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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 

SUPAPRASTINTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS 
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama
pelno  nesiekiančių  ribotos  civilinės  atsakomybės  juridinių  asmenų  (toliau  –  pelno  nesiekiantys
juridiniai  asmenys),  pasirinkusių  supaprastintą  buhalterinę  apskaitą  (toliau  –  apskaita),  metinės
ataskaitos parengimo tvarka.
2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos
buhalterinės  apskaitos  įstatyme,  Pelno  nesiekiančių  juridinių  asmenų  buhalterinės  apskaitos  ir
finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų
ministro įsakymu.
3. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą ir rengdami metinę ataskaitą,
vadovaujasi  Pelno  nesiekiančių  juridinių  asmenų  buhalterinės  apskaitos  ir  finansinių  ataskaitų
sudarymo ir pateikimo taisyklėse nustatytais bendraisiais apskaitos principais.
4. Jeigu Apraše nereglamentuotos nuostatos, būtinos  pelno nesiekiančio juridinio asmens
ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams (toliau kartu – ūkinės operacijos) užregistruoti, ir metinė
ataskaita  teisingai  neparodo  šio  asmens  finansinės  būklės,  veiklos  rezultatų,  pelno  nesiekiantis
juridinis asmuo gali pasirinkti taikyti atitinkamas Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių nuostatas.

II SKYRIUS
ŪKINIŲ OPERACIJŲ REGISTRAVIMAS, APSKAITOS REGISTRAI

5. Pelno  nesiekiantis  juridinis  asmuo ūkinių  operacijų  duomenis  registruoja  apskaitos
registruose darydamas paprastąjį įrašą. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato pelno
nesiekiantis juridinis asmuo pagal savo poreikius.
6. Rekomenduojami dažniausiai vykstančių ūkinių operacijų apskaitos registrai:
6.1. Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registras (1 priedas);
6.2. Finansavimo sumų apskaitos registras (2 priedas);
6.3. Įsipareigojimų apskaitos registras (3 priedas);
6.4. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registras (4 priedas).
7. Atsižvelgiant  į  pelno  nesiekiančio  juridinio  asmens poreikius  ir  atliekamas  ūkines
operacijas  gali  būti  sudaromi  ir  kiti  apskaitos  registrai  (nematerialiojo  turto,  finansinio  turto,
atsargų, išankstinių apmokėjimų, gautinų sumų ir pan.).

PIRMASIS SKIRSNIS
PINIGŲ MOKĖJIMO SĄSKAITOJE APSKAITOS REGISTRAS

8. Pinigų  mokėjimo  sąskaitoje  apskaitos  registre  registruojami  į  mokėjimo  paslaugų  teikėjo
atidarytą mokėjimo sąskaitą gauti ir iš jos išmokėti pinigai. Gali būti sudaromas atskiras kiekvienos
mokėjimo sąskaitos, kiekvienos valiutos (eurų arba užsienio valiutos) apskaitos registras. Valiutinė
operacija registruojama apskaitoje eurais pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos valiutos santykį.
Rengiant  metinę  ataskaitą,  valiutiniai  straipsniai  įvertinami  eurais  pagal  paskutinės  ataskaitinio
laikotarpio  dienos  valiutos  santykį.  Apskaitoje  taikomas  euro  ir  užsienio  valiutos  santykis
nustatomas vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.
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9. Pildant Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registrą nurodoma:
9.1. 1 skiltyje – įrašo eilės numeris;
9.2. 2 skiltyje – ataskaitinio laikotarpio pradžioje mokėjimo sąskaitoje turimų pinigų likutis;
9.3. 3 skiltyje – pinigų gavimo arba išmokėjimo data, ūkinę operaciją pagrindžiančio apskaitos
dokumento numeris;
9.4. 4 skiltyje – iš ko gauti arba kam išmokėti pinigai;
9.5. 5 skiltyje – per ataskaitinį  laikotarpį gautų pinigų suma. Ši skiltis gali būti skaidoma į
detalesnes skiltis pagal pinigų priėmimo tikslą;
9.6. 6 skiltyje – per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų pinigų suma. Ši skiltis gali būti skaidoma į
detalesnes skiltis pagal pinigų išmokėjimo tikslą;
9.7. 7 skiltyje – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojamas pinigų likutis: prie pinigų
likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2 skiltis) pridedama per ataskaitinį laikotarpį gautų pinigų
suma (5 skiltis) ir atimama per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų pinigų suma (6 skiltis).
10. Į kasą priimti ir iš jos išmokėti pinigai pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų
atlikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu
Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, turi būti
registruojami  kasos  knygoje.  Esant  poreikiui  kartu  su  kasos  knyga  gali  būti  sudaromas  Pinigų
kasoje  apskaitos  registras,  kuris  pildomas  taip  pat  kaip  Pinigų  mokėjimo  sąskaitoje  apskaitos
registras.

ANTRASIS SKIRSNIS
FINANSAVIMO SUMŲ APSKAITOS REGISTRAS

11. Finansavimo sumų apskaitos  registre  registruojamos  gautos  ir  panaudotos  finansavimo
sumos.
12. Finansavimo sumų apskaitos registro atskirose eilutėse įrašomos ataskaitinio laikotarpio
pradžioje turimos gautos ir nepanaudotos finansavimo sumos. Atskiri Finansavimo sumų apskaitos
registrai  gali  būti  sudaromi pagal kiekvieną finansavimo sumų davėją,  pagal finansavimo sumų
gavimo šaltinį. Pelno nesiekiančio juridinio asmens finansavimo sumų gavimo šaltiniai gali būti:
12.1. tikslinis finansavimas. Tiksliniam finansavimui priskiriamos iš valstybės arba savivaldybių
biudžetų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir jų įsteigtų fondų gautos lėšos, skirtos projektams
(programoms) įgyvendinti arba kitiems tikslams;
12.2. juridinių  ir  fizinių  asmenų  parama.  Paramai  priskiriami  pagal  Lietuvos  Respublikos
labdaros ir paramos įstatymą juridinių ir fizinių asmenų perduoti pinigai ar kitas turtas. Ne pinigais
gauta parama įvertinama pagal Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo
tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu;
12.3. nario mokesčiai;
12.4. kitas finansavimas.
13. Neatlygintinai  gautos  paslaugos,  turto  panauda  ir  savanorių  darbas  nelaikomi  veikla,
susijusia su finansavimo sumų gavimu ar panaudojimu. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį
neatlygintinai  gautas paslaugas,  turto  panaudą ir  savanorių darbą,  įvertinus  pagal  Neatlygintinai
gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo tvarkos aprašo nuostatas, pateikiama metinėje
ataskaitoje.
14. Pildant Finansavimo sumų apskaitos registrą nurodoma:
14.1. 1 skiltyje – įrašo eilės numeris;
14.2. 2 skiltyje – finansavimo sumų davėjas;
14.3. 3  skiltyje  –  finansavimo  sumų  gavimo  arba  panaudojimo  data,  ūkinę  operaciją
pagrindžiančio apskaitos dokumento numeris;
14.4. 4 skiltyje – nepanaudotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje;
14.5. 5 skiltyje – per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos;
14.6. 6 skiltyje – per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos:
14.6.1. finansavimo  sumos  pripažįstamos  panaudotomis,  kai  padaromos  sąnaudos,  kurioms
kompensuoti skirtos finansavimo sumos;
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14.6.2. finansavimo  sumos, gautos  už  ilgalaikį  turtą  arba  iš  pinigais  gautų  finansavimo  sumų
įsigijus ilgalaikį turtą, pripažįstamos panaudotomis per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio
materialiojo  turto  (toliau  –  turtas)  nusidėvėjimo  (nematerialiojo  turto  amortizacijos)  suma  arba
nurašomo nevisiškai nudėvėto (amortizuoto), bet netinkamo naudoti turto likutine verte;
15. 7 skiltyje – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojamas nepanaudotų finansavimo
sumų  likutis:  prie  nepanaudotų  finansavimo  sumų  likučio  ataskaitinio  laikotarpio  pradžioje
(4 skiltis)  pridedamos  per  ataskaitinį  laikotarpį  gautos  finansavimo  sumos  (5  skiltis)  ir  iš  jų
atimamos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos (6 skiltis).

TREČIASIS SKIRSNIS
ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS REGISTRAS

16. Įsipareigojimų apskaitos registre registruojami įsipareigojimai, nurodomas jų įvykdymas.
Įsipareigojimai  apima  pelno  nesiekiančio  juridinio  asmens  skolas  prekių  tiekėjams,  rangovams,
paslaugų teikėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir kitiems juridiniams
bei fiziniams asmenims.
17. Įsipareigojimų  apskaitos  registro  atskirose  eilutėse  įrašomi  ataskaitinio  laikotarpio
pradžioje turimi įsipareigojimai kiekvienam kreditoriui – juridiniam arba fiziniam asmeniui. Pagal
kiekvieną kreditorių gali būti sudaromi atskiri Įsipareigojimų apskaitos registrai.
18. Pildant Įsipareigojimų apskaitos registrą nurodoma:
18.1. 1 skiltyje – įrašo eilės numeris;
18.2. 2 skiltyje – kreditorius;
18.3. 3 skiltyje – įsipareigojimo prisiėmimo arba įvykdymo data, ūkinę operaciją pagrindžiančio
apskaitos dokumento numeris;
18.4. 4 skiltyje – įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje;
18.5. 5 skiltyje – per ataskaitinį laikotarpį prisiimti įsipareigojimai. Ši skiltis gali būti skaidoma
į detalesnes skiltis pagal įsipareigojimų prisiėmimo tikslą;
18.6. 6  skiltyje  –  per  ataskaitinį  laikotarpį  įvykdyti  įsipareigojimai  (kreditoriams  sumokėta
suma);
18.7. 7 skiltyje – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojamas įsipareigojimų likutis: prie
įsipareigojimų  likučio  ataskaitinio  laikotarpio  pradžioje  (4  skiltis)  pridedami  per  ataskaitinį
laikotarpį  prisiimti  įsipareigojimai  (5 skiltis)  ir  iš  jų  atimami  per  ataskaitinį  laikotarpį  įvykdyti
įsipareigojimai (6 skiltis).

KETVIRTASIS SKIRSNIS
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS REGISTRAS

19. Ilgalaikio  materialiojo  turto  apskaitos  registre  registruojamos  turto  įsigijimo,
nusidėvėjimo,  perleidimo  arba  nurašymo  sumos.  Ilgalaikio  materialiojo  turto  apskaitos  registre
neregistruojamas pagal nuomos sutartį išsinuomotas ar pagal panaudos sutartį gautas turtas. Toks
turtas kontrolės tikslais įtraukiamas į atskirą sąrašą ir jo nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
20. Ilgalaikio  materialiojo  turto apskaitos  registro  atskirose  eilutėse  įrašomi  ataskaitinio
laikotarpio pradžioje turimi turto vienetai. Pagal kiekvieną turto vienetą gali būti sudaromi atskiri
apskaitos registrai.
21. Pildant Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registrą nurodoma:
21.1. 1 skiltyje – įrašo eilės numeris;
21.2. 2 skiltyje – turtui suteiktas inventoriaus numeris;
21.3. 3 skiltyje – turto vieneto pavadinimas;
21.4. 4 skiltyje – turto įsigijimo ar pasigaminimo data, ūkinę operaciją pagrindžiančio apskaitos
dokumento numeris;
21.5. 5 skiltyje – turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir
per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;
21.6. 6 skiltyje – turto likvidacinė vertė;
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21.7. 7 skiltyje – turto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje;
21.8. 8 skiltyje – naudingo tarnavimo laikas;
21.9. 9  skiltyje  –  per  ataskaitinį  laikotarpį  apskaičiuota  turto  nusidėvėjimo  suma.  Taikant
tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą turto nusidėvėjimo suma apskaičiuojama iš turto įsigijimo ar
pasigaminimo savikainos atėmus likvidacinę vertę ir  gautą sumą dalijant  iš naudingo tarnavimo
laiko (numatomų naudoti metų skaičiaus).  Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio
1 dienos  po  turto  perdavimo  naudoti  ir  nebeskaičiuojamas  nuo  kito  mėnesio  1  dienos  po  jo
nurašymo arba perleidimo ir tuo atveju, kai turtas tampa visiškai nudėvėtas;
21.10. 10 skiltyje – turto nurašymo arba perleidimo data, jei turtas ataskaitinį laikotarpį buvo
nurašytas arba perleistas,  taip pat  ūkinę operaciją  pagrindžiančio apskaitos dokumento numeris.
Nurašius netinkamą (negalimą) naudoti turtą, likusi nenudėvėta suma (iš nurašyto turto įsigijimo ar
pasigaminimo savikainos (5 skiltis) atimama šio turto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (7 skiltis) ir per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota šio turto nusidėvėjimo suma (9 skiltis))
pripažįstama  ataskaitinio  laikotarpio  nuostoliu  dėl  turto  nurašymo.  Perleidus  turtą,  metinėje
ataskaitoje rodomas šio turto perleidimo rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš gautos arba gautinos
sumos  už  parduotą  turtą  atimant  to  turto  likusią  nenudėvėtą  sumą  (perleisto  turto  įsigijimo  ar
pasigaminimo  savikainos  (5 skiltis)  ir  šio  turto  nusidėvėjimo  sumos  ataskaitinio  laikotarpio
pradžioje  (7  skiltis)  bei  per  ataskaitinį  laikotarpį  apskaičiuoto  šio  turto  nusidėvėjimo  sumos
(9 skiltis) skirtumas);
21.11. 11 skiltyje – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojama turimo turto (neįskaitant
nurašyto arba perleisto turto) likutinė vertė: iš ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir per ataskaitinį
laikotarpį įsigyto turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos (5 skiltis) atimama nusidėvėjimo suma
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7 skiltis) ir per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo
suma (9 skiltis).
22. Turint  nematerialiojo  turto  sudaromas  Nematerialiojo  turto  apskaitos  registras,  kuris
pildomas taip pat kaip Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registras.

III SKYRIUS
METINĖ ATASKAITA

23. Pelno nesiekiantis juridinis asmuo vietoj metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos
ataskaitos ar metinio pranešimo gali rengti metinę ataskaitą (5 priedas).
24. Iki  metinės  ataskaitos  sudarymo apskaitos  registruose  turi  būti  užregistruotos  visos  pelno
nesiekiančio juridinio asmens ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos.
25. Straipsnyje  „Turtas“  rodomas  pelno  nesiekiančio  juridinio  asmens nematerialusis,
materialusis,  finansinis ir kitas  turtas ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje.
26. Straipsnyje „Pinigai“ rodomi kasoje ir mokėjimo paslaugų teikėjų atidarytose mokėjimo
sąskaitose esantys pinigai skirtinga valiuta (kasos knygoje, Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos
registre nurodyto pinigų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma). Pinigai užsienio valiuta
įvertinami eurais pagal valiutos santykį, buvusį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
27. Straipsnyje „Kitas turtas“ rodomas turtas, kuris neparodytas straipsnyje „Pinigai“ (Ilgalaikio
materialiojo  turto  apskaitos  registre  nurodytos  turimo  turto  likutinės  vertės,  kituose  pelno
nesiekiančio  juridinio  asmens rengiamuose  apskaitos  registruose  nurodytų  nematerialiojo  turto,
finansinio  turto,  atsargų,  išankstinių  apmokėjimų,  kito  trumpalaikio  turto  likučių  ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje suma).
28. Straipsnyje „Nuosavas kapitalas“ rodomas dalininkų kapitalas,  ataskaitinių ir ankstesnių
metų  sukaupta  veiklos  rezultatų  –  perviršio  (pelno)  ar  deficito  (nuostolių) –  suma  ataskaitinio
laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
29. Straipsnyje „Dalininkų kapitalas“ rodoma bendra visų dalyvių įnašų į dalininkų kapitalą
suma. Dalininkų kapitalą formuoja tų teisinių formų pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurių
veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose tai numatyta.
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30. Straipsnyje  „Sukaupta veiklos rezultatų suma“ rodomas veiklos rezultatas – ataskaitinių
metų  ir  ankstesnių  metų  veiklos  rezultatas  –  perviršis  (pelnas)  arba  deficitas  (nuostoliai),  t.  y.
metinės ataskaitos ataskaitinio laikotarpio stulpelio VII eilutėje ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio
stulpelio II.2 eilutėje nurodytų duomenų suma.
31. Straipsnyje  „Finansavimo  sumos“  rodoma  likusi  nepanaudota  finansavimo  sumų  dalis
(Finansavimo sumų apskaitos registre nurodytas finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje).
32. Straipsnyje  „Įsipareigojimai“  rodoma  visa  pelno  nesiekiančio  juridinio  asmens
įsipareigojimų suma (Įsipareigojimų apskaitos registre nurodytas įsipareigojimų likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje).
33. Straipsnyje „Pajamos“ rodomos finansavimo pajamos, kitos pajamos.
34. Pelno  nesiekiančio  juridinio  asmens per  ataskaitinį  laikotarpį  panaudotos  finansavimo
sumos  (Finansavimo  sumų  apskaitos  registre  nurodytos  per  ataskaitinį  laikotarpį  panaudotos
finansavimo  sumos) pripažįstamos  finansavimo  pajamomis,  kurios  rodomos  straipsnyje
„Finansavimo pajamos“.
35. Straipsnyje „Kitos pajamos“ rodomas pardavus ilgalaikį turtą, naudotą ūkinį inventorių,
vertybinius  popierius  gautas  pelnas,  dividendai,  per  ataskaitinį  laikotarpį  uždirbtos  palūkanos,
valiutų santykio pokyčio teigiama įtaka, baudų ir delspinigių pajamos, kitos pajamos (duomenys
imami  iš  atitinkamų apskaitos  registrų,  pvz.,  atitinkamos  sumos  iš  Pinigų  mokėjimo  sąskaitoje
apskaitos  registre,  kasos knygoje nurodytos per ataskaitinį  laikotarpį  gautų pinigų sumos, pagal
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registro duomenis apskaičiuotas  turto perleidimo pelnas ir
pan.).
36. Straipsnyje „Sąnaudos“ rodomos veiklos sąnaudos, kitos sąnaudos.
37. Straipsnyje  „Veiklos sąnaudos“  rodomos visos su pelno nesiekiančio juridinio asmens
veikla susijusios sąnaudos, kurios nepriskirtos prie kitų sąnaudų. Veiklos sąnaudų pavyzdžiai: turto
nusidėvėjimo  (nematerialiojo  turto  amortizacijos),  komunalinių  ir  kitų  paslaugų  sąnaudos
(duomenys imami iš  atitinkamų apskaitos registrų,  pvz.,  atitinkamos sumos iš  Pinigų mokėjimo
sąskaitoje  apskaitos  registre,  kasos knygoje nurodytos per ataskaitinį  laikotarpį  išmokėtų pinigų
sumos,  Ilgalaikio  materialiojo  turto  apskaitos  registre  nurodyta  per  ataskaitinį  laikotarpį
apskaičiuota turto nusidėvėjimo suma, per ataskaitinį laikotarpį neapmokėtos patirtos sąnaudos iš
Įsipareigojimų apskaitos registre nurodytų per ataskaitinį laikotarpį prisiimtų įsipareigojimų ir pan.).
38. Straipsnyje  „Kitos  sąnaudos“  rodomi  ilgalaikio  turto,  vertybinių  popierių  perleidimo
nuostoliai,  ataskaitiniam  laikotarpiui  tenkančios  palūkanų  sąnaudos,  užsienio  valiutos  santykio
pokyčio  neigiama  įtaka,  baudų  ir  delspinigių  sąnaudos  ir  kitos  sąnaudos  (duomenys  imami  iš
atitinkamų apskaitos  registrų,  pvz.,  atitinkamos  sumos  iš  Pinigų  mokėjimo sąskaitoje  apskaitos
registre, kasos knygoje nurodytos per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų pinigų sumos, pagal Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos registro duomenis apskaičiuoti turto perleidimo nuostoliai ir pan.).
39. Straipsnyje  „Veiklos  rezultatas  prieš  apmokestinimą“  rodomas  perviršis  (pelnas)  arba
deficitas  (nuostoliai),  kuris  apskaičiuojamas  iš  visų  per  ataskaitinį  laikotarpį  uždirbtų  pajamų
atėmus visas per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas.
40. Straipsnyje  „Pelno  mokestis“  rodomos  pelno  mokesčio  sąnaudos,  apskaičiuotos  pagal
mokesčius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
41. Straipsnyje  „Grynasis  veiklos  rezultatas“  rodomas  perviršis  (pelnas)  arba  deficitas
(nuostoliai),  kuris apskaičiuojamas iš veiklos rezultato prieš apmokestinimą sumos atėmus pelno
mokesčio sumą. Jeigu pelno nesiekiantis juridinis asmuo įstatymų nustatyta tvarka nemoka pelno
mokesčio,  straipsnis  „Pelno  mokestis“  veiklos  rezultatų  ataskaitoje  nepildomas.  Tokiu  atveju
veiklos rezultato prieš apmokestinimą suma bus lygi grynojo veiklos rezultato sumai.
42. Pelno  nesiekiantys  juridiniai  asmenys,  kurie per  ataskaitinį  laikotarpį gavo  paramą,
pateikia  informaciją  apie  gautą  finansinę  ir  nefinansinę  paramą  ir  jos  panaudojimą metinės
ataskaitos  formos  nurodytose  eilutėse  (Finansavimo  sumų  apskaitos  registre  nurodytos  per
ataskaitinį  laikotarpį gautos ir (arba) panaudotos atitinkamos finansavimo (paramos) sumos).  Jei
paramos teikėjo per ataskaitinį laikotarpį suteiktos paramos vertė neviršija 2 vidutinių mėnesinių
darbo užmokesčių  ir sudaro ne daugiau kaip 10 procentų pelno nesiekiančio juridinio asmens per
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ataskaitinius finansinius metus gautos paramos ir (arba) gautų finansavimo sumų iš viso, paramą
suteikęs juridinis asmuo gali būti nenurodomas.
43. Metinės ataskaitos formoje nurodytose eilutėse pateikiama informacija apie paties  pelno
nesiekiančio juridinio asmens suteiktą labdarą ir (arba) paramą. Pateikiant informaciją apie paramos
gavėjus juridinius asmenis, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą gavęs juridinis asmuo, jo
gautos paramos dalykas ir jo vertė.
44. Metinėje ataskaitoje taip pat turi būti nurodyta:
44.1. pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant veiklos
tikslų, taip pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti
darbai;
44.2. pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyvių (narių, dalininkų) skaičius ataskaitinio laikotarpio
ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
45. Metinėje ataskaitoje gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią nusprendžia pateikti pelno
nesiekiančio juridinio asmens valdymo organas arba visuotinis dalyvių susirinkimas.
46. Metinė ataskaita turi būti pasirašyta pelno nesiekiančio juridinio asmens įstatuose nurodyto
valdymo organo nario.

_________________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443

NEATLYGINTINAI GAUTO TURTO IR PASLAUGŲ (NEPINIGINIŲ AUKŲ)
ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Neatlygintinai  gauto turto ir  paslaugų (nepiniginių  aukų) įvertinimo tvarkos apraše
(toliau  – Aprašas)  reglamentuojama,  kokia  tvarka  įvertinamas  neatlygintinai  (kaip  auka)  gautas
turtas arba paslauga.
2. Apraše  vartojamos  sąvokos  suprantamos  taip,  kaip  jos  apibrėžtos  Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme,
Lietuvos  Respublikos  politinių  kampanijų  finansavimo ir  finansavimo kontrolės  įstatyme,  Pelno
nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.

II SKYRIUS
TURTO ĮVERTINIMAS

3. Turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame turto perdavimo
dokumente  (toliau  –  turto  perdavimo  dokumentas)  nurodyta  turto  vertė  ir  su  turto  paruošimu
naudoti susijusios išlaidos.
4. Kai nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto ar atsargų vertė turto perdavimo dokumente
nenurodyta,  vertę,  kuri  ir  bus  laikoma  turto  įsigijimo  savikaina,  nustato  turtą  gavęs  subjektas,
atsižvelgdamas į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti
atsižvelgiant į:
4.1. rinkos kainą, kai rinkoje prekiaujama tokiu pačiu ar panašiu turtu, arba
4.2. turto arba verslo vertintojų nustatytą vertę, arba
4.3. valstybės įmonės Registrų centro skelbiamą vidutinę žemės, pastatų ir statinių rinkos vertę,
arba
4.4. visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą tokio paties ar panašaus turto vertę.
5. Kai  turto  tikrosios  vertės  neįmanoma  patikimai  nustatyti,  nematerialiojo  turto,  ilgalaikio
materialiojo turto ar atsargų įsigijimo savikaina yra laikoma su turto paruošimu naudoti susijusių
išlaidų suma, o kai nepatiriama jokių išlaidų, įsigijimo savikaina yra laikoma lygia vienam eurui.
6. Neatlygintinai gauti vertybiniai popieriai, jei jų vertė nenurodyta, įvertinami tikrąja verte, kuri
nustatoma  pagal  vertybinių  popierių  rinkos  kainą.  Vertybinių  popierių,  kuriais  prekiaujama
reguliuojamoje  rinkoje,  vertė  nustatoma  pagal  skelbiamą  tų  vertybinių  popierių  rinkos  kainą.
Vertybiniai popieriai, kuriais neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir kai nėra galimybės nustatyti
jų tikrosios vertės, vertinami vieno euro verte.
7. Jei subjektas pagal panaudos ar panašias sutartis gauna neatlygintinai naudotis turtu, gauta
turto panauda įvertinama taip:
7.1. nekilnojamojo turto panaudos vertė nustatoma pagal tokio pat ar panašaus nekilnojamojo turto
nuomos rinkos kainą toje teritorijoje;
7.2. kito ilgalaikio materialiojo turto panaudos vertė gali būti nustatoma pagal tokio turto nuomos
rinkos kainą, o jei analogiško arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – naudojant panaudos
davėjo nurodytą metinę to turto nusidėvėjimo sumą;
7.3. ūkinio inventoriaus panaudos vertė gali būti nustatoma pagal tokio turto nuomos rinkos kainą,
o jei  analogiško arba  panašaus  turto nuomos rinkos kainos  nėra,  panaudos vertė  laikoma lygia
vienam eurui.

1
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III SKYRIUS
PASLAUGOS ĮVERTINIMAS

8. Paslauga įvertinama dokumente, kuriuo patvirtinamas paslaugos suteikimas, nurodyta verte. Jei
paslaugos  vertė  nenurodyta,  paslauga  įvertinama  verte,  kuri  nustatoma  pagal  tokios  paslaugos
rinkos  kainą.  Paslaugos  rinkos  kaina  gali  būti  nustatoma  ir  pagal  visuomenės  informavimo
priemonėse skelbiamą tokios paslaugos kainą.
9. Savanorių darbu gauta parama vertinama verte,  kuri  nustatoma pagal tokios  kvalifikacijos
specialistų valandinį įkainį. Jei specialistų valandinio įkainio nustatyti nėra galimybės, savanorių
darbas gali būti įvertintas valandomis, nenurodant vertės pinigine išraiška.

_____________
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Supaprastintos buhalterinės apskaitos 
tvarkos aprašo
1 priedas

(Pinigų mokėjimo sąskaitoje apskaitos registro formos pavyzdys)

__________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

PINIGŲ MOKĖJIMO SĄSKAITOJE APSKAITOS REGISTRAS

Eil.
Nr.

Pinigų
likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
(eurais)

Pinigų  gavimo
arba
išmokėjimo
data,
dokumento Nr.

Iš  ko gauti  arba
kam  išmokėti
pinigai

Per
ataskaitinį
laikotarpį
gautų  pinigų
suma (eurais)

Per  ataskaitinį
laikotarpį
išmokėtų
pinigų  suma
(eurais)

Pinigų  likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
(eurais)

1 2 3 4 5 6 7 = (2 + 5 – 6)

Iš viso

Apskaitos registrą sudaręs
asmuo

_______________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)

1
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Supaprastintos buhalterinės apskaitos 
tvarkos aprašo
2 priedas

(Finansavimo sumų apskaitos registro formos pavyzdys)

__________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

FINANSAVIMO SUMŲ APSKAITOS REGISTRAS

Eil.
Nr.

Finansavimo
sumų davėjas

Finansavimo
sumų gavimo
arba
panaudojimo
data,
dokumento
Nr.

Finansavimo
sumų  likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
(eurais)

Per
ataskaitinį
laikotarpį
gautos
finansavimo
sumos
(eurais)

Per  ataskaitinį
laikotarpį
panaudotos
finansavimo
sumos (eurais)

Finansavimo
sumų  likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
(eurais)

1 2 3 4 5 6 7 = (4 + 5 – 6)

Iš viso

Apskaitos registrą sudaręs
asmuo

_______________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)

1
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Supaprastintos buhalterinės apskaitos 
tvarkos aprašo
3 priedas

(Įsipareigojimų apskaitos registro formos pavyzdys)

__________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS REGISTRAS

Eil.
Nr.

Kreditorius Įsipareigojimo
prisiėmimo
arba įvykdymo
data,
dokumento Nr.

Įsipareigojimų
likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
(eurais)

Per  ataskaitinį
laikotarpį
prisiimti
įsipareigojima
i (eurais)

Per  ataskaitinį
laikotarpį
įvykdyti
įsipareigojima
i (eurais)

Įsipareigojimų
likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
(eurais)

1 2 3 4 5 6 7 = (4 + 5 – 6)

Iš viso

Apskaitos registrą sudaręs
asmuo

_______________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)

1
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Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
4 priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA

(eurais)

Eilės 
Nr.

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

Pavadinimas
Kodas, buveinė

(adresas)
Pinigais

Turtu,
išskyrus
pinigus

Paslaugomis
Turto

panauda

Savanorių darbu**

Eur Valandos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Lietuvos Respublikos 
juridiniai asmenys

1.1. ......
1.2. ......
2. Užsienio valstybių juridiniai 

asmenys
2.1. ......
2.2. ......
3. Fiziniai asmenys* ir 

anonimai
X

4. Gyventojai, skyrę gyventojų 
pajamų mokesčio dalį

X X X X X

5. Iš viso X
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje

1



1

Supaprastintos buhalterinės apskaitos 
tvarkos aprašo
4 priedas

(Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registro formos pavyzdys)

__________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS REGISTRAS

Eil
.

Nr.

Inventoriaus
Nr.

Ilgalaikio
materialiojo
turto (toliau

– turtas)
vieneto

pavadinimas

Turto
įsigijimo

data,
dokumento

Nr.

Ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje ir

per
ataskaitinį
laikotarpį

įsigyto turto
įsigijimo
savikaina
(eurais)

Turto
likvidacinė

vertė
(eurais)

Turto
nusidėvėjim

o suma
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
(eurais)

Turto
naudingo
tarnavim
o laikas
(metai)

Per ataskaitinį
laikotarpį

apskaičiuota
turto

nusidėvėjimo
suma (eurais)

Turto
nurašymo

arba
perleidimo

data,
dokumento

Nr.

Turto likutinė vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (5 – 7 – 9)*

Iš viso

* Neįskaitant nurašyto arba perleisto turto.

Apskaitos registrą sudaręs
asmuo

_______________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)

1
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Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių 
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
5 priedas

(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma)

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

Eilės
Nr.

Paramos dalykas Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Gauta per ataskaitinį 
laikotarpį

Pergrupavimas*
Panaudota  per  ataskaitinį
laikotarpį Likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

Iš viso
Iš jų

saviems
tikslams

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pinigai 
2. Turtas, išskyrus pinigus
3. Parama, panaudota 

neliečiamajam kapitalui 
formuoti 

X X X X X

4. Iš viso
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus

1
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Supaprastintos buhalterinės apskaitos 
tvarkos aprašo
5 priedas

(Metinės ataskaitos forma)

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

(Tvirtinimo žyma)

METINĖ ATASKAITA

_____________________________ Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

____________________                                      
(ataskaitinis laikotarpis)                                                  (eurais)

Eil. Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

I. TURTAS
1. Pinigai
2. Kitas turtas

Turtas, iš viso
II. NUOSAVAS KAPITALAS
1. Dalininkų kapitalas
2. Sukaupta veiklos rezultatų suma
III. FINANSAVIMO SUMOS
IV. ĮSIPAREIGOJIMAI

Nuosavas  kapitalas,  finansavimo
sumos ir įsipareigojimai, iš viso

V. PAJAMOS
1. Finansavimo pajamos
2. Kitos pajamos
VI. SĄNAUDOS
1. Veiklos sąnaudos
2. Kitos sąnaudos
VII. VEIKLOS  REZULTATAS  PRIEŠ

APMOKESTINIMĄ
VIII. PELNO MOKESTIS
IX. GRYNASIS  VEIKLOS

REZULTATAS
X. INFORMACIJA APIE GAUTĄ PARAMĄ, SUTEIKTĄ LABDARĄ, PARAMĄ

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansinė ir nefinansinė parama
Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

1
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Pavadinimas Kodas, 
buveinė 
(adresas)

Pinigai Turtas, 
išskyrus 
pinigus

Paslaugos Turto
panauda

Savanorių
darbas*

Eur Val.
1. Lietuvos 

Respublikos 
juridiniai 
asmenys

1.1.
1.2.
2. Užsienio 

valstybių 
juridiniai 
asmenys

2.1.
2.2.
3. Fiziniai 

asmenys ir 
anonimai

X

4. Gyventojai, 
skyrę 
gyventojų 
pajamų 
mokesčio dalį

X X X X X

5. Iš viso X
Gautos paramos pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Paramos 
dalykas

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio 
pradžioje

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį

Panaudota per 
ataskaitinį
laikotarpį

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigojeIš viso Iš jų 

saviems 
tikslams

1. Pinigai
2. Turtas, 

išskyrus 
pinigus

3. Iš viso
Per ataskaitinį laikotarpį suteikta labdara, parama
Suteiktos labdaros, paramos 
gavėjas

Suteiktos labdaros, paramos dalykas

Pavadinimas Kodas, 
buveinė 
(adresas)

Pinigai Turtas, 
išskyrus 
pinigus

Paslaugos Turto panauda

1. Juridiniai 
asmenys

1.1.
1.2.
2. Fiziniai 

asmenys
X

3. Iš viso X
XI. VEIKLOS INFORMACIJA
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1. Veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti 
darbai

2. Ateinančio ataskaitinio laikotarpio 
veiklos tikslai, uždaviniai ir 
planuojami atlikti darbai

3. Dalyvių (narių, dalininkų) skaičius
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

4. Kita informacija
* Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos.

__________________________
(subjekto įstatuose nurodyto 
valdymo organo nario pareigų 
pavadinimas)

_______________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)
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Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių 
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
6 priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktą labdarą ir paramą pateikimo forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA 

(eurais)
Eilės
Nr.

Suteiktos labdaros, paramos gavėjas Suteiktos labdaros, paramos dalykas
Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) Pinigais Turtu, išskyrus

pinigus
Paslaugomis** Turto panauda***

1 2 3 4 5 6 7
1. Juridiniai asmenys

1.1.
1.2.
2. Fiziniai asmenys* X

3. Iš viso X
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Nurodoma suteiktų paslaugų savikaina.
*** Rodoma, kai subjektas perduoda kitiems asmenims naudoti turtą pagal panaudos sutartį, neatsižvelgdamas į tai, kokiomis teisėms jis pats valdo šį turtą (nuosavybės, panaudos ar
nuomos)

1
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Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
7 priedas

(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(eurais)

Eilės
Nr.

Tikslinio finansavimo sumų 
šaltinis

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį

Panaudota per 
ataskaitinį 
laikotarpį

Gautinų 
sumų 
pasikeitimas

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7
1. Valstybės biudžetas
2. Savivaldybių biudžetai
3. Kiti šaltiniai 
4. Iš viso

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-148, 2006-04-05, Žin., 2006, Nr. 41-1482 (2006-04-13), i. k. 1062050ISAK001K-148
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-323, 2008-10-15, Žin., 2008, Nr. 120-4566 (2008-10-18), i. k. 1082050ISAK001K-323
Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-494, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 2-94 (2010-01-07), i. k. 1092050ISAK001K-494

2

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.3D6FCFCC7A3A
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.AE5FDD9208FB
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.63825C6218E1
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Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-372, 2010-12-10, Žin., 2010, Nr. 147-7539 (2010-12-16), i. k. 1102050ISAK001K-372
Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-032, 2012-02-02, Žin., 2012, Nr. 17-783 (2012-02-07), i. k. 1122050ISAK001K-032
Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

6.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-371, 2012-11-05, Žin., 2012, Nr. 129-6505 (2012-11-08), i. k. 1122050ISAK001K-371
Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

7.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-265, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-01, i. k. 2014-11568
Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

8.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-443, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21107
Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eff5aab0042011e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d6f502a02e9a11e4a83cb4f588d2ac1a
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.01339330E546
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.027DD4AEF3EF
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.DC0C4D34EBF6

