės Romos Jarulienės, veikiančios 

Įstaigos nuostatų pagrindu, ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, juridinio asmens kodas 

300056938, buveinės adresas Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai (toliau – Švietimo centras), 

atstovaujamas direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios Šiaulių miesto savivaldybės švietimo 

centro direktoriaus pareigas Aistės Dijokienės, veikiančios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 

m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-305 pagrindu (toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis), 

atsižvelgdamos į tai, kad  Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-

307 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos“ (aktuali Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-380 redakcija) Švietimo centrui pavesta vykdyti Įstaigos 

buhalterinės  apskaitos tvarkymą, Šalys sudarė šią buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį (toliau 

– Sutartis). 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

 

1. Įstaiga Sutartimi paveda, o Švietimo centras įsipareigoja neatlygintinai pagal Įstaigos 

pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir kitą informaciją, vadovaudamasis viešojo sektoriaus 

subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymą 

reglamentuojančiais teisės aktais, organizuoti Įstaigos buhalterinę apskaitą. 

 

II. ŠALIŲ PAREIGOS 

 

2. Įtaiga užtikrina:  

2.1. Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos 

aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. 

nutarimu Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 13 ir 15 punktuose nurodytų 

funkcijų ir pareigų atlikimą; 

2.2. nepažeisdama teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešojo sektoriaus subjektų 

buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą, 

nustatytos tvarkos ir terminų, buhalterinės apskaitos dokumentų ir kitos informacijos, reikalingos 

Įstaigos buhalterinei apskaitai tvarkyti (Sutarties 1 priedas) ir Aprašo 3.5–3.7 papunkčiuose 

nurodytoms ataskaitoms parengti pateikimą Švietimo centrui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

buhalterinės apskaitos dokumentų pasirašymo (patvirtinimo) arba jų gavimo, kitos informacijos 

parengimo (kai informacija teikiama Įstaigos iniciatyva) arba Švietimo centrui paprašius. Papildomai, 

Šalių susitarimu nustatomi konkrečių dokumentų pateikimo terminai: 

2.2.1. įsakymų dėl darbuotojų priėmimo ir/ar atleidimo iš darbo kopijos – tą pačią dieną 

darbuotoją priėmus ir/ar atleidus iš darbo; 

2.2.2. įsakymų dėl atostogų darbuotojui suteikimo ne pagal patvirtintą Įstaigos grafiką kopijos 

- ne vėliau kaip 3 darbo dienos prieš atostogų pradžią; 

2.2.3. sąskaitų ir kitų apmokėjimų per banką – ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 28 dienos; 

2.2.4. avansinių apyskaitų apie įvykdytas komandiruotes – grįžus darbuotojui iš 

komandiruotės per  3 darbo dienas. 

2.2.5. Įstaigos darbuotojų preliminaraus einamojo mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščio 

– ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) darbo dienoms iki paskutinės mėnesio darbo dienos ir patvirtinto 

darbo laiko apskaitos žiniaraščio paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną, kai įstaigos darbuotojams 

darbo užmokestis mokamas einamąjį mėnesį – avansai mokami einamojo mėnesio 12 – 15 dienomis, 

o atlyginimai mokami paskutinę darbo dieną. 



2.3. Buhalterinės apskaitos dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Įstaigos buhalterinei 

apskaitai tvarkyti, Įstaiga teikia Švietimo centrui per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo 

sistemą „E. pristatymas“ ar kitu Šalių nustatytu būdu. 

3. Švietimo centras užtikrina: 

3.1. Aprašo 19 ir 21 punktuose nurodytų funkcijų ir pareigų atlikimą; 

3.2. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, viešojo 

sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų 

ataskaitų patvirtintų atsakingų institucijų (valstybės ir savivaldybės), rengiamų naudojantis 

buhalterinės apskaitos registrais (toliau kartu – ataskaitos), parengimą; 

3.3. Sutarties 3.2 papunktyje nurodytų ataskaitų pateikimą Įstaigai ne vėliau kaip likus 4 darbo 

dienoms iki teisės aktuose, reglamentuojančiuose jų pateikimą, nurodytos atitinkamų ataskaitų 

rinkinių pateikimo kontroliuojančiajam viešojo sektoriaus subjektui ir (arba) Finansų ministerijai 

dienos, o kitos Įstaigos prašomos buhalterinės apskaitos informacijos pateikimą Įstaigai ne vėliau 

kaip per 4 darbo dienas nuo Įstaigos kreipimosi; 

3.4. darbo užmokesčio už einamąjį mėnesį išmokėjimą Įstaigos darbuotojams Įstaigos 

nustatytą darbo užmokesčio mokėjimo dieną, bet ne anksčiau kaip einamojo mėnesio 12 dieną ir 

paskutinę mėnesio darbo dieną, jeigu pagal Įstaigos nustatytą darbuotojų darbo užmokesčio 

mokėjimo tvarką darbo užmokestis mokamas du kartu per mėnesį; 

3.5. Įstaigos mokėjimų atlikimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (išskyrus atvejus, kai 

mokėjimui atlikti Įstaigos pateiktame dokumente nurodytas kitas apmokėjimo terminas) nuo 

buhalterinės apskaitos dokumentų gavimo. 

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

4. Šalys atsako už Sutartyje nustatytų pareigų ir kitų įpareigojimų tinkamą vykdymą.  

5. Įstaiga atsako už tai, kas nurodyta Aprašo 12 punkte, taip pat už: 

5.1. Švietimo centrui pateikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų atitiktį įstatymų ir kitų 

teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymą, 

reikalavimams; 

5.2. Sutartyje nurodytoms Švietimo centro pareigoms atlikti reikalingų buhalterinės apskaitos 

dokumentų perdavimą laiku; 

5.3. Įstaigos ūkinių operacijų teisėtumą. 

6. Švietimo centras atsako už tai, kas nurodyta Aprašo 18 punkte, taip pat už: 

6.1.  Įstaigos teisingos Sutarties 3.2 papunktyje nurodytų ataskaitų ir kitos Įstaigos prašomos 

buhalterinės apskaitos informacijos parengimą ir pateikimą laiku; 

6.2. buhalterinės apskaitos dokumentų praradimą, įvykusį dėl jo kaltės; 

6.3. Įstaigos pateiktos informacijos konfidencialumą, išskyrus teisės aktų, reglamentuojančių 

privalomą informacijos pateikimą, numatytus atvejus; 

6.4. buhalterinių įrašų teisingumą. 

7. Šalių teisės ir pareigos, kylančios iš šios Sutarties, negali būti perduotos kitiems asmenims, 

išskyrus atvejus, kai toks perdavimas tiesiogiai numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose. 

8. Už įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

9. Šalys įsipareigoja tretiesiems asmenims neatskleisti buhalterinėje apskaitoje esančių 

asmens duomenų arba nesuteikti kitokios galimybės bet kokia forma su jais susipažinti, išskyrus 

teisės aktų, reglamentuojančių privalomą informacijos pateikimą, numatytus atvejus.  

 

IV. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

 

10. Sutarčiai ir jos nuostatų aiškinimui bei Sutartyje nereglamentuotų klausimų sprendimui 

taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 



11. Ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami derybų būdu. Kilus ginčui, viena 

Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą 

spręsti derybų būdu, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 dienų nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybų būdu 

gavimo dienos.  

12. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo pirmojo pasiūlymo ginčą 

spręsti derybų būdu gavimo dienos. 

13. Jeigu ginčo išspręsti derybomis nepavyksta, visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar su ja 

susiję, sprendžiami teismuose. 

 

V. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS 

 

14. Sutartis įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d. ir galioja neterminuotai. 

15. Sutartis laikoma nutraukta Įstaigos reorganizavimo arba likvidavimo dieną arba kai Įstaiga 

yra išbraukiama iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, 

Vyriausybės atstovų įstaigos, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, 

kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, kurių buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo 

administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo 

administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“. 

16. Sutartis gali būti keičiama abipusiu Šalių susitarimu arba vienašališkai Lietuvos ir 

Respublikos civiliniame kodekse ir šioje Sutartyje nustatytais atvejais, įspėjus kitą Šalį raštu prieš 30 

dienų. 

17. Sutarties pakeitimą inicijuojanti Šalis kreipiasi į kitą Šalį raštu su Sutarties pakeitimo 

projektu ar rašytiniais pasiūlymais tartis dėl konkrečių Sutarties pakeitimų, o kita Šalis įsipareigoja 

per 10 dienų atsakyti pakeitimą inicijavusiai Šaliai. 

18. Sutarties priedo 1 duomenys keičiami ir (arba) papildomi nauju Sutarties priedu, kuris 

tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

19. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių 

įgaliotų atstovų, išskyrus Sutarties 16 punkte nurodytus vienašališkus Sutarties keitimo atvejus. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Kiekviena Šalis turi pranešti raštu kitai Šaliai apie bet kokius pakeitimus, susijusius su 

Šalių teisinio statuso, pavadinimo, adreso ar kitų rekvizitų, nurodytų Sutartyje, pasikeitimais ar 

patikslinimais, per 5 darbo dienas nuo pakeitimų atsiradimo dienos. 

21. Sutartis sudaroma ir pasirašoma lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais 

egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

22. Šalių santykius, kurių nereguliuoja ši Sutartis, Šalys sprendžia vadovaudamosi Lietuvos 

Respublikos teisės aktais.  

23. Šalių įgalioti asmenys, kurie stebi, prižiūri, koordinuoja, kontroliuoja, kaip vykdoma 

Sutartis: 

 Įstaigos įgaliotas asmuo 

 

Švietimo centro įgaliotas asmuo 

 

Pareigos, vardas ir 

pavardė 

Raštinės administratorė 

Dovilė Dervinskė 

Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo centro Centralizuotos 

buhalterinės apskaitos padalinio 

vadovas Aurelijus Juška 

Telefonas (8 41) 55 2692 

8 600 50518 

+37068317469 

El. paštas rugiagele@splius.lt aurelijus.juska@siauliai.lt 

mailto:aurelijus.juska@siauliai.lt


Pareigos, vardas ir 

pavardė 

Mitybos organizatorė 

Ernesta Daugėlienė 

 

Telefonas 8 618 86311  

El. paštas ernestadaugeliene@gmail.com  

 

Apie įgaliotų asmenų pakeitimus Šalys raštu privalo informuoti viena kitą per 3 darbo dienas 

nuo įgaliotų asmenų pasikeitimo dienos.  

 

VII. ŠALIŲ PARAŠAI 

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ 

Dainų g. 31, 78236 Šiauliai 

Tel. 8 41 55 2692 

Įstaigos kodas 190529495 

El.p. rugiagele@splius.lt 

 

Direktorė Roma Jarulienė 

 

 

 

__________________ 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras 

Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai                       

Tel. +370 41 526 045 

Įstaigos kodas 300056938 

El.p. sv.centras@siauliai.lt 

 

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro 

direktoriaus pareigas Aistė Dijokienė 

 

___________________ 
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2020 m. gruodžio 10 d. Buhalterinės apskaitos 

organizavimo sutarties Nr. SUT-267 

1 priedas 

 

APSKAITOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS, REIKALINGOS 

BUHALTERINEI APSKAITAI TVARKYTI IR ATASKAITOMS RENGTI, SĄRAŠAS 

 

 

I. DOKUMENTAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU NEMATERIALIUOJU, 

ILGALAIKIU MATERIALIUOJU, BIOLOGINIU TURTU, ATSARGOMIS 

 

1. Sprendimai: 

1.1. sprendimai dėl atiduodamo naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto 

naudingo tarnavimo laiko ir likvidacinės vertės; 

1.2. sprendimai dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko 

ir likvidacinės vertės keitimo; 

1.3. sprendimai dėl turto būklės pagerinimo darbų, kai atlikti darbai priskiriami prie 

einamojo remonto ar prie esminio pagerinimo darbų; 

1.4. sprendimai dėl nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto, atsargų 

inventorizacijos rezultatų patvirtinimo; 

1.5. sprendimai dėl inventorizacijos metu rasto buhalterinėje apskaitoje neregistruoto 

nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo arba biologinio turto, atsargų vertinimo; 

1.6. sprendimai dėl inventorizacijos metu rasto nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo arba 

biologinio turto, atsargų trūkumo išieškojimo. 

 

2. Aktai: 

2.1. nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo arba biologinio turto, atsargų perdavimo ir 

priėmimo aktai, kai turtas perduodamas įstaigos viduje (gali būti laisvos formos); 

2.2. valstybės turto, perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise, perdavimo ir 

priėmimo aktai (kaip nustatyta aktualiame galiojančiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarime);  

2.3. nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo arba biologinio turto, atsargų perdavimo 

naudoti veikloje aktai;  

2.4. nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo arba biologinio naudojimo veikloje nutraukimo 

aktai;  

2.5. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto sujungimo aktai; 

2.6. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto išskaidymo aktai;  

2.7. turto pergrupavimo aktai arba pažymos; 

2.8. pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo, ilgalaikio 

materialiojo arba biologinio turto, ūkinio inventoriaus nurašymo ir likvidavimo aktai; 

2.9. biologinio turto prieauglio ir prieauglio pirminio pripažinimo ir įvertinimo aktai. 

 

3. Pažymos: 

3.1. nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo arba biologinio turto, atsargų vertės pokyčio 

pažymos;  

3.2. nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo arba biologinio turto, atsargų nuvertėjimo 

pažymos;  

3.3. nuostolio dėl nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo arba biologinio turto, atsargų 

nuvertėjimo panaikinimo pažymos;  

3.4. nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamųjų daiktų apžiūros 

pažymos. 
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4. Kiti dokumentai ir informacija: 

4.1. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto amortizacijos (nusidėvėjimo) 

normatyvai; 

4.2. ilgalaikio, biologinio turto, atsargų pirkimo sutartys; 

4.3. ilgalaikio, biologinio turto, atsargų pirkimo arba pardavimo sąskaitos faktūros; 

4.4. inventorizacijos aprašai;  

4.5. turto pardavimo aukcione dokumentai; 

4.6. informacija apie atsargų pasigaminimą; 

4.7. kiti dokumentai, kuriais patvirtinamos su nematerialiuoju ir ilgalaikiu materialiuoju 

arba biologiniu turtu, atsargomis susijusias ūkinės operacijos ir (ar) ūkiniai įvykiai; 

4.8. kita informacija, kurios negalima nustatyti iš pateiktų apskaitos dokumentų, tačiau 

reikia pateikti finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, jei centralizuotos apskaitos įstaiga tokios 

informacijos prašo.  

 

II. DOKUMENTAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU FINANSINIU TURTU 

 

5. Sprendimai: 

5.1. sprendimai dėl investicijų į kontroliuojamuosius ir asocijuotuosius subjektus 

didinimo, subjektų nuostolių dengimo, kapitalo mažinimo; 

5.2. sprendimai dėl palūkanų normos ilgalaikių gautinų sumų amortizuotai savikainai 

skaičiuoti; 

5.3. sprendimai dėl gautinų sumų nuvertinimo ir nurašymo. 

 

6. Aktai: 

6.1. investuojamo turto perdavimo aktai. 

 

7. Pažymos: 

7.1. pažymos apie paskelbtus dividendus; 

7.2. pažymos dėl finansinio turto nuvertėjimo; 

7.3. apskaičiuotų delspinigių ar kitų netesybų pažymos su detalizuojančiais požymiais. 

 

8. Kiti dokumentai ir informacija: 

8.1. kontroliuojamųjų ir nekontroliuojamųjų viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų 

ataskaitų konsolidavimo grupei, sąrašai; 

8.2. kontroliuojamųjų ne viešojo sektoriaus subjektų sąrašai nurodant turimą balsų skaičių 

(procentais) finansinių metų pradžioje ir finansinių metų pabaigoje; 

8.3. asocijuotųjų subjektų sąrašai ir informacija apie turimą balsų skaičių (procentais) 

finansinių metų pradžioje ir finansinių metų pabaigoje; 

8.4. valstybės ir savivaldybės įmonių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų 

akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių audituotos metinės finansinės ataskaitos (jei teikiamos 

neaudituotos metinės ataskaitos, turi būti paaiškinta, kodėl jos neaudituotos); 

8.5. kita informacija, reikalinga investicijoms į kontroliuojamuosius ir asocijuotuosius 

subjektus, nuosavybės metodo įtakai apskaičiuoti, jei centralizuotos apskaitos įstaiga tokios 

informacijos prašo; 

8.6. informacija apie gautinų sumų perdavimą (skolų perdavimą išieškoti, skolų perdavimą 

pagal faktoringo sutartį) kitiems subjektams; 

8.7. gautinų sumų ir kito finansinio turto inventorizacijos aprašai; 

8.8. kasos pajamų ir išlaidų orderiai, kasos operacijų (kasos knygos) ataskaitos; 

8.9. kiti dokumentai, kuriais patvirtinamos su finansiniu turtu susijusios ūkinės operacijos 

ir (ar) ūkiniai įvykiai; 
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8.10. kita informacija, kurios negalima nustatyti iš pateiktų apskaitos dokumentų, tačiau 

reikia pateikti finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, jei centralizuotos apskaitos įstaiga tokios 

informacijos prašo. 

 

III. DOKUMENTAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU FINANSAVIMO SUMOMIS 

 

9. Pažymos: 

9.1. gautos iš kitų viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sumų pažymos. 

 

10. Kiti dokumentai ir informacija: 

10.1. sutartys (su jas detalizuojančiais priedais) su finansavimo sumų davėjais; 

10.2. asignavimų poreikio prognozės.  

 

IV. DOKUMENTAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU ĮSIPAREIGOJIMAIS, 

POATASKAITINIAIS ĮVYKIAIS, PAJAMOMIS, SĄNAUDOMIS 

 

11. Informacija apie įsipareigojimus ir poataskaitinius įvykius: 

11.1. darbo užmokesčiui apskaičiuoti reikalinga informacija;  

11.2. informacija apie įsipareigojimų vykdymo atidėjimą (sutartys, sudarytos dėl 

trumpalaikių įsipareigojimų perkėlimo į ilgalaikius); 

11.3. informacija apie teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas (pareiškėjas) ar atsakovas 

dalyvauja Įstaiga, nurodant ieškinio sumą, tikėtiną teismo proceso baigtį, tikimybę, kad Įstaiga gali 

patirti sąnaudų arba gauti pajamų (žalos atlyginimą);  

11.4. mokėtinų sumų inventorizacijos aprašai; 

11.5. informacija apie Įstaigos kitiems subjektams suteiktas garantijas ir jų pokyčius; 

11.6. kiti dokumentai, kuriais patvirtinamos su įsipareigojimais susijusios ūkinės operacijos 

ir (ar) ūkiniai įvykiai; 

11.7. kita informacija, kurios negalima nustatyti iš pateiktų apskaitos dokumentų, tačiau 

reikia pateikti finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, jei centralizuotos apskaitos įstaiga tokios 

informacijos prašo. 

 

12. Informacija apie pajamas: 

12.1. nuomos ir kitų paslaugų sutartys; 

12.2. prekių ir paslaugų pardavimo sąskaitos faktūros; 

12.3. darbų atlikimo perdavimo ir priėmimo aktai; 

12.4. pažymos apie apskaičiuotas valstybės (vietines) rinkliavas; 

12.5. pažymos apie apskaičiuotas baudas; 

12.6. kiti dokumentai, kuriais patvirtinamos su pajamomis susijusios ūkinės operacijos ir 

(ar) ūkiniai įvykiai; 

12.7. kita informacija, kurios negalima nustatyti iš pateiktų apskaitos dokumentų, tačiau 

reikia pateikti finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, jei centralizuotos apskaitos įstaiga tokios 

informacijos prašo. 

 

13. Informacija apie sąnaudas: 

13.1. paslaugų įsigijimo PVM sąskaitos faktūros (sąskaitos faktūros); 

13.2. darbų perdavimo ir priėmimo aktai; 

13.3. gautos pažymos arba sąskaitos faktūros išlaidoms kompensuoti; 

13.4. komandiruočių ir kitų išlaidų avanso apyskaitos su išlaidų pagrindimo dokumentais;  

13.5. kiti dokumentai, kuriais patvirtinamos su sąnaudomis susijusios ūkinės operacijos ir 

(ar) ūkiniai įvykiai; 
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13.6. kita informacija, kurios negalima nustatyti iš pateiktų apskaitos dokumentų, tačiau 

reikia pateikti finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, jei centralizuotos apskaitos įstaiga tokios 

informacijos prašo. 

______________ 
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