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I. Bendroji dalis
Lietuvos notarų rūmai yra pelno nesiekiantis vienetas, teisinė forma – asociacija, įregistruota
2008 m. vasario 6 d. Juridinių asmenų registre, kodas 301538058.
Lietuvos notarų rūmai (toliau - Notarų rūmai) yra įsteigti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Notariato įstatymu ir vienija visus Lietuvos notarus. Pagrindinė Notarų rūmų veikla – Lietuvos notarų
veiklos koordinavimas.
Notarų rūmų buveinė yra Olimpiečių g. 4, 09237 Vilniuje.
Notarų rūmų administraciją sudaro 18 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.
Administracijos vadovas – Notarų rūmų prezidentas – notaras, renkamas Notarų rūmų visuotiniame
narių susirinkime 3 m. kadencijai.
Notarų rūmų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.
II. Apskaitos politika
Lietuvos notarų rūmų apskaita yra tvarkoma ir finansinė atskaitomybė yra rengiama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymu Nr. 1K-372, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą bei
mokesčius ir Notarų rūmų statutu.
Pagrindinė Notarų rūmų finansinės veiklos ataskaita yra metinė „Pajamų-išlaidų sąmata“,
kurios įvykdymo patikrinimą atlieka Notarų rūmų revizijos komisija ir patikrinimo aktą kasmet
pateikia tvirtinti Notarų rūmų susirinkimui.
Finansavimas
Notarų rūmai nevykdo jokios ūkinės komercinės veiklos. Išsilaiko tik iš nario mokesčių.
Notarų rūmams mokamo nario mokesčio suma yra Notarų rūmų narių susirinkimo nustatytas
procentas nuo notaro gaunamų kasmėnesinių pajamų.
Nario mokesčiai apskaitoje yra fiksuojami jų gavimo momentu (t. y. pinigų principu).
Kaupimo principo taikymas nėra tikslingas dėl laiko, reikalingo surinkti ir patikrinti informaciją apie
metines notarų pajamas ir mokesčio nuo tų pajamų apskaičiavimo teisingumą.
Dalis nario mokesčio yra skiriama ilgalaikio turto įsigijimui pagal sąmatą. Sukauptas
ilgalaikio turto fondas iš nario mokesčio yra apskaitomas dotacijos būdu, t. y. amortizuojamas,
nudėvint ilgalaikį turtą.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimui taikomas tiesinis metodas, pagal Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatymo 1-ojo priedėlio lentelėje nurodytus normatyvus. Minimali ilgalaikio turto įsigijimo
vertė – 200 Eur.
Taip pat Notarų rūmai gauna iš notarų ir kitų kompensacinio pobūdžio tikslinių įnašų, skirtų
konkretiems Notarų rūmų uždaviniams įvykdyti: tai privalomojo notarų civilinės atsakomybės
draudimo įmokų kompensavimas, specialių notarinių registrų įsigijimo centralizuoto užsakymo būdu

kompensavimas ir kt. Nurodytos sumos nėra apskaitomos kaip „Finansavimo“ pajamos“. Sudarant
finansinių ataskaitų rinkinį, nurodyti įnašai yra mažinami, kompensuojant atitinkamas Notarų rūmų
išlaidas ir, atsižvelgiant į gautą rezultatą, likutis yra atvaizduojamas balanso straipsnyje „Kitos
gautinos sumos“ arba „Kitos mokėtinos sumos“. Be to, Notarų rūmai turi paramos gavėjo statusą ir
gauna 2 % GPM paramą.
Notarų rūmų finansavimas (išskyrus dotaciją ilgalaikiam turtui įsigyti) laikomas panaudotu
tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.
Sąnaudų pripažinimo principai
Visos patirtos sąnaudos yra skirtos Notarų rūmų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. Sąnaudos
yra grindžiamos sąskaitomis faktūromis ir (arba) kitais privalomais apskaitos dokumentais.
Finansavimo panaudojimo apskaitai yra taikomas kaupimo principas.
III. Aiškinamojo rašto pastabos
Reikšmingi finansinės atskaitomybės straipsniai
1

Gautas nario mokestis per 2018 m. iš viso
Panaudota gauto nario mokesčio dalis sąnaudoms kompensuoti
Panaudota sukaupto nario mokesčio dalis sąnaudoms kompensuoti

2.

Nebaigtos vykdyti sutartys - sukauptos sąnaudos už apmokėtas
paslaugas pagal šiuo metu įgyvendinamą projektą „eNotaras“ -

3.

1 267 028 €
1 267 028 €
72 291 €
1 314 514 €

Ūkio subjekto vadovybei paskirtos sumos už 2018 m.: 130 500 €
Kolegialus Notarų rūmų valdymo organas yra prezidiumas - 8 nariai, renkami Notarų rūmų
narių susirinkimo trejiems metams. Remiantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 9 str.
4 p. ir vadovaujantis Notarų rūmų statuto 30 str. 1 d. Notarų rūmų prezidiumui, dėl jų veiklos
valdymo organuose, yra skiriama kompensacinė išmoka pagal Notarų rūmų narių susirinkimo
patvirtintą metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.
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