
Dėl sodininkų bendrijos 
buhalterinės apskaitos 

 

Laiškas buhalterinėms įmonėms: 

Sveiki, 

noriu pasiteirauti, ar vykdote sodininkų bendrijų buhalterinę apskaitą? Būtų labai gerai, jeigu galėtumėte pateikti 

preliminarią kainą, kiek tai galėtų kainuoti. Trumpai apibūdinsiu situaciją: 

Sodininkų bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo. Bendriją sudaro 

maždaug 350 narių - sodininkų.  

Darbuotojų skaičius: 1-2. 

Pajamos gaunamos tik iš bendrijos nario mokesčių, kuriuos nariai moka kartą per metus. 

Išlaidas sudaro atlyginimai (70-80% visų išlaidų), išlaidos kelių priežiūrai, smulkios išlaidos (kanceliarija ir kt.). 

Bendrija taip pat gali vykdyti didesnį projektą, pvz. vandentiekio tiesimą, kelių remontą ir kt. Už juos atsiskaitoma 

pagal rangovų pateikiamas sąskaitas. 

Šiuo metu bendrijoje pilnu etatu dirba buhalteris, tačiau darbo nėra tiek daug, todėl ieškome palankesnių variantų 

finansine prasme. 

Lauksiu Jūsų pasiūlymo (el. paštu arba telefonu). 

 

Gauti pasiūlymai: 

Laba diena  
Suprantu ,kad Jūsų buhalterė  bendrijai kainuoja 1000 litų + 30,98 % ''sodra''mokesčių , o iš viso būtų 1309,80 
litų už mėnesį. 
Jeigu tikrai yra taip, tai  galime pasiūlyti tikrai  pigesnę buhalterinę apskaitą. 
Bet vis dėl to tai yra sutarties objektas. 

Laba diena, 

 Malonu, kad kreipėtės. Vykdome bendrijų apskaitą, kaina apie 250 litų per mėnesį, jeigu nereikia pateikinėti 
kiekvienam bendrijos nariui apskaičiuotų komunalinių paslaugų. 

Laba diena, 

Taip, Viešų įmonių apskaitą tvarkome, turime sutartis ir su Daugiabučių namų bendrijomis . Todėl apskaitos 
principai yra mums žinomi. Jūsų aprašytoje situacijoje galime pasiūlyti kainą 250 plius PVM už vieną mėnesį. 
Darbus galime pradėti tik nuo rugpjūčio 01 dienos. Prisegiau PAVYZDINĘ paslaugų teikimo sutartį ir lauksiu 
jūsų komentarų bei sprendimo. 

  Laba diena, 
    taip, mes vykdome ir sodininkų bendrijoms buhalterinę apskaitą. 



    Pagal Jūsų pateiktą veiklos aprašymą, už mėn. apskaitos paslaugas pageidautumėme 800+21 proc.PVM 
(viso 968 Lt). 

Sveiki, 

 Ačiū kad domitės mūsų teikiamomis paslaugomis. 

Atsakydami į Jūsų užklausimą dėl buhalterinių paslaugų kainos, norime pasiūlyti buhalterinės apskaitos 
paslaugas teikti už 700 Lt per mėnesį. Taip pat norime pridurti, kad kaina yra derinama ir galutinė kaina galėtų 
būti nustatyta derybų metu. 

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina su jumis bus derinama ,  abipusiai naudingų susitarimų. 

Pagal pateiktą  informacija jums tektų mokėti apie 250- 300 Lt. 

Laba diena, 
 
Kaina būtų 200 lt + PVM. 

Laba diena, 
  
Jums rašo buhalterė (skambinau telefonu). Tvarkau bendrijų buhalterinę apskaitą, turiu individualios veiklos 
pažymą. Todėl nereikia nei sodros mokesčių mokėti nei PVM, bet saskaitas galiu išrašyti. Kaina būtų apie 500 
lt. Dėl kainos tikslios galėtumėm kalbėti susitikę ir konkrečiau apkalbėję bei visą Jūsų darbų apimtį apžvelgę. 
                                 Tikiuosi sulaukti iš Jūsų skambučio 

 

Apibendrinimas: 

Visų pasiūlymų kainos svyravo nuo 200 iki 800 Lt be PVM, t. y. 

nuo 242 Lt iki 970 Lt su visais mokesčiais. 

Bendrija šiuo metu kas mėnesį buhalterijos tvarkymui išleidžia 

1300 Lt. 

Vietoje buhalterės pasamdžius buhalteriją tvarkančią įmonę, 

per metus galima sutaupyti nuo 4000 Lt iki 12700 Lt 

(priklausomai nuo pasirinkto pasiūlymo). 

 

Papildomai: 

Viena įmonė kartu pateikė preliminarų pasiūlymą atlikti 5 metų 

auditą už 5000 Lt. 


