ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ
KOMUNALINIS ŪKIS“ AUDITO ĮMONĖS IŠRINKIMO IR AUDITO
PASLAUGŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO
2015 m. birželio 23 d. Nr. V.TS–93
Elektrėnai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5
punktu, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2015-04-20
raštą Nr.IS-315 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audito įmonės
patvirtinimo“, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Išrinkti E. Čiupailienės konsultacinę įmonę uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų
komunalinis ūkis“ 2015 ir 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.
2. Nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas:
2.1. Audito atlikimo kaina už 2015 m. – 7 000 Eur, neįskaitant PVM, už 2016 m. – 7 000 Eur,
neįskaitant PVM.
2.2. Atsiskaitymo terminai:
2.2.1. 50 proc. avansas nuo audito atlikimo kainos (3 500 Eur) sumokamas iki 2015 m.
gruodžio 30 d., 50 proc. avansas nuo audito atlikimo kainos (3 500 Eur) sumokamas iki 2016 m.
lapkričio 30 d.;
2.2.2. likusi suma sumokama per 5 (penkias) dienas nuo sąskaitos už auditą išrašymo dienos.
2.3. Užmokestis yra nustatytas darant prielaidą, kad užsakovas pagal iš anksto suderintą
grafiką pateikia pagal priimtinus standartus parengtą dokumentaciją ir kad užsakovo darbuotojai
bendradarbiaus su vykdytoju ir pateiks visus reikalingus dokumentus, duomenis ar informaciją,
atitinkančią šios sutarties reikalavimus, būtiną auditui pagal šią sutartį atlikti.
2.4. Sąskaita už auditą išrašoma vykdytojui pateikus auditoriaus išvados projektą.
2.5. Užsakovas įsipareigoja laiku sumokėti užmokestį pagal vykdytojo pateiktą sąskaitą šio
sprendimo 2.2. punkte nustatyta tvarka.
2.6. Sąskaitos turi būti apmokėtos per 5 (penkias) dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Jei per
5 (penkias) dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos užmokestis negaunamas, nuo einamojo likučio už
kiekvieną mėnesio trukmės laikotarpį, prasidedantį šeštą (6) dieną nuo sąskaitos išrašymo dienos,
priskaičiuojama 0,1 procento delspinigių.
2.7. Jei užsakovas pageidaus, kad vykdytojas suteiktų papildomas paslaugas, dėl tokio darbo
apimties ir užmokesčio bus tariamasi iš anksto, sąskaitos už tokį darbą bus pateikiamos atskirai.
2.8. Tuo atveju, jei užsakovas nepateikia pagal priimtinus standartus parengtos
dokumentacijos pagal iš anksto suderintą grafiką, arba užsakovo darbuotojai nebendradarbiauja su
vykdytoju, arba užsakovas nepateikia visų kitų reikalingų dokumentų, duomenų ir informacijos,
atitinkančios šios sutarties reikalavimų, būtinos auditui pagal šią sutartį atlikti, arba užsakovas
nepateikia viso informacijos sąrašo, finansinių ataskaitų projekto, metinio pranešimo, kuriuos laiku
pagal nustatytą formą parengė užsakovo vadovas, tai tokie vykdytojo veiksmai bus vertinami kaip

papildomas darbas, viršijantis audito darbo apimtį, nustatytą šia sutartimi, ir užsakovas privalės
atlyginti vykdytojui už tokius papildomus darbus pagal papildomą susitarimą, jei vykdytojas apie tai
informavo užsakovą prieš imdamasis tokių veiksmų.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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