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                                                                        2022-06-30 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. 117 

 

UAB „TRAKŲ AUTOBUSAI“ 

ILGALAIKIŲ IR TRUMPALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS BEI SKOLŲ 

VALDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos ir skolų valdymo tvarkos aprašas (toliau–Aprašas) 

reglamentuoja ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų pripažinimą apskaitoje, įsipareigojimų 

struktūrą, registravimą ir įvertinimą, atidėjimų ypatumus, skolų išieškojimo, pripažinimo 

beviltiškomis procedūras, skolų apskaitą ir nurašymą.  

2. Šio Aprašo nuostatos taikomos pripažįstant beviltiškomis, apskaitant ir nurašant fizinių ir juridinių 

asmenų (toliau–Skolininkas) skolas UAB „Trakų autobusai“ (toliau–Bendrovė).   

3. Skola–tai Skolininko negrąžinta pinigų suma, taip pat nesumokėti delspinigiai, baudos ir kiti turtiniai 

įsipareigojimai. 

4. Beviltiškos skolos–Bendrovės apskaitos dokumentuose registruotos gautinos sumos, atitinkančios 

skolų pripažinimo beviltiškomis kriterijus.  

5. Už skolos administravimą atsakingas asmuo–tai Bendrovės darbuotojas, kuriam pagal direktoriaus 

įsakymą ir pareiginius nuostatus pavesta vykdyti skolų administravimą ir priežiūrą.  

6. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-223 ir atsižvelgiant į Skolų 

beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo 

taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40. 

 

II.  ĮSIPAREIGOJIMŲ PIRMINIS PRIPAŽINIMAS 

 

7. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,  nustatytos 

įsipareigojimui atsirasti, ir  prisiimami įsipareigojimai sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu 

turtu.  

8. Finansinius įsipareigojimus Bendrovė pripažįsta įsigijimo savikaina. 

9. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, 

žiniaraščius, buhalterines (finansines) pažymas ar kitus juos pagrindžiančius dokumentus. 

 

III.  ĮSIPAREIGOJIMŲ GRUPAVIMAS 

 

10.  Bendrovės apskaitoje įsipareigojimai grupuojami: 

10.1. pagal trukmę į: 

10.1.1. ilgalaikius; 

10.1.2. trumpalaikius. 

10.2. pagal pobūdį: 

10.2.1. atidėjinius; 

10.2.2. finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus; 

10.2.3. mokėtinas finansavimo sumas; 

10.2.4. socialinių išmokų įsipareigojimus; 

10.2.5. grąžintinus, permokėtus ir gautus išankstinius mokesčius ar įmokas; 

10.2.6. mokėtinas sumas, susijusias su vykdoma veikla. 

10.3. Atidėjiniai yra grupuojami: 

10.3.1. ilgalaikius; 



 

10.3.2. trumpalaikius. 

 

 

IV.  ĮSIPAREIGOJIMŲ REGISTRAVIMAS IR ĮVERTINIMAS 

 

11. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio 

dieną, o nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (energijos, ryšių, ir kitų) teikimo pagal sutartis apskaitos 

dokumentai - ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos.  

12. Ilgalaikiai įsipareigojimai registruojami apskaitoje sąskaitų plano ilgalaikių įsipareigojimų 4 klasės  

40 sąskaitose. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis registruojama sąskaitų plano 

trumpalaikių įsipareigojimų  4 klasės 44 sąskaitose: 

12.1. ilgalaikių įsipareigojimų apskaičiuota dalis, kuri turi būti gražinta per 12 mėnesių, skaičiuojant 

nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų 4 klasės 

ir ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies sąskaitas; 

12.2. pagal kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos būklę apskaičiuojama ilgalaikių 

įsipareigojimų dalis, kuri bus grąžinta per kitus 12 mėnesių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio 

dienos ir palyginama su ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies sąskaitos likučiu.  

13. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis turi 

būti lygi įsipareigojimų daliai, kuri bus grąžinta per 12 mėnesių po paskutinės ataskaitinio 

laikotarpio dienos. 

14. Registruojant ilgalaikius įsipareigojimus, reikia nustatyti, kokia yra šių ilgalaikių įsipareigojimų 

rinkos palūkanų norma, kadangi šią palūkanų norma bus taikoma įvertinant ilgalaikius 

įsipareigojimus amortizuota savikaina paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. 

15. Mokėtinų sumų apskaita tvarkoma pildant atitinkamą duomenų registrą pagal kiekvieną gavėją 

(tiekėją). Registruojant mokėtiną sumą, turi būti sukurta gavėjo (tiekėjo) duomenų kortelė, kurioje  

turi būti nurodyti šie gavėjo (tiekėjo) požymiai: 

15.1. gavėjo (tiekėjo) pavadinimas; 

15.2. gavėjo (tiekėjo) atpažinties numeris (asmens, įmonės kodas); 

15.3. gavėjo (tiekėjo) adresas; 

15.4. mokėjimo sąlyga (laikotarpis, per kurį įsipareigojimas turi būti apmokėtas); 

15.5. valiuta; 

15.6. PVM mokėtojo kodas; 

15.7. Gautos baudų, konfiskacijų, netesybų ir kitos permokos registruojamos apskaitoje pagal banko 

išrašą, kai mokėtojas (pirkėjas) sumoka didesnę sumą negu buvo išrašyta sąskaitoje faktūroje 

arba baudų, konfiskacijų ir netesybų apskaičiavimo pažymoje. 

16. Mokėtinos sumos tiekėjams registruojamos pagal iš tiekėjų gautų sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų 

sudarymo datą. 

17. Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos registruojamos apskaitoje pagal kiekvieno mėnesio, 

už kurį mokamas darbo užmokestis, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių paskutinės 

mėnesio dienos datą.  

18. Mokėtinas pardavimo PVM registruojamas apskaitoje pagal pardavimo sąskaitos faktūros sudarymo 

datą.  

19. Mokėtinas PVM apskaitoje registruojamas, kai pagal PVM deklaraciją gaunamas mokėtinas į 

biudžetą PVM. Mokėtinas PVM registruojamas paskutinę mėnesio dieną, už kurį pildoma PVM 

deklaracija. Po mokėtino PVM užregistravimo pagal PVM deklaraciją  pirkimo PVM, importo PVM 

ir pardavimo PVM sąskaitų likučiai turėtų būti lygūs nuliui. 

20. Kiti mokėtini mokesčiai registruojami pagal teritorinei VMI ar kitai institucijai pateiktą tam tikro 

mokesčio deklaraciją. 

21. Gauti išankstiniai apmokėjimai už parduotas prekes, turtą ir paslaugas yra registruojami tuomet, kai 

lėšos gaunamos į Bendrovės sąskaitą. Išrašius sąskaitą faktūrą, gautų išankstinių apmokėjimų suma 

yra mažinamos iš mokėtojų (pirkėjų) gautinos sumos. 



 

22. Sukauptos sąnaudos yra registruojamos pagal buhalterinę pažymą ar kitą dokumentą paskutinę 

ketvirčio dieną. 

23. Ateinančių laikotarpių pajamos registruojamos tuomet, kai sąskaita faktūra už suteiktas paslaugas 

išrašoma ankščiau negu suteikiama paslauga. Ateinančių laikotarpių pajamos registruojamos pagal 

išrašytą sąskaitą faktūrą. 

 

V. FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVERTINIMAS 

IR REGISTRAVIMAS 

 

24. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai registruojami apskaitoje pasirašius veiklos nuomos 

sutartį pagal turto perdavimo ir priėmimo akto sudarymo datą. 

25. Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai registruojami apskaitoje ilgalaikių 

įsipareigojimų ir ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies sąskaitose. 

26. Registruojant apskaitoje finansinės nuomos (lizingo) įmokas turi būti registruojamos, išskiriama 

turto vertės dengimo suma, palūkanos ir kitos įmokos. 

27. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms. 

28. Nutraukus veiklos nuomos sutartį, Bendrovės nuostoliai, susidarę dėl prievolės kompensuoti veiklos 

nuomos sutarties nutraukimo išlaidas, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

 

VI.  ILGALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ AMORTIZUOTOS SAVIKAINOS 

APSKAIČIAVIMAS 

 

29. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas apskaitoje turi 

būti įvertinami amortizuota savikaina, pritaikius įsipareigojimo pirminio pripažinimo metu buvusią 

rinkos palūkanų normą. Rinkos palūkanų norma atitinka rinkoje pirminio registravimo metu taikytas 

paskolų palūkanų normas, už kurias Bendrovė būtų galėjusi gauti paskolą suteiktos paskolos 

laikotarpiui. 

30. Ilgalaikius finansinius įsipareigojimus būtina įvertinti amortizuota savikaina, kad būtų galima 

finansinėse ataskaitose pateikti tikslų dabartinį būsimo įsipareigojimo dydį. Įsipareigojimo 

savikainos ir amortizuotos savikainos skirtumas yra pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos 

sąnaudomis.  

 

VII.  ILGALAIKIŲ IR TRUMPALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 

INVENTORIZACIJA 

 

31. Skolų Bendrovei ir Bendrovės įsiskolinimų sutikrinimas atliekamas kiekvieno mėnesio 10 ir 25 

dieną, užpildant skolų tiekėjams žiniaraštį, priedas Nr. 1, bei užpildant pirkėjų skolų  žiniaraštį, 

priedas Nr. 2. 

32. Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų inventorizacija atliekama remiantis teisės aktais, 

nustatančiais inventorizacijos taisykles. Metinė inventorizacija atliekama pagal Bendrovės 

direktoriaus atskirame įsakyme nurodytos dienos būklę. 

33. Atsakingas darbuotojas parengia tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus,  nurodo datą, pagal 

kurios būklę derinamas įsipareigojimas, įsipareigojimo vertė, jo atsiradimo pagrindas ir data, 

dokumentų numeriai, priedas Nr. 3 

34. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas siunčiamas paštu, el. paštu, registruotu laišku ar 

perduodamas asmeniškai gavėjui (tiekėjui). Įsipareigojimas laikomas suderintu, kai įsipareigojimų 

suderinimo aktą pasirašo abi šalys, patvirtindamos, kad sutinka su akte nurodyta likučio suma. 

35. Jeigu gavėjas (tiekėjas) taip pat yra ir mokėtojas (pirkėjas), galima išsiųsti vieną tarpusavio 

atsiskaitymų suderinimo aktą gautinoms sumoms, išankstiniams mokėjimams ir įsipareigojimams 

suderinti. 



 

36. Jeigu gavėjas (tiekėjas) nesutinka su nurodytu įsipareigojimo likučiu, turi būti ieškoma nesutapimo 

priežasties. Jeigu randamas neatitikimas Bendrovės apskaitoje, Bendrovė paruošia tarpusavio 

atsiskaitymų suderinimo aktą pagal pakoreguotus duomenis ir pakartotinai išsiunčia gavėjui 

(tiekėjui). 

37. Tuo atveju, jei iki inventorizacijos pabaigos įsipareigojimo suma nebuvo suderinta, Bendrovės 

įsipareigojimų inventorizavimo apraše-sutikrinimo žiniaraštyje pažymima: 

37.1.nesuderinto įsipareigojimo skirtumas gavėjo (tiekėjo) duomenų ir Bendrovės apskaitos 

duomenų nesuderinto įsipareigojimo skirtumas ir nurodomos priežastys; 

      37.2.nesuderinti įsipareigojimai, jeigu gavėjai (tiekėjai) neatsiliepė į prašymą suderinti 

įsipareigojimą. 

38. Mokėtini mokesčiai Valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti suderinti kreipiantis į mokesčių 

inspekcijos apskaitos skyrių dėl informacijos apie deklaruotus ir sumokėtus mokesčius pateikimo. 

Gauta informacija suderinama su apskaitos likučiais. 

39. Mokėtina suma Valstybinio socialinio draudimo fondui kiekvieną ketvirtį suderinama pagal 

nustatytos formos ataskaitą. Ši ataskaita laikoma suderinimo aktu. 

 

VIII.  ILGALAIKIŲ IR TRUMPALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NURAŠYMAS 

 

40. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai gali būti nurašomi, kai įvykdomi, anuliuojami arba nustoja 

galioti. Įsipareigojimų nurašymo priežastys: 

40.1. apmokamas įsipareigojimas; 

40.2. įsipareigojimus apmoka kitas subjektas pagal skolos padengimo susitarimą; 

40.3. įsipareigojimus apmoka finansavimo paslaugos teikėjas. 

41. Sukauptos sąnaudos nurašomos, kai gaunamas sąnaudas pagrindžiantis dokumentas.  

42. Ateinančių laikotarpių pajamos nurašomos, kai pripažįstamos pajamos. 

 

IX.  ATIDĖJINIŲ APSKAITA 

 

43. Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai 

apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Tuo jis skiriasi 

nuo sukauptų sąnaudų, kadangi sukauptos sąnaudos jau būna patirtos. 

44. Atidėjiniai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio kaip praeities įvykių pasekmė. 

Tokiais praeities įvykiais gali būti: 

44.1. sutartys su numatytomis garantijomis; 

44.2. įvykį, lemiantį teisinio įsipareigojimo buvimą, įrodantys teismo arba kitų institucijų sprendimai; 

44.3. privalomi Bendrovės vadovybės sprendimai; 

44.4. priimti įstatymai ir kiti teisės aktai, dėl kurių Bendrovė gali patirti išlaidų. 

45. Atidėjiniai dėl suteiktų garantijų kitiems subjektams gali būti pripažinti ir užregistruoti Bendrovės 

apskaitoje, jeigu subjektas, kuriam suteikta garantija, pateikė informaciją: 

45.1.apie labai pablogėjusią finansinę padėtį; 

45.2.apie pradėtą bankroto procedūrą. 

46. Bendrovė atidėjinį registruoja apskaitoje pagal buhalterinės pažymos sudarymo datą. 

47. Jeigu registruojamas ilgalaikis atidėjinys, einamųjų metų ilgalaikių atidėjinių dalį būtina išskirti tuo 

atveju, jeigu yra tikimasi, kad įsipareigojimą, dėl kurio suformuotas ilgalaikis atidėjinys, reikės 

apmokėti per 12 mėn. nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. 

48. Kai tikėtina, kad atidėjiniui padengti reikalingas išlaidas arba jų dalį apmokės kita šalis, gautina 

kompensacija turi būti pripažįstama tik tada, kai yra pakankamai įrodymų, kad ši kompensacija bus 

gauta, subjektui įvykdžius įsipareigojimą. Tuomet reikia sumažinti atidėjinių sąnaudas, o jei ir 

kompensacija, ir atidėjinys registruojami tą patį ataskaitinį laikotarpį, apskaitoje galima registruoti 

tik tarp atidėjinių sumos ir gautinos kompensacijos skirtumą. 



 

49. Atidėjinys nurašomas pasikeitus aplinkybėms ir Bendrovei nusprendus, kad labiau nesitikima negu 

tikėtina, kad dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjinys, gali atsirasti įsipareigojimas. 

50. Kai dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjinys, atsiranda įprastinis įsipareigojimas:  

50.1. jeigu įsipareigojimas yra mažesnis už atidėjinio sumą, tuomet yra mažinamos atidėjinių 

sąnaudos ir pripažintos finansavimo pajamos; 

50.2. jeigu įsipareigojimas yra didesnis už atidėjinio sumą, tuomet pripažįstamos ataskaitinio 

laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos ir finansavimo pajamos. 

 

X.  SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO TVARKA 

 

51. Atsiradus įsiskolinimui Bendrovei, Skolininkas ne vėliau kaip sekančią dieną informuojamas 

telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku. Tokiu atveju nustatomas 3 (trijų) darbo dienų skolos 

apmokėjimo terminas. Skolininkui per numatytą terminą nesumokėjus įsiskolinimo, vyr. buhalteris 

parengia oficialų, rašytinį Bendrovės raginimą, kuriame Skolininkas raginamas ne vėliau kaip per 10 

(dešimt) kalendorinių dienų, nuo raginimo gavimo dienos, sumokėti skolą.   

52. Skolininkui per raginime nustatytą terminą nesumokėjus skolos, vyr. buhalteris informaciją pateikia 

Bendrovės direktoriui, kuris sprendžia ar dokumentus dėl skolos prisiteisimo perduoti į teismą. Į 

teismą gali būti perduodamos skolos, jei jų dydis kartu su delspinigiais viršija 100 (šimtas) Eur. 

Bendrovėje darbuotojas, atsakingas už skolų išieškojimo vykdymą, yra vyr. buhalteris. 

53. Atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad nebūtų praleisti Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse nustatyti skolų išieškojimo senaties terminai (kreipimosi į teismą ieškinio senatis).  

54. Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo priteista skola, atsakingas darbuotojas laukia 10 (dešimt) darbo 

dienų, kol Skolininkas priteistą skolą sumokės geranoriškai. 

55. Jeigu Skolininkas, per nustatytą terminą skolos nesumoka, atsakingas darbuotojas kreipiasi į teismą 

dėl vykdomojo rašto išdavimo ir vykdo priverstinį skolos išieškojimą, pateikdamas vykdomąjį raštą 

antstoliui.  

56. Atsakingas darbuotojas prižiūri skolos vykdomosios bylos eigą, ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius 

pateikdamas raštiškas užklausas antstoliui apie vykdymo procese atliktus veiksmus arba tikrindamas 

antstolio vykdymo procese atliktus veiksmus per Antstolių informacinė sistemą (toliau- AIS). 

57. Antstoliui grąžinus vykdomąjį raštą su aktu apie išieškojimo negalimumą, atsakingas darbuotojas ne 

vėliau kaip po 3 (trijų) mėnesių pakartotinai teikia vykdomąjį raštą antstoliui. 

 

XI.  SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS PAGRINDAI 

 

58. Skola, į kurią Bendrovė turi reikalavimo teisę, gali būti pripažinta beviltiška, kai jos neįmanoma ar 

netikslinga išieškoti iš fizinio ar juridinio asmens dėl šių priežasčių: 

58.1. Bendrovė negali susigrąžinti skolos, kuri neviršija arba lygi 100 (šimtas) eurų, praėjus ne mažiau 

kaip 1 (vieneriems) metams nuo skolos įtraukimo į apskaitą; 

58.2. Bendrovė negali susigrąžinti skolos, kuri viršija 100 (šimtas) eurų, praėjus ne mažiau kaip 3 

(trejiems) metams nuo skolos įtraukimo į apskaitą; 

58.3. Skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu ir nėra įpėdinių, galinčių atsakyti už skolinius 

įsipareigojimus, arba įpėdinio turto nepakanka skoloms susigrąžinti; 

58.4. Skolininkas yra likviduotas; 

58.5. Skolininkas yra bankrutavęs; 

58.6. suėjęs skolos išieškojimo senaties terminas; 

58.7. skolos išieškojimo išlaidos didesnės už pačią skolą;  

58.8. Bendrovės reikalavimas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas nepagrįstu. 

59. Visais šio Aprašo nurodytais atvejais Bendrovė turi įrodyti ne tik skolų beviltiškumą, bet ir turėti 

dokumentus, įrodančius pastangas šioms skoloms susigrąžinti. 

 

XII.   SKOLŲ BEVILTIŠKUMĄ ĮRODANTYS DOKUMENTAI 

 

60. Skolų beviltiškumą ir pastangas susigrąžinti tokias skolas įrodo šie dokumentai: 



 

60.1.  Bendrovės vidiniai dokumentai (skolų pažymos, skolų suderinimo aktai (jei jie sudaryti ir siųsti) 

informaciniai pranešimai ir kt.); 

60.2. Bendrovės išoriniai dokumentai (susirašinėjimo su Skolininku įrodymai – laiškai, pranešimai,      

įstaigų pateikta rašytinė informacija ir kt.). 

61. Aprašo 58.1. ir 58.2. papunkčiuose nurodytų skolų beviltiškumą įrodantys dokumentai yra skolų 

pažymos, skolų suderinimo aktai (jei jie sudaryti ir siųsti), laiškai, kitų įstaigų ir institucijų (teismų, 

antstolių ir kt.) pateikta informacija. 

62. Aprašo 58.3. papunktyje nurodytu atveju Bendrovė privalo turėti šiuos dokumentus: 

62.1. jeigu skolininko mirties faktas yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje - skolininko mirties faktą 

patvirtinantį skolininko mirties liudijimą arba Civilinės metrikacijos skyriaus išduotą mirties įrašą 

liudijantį išrašą arba mirties įregistravimo faktą patvirtinantį išrašą iš VĮ Registrų centras/Gyventojų 

registro. Jeigu skolininko mirties faktas yra įregistruotas užsienyje ir neturi būti įregistruotas Lietuvos 

Respublikoje, - iš užsienio valstybės institucijos gautą dokumentą, patvirtinantį skolininko mirties faktą; 

62.2. dokumentus, kuriuose turi būti oficialiai (teismo, notaro, civilinės metrikacijos arba kitokios 

valstybinės institucijos) nurodomas faktas, kas yra skolininko įpėdinis (arba įpėdiniai) ir teisių ir pareigų 

perėmėjas arba perėmėjai arba faktas, kad įpėdinių nėra. Tais atvejais, kai už skolininko skolas įpėdinis 

atsako visu savo turtu, duomenis, kad įpėdinio turto nepakanka skoloms susigrąžinti. 

63. Aprašo 58.4 papunktyje nurodytu atveju Bendrovė privalo turėti valstybės įmonės Registrų centro 

išduotą dokumentą patvirtinantį, kad skolininkas daugiau kaip 5 (penkis) metus turi likviduojamo 

juridinio asmens teisinį statusą, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą 

patvirtinantį apie juridinio asmens išregistravimą iš LR Juridinių asmenų registro pasibaigus 

likvidavimo procesui. 

64. Aprašo 58.5 papunktyje nurodytu atveju, jei skolininkas yra bankrutavęs, kaip ši sąvoka apibrėžta 

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme arba Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto 

įstatyme, Bendrovė privalo turėti šiuos dokumentus: 

64.1. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl ūkio subjekto veiklos pabaigos arba kreditorių susirinkimo 

nutarimą dėl įmonės veiklos pabaigos arba valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą apie 

juridinio asmens išregistravimą iš LR Juridinių asmenų registro; 

64.2. įsiteisėjusį teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą. 

65. Aprašo 58.6 papunktyje nurodytu atveju skolų beviltiškumą įrodantys dokumentai yra: 

65.1. skolos atsiradimo faktą ir datą Bendrovės apskaitoje nurodantys dokumentai (gautinų sumų 

inventorizavimo aprašai – sutikrinimo žiniaraščiai, mokėtojo apskaitos kortelės kiti naudojami apskaitos 

dokumentai; 

65.2. įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo  dėl ieškinio senaties atmestas Bendrovės reikalavimas dėl 

skolos priteisimo iš skolininko, arba pateikta atsakingo darbuotojo motyvuota išvada, patvirtinta 

Bendrovės direkotriaus rezoliuciniu sprendimu, kurioje nurodyta, kad kreiptis į teismą dėl termino 

atstatymo yra netikslinga pasibaigus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytiems ieškininės senaties 

terminui, ieškinio reikalavimams (dėl pagrindinio įsiskolinimo arba dėl netesybų (baudos, delspinigių) 

pareikšti, taip pat vykdomajam raštui pateikti.   

66. Aprašo 58.7 papunktyje nurodytu atveju skolą galima pripažinti beviltiška, kai akivaizdu, kad skolos 

išieškojimo išlaidos viršytų skolos dydį, ar dėl kitų objektyvių priežasčių skolą išieškoti būtų 

ekonomiškai netikslinga. Tokiu atveju pateikiamas motyvuotas sprendimas dėl tokio kreipimosi 

netikslingumo. 

67. Aprašo 58.8 papunktyje nurodytu atveju skolą galima pripažinti beviltiška, kai yra įsiteisėjęs teismo 

sprendimas, kuriuo atmestas Bendrovės reikalavimas dėl skolos priteisimo iš skolininko. 

68. Reikalavimas Bendrovei turėti šio Aprašo 58–67 punktuose nurodytus dokumentus, įrodančius skolų 

beviltiškumą ir pastangas atgauti skolas,  netaikomas jeigu: 

68.1. Bendrovė pagal su registrų tvarkytojais sudarytų sutarčių arba pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nuostatas, faktus gali patikrinti duomenų bazėse; 

68.2. pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas tokių dokumentų Bendrovė negali gauti, tačiau 

turi dokumentus, kurie leidžia padaryti išvadą, kad stengėsi skolas susigrąžinti. 

69. Jeigu dokumentas, kurio pagrindu yra siekiama skolą pripažinti beviltiška, yra surašytas užsienio 

kalba, Bendrovė turi turėti dokumento vertimą į lietuvių kalbą. 



 

 

 

XIII.  SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS TVARKA, APSKAITA 

IR NURAŠYMAS 

 

70. Bendrovės direktoriaus įsakymu skola gali būti pripažinta beviltiška pridedant motyvuotą išvadą 

kartu su skolų beviltiškumą patvirtinančiomis dokumentų kopijomis. 

71. Atsakingas darbuotojas už skolų administravimą parengia nurašytinų beviltiškų skolų sąrašą. Pagal 

pateiktus įrodymus rengiamas Bendrovė direktoriaus įsakymo projektas dėl beviltiškų skolų 

nurašymo. 

72. Bendrovės direktorius priima įsakymą pripažinti skolas beviltiškomis ir jas nurašyti, kai: 

72.1. skola (vieno asmens) neviršija arba lygi 100 (šimtas) eurų; 

72.2. suėjęs skolos išieškojimo senaties terminas; 

72.3. Skolininkas yra miręs ar paskelbtas mirusiu ir nėra įpėdinių priėmusių palikimą; 

72.4. Skolininkas yra išregistruotas iš LR Juridinio asmenų registro dėl bankroto ar likvidavimo;  

72.5. skola įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažinta nepagrįsta. 

73. Kitais neaprašytais atvejais skolos nurašomos Bendrovės direktoriaus įsakymu.  

74. Bendrovės direktoriui priėmus įsakymą dėl  skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo, 

Skolininko prievolės dėl skolos sumokėjimo pasibaigia, todėl Skolininkų skolos nurašomos iš 

Bendrovės apskaitos registrų.  

75. Dokumentai, kuriais remdamasi Bendrovė skolas siekia pripažinti beviltiškomis, turi būti saugomi 

tokį pat laikotarpį ir tokia pat tvarka, kaip saugomi buhalterinės apskaitos dokumentai pagal 

galiojančius teisės norminius aktus. 

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

76. Bendrovės darbuotojai privalo imtis visų įmanomų teisėtų priemonių, siekdami užkirsti galimybę 

susidaryti beviltiškoms skoloms, ir privalo imtis visų įmanomų teisėtų priemonių skoloms išieškoti. 

77. Už tinkamą šio Aprašo nuostatų įgyvendinimą atsakingas vyr. buhalteris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UAB ,,TRAKŲ AUTOBUSAI“          Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašo 

                                                                                                                                                 Priedas Nr. 1 

 

Skolos tiekėjams 202    m. ____________________ 
 

Eil. Nr. Tiekėjo pavadinimas Suma Skolos mokėjimo 
terminas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Iš viso:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   UAB ,,TRAKŲ AUTOBUSAI“       Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašo 

                                                                                                                                                 Priedas Nr. 2 

            

Pirkėjų skolos 202   m. ____________________ 
 

Eil. Nr. Pirkėjo pavadinimas Suma Skolos mokėjimo 
terminas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Iš viso:   



 

UAB ,,TRAKŲ AUTOBUSAI“                   Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašo 

                                                                                                                                                            3 priedas 

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS 

Lapas Nr.: 1                                                                                              Skolų suderinimo aktas 

                                                                                                                  202__m._________d. Nr. 

 

Siuntėjas: 

UAB ,,Trakų autobusai“, 181200636 

Aukštadvario g. 5, Trakai 

 

Gavėjas: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Prašome patvirtinti, kad sutinkate su žemiau nurodyta mūsų įmonės skola Jūsų įmonei, _______________ 

apskaitos duomenimis. 

 

Dokumento, kuriuo įregistruota skola, duomenys: Skolos padengimas: Skolos likutis: 

Pavadinimas Numeris Data Suma, Eur Dokumentas Suma, Eur Data Likutis, Eur 

        

 

 

Skolos likutis: __________________________. 

 

Direktorius ____________________________________________________ 

Vyr. buhalterė __________________________________________________ 

PATVIRTINIMAS 

 

Mūsų nurodyta skolos suma _________________________________ Data: ___________________ 

yra teisinga su tokiomis išimtimis: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Vyr. finansininkas _________________________________________________________________ 

 

Prašome vieną egzempliorių, pasirašytą ir atspausdintą, grąžinti UAB ,,Trakų autobusai“ 

Negrąžinus 15 dienų laikotarpyje, skolos likutį laikysime teisingu. 


