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2019 m. Veiklos ataskaita
Įvadas
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) 1990 m. rugsėjo 7 d. teisinė forma – asociacija,
veikianti pagal patvirtintus įstatus ir LR galiojančius teisės aktus.
LBAA – seniausia ir didžiausia buhalterius, auditorius ir audito bei apskaitos įmones vienijanti
asocijuota struktūra Lietuvoje, veikianti vadovaujantis Respublikos teisės aktais, 2019 m. spalio 03 d.
patvirtintais įstatais bei Buhalterių profesionalų etikos kodeksu.
LBAA valdymo organai:
❖ Kolegialus valdymo organas - LBAA konferencija (visuotinis LBAA narių susirinkimas).
❖ Kolegialus valdymo organas – kolegija, kuriai vadovauja LBAA prezidentas.
•

LBAA prezidentė: Daiva Čibirienė.

•

2019 m. gruodžio 31d. LBAA kolegijos sudėtis, kurią sudarė 7 asmenys:

Daiva Čibirienė

Ilona Gurskienė*

Jūratė Kiaulakienė

Artūras Mulskis

Asta Navickienė

Daiva Žumbakienė

Lijana Lusienė

❖ LBAA vienasmenis valdymo organas – LBAA direktorius.
LBAA Darbuotojų dirbančių pagal darbo
sutartį skaičius
2017 m.

3

2018 m.

3

2019 m.

2

________________________________
*Užregistruotas registrų centre kolegijos narys nuo 2019 m. birželio 6 d.
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Ataskaitinių metų svarbiausi įvykiai
2017 m. - 2019 m. asociacijai buvo visapusiškai sėkmingi metai kupini įgyvendintų iniciatyvų, pasiektų
tikslų, inicijuotų buhalteriams, auditoriams bei apskaitos ir audito įmonėms aktualių klausimų,
problemų sprendimų. Apie visus įvykius buvo skelbiama LBAA uždarame ir atvirame FB, LBAA
svetainėje ir viešojoje spaudoje, kai keletas iš jų paminėti žemiau.
1. Buhalterių diena su LBAA
Kasmet antrąjį gegužės penktadienį asociacija pamini profesinę buhalterių ir auditorių dieną, kada
buhalteriai šventinėje aplinkoje susitinka linksmai atšvęsti savo profesinę dieną, bei sužinoti profesijos
naujienas. 2019 m. gegužės 10 d. Buhalterio dienos renginiui asociacija pasirinko neįprastą vietą – tai
kino teatro ,,Pasaka“ kino salę. Renginio dalyviai
klausėsi įdomių pranešimų: Audito, apskaitos,
turto vertinimo ir nemokumo valdybos (AVNT)
atstovė pasidalino aktualia informacija apie ,,Mažų
įmonių aiškinamojo rašto pavyzdinė forma", labai
įdomiu

pranešimu

pasidalino

VĮ

Valstybės

kontrolės atstovė ,,Žinojimas kuria atsakomybę“.
Renginio dalyviai galėjo pasitikrinti žinias dėl
Pinigų

plovimo

prevencijos

priemonių

įgyvendinimo, išklausant Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos (FNTT) atstovės pranešimo.
Išklausę profesinius pranešimus renginio dalyviai
sužinojo

koks

bendravimo

būdas

jiems

priimtiniausias – ,,Bendravimo stiliais“. Kaip būti
kino teatre be kino? Renginio dalyviai kartu
pasižiūrėjo kino filmo premjerą ,,Whitney“.
Renginio

ilgųjų

pertraukų

metu

dalyviai

pabendravo, diskutavo, gėrėjosi Rytietiškų šokių
programa, klausėsi LBAA asociacijos įkūrėjo ir
ilgamečio prezidento Jono Mackevičiaus kūrybos
eilėraščio.
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2. Konferencijos
2.1. Tarptautinė mokesčių konferencija „Lietuvos ir kaimyninių šalių mokestinė aplinka ir
geriausia verslo forma - 2018m.“, Lietuvos Respublikos Seime, 2018 m. gegužės 18 d.
Konferencijos metu kiekvienos šalies (Norvegijos,
Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos) mokesčių
ekspertai pristatė savo šalies mokestinę sistemą ir
nurodė kuri verslo forma būtų patraukliausia, jei
verslo metinės pajamos yra 80 tūkst. Eur.
Mokesčių palyginimas, tose pačiose segmentinėse
srityse visose šalyse (Norvegijos, Lenkijos,
Latvijos, Estijos ir Lietuvos) parodė, kad Lietuvoje
yra palankiausia mokestinė aplinka.
Žemiau pateikiama ištrauka iš LBAA konferencijos leidinio „Pagrindiniai juridinių asmenų veiklos
mokesčiai ir verslo aplinka. Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir Norvegija – 2018 m.“.
2018 m. pelno ir dividendų apmokestinimas pagal šalis:
Pelno
mokesčio
Dividendų
tarifas
mokestis
investicijoms

Efektyvus
tarifas

pelno
mokesčio
tarifas

Lietuva

24-38%

5-15%

0%

15%

Latvija

67%

25%

0%

20%

Estija

56%

20%

0%

20%

45%-52%

15-19%

0%

19%

87%

23%

0%

30,59%

Šalis

Lenkija
Norvegija

Paskolos
akcininkams

Mokestinių
nuostolių per
kėlimas

neapmokestinama

be apribojimų
4 metai

apmokestinama
5 metai
apmokestinama

be apribojimų

Lietuvos nacionalinė televizija 2018 m. gegužės 18 d. tarptautinė mokesčių konferencija „Lietuvos ir
kaimyninių šalių mokestinė aplinka ir geriausia verslo forma“ Lietuvos Respublikos Seime 2018 m.
kartojo 15 kartų, kai viso konferencijos įrašo trukmė yra 7 val.
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2.2. Konferencija ,,Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje procedūros ir mokesčiai“, Vilniuje
2019 m. spalio 8 d.
Konferencijos metu dalyviai galėjo sužinoti apie visus teisės aktų aktualius pakeitimus, migracijos
procedūras ir mokesčių niuansus įdarbinat užsieniečius. Verslas susidūrė su iššūkiais, susijusiais su
užsieniečių įdarbinimo procedūrų teisingu taikymu pasikeitus duomenų teikimo, apie įdarbintus ar
komandiruotus asmenis iš užsienio, tvarkai nuo 2019 m. Mažame versle dažnai imigrantų įdarbinimo
klausimai yra deleguojami buhalteriui.
Lietuvos įmonėms trūkstant darbuotojų, vis
daugiau

naujai

įdarbintų

darbuotojų

yra

imigrantai. Praėjusiais metais į Lietuvą imigravo
28,9 tūkst. žmonių – 1,4 karto (8,5 tūkst.) daugiau
nei 2017 m., tai didžiausias imigrantų skaičius nuo
Nepriklausomybės atkūrimo. Apie 43 % imigrantų
sudarė ne grįžtantys namo Lietuviai, o į šalį
imigravę užsieniečiai.
Konferencijos metu pranešimus skaitė: Migracijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerija,
Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės aplinkos ir darbo ministerijos, Valstybinės socialinio draudimo
fondo valdybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (,,Sodra“), Valstybinė mokesčių
inspekcija prie LR Finansų ministerijos (VMI), Valstybinė darbo inspekcija prie LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (VDI), verslo atstovai pasidalino savo patirtimi, kaip jiems sekasi taikyti
naujai patvirtintas procedūras.

2.3. Konferencija ,,Kova su šešėliu – ar taikomos priemonės pasieks tikslą“, Lietuvos
Respublikos Seime, 2019 m. lapkričio 8 d.
Seime vykusioje VĮ Valstybės kontrolės (Seimui
atskaitinga
institucija)
organizuotoje

aukščiausioji
ir

Seimo

valstybinio
Audito

konferencijoje

audito
komiteto

pranešimą

,,Išmanusis mokesčių administravimas – ar
„įkandamas“ (ne)išmaniam verslui?“, kaip verslo
atstovų patirtį ir nuomonę apie i.MAS, pristatė
LBAA prezidentė Daiva Čibirienė.
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Po pranešimų vyko diskusija „Šešėlinę ekonomiką mažinančios priemonės – ar sudaromos sąlygos
šešėliui trauktis?, kuri sulaukė didelio politikų, ekonomistų bei žiniasklaidos atstovų dėmesio.
Nors ir 2018 m. šešėlis Lietuvoje sumažėjo 1,5 %,
tačiau atlikto „Sprinter“ tyrimo duomenimis ir
Europos

komiteto

skaičiavimais,

Lietuvoje

šešėlinės ekonomikos mastas yra gana didelis:
2018 m. sudarė maždaug 24 % BVP, tai yra
maždaug

trečdaliu

didesnis

negu

Europos

Sąjungos (ES) vidurkis. Lietuva užima 25 vietą
ES pagal pajamų surinkimą iš mokesčių, o
nesurinkus per 2017 m. apie 1,119 mlrd. Eur PVM
– užėmėme 26 vietą ES pagal PVM atotrūkį.
Lietuvoje sukurtos 36 priemonės kovai su šešėliu,
kurių vienos yra trumpalaikės, kitos ilgalaikės,
brangios ir sisteminės, o jų poveikis sudaro 39 %.
Tinkamas

šešėlinės

ekonomikos

mažinimo

priemonių įgyvendinimas galėtų padaryti didelį
poveikį valstybei. Viena iš priemonių yra –
išmanioji

mokesčių

administravimo

sistema

(i.MAS), kurios sukūrimo tikslai yra mokesčių
administravimo gerinimas, šešėlinės ekonomikos
ir naštos verslui mažinimas.
Jau 2016 m. LBAA pirmoji Lietuvoje pradėjo daryti didelės apimties apklausas dėl i.MAS pirmųjų
posistemių i.SAF (elektroninių sąskaitų faktūrų posistemis) ir i.VAZ (elektroninių važtaraščių
posistemis) taikymo. Apklausose dalyvavo: 2016 m. 313 anoniminių respondentų, kurie atstovavo apie
3 tūkst. mokesčių mokėtojų ir 2017 m. - 718 anoniminių respondentų, kurie atstovavo apie 7 tūkst.
mokesčių mokėtojų. Šios apklausos susilaukė didelio visuomenės susidomėjimo o Finansų ministerija
2018 m. iniciavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 699 pakeitimą, pagal kurį buvo
sumažinta našta tik labai mažam verslui dėl vieno i.MAS posistemio i.SAF-T failo teikimo. LR Seimas
2018 metais pavedė VĮ Valstybės kontrolei atlikti i.MAS auditą, kuris 2019 m. rugsėjo mėn. buvo
baigtas.
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Audito metu

buvo nustatyta, kad LBAA

nuogąstavimai buvo pagrįsti faktais. Iki tol VMI
nenorėjo pripažinti LBAA atliktos apklausos
rezultatų, apie papildomos naštos sukūrimą o ne
mažinimą, buvo argumentuojama, kad apklausa
yra per daug anonimiška. Valstybės kontrolės
audito metu surinkti faktai parodė, kad I.MAS
projektas neturėjo tokios sėkmės, kurios buvo
tikėtasi,

nes

šešėliniam

verslui

taikomos

priemonės beveik jo nepalietė, bet sukūrė
papildomą

reikšmingą

administracinę

naštą

skaidriam verslui ir mokesčių mokėtojams, kai ši
susideda iš dvejų dalių:
1. vienkartinės

sąnaudos

dėl

informacinių

sistemų

integracijos ir papildomų programavimo darbų įsigijimo;
2. pastovios mokesčių mokėtojų sąnaudos, kurios yra
patiriamos kas dieną dėl detaliųjų duomenų rinkimo ir
teikimo VMI nustatytu rėžimu.
2019.11.08 d. Seime VĮ Valstybės kontrolės organizuota konferencijoje ,,Kova su šešėliu – ar taikomos
priemonės pasieks tikslą“

3. LBAA iniciatyvos Lietuvoje
LBAA nuomonė buvo skelbiama svarbiausiuose Lietuvos žiniasklaidos priemonėse: nacionalinėje
televizijoje, radijuje ir socialiniuose tinkluose.
3.1. Dėl mokesčių reformos Lietuvoje
2018 metais pagal LBAA teiktus siūlymus Seimui ir viešai išsakytas pastabas dėl paskelbtų mokesčių
reformos teisės aktų projektų, projektai buvo koreguojami, ko pasėkoje buvo priimti įstatymų
pakeitimai, dėl kurių nebuvo padidinti mokesčiai asmenims vykdantiems individualią veiklą.
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3.2. Dėl mokesčių inspekcijos įgyvendintų papilomų verslo kontrolės priemonių
2017 metais, pateikus LBAA siūlymus, kurie buvo pagrįsti LBAA atliktos i.MAS 2016 m. – 2017 m.
apklausų rezultatais1, Finansų ministerija užregistravo naują LRV nutarimo projektą, kuriam
Vyriausybė 2018 m. vasario 7 d. pritarė ir panaikino prievolę teikti i.SAF-T duomenų failą mažoms
įmonės, jei jų pajamos nesiekia 0,3 mln. Eur2. Asociacija dėkoja LBAA nariams aktyviai
prisidėjusiems prie LBAA atliktos apklausos organizavimo ir rezultatų susisteminimo.

3.3. LBAA apklausos
LBAA bendradarbiaudama su įvairiomis institucijomis nuolat organizuoja narių apklausas, kurios yra
atliekamos visuomeniniais pagrindais neatlygintinai:
3.3.1. 2019 m. spalio mėn. LBAA atliko apklausą: ,,Naštos verslui mažinimas. Statistikos
duomenų teikimo optimizavimas“, kurios tikslas buvo surinkti ir patiekti pastabas Lietuvos
Statistikos departamentui ir VŠĮ Versli Lietuva, kurių dėka būtų galima:
1. Optimizuoti Statistikos departamentui teikiamus duomenis;
2. Atsisakyti duomenų dubliavimo ir sumažinti biurokratinę naštą verslui.
3.3.2. 2019 m. spalio mėn. LBAA atliko apklausą, kurios metu surinko buhalterių ir auditorių
nuomonę apie i.MAS (i.SAF, i.VAZ, i.APS), kad geriau suprasti: ar tai yra nauda ar našta
verslui. Gautais apklausos rezultatais buvo pasidalinta su VMI, Finansų ministerija, Seime,
Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos valdyba prie Ūkio ministerijos.
3.3.3. 2019 m. rugsėjo mėn. LBAA atliko apklausą Finansų ministerijos prašymu, dėl Labdaros
ir paramos įstatymo pakeitimo. Šios apklausos tikslas buvo surinkti pramos įstatymą
geriausiai suprantančios visuomenės nuomonę apie numatomos teisės aktų keitimus,
kuriuose būtų:
1. Baigtinis paramą galinčių gauti subjektų sąrašas;
2. Kitaip įvardintas paramos teikimo tikslas;
3. Nustatomos kitokios mokestinės lengvatos susijusios su parama.
Gautais apklausos rezultatais buvo pasidalinta su Finansų ministerijos atstovais, į kuriuos
buvo atsižvelgta, keičiant mokestines lengvatas susijusias su parama.

1

Apklausos 2016m. rezultatai skelbiami: https://docs.google.com/forms/d/1gZLHcJCq6P5-RxjOYEov22mFfjwVUnwAKQB7aZeZAc/viewanalytics
2017 m. apklausos rezultatai skelbiami:
https://docs.google.com/forms/d/19GzpSIgkQtlM_hoPiQJ7zI1D3FRXpJQXpwsfwb0KBJw/viewanalytics
2 Nuoroda į oficialų teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e9da70f00d9711e8a5fc9d9b3a58917b
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3.3.4. 2019 m. rugsėjo mėn. LBAA, kartu su Lietuvos laisvosios rinkos institutu ir VšĮ „Versli
Lietuva, vykdė tarptautinį Biurokratijos indekso tyrimą. Tyrimo tikslas – įvertinti
administracinės naštos dydį, jos pokyčius ir identifikuoti sritis, kuriose biurokratinė našta
galėtų būti sumažinta. Apklausos tikslas: suformuluoti įžvalgas dėl biurokratinės naštos
mažinimo. 2018 m. atliktas tyrimas parodė, kad per metus mažai įmonei gali tekti praleisti
net 252 val. pildant įvairias privalomas formas, ataskaitas bei tvarkant kitus formalumus.
Atlikto tyrimo ataskaitą ir atlikto tyrimo pristatymą atliko Lietuvos laisvosios rinkos
institutas.
3.3.5. 2019 m. birželio mėn. LBAA atliko apklausą ,,PVM atotrūkis“, kurios rezultatais
pasidalino VMI organizuotame susitikime, kuriame dalyvavo ir LBAA nariai, SVVT
valdybos, pramonės amatų rūmų, Laisvosios rinkos instituto atstovai. VMI susitikimo metu
diskusija buvo ilga ir manytume produktyvi, jos metu paaiškėjo, kad, atotrūkis yra
skaičiuojamas pagal EVRK kodą, kuris yra imamas ne iš įmonės duomenų kortelės, bet iš
PVM deklaracijų (FR0600). O jose EVRK kodas kas mėnesį turėtų būti skirtingas, jei
įmonė vykdo kelias veiklas, ir kiekvieną mėnesį dominuoja kita veikla.

Buhalteriai pildantys PVM deklaracijas į ERVK kodą nekreipdavo dėmesio ir nežinojo
kokia jo įtaka PVM atotrūkio skaičiavime, nes šiuo aspektu nebuvo jokio švietimo.
Susitikimo metu VMI buvo pateikta informacija, kuri parodė kad atlikto PVM atotrūkio
skaičiavimai yra paremti klaidingomis prielaidomis. Neatsižvelgiant į tai, VMI vis tiek
paskelbė informaciją apie kiekvienos įmonės atotrūkį, tačiau paskesnių veiksmų, kurie
buvo numatyti jos planuose dėl įmonių tikrinimo, nebetaikė. PVM atotrūkio apklausos
rezultatai yra paskelbti LBAA svetainėje.
3.3.6. 2019 m. vasario - kovo mėn. LBAA ėmėsi savanoriškos iniciatyvos atlikti kelių klausimų
apklausą, kurioje buvo siekiama surinkti nuomonę apie tai, kuo labiausiai pasitiki Lietuvos
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2019 m. Veiklos ataskaita
gyventojai, kai gauna viešai skelbiamą informaciją apie mokesčius. Ši apklausa buvo atlikta
pagal Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) 2017 m. atliktą pasaulinį tyrimą, kuriame
dalyvavo 8400 gyventojų iš Argentinos, Australijos, Brazilijos, Kanados, Kinijos,
Prancūzijos, Vokietijos, Indijos, Indonezijos, Italijos, Japonijos, Korėjos Respublikos,
Meksikos, Naujosios Zelandijos, Rusijos, Saudo Arabijos, Pietų Afrikos, Turkijos,
Jungtinės Karalystės, JAV. Iš kiekvienos šalies buvo gauta daugiau nei 400 anketų, Lietuva
šiame tyrime nedalyvavo. Mūsų tikslas buvo pasižiūrėti kurioje vietoje yra Lietuva.
Asociacijai atlikus apklausą Lietuvoje, buvo gautos 99 anketos. Žemiau Lietuvoje atliktos
apklausos rezultatai ir jų palyginimas su pasauliniu tyrimu.

Lietuvoje atliktas tyrimas parodė, kad mūsų šalyje yra labiau pasitikima profesionaliais
buhalteriais, nei pasaulinio tyrimo nustatytas vidurkis, kas mus labai pradžiugino ir
įpareigojo dar labiau atsakingiau vykdyti asociacijos viešą neatlygintiną visuomenės
švietimo veiklą mokesčių klausimais.
3.3.7. 2018 m. rugsėjo mėn. LBAA vykdė apklausą, kurios tikslas buvo surinkti visus klausimus,
kurie kyla dėl pensijų kaupimo administravimo ir juos perduoti ,,Sodrai“, kad parengtų
atsakymus pagal gautus klausimus. Manome, kad apklausos rezultatai padėjo Sodrai stipriai
pagerinti visuomenės švietimą dėl pensijų kaupimo ir kaip rezultatas: 2020 m. gyventojų,
kurie nesuprastų ar jie dalyvauja papildomame kaupime, beveik neliko.
3.3.8. 2018 m. rugsėjo mėn. LBAA vykdė apklausą, dėl ,,Sodra“ formų keitimo nuo 2019 m.,
nuomonės pateikimo. Respondentų buvo prašoma balsuoti keliais variantais. Gautais
apklausos rezultatais buvo pasidalinta su ,,Sodra“ atstovais. Apklausos rezultatai: 643
balsavimai, kurių 46,5 % balsavo už formas: draudėjui pateikus 1-SD pranešimą (be tarifo)
,,Sodra“ informuoja apie apdraustojo tarifą. EDAS online formuojama suvestinė apie
apdraustųjų asmenų tarifus. Teikiamas vienas SAM pranešimas (su priedais SAM3SD ir
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SAM3SDP), kuriame prie apdraustojo nurodomas tarifas. 51,9 % už formas: vienas SAM
pranešimas (nėra skaidymo pagal tarifus). SD pranešimuose nebelieka tarifų bei įmokų
laukelių. Deklaruojamos tik priskaitymo sumos. Įmokas apskaičiuoja pati Sodra.
Informacija apie mokėtinas VSD įmokų sumas teikiama per EDAS. Po apklausos Sodra
supaprastino jiems teikiamas formas ir dabartiniu metu liko viena forma dėl visų tarifų
nepriklausomai nuo papildomo kaupimo procento.
3.3.9. 2017 m. rugsėjo mėn. LBAA vykdė apklausą dėl i.SAF-T failo skaidymo poreikio.
Kadangi didžioji dalis respondentų pasisakė už failo skaidymą, o tam tikrais atvejais verslui
bus neįmanoma pateikti vientisą failą. VMI išgirdo šį mokesčių mokėtojų pageidavimą ir
pakeitė reikalavimus dėl duomenų teikimo i.SAF-T faile, pagal kuriuos leidžiama teikti
išskaidytus duomenis keliuose failuose.
3.3.10. 2017 m. vasario mėn. LBAA vykdė apklausą dėl finansinių ataskaitų kokybės gerinimo.
Finansų ministerijai šios apklausos rezultatai padėjo geriau suprasti juridinių asmenų
nuomonę apie finansinių ataskaitų kokybę ir/ar Finansų ministerijos pasiūlytos priemonės
kokybei pagerinti, atitinka visuomenės lūkesčius.

4. LBAA iniciatyvos tarptautinėse asociacijose
4.1. Narystės tarptautinėse asociacijose
2017 m. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija pasiekė tarptautinį pripažinimą: Asociacija 2017
m. lapkričio mėn. pripažinta asocijuota Tarptautinės asocijuota Tarptautinės buhalterių federacijos
(žinomos IFAC trumpiniu) nare.
Federacijos pagrindinė veikla – įvairių standartų,
normų, taisyklių kūrimas. Plačiausiai žinomi bei
dažniausiai praktikoje naudojami dokumentai:
Tarptautiniai

audito

profesionalų

etikos

kodeksas,

tarptautiniai

kontrolės,

peržvalgos,

užtikrinimo

kokybės
užduočių

ir

standartai,

susijusių

paslaugų

Buhalterių

standartai,

tarptautinių standartų auditui taikymo, mažų ir
vidutinių įmonių auditams, vadovas.
Asociacija 2017 m. gruodžio mėn. tapo tikruoju Europos buhalterių federacijos (Accountancy Europe)
nariu. Vienas pagrindinių federacijos tikslų – atstovauti Europos Sąjungos buhalterių ir auditorių
interesus bei poreikius.
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4.2. Iniciatyvos
2019 m. LBAA teikė siūlymą Accountancy Europe (AE), kad AE savo puslapyje įdėtų informaciją
apie jai priklausančių asociacijų narius. Mes džiaugiamės, kad mūsų siūlymas buvo išgirstas ir AE
2019 m. pradėjo viešinti savo narių, tame tarpe ir LBAA narių sąrašą, savo svetainėje. Ateinantys į
mūsų šalį investuotojai gali iš AE internetinio puslapio gauti patikimą informaciją apie pasirinktą
apskaitos paslaugų įmonę Lietuvoje. LBAA narių viešame sąraše yra paskelbti tik tie nariai, kurie
nusprendė, kad jų narystė gali būti viešinama.

4.3. Gauti siūlymai dėl kitų tarptautinių narysčių
LBAA sulaukia daug kvietimų prisijungti prie įvairių tarptautinių organizacijų tampant jų nariais,
kaip:
❖ The Institute of Financial Accountants (IFA);
❖ Legal Alliance Networs (L.A.N);
❖ European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA);
❖ IR Global.
LBAA kolegijos nariai kiekvieną kvietimą vertina pagal naudas LBAA nariams, kurias suteiktų
asociacijos narystė tarptautinėse organizacijose. 2020 m. vasario 26 d. kolegijos posėdžio sprendimu
LBAA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su The Institute of Financial Accountants (IFA), kuri yra
visateisė IFAC ir Australijos apskaitininkų instituto (IPA) narė, Jungtinės Karalystės viešosios įstaigos
Ofqual pripažinta organizacija, atsakinga už bendrųjų ir profesinių standartų laikymąsi ir stebėseną,
kvalifikacijas ir egzaminus, turinti virš 35 tūkst. narių iš 80 šalių. Bendradarbiavimas suteiks galimybę
LBAA nariams tapti IFA nariais (užpildžius narystės formą ir sumokėjus nario mokestį) ir naudotis
IFA mokymų CPD programos mokymais, su tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS)
diplomu bei IFA internetine švietimo programa ,,IFA Direct“. Taip pat LBAA nariams buhalteriams
profesionalams, tapus IFA nariais, būtų suteiktas „Associate Financial Accountant (AFA)“ vardas ir
jie atitiktų Lietuvos Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) nuostatas dėl buhalterio profesionalo vardo
gavimo, įsirašant į Lietuvos buhalterių profesionalų sąrašą.
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5. Metodinė medžiaga ir pagalba nariams
5.1. 2018 m. LBAA parengė rekomendacines tvarkas, kurias turėtų taikyti buhalterinių paslaugų
įmonės, kad užtikrinti Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatų taikymą. LBAA
nariams juridiniams asmenims šios tvarkos teikiamos nemokamai. 2018 m. – 2019 m. buvo paruošta
virš 110 tvarkų. Jų įsigijimu yra susidomėję ne tik LBAA nariai, kuriems tvarkos yra platinamos už
100 - 200 Eur mokestį pagal administracijos nustatytą tvarką.
5.2. 2019 m. LBAA parengė rekomendacines tvarkas dėl pinigų plovimo ir kovos su terorizmu teisės
aktuose nustatytų reikalavimų taikymo. LBAA nariams fiziniams asmenims vykdantiems individualią
veiklą ir juridiniams asmenims šios tvarkos teikiamos nemokamai. Šių tvarkų per 2019 m. buvo
paruošta virš 80, iš kurių apie 15 % tvarkas įsigijo ne LBAA nariai. Ne LBAA nariams šių tvarkų
kaina yra nuo 100 iki 200 Eur pagal administracijos nustatytą tvarką.

LBAA veiklos finansavimo šaltiniai
Beveik pusę 2018 m. - 2019 m. gaunamų LBAA pajamų sudarė pajamos, gautos iš ES paramos,
kurios buvo naudojamos LBAA narių nemokamam švietimui.
Veiklos finansavimas
120%
100%
80%

2%

1%

1%

47%

38%

39%

8%

12%

53%

48%

2018 m.

2019 m.

60%
40%
20%
0%

30%
21%
2017 m.
ES parama

Nario mokesčio finansavimas

Komercinė veikla

Gauta parama

Pagal 2018 m. – 2019 m. tendenciją, matome kad dėl pagerėjusio komercinės LBAA veiklos
(mokymai) pelningumo asociacija sunaudoja mažiau nario mokesčio pajamų, veiklos sąnaudų
dengimui. 2020 m. įdarbintas dar vienas darbuotojas asociacijos administracijoje, kad dalis darbų, kurie
buvo atliekami visuomeniniais pagrindais, būtų atliekama pastoviai ir už atlygį.
Asociacija dėkoja nariams skyrusiems LBAA 2 % GPM paramą. Gauta parama yra panaudota
nemokamų renginių nariams finansavimui.
Viena iš LBAA svajonių – sukurti robotizuotą naują svetainę, kuri išspręstų daug asociacijos
komercinės ir viešos veiklos organizacinių klausimų, bei sudarytų sąlygas geresniam asociacijos narių
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aptarnavimui nuotoliniu būdu. Dėl šio dalyko LBAA nariai patys ėmėsi iniciatyvos ir organizavo
paramos rinkimą LBAA svetainės modernizavimui. 2019 m. pabaigai asociacija buvo surinkusi beveik
4 tūkst. Eur paramos ir 2020 m. planuoja pradėti pirmuosius svetainės www.lbaa.lt robotizacijos
darbus. Dėkojame nariams už iniciatyvą ir paramą.

Nario mokestis
2017 m. – 2019 m. buvo keičiamas narystės mokestis pagal kolegijos posėdžiuose priimtus sprendimus.
Žemiau pateikiami narystės mokesčio pokyčiai dėl 2017 m. – 2020 m. narystės mokesčio.
Metai

2017 m.
2018 m.
2019 m.
2020 m.

Fiziniai
asmenys

Tikrieji
nariai

Juridiniai asmenys
iki 10 darbuotojų

30 €
59 €
59 €
63 €

30 €
69 €
69 €
74 €

100 €
149 €
149 €
159 €

Juridiniai
asmenys virš 10
darbuotojų
100 €
299 €
299 €
320 €

Stojimo
mokestis
FA3
60 €
60 €
60 €
60 €

Stojimo
mokestis
JA
200 €
200 €
200 €
200 €

2019 m. narių skaičius išliko beveik toks pats, kaip 2018 m. Didžiausias narių skaičiaus sumažėjimas
(11 %) buvo 2018 m. Pagrindinė 2018 metų narių sumažėjimo priežastis buvo beveik 100 % padidintas
nario mokestis.
LBAA Narių skaičius
LBAA tikrieji nariai
LBAA nariai, juridiniai asmenys
LBAA nariai fiziniai asmenys
LBAA Garbės nariai
Iš viso:

2019
150
105
206
3
464

2018
141
107
221
3
472

2017
148
103
281
3
532

2016
147
104
275
2
528

Nors 2018 metais narių skaičius sumažėjo 11 %, nario mokesčio buvo surinkta 36 % daugiau, nei jo
buvo surinkta 2017 metais iki nario mokesčio padidinimo.

3

2019 m. balandžio 26 d. kolegijos posėdyje buvo nuspręsta leisti fizinio asmens stojimo mokestį perkelti į juridinio asmens stojimo

mokestį, kai LBAA narys keičia LBAA narystės statusą iš LBAA nario fizinio asmens į LBAA narį juridinį asmenį.
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Gautas nario mokestis

Pagal 2019 m. LBAA kolegijos sprendimą, 2020 m.
nario mokestis bus padidintas 7 %. Nario mokesčio
padidinimas dėlto, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybė patvirtino didesnę minimalią mėnesinę
algą (MMA), taikomą nuo 2020 m. sausio 1d. ir dėl
šios priežasties yra numatomas visų paslaugų
brangimas 2020 metais. Planuojama, kad ateityje
asociacijos narystės mokestis keistųsi atsižvelgiant į
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30000
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20000
15000
10000
5000
0

MMA pokyčius.

47336

49833

34674

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2018 m. lapkričio 29 d. kolegijos posėdyje buvo
nuspręsta LBAA nariui, pakvietusiam prisijungti
naują narį prie LBAA narių, už rekomendaciją
suteikti 10 EUR vertės ,,lojalumo taškus“ ateinančių metų nario mokesčiui, už kiekvieną
rekomenduotą naują narį. 2019 m. šia nuolaida,
mokant 2020 m. narystės mokestį pasinaudojo – 19
narių. Šios ataskaitos sudarymo datai jau yra 10
narių, kurie kitais metais mokės mažesnį nario
mokestį.
Kviečiame visus narius aktyviai naudotis šia puikia galimybe rekomenduoti LBAA narystę ir mokėti
mažesnį nario mokestį.

LBAA narių teisės ir privilegijos
Kadangi asociaciją sudaro įvairūs nariai ir jų nario mokestis yra skirtingas, atitinkamai yra taikoma
skirtinga nuolaidų ir privilegijų tvarka pagal narystės pobūdį.
Nuolaidų ir privilegijų tvarka per 2017 m. - 2019 m. keitėsi ir kristalizavosi į tokią tvarką, kad jei fizinis
asmuo turi buhalterinių paslaugų įmonę, jam finansiškai yra geriau priklausyti asociacijai per juridinio,
o ne fizinio asmens narystę. Fizinio asmens narystė yra svarbi tikriesiems LBAA nariams, dėl LBAA
buhalterio profesionalo vardo suteikimo ir asociacijos suteikiamo aukšto profesinio lygio užtikrinimo.

15 iš 34

2019 m. Veiklos ataskaita
Žemiau pateikiama narystės teisės ir privilegijos pagal narystės tipą:
Nauda

Fiziniai
asmenys

LBAA
buhalteriai
profesionalai

Pažymėjimas

Juridiniai asmenys iki Juridiniai
10 darbuotojų
asmenys virš 10
darbuotojų
a. 20 % LBAA mokamiems renginiams 3ims asmenims (JA iki 10), 5-iems
asmenims (JA virš 10)4
b. 20% įmonės darbuotojų LBAA narystės
mokesčiui (kai mokestį sumoka įmonė
LBAA narys už savo darbuotoją)
2 darbuotojai (JA iki 10)5
4 darbuotojai (JA iki 10)6
Papildomas juridinio nario darbuotojas 10 Eur.
Turi teisę naudoti IFAC ženkliuką, jei
įmonė įsipareigoja įdiegti tvarkas,
užtikrinančias:
a. Buhalterio profesionalo Etikos Kodekso
taikymą;
b. Pastovų darbuotojų kvalifikacijos
kėlimą ir palaikymą (min. po 20 val. per
metus vienam buhalteriui)8;
c. Įmonė taiko 1-ąjį TKKS9
Įmonė turi kas metai pateikti pažymą apie
šių tvarkų įdiegimą ir taikymą
d. Daugiau kaip 70% įmonės pajamų
sudaro pajamos iš buhalterinių paslaugų,
konsultacijų, audito ar kitos finansinės ar
investicinės veiklos10
Sertifikatas

Nuolaida iki 20% LBAA
renginiams

Visiems LBAA
organizuojamiems renginiams

Asmens gyvenimo aprašymas

Įmonės reklama

Tik 2 (dviem) įmonėms

Įmonių skaičius neribojamas

Nemokami LBAA
renginiai
IFAC asocijuoto vardo
ženkliukas Nario
pažymėjime7

LBAA narystės
dokumentas
LBAA narių sąrašas
www.lbaa.lt
BSS Excel konverteris
Balsavimas
LBAA vidinis tinklapis
LBAA uždara Facebook
grupė

1 Asmuo

Nesuteikta
teisė

Turi teisę naudoti
IFAC ženkliuką

1 Balsas
1 Prisijungimo kodas
1 Prisijungimas

2 Prisijungimai

2019.02.27 kolegijos posėdyje buvo nuspręsta padidinti nuolaidas LBAA nariams juridiniams asmenims dėl LBAA mokamų renginių,
kai yra taikoma 20 % nuolaida: 3-ims juridinio asmens darbuotojams, kai už mokymus apmoka LBAA JA narys (JA iki 10); 5-iems
juridinio asmens darbuotojams, kai už mokymus apmoka LBAA JA narys (JA virš 10).
5 2020.01.16 kolegijos posėdyje buvo nuspręsta, kad nemokamuose mokymuose gali dalyvauti dagiau LBAA narių juridinių asmenų
darbuotojų: 2 įmonės darbuotai LBAA JA nario (JA iki 10).
6 2020.01.16 kolegijos posėdyje buvo nuspręsta, kad nemokamuose mokymuose gali dalyvauti dagiau LBAA narių juridinių asmenų
darbuotojų: 4 įmonės darbuotojai LBAA JA nario (JA virš 10).
7 IFAC asocijuoto vardo ženkliuko naudojimo tvarka ruošiama, iki šiol nariai negalėjo pasinaudoti šia teises.
8 Iki kitų metų sausio 20 d. privalu pateikti pažymą apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
9 1-as TKKS - Tarptautinis kokybės kontrolės standartas, kuris patvirtintas TBF.
10 Privaloma pateikti pažymą apie įmonės pajamas ir darbuotojų skaičių.
4
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2019 m. veiklos apžvalga
LBAA Kolegija
LBAA kolegijos nariai kiekvieną mėnesį renkasi į kolegijos posėdį aptarti, priimti sprendimus,
susijusius su asociacijos tikslais ir pagrindiniais uždaviniais, atsižvelgiant į narių pasiūlymus, pastabas.
2019 m. įvyko 11 kolegijos posėdžių. 2018 m. įvyko 10 kolegijos posėdžių – tiek pat kiek jų įvyko ir
2017 metais. 2019 m. buvo priimta 88 nutarimai, kurių pagrindu vykdoma asociacijos veikla 2019 m.–
2020 m., tai 10 % daugiau nei jų buvo priimta 2018 m. – 80 nutarimų. Virš 100 sprendimų buvo priimta
2017 m.

Kolegijos posėdžiai

Kolegijos priimti sprendimai

12

120
11

10
10

100

10

8

107

80

88
80

6

60

4

40

2

20

0

0
2017 m.

2018 m.

2019 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Susitikimai
LBAA 2019 m. dalyvavo virš 50 susitikimų,

Susitikimai
60

posėdžių kuriuose buvo atstovauti LBAA narių
interesai,

poreikiai,

pasiūlymai

pastebėjimai aktualiais klausimais,

bei

teikti

dalyvaujant

50
40

LBAA atstovams (LBAA kolegijos nariai, LBAA

30

nariai) LR Seimo komitetuose, Prezidentūroje,

20

VMI, LR Finansų ministerijoje, SVV tarybos,

10

,,Sodra“, Lietuvos banko įvairių aktualių darbo
grupių susitikimuose.

52

36
28

0
2017 m.

2018 m.

2019 m.

2019 m. birželio 19 d. ir rugsėjo 13 d. LBAA kolegijos nariai ir nariai dalyvavo Finansų ministerijos
organizuotuose susitikimuose, kurių metu buvo diskutuojama apie teisės aktų pakeitimą atkreipiant
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dėmesį į laikmečio visų procesų skaitmenizavimą. Atsižvelgiant į stebėsenos ir susitikimų metu
išsakytas idėjas, siekiant tinkamai reglamentuoti apskaitą spartėjančių skaitmenizacijos procesų
kontekste, Finansų ministerija ruošia BAĮ pakeitimo projektą, kuriame turėtų būti įtvirtintos naujos,
šiandienos realijas labiau atitinkančios nuostatos:
•

popieriniai apskaitos dokumentai gali būti pakeičiami skaitmeninėmis kopijomis; subjektai
galėtų nesaugoti apskaitos dokumentų ir/arba apskaitos registrų, jeigu apskaitos dokumentų
ir/arba

apskaitos

registrų duomenys pateikti

valstybės

informacinėms

sistemoms;

inventorizacija verslui nebeprivaloma, tik geroji praktika;
•

keičiamos nuostatos dėl buhalterio profesionalo;

•

subjektams neprivaloma apskaitos politika; nebenumatoma grynųjų pinigų priėmimo,
išmokėjimo, jų apskaitos ir laikymo Vyriausybės nustatyta tvarka.

Puiki patirtis, kad verslas pradeda rasti bendrą kalbą su valstybinėmis institucijomis.
2019 m. vasario 1 d. vyko susitikimas, kurio metu visų asociacijos narių vardu buvo pasveikintas
LBAA įkūrėjas ir pirmasis prezidentas prof. Jonas Mackevičius 80 metų jubiliejaus proga, kurio metu
profesorius pristatė dvi savo naujas knygas ,,3A – Auditas, Apskaita ir Analizė“ bei 80 eilėraščių
rinkinį ,,Tu ir Aš, Ji ir Jis”.
2018 m. liepos 11d. asociacija yra įrašyta į Lietuvos Respublikos Lobistinę veiklą vykdančių asmenų
sąrašą. Lobistinės veiklos asociacija nevykdė, tačiau Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė,
kad LBAA turėtų būti šiame sąrašą, dėl savo pasisakymais daromos įtakos Lietuvos teisėkūrai.

LBAA teikti ir gauti raštai:
Raštai

2019 m. asociacija pateikė 60 raštų įvairioms
valstybinėms institucijoms, komitetams, darbo
grupėms, savivaldybių administracijoms ir t.t.
Didžiąją dalį teiktų raštų sudaro asociacijos narių

140
120
100

suformuoti pasiūlymai, pastebėjimai profesijai

60

aktualiems klausimams. Taip pat asociacijai buvo

40

adresuota apie 70 raštų, kurių dalį asociacijos

20

administracija yra įkėlusi į LBAA uždarą socialinio

0

tinklo Facebook grupę.
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Iš susirašinėjimų skaičiaus matosi, kad asociacija vis daugiau teikia naudingų pasiūlymų, pastabų
įvairioms valstybinėms institucijoms, kurios dėkingos už gautą pagalbą tobulinant įstatymus, teisės
aktus, programas.
Aktyvus susirašinėjimas vyksta ir su tarptautinėmis organizacijomis AE ir IFAC, kurių nariais yra
LBAA, iš kurių gauta apie 40 laiškų ir paruošta bei išsiųsta apie 40 atsakymų.

Organizuoti renginiai
Renginių, mokymų bei seminarų organizavimas – pagrindinė asociacijos komercinė veikla, kurios dėka
gaunamos pajamos ženkliai prisideda prie asociacijos finansinės padėties stabilumo. LBAA
organizuojami renginiai skirti narių kvalifikacijos kėlimui, žinių gilinimui ir aktualių mokesčių,
apskaitos, bei teisės pasikeitimų pristatymui Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.

Metai

Nemokami renginiai

Mokami renginiai

Dalyvių skaičius

2017 m.

27

25

1199

2018 m.

26

36

1435

2019 m.

37

38

1649

2019 m. asociacijos organizuotuose renginiuose dalyvavo 1649 dalyviai (žr. priede Nr. 1), tai virš 200
dalyvių daugiau nei praėjusiais 2018 m. - 1435 (duomenys be ES projekto, apie kurį teikiama
informacija žemiau).
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2019 m. buvo suorganizuota 75 renginiai, tai 13 renginių daugiau nei 2018 m. – 62 renginiai. Per 2019
m. buvo suorganizuota panašus skaičius ir nemokamų ir mokamų renginių. 2019 m. mokamų renginių
skaičius lyginant su 2018 m. išliko panašus, tačiau nemokamų reginių buvo suorganizuota 42 %
daugiau nei 2018 m. Virš 50 renginių buvo suorganizuota 2017 m.

2017 m.

2018 m.

48%

58%

52%

42%

2019 m.
51%

49%

Nemokami renginiai

Nemokami renginiai

Nemokami renginiai

Mokami renginiai

Mokami renginiai

Mokami renginiai

Pažymėtina, kad jau keletas metų iš eilės šalyje vyksta mokesčių reforma, kad LBAA nariai galėtų
sužinoti mokesčių reformos paskirtį, jai tinkamai pasiruoštų ir savalaikiai taikytų visus naujausius
mokesčių įstatymų, teisės aktų bei verslo apskaitos standartų pakeitimus svarbius kiekvienam verslo
subjektui, ruošiant finansinės atskaitomybės sudarymą ir apskaitą, jau tapo tradicija - organizuoti
asociacijos nariams nemokamus mokymus, kurių metu gaunama visa aktuali informacija iš valstybinių
institucijų atstovų, kiekvienų metų pabaigoje pristatant mokesčių pakeitimų projektus - reformos
pasiruošimui, o sekančių metų pradžioje – jau patvirtintus visus teisės aktų pakeitimus bei išimtis.
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LBAA organizuojamuose seminaruose ir mokymuose dalyvauja ,,Sodra“, VMI, Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos, VDI, Užimtumo tarnybos, AVNT, Migracijos departamento ir FNTT
darbuotojai, per 2019 m. jų LBAA organizuotuose seminaruose dalyvavo virš 50.

Siekiant asociacijos nariams pasiūlyti ir organizuoti aktualius ir informatyvius renginius kvalifikacijos
kėlimui – metų pradžioje tradiciškai yra vykdoma asociacijos narių apklausa, siekiant išsiaiškinti narių
poreikius bei lūkesčius.
ES Projektas
2019 m. asociacija dalyvavo dvejose narių švietimo projektuose:
LBAA buvo 2017 m. – 2019 m. pasirašiusi „Audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų
specialiųjų kompetencijų ugdymo“ sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Projekto pagrindinis
tikslas – užtikrinti audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų tinkamą kvalifikacijos lygį,
mobilumą ir konkurencingumą darbo rinkoje. Projekto metu buvo apmokyta 48 įmonių LBAA narių
darbuotojai. Mokymai vyko – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Pagal pasirašytą sutartį buvo
numatoma projekto pabaiga 2019 m. gegužės 17 d., tačiau 2019 m. ji buvo pratęsta iki 2019 m.
lapkričio 17 d.
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Mokymų metu apmokyta daugiau nei 130 LBAA narių, kurie gilino žinias šiomis temomis:
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Planuojamas
val. skaičius

Įgyvendintas val.
skaičius

Įgyvendinta %

1.

Lietuvos mokesčių
mokėjimas, skaičiavimas, deklaravimas
ir apskaita

5‘712

5‘520

97 %

2.

Buhalterinė apskaita
pagal LR teisės aktus

4‘800

4‘800

100%

3.

Verslo teisė buhalteriams,
auditoriams, finansininkams ir
ekonomistams

1‘984

1‘984

100%

4.

IT technologijos ir
IT raštingumas buhalteriams,
auditoriams, finansininkams ir
ekonomistams

1‘952

1‘952

100%

5.

Profesinė anglų kalba

5‘520

5‘520

100%

Kadangi buvo gauti labai geri atsiliepimai apie šio projekto mokymų kokybę ir buvo išgirstas narių
noras toliau tęsti tokius mokymus, LBAA 2019 m. birželio 13 d. pasirašė su Europos socialinio fondo
agentūra „Audito ir paskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų sektorinių kompetencijų nuolatinio kėlimo
projektas“ finansavimo sutartį dėl 2019 m. – 2022 m. LBAA narių švietimo.
2019 m. - 2022 m. mokymų metu planuojama apmokyti apie 120 LBAA narių, kurie gilins žinias
šiomis temomis:
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Planuojamas
val. skaičius

Įgyvendintas val.
skaičius

Įgyvendinta
2019-12-31 %

1.

Lietuvos mokesčių
mokėjimas, skaičiavimas, deklaravimas
ir apskaita

5‘544

304

5%

2.

Buhalterinė apskaita
pagal LR teisės aktus

2‘184

0

0

3.

Verslo teisė buhalteriams,
auditoriams, finansininkams ir
ekonomistams

1‘968

208

11 %

4.

IT technologijos ir
IT raštingumas buhalteriams,
auditoriams, finansininkams ir
ekonomistams

1‘248

0

0

22 iš 34

2019 m. Veiklos ataskaita
Projektuose dalyvauja tik LBAA narių (juridinių asmenų) darbuotojai. Įmonės darbuotojų skaičius
galintis dalyvauti projekte nėra ribojamas, tačiau juridinis asmuo turi būti priskiriamas prie mažų ir
labai mažų įmonių. Dalyvavimas dalyviams projekte papildomai nekainuoja – projektas finansuojamas
ES lėšomis. Dalyvių papildomas indėlis – minimalus darbo užmokestis dėl laiko praleisto mokymuose.
ES projekto dalyviai, nevykdantys savo prisiimtų įsipareigojimų lankyti suplanuotus organizuojamus
mokymus, turės apmokėti asociacijai susidariusius nuostolius.

LBAA egzaminų sesija
Ugdant kvalifikuotus buhalterius ir didinant buhalterio profesijos prestižą nuo 2001 metų LBAA
organizuoja buhalterių profesionalų rengimą ir atestaciją. Kiekvienais metais Rudens sesijos metu
kviečiama laikyti apskaitos, mokesčių ir teisės egzaminus, kurių tikslas įvertinti laikančių asmenų
teorines žinias, reikalingas buhalterio darbui ir gebėjimą tas žinias pritaikyti praktikoje. Egzaminų metu
pateikiamos teorinės bei praktinės užduotys. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei kandidatas surenka –
50 ir daugiau balų. 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. sesijų rezultatai:

2017 m.
Laikė
Išlaikė

2018 m.
Laikė
Išlaikė

2019 m.
Laikė
Išlaikė

Apskaitos egzaminas

23

13

14

9

11

4

Mokesčių egzaminas

20

10

16

10

12

7

Teisės egzaminas

12

12

12

10

9

5

Lyginant 2019 m. laikiusiųjų egzaminus skaičius su praėjusiais metais, matoma egzaminus laikiusiųjų
mažėjimo tendencija, 2019 m. net 24 % mažiau dalyvių laikė egzaminus nei jų laikė 2018 m., ir 59 %
mažiau nei jų laikė 2017 m.
Apskaitos egzaminas
2019 m. laikiusiųjų Apskaitos egzaminą skaičius sumažėjo 21 % lyginant su 2018 m.. Apskaitos
egzaminą 2019 m. laikė 11 asmenų iš jų 1 vyras, kai tuo tarpu 2018 m. egzaminą laikė 14 asmenų, iš
jų visos moterys. Vyrai egzaminą 2016 m., 2017 m. ir 2019 m. išlaikė 100 %. Apskaitos egzamino
išlaikymo procentas 2019 m. pablogėjo beveik 56 % - egzaminą išlaikė tik 36 % visų Apskaitos
egzaminą laikiusiųjų.
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36%
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2019 M.

Egzamino neišlaikė

Mokesčių egzaminas
2019 m. LBAA organizuotą Mokesčių egzaminą išlaikė 58 % visų laikiusiųjų, 2018 m. išlaikymo
procentas buvo šiek tiek didesnis - 63 %. 2019 m. egzaminą laikė 12 asmenų iš jų 11 moterų ir 1 vyras,
vyro išlaikymo procentas 100 %.
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Teisės egzaminas
LBAA organizuotą teisės egzaminą pavyko išlaikyti 4 moterims ir 1 vyrui. Analizuojant 2017 m., 2018
m. ir 2019 m. teisės egzamino rezultatus – pastebima, jog egzaminą vyrai išlaiko 100 %, o moterų
išlaikymo procentas žemesnis – 83 % visų per 3 metus laikiusių moterų.
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LBAA buhalterio profesionalo vardas suteikiamas išlaikius apskaitos, mokesčių ir teisės egzaminus
bei atitikus kitus reikalavimus. Suteikus LBAA buhalterio profesionalo vardą – nariui įteikiamas
LBAA buhalterio profesionalo pažymėjimas, pasirašytas LBAA atestacijos komisijos pirmininko.
LBAA narių sąraše 2019.12.31 d. buvo 150 LBAA
buhalterių profesionalų, iš kurių 9-iems nariams šis
vardas suteiktas 2019 m., 13-ai narių pažymėjimas
išduotas 2018 m.
LBAA

buhalterio

profesionalo

pažymėjime

atvaizduotas tarptautinis buhalterių herbas, kuris
buvo sukurtas parodyti pagarbą šios profesijos
atstovams. Herbo monogramoje pavaizduota saulė
simbolizuoja dokumentus, svarstyklių simbolis –
pusiausvyrą, o Bernulio kreivė simbolizuoja - laiką
dokumentų valdymui. Herbe nurodytas šūkis
,,SCIENCE-CONSCIENCE-INDEPENDANCE“
(Prancūzų

kalbas)

nepriklausomybė“.
buhalterio

,,Mokslas,
Nepriklausomybę

profesionalo

pažymėjime

sąžinė,
LBAA
taip

pat

simbolizuoja ir atvaizduota lietuviška trispalvė.

25 iš 34

2019 m. Veiklos ataskaita
Vieša erdvė
Socialiniai tinklai
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija administruoja sukurtą viešą paskyra socialiniame tinkle
Facebook. Išgryninus veiklos strategiją soc. tinkluose, LBAA Facebook paskyroje kiekvieną diena
įkelia po vieną (kartai dvi) žinutes aktualia tema. Facebook puslapis yra viešas, prieinamas kiekvienam
soc. tinklo vartotojui.

tūkstančiai

Facebook sekėjų skaičiaus kitimas 2016.12.31- 2019.12.31
14
12
10
8
6
4
2
0

LBAA puslapyje talpinamos žinutės švietėjiškos, profesionalios ir išsamios, sekėjai supažindinami su
teisės aktų pasikeitimais, skelbiamais projektais, konkursais, pastebėjimais bei kita naudinga
informacija aktuali ne tik profesijos atstovams, bet ir kitų sričių specialistams. Puslapis 2019 m.
vidutiniškai per savaitę sulaukė apie 100 naujų sekėjų, kai tuo tarpu 2018 m. - per savaitę sulaukė apie
55 naujus sekėjus.
Facebook sekėjų skaičius per 2019 m. išaugo 69 % nuo 7619 ik 12890.
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Stebink Facebook sekėjų skaičių nuo 2017 m. iki 2019 m., pastebimas dvigubas augimas nuo beveik 4
tūkst. iki 8 tūkst. sekėjų. Per 2018 m. besidominčių ir sekančių, LBAA skleidžiama informacija,
skaičius augo apie 50 %.

2019 m. vidutiniškai per dieną LBAA FB organiškų (neapmokėtų) peržiūrų skaičius išaugo 50
%, t. y. nuo 5544 iki 8319.
2019 m.

2018 m. vidutiniškai per dieną LBAA FB organiškų (neapmokėtų) peržiūrų skaičius taip pat
augo 50 %, t.y. nuo 4302 iki 6582.

2018 m.
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Išskirtinio dėmesio sulaukusios žinutės:
2019.07.23 d. paskelbta žinutė dėl pensijų, gimusiems iki 1957 m., pasiekė virš 415,7 tūkst. žmonių
susidomėjimo (1/5 visų Lietuvos gyventojų), sulaukė 120,7 tūkst. paspaudimų ir 9,4 tūkst. reakcijų.
Puslapis sulaukė 225 naujų sekėjų skaičiaus tą dieną.

2019.12.23 d. paskelbta žinutė apie patvirtintą GPM įstatymo pakeitimą, pasiekė virš 109,1 tūkst.
skaitytojų, taip pat sulaukė 27,2 tūkst. paspaudimų ir 1,9 tūkst. reakcijų. Puslapio sekėjų skaičius per
dieną išaugo, sulaukęs 186 naujų sekėjų.
Tokia statistika rodo, kad LBAA atviro Facebook populiarumas labai išaugęs ir toliau auga, o
asociacijos paskelbtos žinutės yra aktualios visuomenei. LBAA neskiria jokio finansavimo dėl atviro
Facebook populiarumo didinimo. Valstybinės institucijos dažnai dalinasi informacija su asociacija, kad
jų skleidžiama žinia pasiektų daugiau vartotojų.

Uždara LBAA Facebook grupė
Uždara LBAA Facebook grupė yra skirta tik asociacijos nariams. Ši grupė ir joje vykstančios
diskusijos, konsultacijos, aktualios informacijos pasidalinimai yra skirti tik šios grupės nariams t.y. tik
LBAA nariams.
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2017 m. pabaigoje grupėje priimti ir patvirtinti 263 nariai. 2018 m. pabaigoje šioje grupėje buvo 251
narys. Narių skaičius sumažėjo, nes 2018 m. buvo atlikta šios grupės narių inventorizacija ir iš jos
pašalinti nariai, kurie nebėra LBAA nariai.
2019 m. pabaigoje šioje grupėje buvo 295 nariai, 2020 m. bus atliekama narių inventorizacija.
Pastebėta tendencija, kad jei asmuo yra narys ir įsirašo į šią grupę, nutraukus narystę jis šios grupės
nepalieka savanoriškai. LBAA turi skirti papildomus resursus, kad sutikrinti uždaro FB sąrašus ir
asmenis nesusimokėjusios nario mokesčio iš jo pašalinti.
Narystė uždaroje grupėje privalo būti patvirtinta asociacijos administracijos darbuotojų, patikrinus ar
kandidatas tikrai yra asociacijos narys. Prisijungimų skaičius prie uždaros LBAA grupės yra ribojamas:
❖ Fiziniai asmenys ir LBAA buhalteriai profesionalai – 1 prisijungimas;
❖ Juridiniai asmenys turintys iki 10 darbuotojų – 1 prisijungimas;
❖ Juridiniai asmenys turintis daugiau nei 10 darbuotojų – 2 prisijungimai.
Kartą per vienerius metus, atliekama LBAA uždaros grupės narių peržiūra, kurios metu patikrinami
visi grupėje esantys nariai ir jų priklausymas asociacijai.
Nors uždara Facebook grupė yra prieinama tik LBAA nariams, apie jos buvimą žino visuomenė ir dėl
to, yra gaunama apie 10 užklausų - prašymų per savaitę įrašyti į šią grupę asmenis, kurie nėra LBAA
nariai. Ne LBAA narių užklausos, per 7 dienas negavus informacijos apie nario mokesčio sumokėjimą,
yra pašalinamos.

LBAA naujienlaiškis
Naujienlaiškis

LBAA leidžia naujienlaiškį, kuris prenumeruojamas
1717

prenumeratorių,

prenumeratorių
naujienas

lyginant

skaičiumi,
prenumeruoti

prenumeratoriais

daugiau.

su

2019
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m.

pradėjo

m.

1800
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1600

55

Naujienlaiškyje

pateikiama aktualiausia informacija apie LBAA
organizuojamus renginius, susitikimus, taip pat
skiltyje „Verta žinoti“ pateikiama informacija, kuri
publikuojama LBAA Facebook puslapyje.
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Visa naujienlaiškio skilties „Verta žinoti“ informacija yra įkeliama į asociacijos internetinio puslapio
www.lbaa.lt skiltį „Naujienos“, tad net ir socialiniais tinklais nesinaudojantys asmenys turi puikią
galimybę sekti LBAA viešinamą informaciją bei sužinoti visas aktualias profesines naujienas.
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LBAA savo veikloje taiko Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas, todėl 2018 m. visi
prenumeratoriai turėjo iš naujo patvirtinti savo sprendimą prenumeruoti LBAA naujienlaiškį.
Asmenys, kurie iš naujo nepatvirtino savo sprendimo, buvo išbraukti iš prenumeratorių sąrašo.

LBAA žiniasklaidoje
2019

m.

LBAA

spaudos

pranešimuose,

Žiniasklaida

straipsniuose bei įvairiose publikacijose paminėta

140

virš 110 kartų, kai tuo tarpu 2018 m. buvo

120

paminėta 103 kartus. 2017 m. buvo paminėta net
124 kartus. LBAA – tai viena didžiausių ir
populiariausių profesinių asociacijų Lietuvoje.
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Pranešimai žiniasklaidoje, kurie turi e-nuorodas,

20

skelbiami asociacijos svetainės skiltyje LBAA

0

žiniasklaidoje.

124

100

2017 m.
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Kadangi 2019 m. Lietuvoje buvo pradėta mokestinė reforma kuri tęsiasi ir 2020 m., todėl LBAA
pranešimai apie numatomus mokesčių pokyčius žiniasklaidoje buvo visiems aktualūs ir pasiekė
didesnę auditoriją, nei buhalteriai, auditoriai ar mokesčių konsultantai. 2017 m. – 2019 m. Lietuvos
žiniasklaidoje dominavo šios pagrindinės temos:
•

mokesčių pokyčiai;

•

darbo užmokesčio kitoks apmokestinimas ir indeksavimas;

•

užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje ir Lietuvos įmonių darbuotojų įdarbinimas užsienyje;

•

Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimas;

•

nauja pensijų sistema, kuri startavo 2019 m.

Visomis minėtomis temomis, žiniasklaidos atstovų kviečiama asociacija pasisakė, kaip patikimas
ekspertas, duodant interviu ir dalyvaujant įvairiose diskusinėse laidose bei ruošiant straipsnius.
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LBAA bendradarbiavimas
2017 m. - 2019 m. ir šiuo metu LBAA bendradarbiauja
Valstybine mokesčių inspekcija
Finansų ministerija
Ūkio ministerija
Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba
Audito, apskaitos, turto vertinimo
ir nemokumo tarnyba

Vilniaus kooperacijos kolegija
Panevėžio kolegija
Kauno technologijos universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Klaipėdos valstybinė kolegija
Vilniaus kolegija
Šiaulių valstybinė kolegija

Latvijos buhalterių asociacija
Vidaus auditorių asociacija
ECDL Lietuva
IT Akademija
VU TVM
BSS IT
Kauno kolegija

,,Sodra“
Darbo inspekcija
Duomenų apsaugos inspekcija

Kauno kolegija
Verslo programinės įrangos aljansas
Institute of Financial Accountants

Užimtumo tarnyba

2020 m. vasario 26 d. kolegijos posėdžio sprendimu LBAA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su The
Institute of Financial Accountants (IFA), suteikiant galimybę LBAA nariams tapti IFA nariais (užpildžius
narystės formą ir sumokėjus nario mokestį) ir naudotis IFA mokymų CPD programos mokymais, su
tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) diplomu bei IFA internetine švietimo programa
,,IFA Direct“.
2018 m. gruodžio 18 d. LBAA ir Vidaus auditorių asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią
abiejų asociacijų nariai įgyja 10 % nuolaidą partnerio rengiamiems mokymams ir renginiams.
LBAA atstovai teikdami ekspertines įžvalgas dalyvauja posėdžiuose, kurie vyksta LR Seime, LR Finansų
ministerijoje, Smulkiojo ir vidutinio verslo taryboje, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir kt. institucijose.
Narystė kitose organizacijose
LBAA 2017 m. - 2019 m. periode priklauso šioms institucijoms:
1. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba (valdybos narys) - visuomeninė patariamoji iš 47 verslo
asociacijų sudaryta institucija, sprendžianti aktualias smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) problemas.
2. Tarptautinė buhalterių federacija – asocijuotas narys
3. Europos Buhalterių federacija – tikrasis narys
Veiklos ataskaitą parengė: LBAA direktorė Orinta Sudarienė
2020 m. kovo 22 d., Vilnius
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Priedas Nr. 1 - LBAA organizuoti renginiai:

Data

Mokymų pavadinimas

Miestas

Mokymų
trukmė Dalyvių
ak. val.
sk.

2019-04-11
2019-09-05
2019-09-11

Nemokami renginiai LBAA nariams:
Mokesčių reforma 2019 m.
Mokesčių reforma 2019 m.
Mokesčių reforma 2019 m.
LBAA konferencija (narių susirinkimas)
Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM, PVMĮ
įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų
Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM, PVMĮ
įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų
Darbo sutartys
Darbo sutartys

2019-09-12

MB, IĮ ir idv.v. mokesčių išimtys ir garantijos

2019-09-27

Su darbo santykiais susijusių išmokų apmokestinimas ir
deklaravimas

Vilnius
Vilnius,
Kaunas,
Klaipėda

2019-10-11

Trikampės prekybos apmokestinimas. Deklaravimas

Vilnius,
Kaunas,
Klaipėda

8,01

48

2019-10-18

Vilnius,
Kaunas,
Klaipėda

10,02

63

2019-10-21

Skolų nurašymo ir pripažinimo leidžiamais atskaitymais
kriterijai, inventorizacija, turto nurašymas bei PVM
tikslinimas
Darbo teisė, darbuotojų saugos ir sveikatos aktualūs
klausimai

Vilnius

2,67

6

2019-11-06

LR įmonių darbuotojų darbas užsienyje, ilgosios
komandiruotės, kilnojamo darbo apibūdinimas, taikomos
lengvatos, darbo kelyje įstatyminiai pakeitimai

Vilnius,
Kaunas,
Klaipėda

10,02

98

2019-11-25

Asmens duomenų apsauga. Kibernetinis saugumas

5,34

30

2019-11-27

Akcijų sandoriai, dividendų apmokestinimas bei mokestinių
nuostolių perkėlimas

7,02

58

2019-11-29

Mokesčių reforma: kas naujo, ką privalu žinoti ir taikyti

8,01

131

2019-12-04
2019-12-06

Juridinių ir fizinių asmenų nekilnojamo turto mokesčio
apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarka
Asmens duomenų apsauga. Kibernetinis saugumas

12
5,34

44
27

2019-12-11

Leidžiami, ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai

Vilnius
Vilnius,
Kaunas,
Klaipėda
Vilnius,
Kaunas,
Klaipėda
Vilnius,
Kaunas,
Klaipėda
Kaunas
Vilnius,
Kaunas,
Klaipėda

10,02

86

2019-12-18

LBAA naujametinis vakarėlis

Vilnius

5

17

134,13

1090

2019-01-22
2019-01-23
2019-01-24
2019-04-04
2019-04-09

Iš viso nemokamų renginių LBAA nariams:

Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Vilnius

6,67
6,67
6,67
6,67

72
58
38
79

Klaipėda

2

13

Kaunas
Vilnius
Klaipėda

2
2
4

24
55
31

2

28

12

84

37
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2019-04-16
2019-05-10

Mokami renginiai:
Sudėtingi DU apskaičiavimo būdai
Naujausi LR mokesčių administravimo įstatymo apkeitimai ir
aktuali mokestinių ginčų praktika
Sudėtingi DU apskaičiavimo būdai
Atidėtas pelno mokestis pagal VAS
Sudėtingi DU apskaičiavimo būdai
Pavasario egzaminų sesija: Teisės, Mokesčių ir Apskaitos
egzaminai
Buhalterių diena

2019-06-20
2019-06-21
2019-07-03

Verslo pusryčiai. Buhalterinės apskaitos paslaugų kainodara
Mažoji bendrija: teisė, mokesčiai ir apskaita
Verslo pusryčiai. Apskaitos įmonių kainodara

Vilnius
Vilnius
Kaunas

2
6
2

12
19
9

2019-07-16
2019-09-10
2019-09-17

Verslo pusryčiai. Apskaitos procesų skaitmenizavimas
Teisės akademija. Įmonių teisė
Teisės akademija. Sutartys, jų sudarymas

Vilnius
Vilnius
Vilnius

2
8
8

14
12
11

Vilnius

8

12

Vilnius
Vilnius
Vilnius

2
5,34
8

13
9
8

Vilnius
Vilnius
Vilnius
Kaunas

8
8
8
6

53
14
16
20

Vilnius

8

17

Vilnius

8

13

Vilnius

4

22

2019-01-25
2019-02-05
2019-02-22
2019-03-07
2019-03-15

Vilnius

6

18

Vilnius
Klaipėda
Vilnius
Kaunas

8
6
2,67
6

10
14
12
13

Vilnius
Vilnius

4
9,33

7
31

2019-10-23

Teisės akademija. Darbo teisė. Asmens duomenų apsauga.
Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė
Verslo pusryčiai. Apskaitos įmonių darbuotojų motyvavimas
ir paieška
Teisės egzaminas
Microsoft Excel skaičiavimams ir duomenų analizei
Konferencija. Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje procedūros ir
mokesčiai
Mokesčių akademija. PVM I dalis
Mokesčių akademija. PVM II dalis
Mažoji bendrija: teisė, mokesčiai ir apskaita
Mokesčių akademija. PVM. Mokesčių administravimas ir
mokestiniai ginčai
Mokesčių akademija. Gyventojų pajamų mokestis
pažengusiems
Asociacijų, viešųjų įstaigų ir kitų pelno nesiekiančių asmenų
apskaita, mokesčiai ir teisė

2019-10-24
2019-10-29

Mokesčių akademija. Pelno mokestis pažengusiems
Mokesčių egzaminas

Vilnius
Vilnius

8
5,34

17
12

2019-11-04

Apskaitos akademija. Apskaitos teisinis reglamentavimas ir
finansinių ataskaitų sudarymas pagal VAS, VSAFAS ir 1K443 Finansų ministro įsakymą dėl pelno nesiekiančių asmenų
apskaitos
Apskaitos akademija. Investicijos į nuosavybės vertybinius
popierius: verslo jungimas ir konsolidavimas, nuosavybės
metodo taikymas

Vilnius

8

13

Vilnius

8

14

2019-09-19
2019-09-24
2019-09-26
2019-10-04
2019-10-08
2019-10-10
2019-10-15
2019-10-16
2019-10-17
2019-10-22

2019-11-07
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2019-11-11

Apskaitos akademija. Ilgalaikis materialus, nematerialus,
biologinis turtas, atsargų apskaitos sudėtingi atvejai pagal
VAS, VSAFAS ir 1K-443 Finansų ministro įsakymą dėl
pelno nesiekiančių asmenų apskaitos. Atidėtas pelno
mokestis

Vilnius

8

13

2019-11-14
2019-11-15
2019-11-18
2019-11-20

Apskaitos akademija. Finansinių priemonių (turto ir
įsipareigojimų) ir kitų įsipareigojimų apskaita. Dotacijos,
subsidijos, atgalinis lizingas, sudėtingi pajamų pripažinimo
atvejai pagal VAS, VSAFAS ir 1K-443 Finansų ministro
įsakymą dėl pelno nesiekiančių asmenų apskaitos
Mažoji bendrija: teisė, mokesčiai ir apskaita
Nekilnojamo turto ir taršos mokesčiai
Verslo pusryčiai. Derybos

Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius

8
6
4
2,67

13
18
6
12

2019-11-21

Apskaitos akademija. TFAS ir VAS esminiai skirtumai

Vilnius

8

14

2019-11-25
2019-11-27
2019-12-04
2019-12-06

Buhalteris – kaip nusikaltimų tarpininkas ir vykdytojas
Apskaitos egzaminas
Mažoji bendrija: teisė, mokesčiai ir apskaita
Pinigų srautų ataskaitos sudarymas

Kaunas
Vilnius
Vilnius
Vilnius

7
5,33
6
6

9
12
17
10

233,68

559

Iš viso mokamų renginių:

38
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