
Padėsime surasti pusiausvyrą  

ir sukurti tvirtą pagrindą po kojomis! 

Buhalterinė apskaita 

Teisinės paslaugos 



Apie mus 
 UAB “LIBRAMENTUM” teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo ir įmonės 

veiklos organizavimo teisines paslaugas.  

 Mūsų įmonė yra Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) narė. 

 Jūsų įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo perdavimas mūsų bendrovei – tai 
galimybė sumažinti buhalterinės apskaitos organizavimo bei personalo kaštus, 
tuo pačiu gaunant kokybiškas bei profesionalias paslaugas. Jums nereikės 
įsigyti brangios buhalterinės apskaitos programos, mokėti socialinio draudimo 
įmokas už buhalterį, rūpintis buhalterio darbo vietos įrengimu, Jums nereikės 
galvoti, ką daryti, jeigu buhalteris suserga. 

 Mūsų teikiamos buhalterinės apskaitos paslaugos apima visą spektrą darbų, 
privalomų atlikti pagal teisės aktus, konsultuojame kaštų optimizavimo 
klausimais. 



Buhalterinės apskaitos paslaugos 
 Sąskaitų faktūrų, kasos dokumentų, banko operacijų ir kitų pirminių 

dokumentų registravimas buhalterinėje apskaitoje; 

 Atsargų apskaita, kuro apskaita, sandėlio tvarkymas, ilgalaikio turto apskaita 

 Darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir 
registravimas buhalterinėje apskaitoje; pranešimų VSDFV apie darbuotojų 
priėmimą, atleidimą iš darbo, nedraudiminius laikotarpius, 
motinystės/tėvystės atostogas, atostogas vaikui prižiūrėti pateikimas 

 Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas buhalterinėje apskaitoje ir 
mokestinių deklaracijų parengimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių 
inspekcijai 

 Finansinės atskaitomybės dokumentų sudarymas ir pateikimas VĮ „Registrų 
centras“ 

 

Pasirašius sutartį, NEMOKAMAI atliekame įmonės buhalterinės apskaitos 
dokumentacijos vidaus auditą, suderiname likučius su tiekėjais/pirkėjais. 



Teisinės paslaugos 
 Įmonių steigimas ir naujai įsteigtų įmonių pardavimas 

 Įstatinio kapitalo didinimo dokumentų parengimas ir įregistravimas 

 Įmonės buveinės adreso pakeitimo/ Įmonės vadovo pakeitimo/ Įmonės 
pavadinimo pakeitimo dokumentų parengimas ir įregistavimas 

 Akcininkų protokolų (sprendimų) parengimas 

 Civilinių sutarčių parengimas 

 Darbo sutarčių parengimas, įsakymų rengimas 



Pagrindiniai veiklos principai: 
 Profesinės kompetencijos ir reikiamo atidumo principas. 
Mūsų buhalteriai siekia išlaikyti tokį profesinių žinių ir kompetencijos lygį, kuris užtikrintų, kad Kliento buhalterinė 
apskaita būtų tvarkoma profesionaliai, saugiai, vadovaujantis LR įstatymais, verslo apskaitos standartais bei praktika. 

 Sąžiningumo principas. 
Visuose profesiniuose ir verslo santykiuose mūsų bendrovės darbuotojai veikia dorai ir sąžiningai. 

 Objektyvumo principas. 
Mūsų darbuotojai vengia bet kokių interesų konfliktų, šališkumo Klientų atžvilgiu. 

 Konfidencialumo principas. 
Užtikriname, kad verslo bendradarbiavimo metu gauta informacija nebus atskleista tretiesiems asmenims be raštiško 
Kliento sutikimo ar prašymo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo būti pateikta valstybės įgaliotoms 
instuticijoms pagal įstatymus ar kitus teisės aktus.  



Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis: 

UAB „LIBRAMENTUM“ 

Juridinio asmens kodas 302859024 

A.Vivulskio g. 7, 208 kab., Vilnius 

Tel. +37068530832 

El.paštas: info@libramentum.lt 

Skype: uab.libramentum 

www.libramentum.lt 
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