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TRUMPAI APIE LBAA
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) – didžiausia profesinė asociacija Lietuvoje, jungianti
buhalterius, auditorius, audito ir apskaitos įmones bei kitus asmenims, kurie prisideda prie LBAA veiklos
įgyvendinimo.
Savo veikla LBAA siekia, kad buhalteriai profesionaliai dirbtų savo darbą, teisingai skaičiuotų mokesčius,
pateiktų patikimas ir kvalifikuotai sudarytas finansines ataskaitas, laikytųsi buhalterių profesinės etikos
standartų, konfidencialumo, atitiktų darbdavių ir visuomenės lūkesčius.
Siekia, kad buhalteris nuolatos tobulėtų ir tai taptų neatsiejama jo profesijos dalimi ir prisidėtų prie buhalterio
profesinio tikslo – teikti aukštos kokybės paslaugas, siekiant tenkinti visuomenės (klientų ir darbdavių)
poreikius.
LBAA finansavimas:
LBAA veikla yra finansuojama iš nario mokesčio (fiziniams asmenims 30 EUR, juridiniams 100 EUR) bei
organizuojamų komercinių renginių.
LBAA įsteigimo data: 1990 m.
LBAA prezidentas: Daiva Čibirienė
LBAA kolegija (2016-12-31 datai): Birutė Černiuvienė, Daiva Žumbakienė, Vita Jakutienė, Jolita Učkuronė,
Jurgita Jociuvienė, Žana Kel, Nijolė Škimelienė, Lina Ulienė.
LBAA etatiniai darbuotojai (216-12-31 datai): vienas darbuotojas – direktorė Justina Urbanavičienė.
LBAA vizija: Profesionali apskaita – visuomenės ir valstybės pamatas.
LBAA misija: Teikti visuomenei kokybiškas profesines paslaugas, kelti apskaitos specialistų žinių lygį, skatinti
nuolatos tobulėti profesinėje srityje ir siekti tapti profesionalais.
LBAA nariai
1. Tikrieji nariai:


Fiziniai asmenys



Moka nario mokestį



Laikosi Buhalterių profesionalų Etikos kodekso



Nuolatos kelia kvalifikaciją ir apie tai informuoja LBAA



Suteiktas LBAA Buhalterio profesionalo vardas

2. Nariai:


Fiziniai ar juridiniai asmenys



Moka nario mokestį

3. Garbės nariai – asmenys, ženkliai prisidėję ar prisidedantys prie LBAA uždavinių įgyvendinimo,
nemokantys nario mokesčio ir neturintys balso teisės.
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Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) buvo įkurta 1990 metais. Nuo to laiko LBAA turėjo
penkis prezidentus. Jais buvo: prof. Dr. Jonas Mackevičius, doc. Dr. Ona Žėkienė, doc. Dr. Dalia Mačernienė,
auditorė Danguolė Pranckėnienė, o šiuo metu asociacijos prezidentė yra auditorė Daiva Čibirienė. Be savo
praeities LBAA dabar nebūtų tokia, kokia yra, tad tuo tikslu, baigiantis 2016 metams buvo suorganizuotas
istorinis LBAA prezidentų susitikimas.
Susitikime dalyvavo Dalia Mačernienė, Daiva Čibirienė, Jonas Mackevičius, Danguolė Pranckėnienė.
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ASOCIACIJOS VEIKLA ĮGYVENDINANT VEIKLOS TIKSLUS
2016 METŲ APŽVALGA

LBAA KOLEGIJA.
LBAA prezidentas: Daiva Čibirienė
LBAA kolegija (2016-12-31 datai): Birutė Černiuvienė, Daiva Žumbakienė, Vita Jakutienė, Jolita Učkuronė,
Jurgita Jociuvienė, Žana Kel, Nijolė Škimelienė, Lina Ulienė.
LBAA prezidentas yra vienas iš LBAA kolegijos narių.
LBAA kolegija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,
LBAA įstatais, kolegijos darbo reglamentu bei kitais teisės aktais.
LBAA kolegija savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo,
nepiktnaudžiavimo valdžia, bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais.
LBAA kolegija yra kolegialus LBAA valdymo organas. LBAA kolegijos nariai renkami visuotiniame LBAA
narių susirinkime, LBAA įstatų nustatyta tvarka.
LBAA kolegijos posėdžiai.
LBAA kolegijos pirmininko pareigas eina LBAA prezidentas, o jei jo nėra viceprezidentas. Kai nėra abiejų,
kolegija išrenka pirmininkaujantį kolegijos narį.
LBAA kolegijos posėdžius šaukia LBAA prezidentas arba jo pavedimu direktorius.
LBAA kolegijos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi LBAA prezidentas, viceprezidentas ir LBAA
kolegijos narių grupė, sudaryta iš ne mažiau, kaip 1/3 LBAA kolegijos narių.
2016 m. įvyko 13 kolegijos posėdžių. Posėdžių metu buvo priimti 95 nutarimai.

LBAA kolegijos veikla.
Susitikimai:
Vasario 3 d. įvyko susitikimas su Verslo programinės įrangos aljansu. Susitikimo metu aptartas
bendradarbiavimas ir tolimesnės bendradarbiavimo galimybės.
Vasario 10 d. įvyko susitikimas su Žmogaus studijų centru. Susitikimo metu aptartas planuojamas projektas iš
Europos sąjungos fondų.
Vasario 17 d. įvyko susitikimas su Informacinių technologijų institutu. Susitikimo metu aptartos
bendradarbiavimo galimybės.
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Vasario 17 d. įvyko susitikimas su Kauno technologijos universitetu. Susitikimo metu nutarta pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį, kurioje yra numatyta, kad KTU vieną kartą į metus suteikia savo patalpas LBAA
renginio organizavimui, taip pat patalpina LBAA reklaminį stendą, visur skleisti informaciją, kad
bendradarbiauja su LBAA ir kt.
Vasario mėn. LBAA dalyvavo i.MAS darbo grupėse. Buvo paskelbta informacija VMI tinklapyje:
https://www.vmi.lt/cms/web/guest/gyventojams-bendrai/-/asset_publisher/Gizm3fjHUUgi/content/id/9037012
Kovo 7 d. susitikimas su Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos katedros
vedėju. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) prezidentė pristatė e-parašo problemas su kuriomis
susiduria LBAA nariai. Susitikimo metu gautas profesinis situacijos įvertinimas, kad yra e-parašo programavo
trūkumai pas VĮ Registrų centrą, nustatytas poreikis apie e-parašo Lietuvoje nustatytas problemas informuotis
atsakingas institucijas.
Kovo 22 d. įvyko LBAA narių susitikimas ir LBAA buhalterio profesionalų pažymėjimų įteikimas Kaune.
Kovo 29 d. įvyko LBAA narių susitikimas ir LBAA buhalterio profesionalų pažymėjimų įteikimas Vilniuje.
Balandžio 5 d. įvyko LBAA narių susitikimas ir LBAA buhalterio profesionalų pažymėjimų įteikimas
Klaipėdoje.
Balandžio 6 d. susitikimas su AAM direktore. Susitikimo metu susitarta dėl bendradarbiavimo galimybių ir
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Balandžio 7 d. įvyko Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Generalinė asamblėja (visuotinis narių
atstovų susirinkimas).
Balandžio 19 d. įvyko susitikimas Ūkio ministerijoje.
Balandžio 28 d. įvyko susitikimas Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kurio metu LBAA
prezidentė pristatė LBAA.
Gegužės 10 d. įvyko susitikimas LR vyriausybėje, kurio metu buvo aptartos problemos dėl Buhalterinės
apskaitos įstatymo ir buhalterio profesionalo sąvokos.
Birželio 15 d. LBAA prezidentė susitiko su Seimo primininke dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo projekto.
Liepos 12 d. įvyko susitikimas VMI dėl i.VAZ . Pateikta renginio santrauka buvo paviešinta FB ir LBAA
svetainėje.
Liepos 13 d. įvyko susitikimas VMI dėl i.SAF.
Liepos 13 d. įvyko susitikimas su Verslo programinės įrangos aljansu. Susitikimo su VPIA metu nutarta rudenį
organizuoti mokymus per Lietuvos miestus Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Alytus, Panevėžys,
Marijampolė.
Liepos 13 d. susitikimas su Verslo žiniomis. Susitikimas dėl kasmetinės buhalterių konferencijos.
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Liepos 26 d. LBAA dalyvavo ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime, kuriame buvo
svarstomas IX-574 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo projektas ir Finansų ministerijos
pateikta išvada vyriausybei dėl šio projekto panaikinimo. Pagal darbotvarkę buvo siūloma ministerijų atstovams
nepritarti buhalterinės apskaitos įstatymo projektui ir kad toliau įstatyme liktų buhalterio profesionalo narystė
pagal priklausymą JAV asociacijai.
LBAA atstovavo prezidentė. Pagal LBAA atstovo posėdžio metu išsakytas pastabas, buvo priimtas sprendimas
nebalsuoti dėl šio klausimo ir nukelti įstatymo projekto svarstymą į B dalį ir duotas nurodymas Finansų
ministerijai įvertinti išsakytas pastabas ir sukontaktuoti su LBAA.
Rugpjūčio 1 d. LAR prezidiumo posėdis. Posėdžio metu buvo svarstoma LBAA rekomendacija.
Rugpjūčio 4 d. susitikimas Finansų ministerijoje. Susitikime dalyvavo LBAA direktorė, LBAA prezidentė,
finansų viceministras ir Finansų ministerijos darbuotojai. Susitikimas buvo organizuojamas LR Seimo
pavedimu dėl LR Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų.
Rugpjūčio 22 d. susitikimas su Ryšių reguliavimo tarnyba dėl e-parašo galiojimo ir tai, kad taikomas Registrų
centro e-parašas neatitinka LR teisės aktų nuostatų. Susitikime dalyvavo IT darbo grupės ir LBAA direktorė.
Rugpjūčio 26 d. susitikimas su VMI dėl metinės išmokų, priskiriamų gyventojo A ir B klasės pajamoms,
deklaracijos formos ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų deklaracijos formos projektų pristatymo.
Rugsėjo 15 d. LBAA dalyvavo Vyriausybės posėdyje, kuriame buvo aptariami klausimai dėl buhalterio
profesionalo sąvokos.
Rugsėjo 21 d. LBAA dalyvavo Vyriausybės posėdyje, kuriame trečią kartą buvo svarstoma ar palikti LR
buhalterinės apskaitos įstatyme nuostatą, pagal kurią profesionalumas nustatomas tik pagal narystę TBF (JAV).
Lapkričio 9 d. susitikimas su Omniva LT atstovu dėl galimo bendradarbiavimo.
Gruodžio 7 d. istorinis LBAA prezidentų susitikimas.
Gruodžio 9 d. susitikimas Antstolių rūmuose. Susitikime aptartos galimos bendradarbiavimo galimybės.
Gruodžio 12 d. susitikimas Lietuvos auditorių rūmuose su LAR prezidentu Sauliumi Lapšinsku.
Gruodžio 13 d. susitikimas Vilniaus universitete su profesoriumi Jonu Mackevičiumi.
Gruodžio 14 d. susitikimas VMI dėl i.SAF.
Gruodžio 14 d. susitikimas su atstovais iš Business Sweden.
Gruodžio 14 d. susitikimas su Hansaworld atstovais dėl galimo bendradarbiavimo.
Gruodžio 15 d. susitikimas su Sodros atstovais. Susitikimo metu aptartos galimos bendradarbiavimo
galimybės, suderinti klausimais dėl galimų mokymų LBAA nariams.
Gruodžio 15 d. susitikimas su Mykolo Romerio universiteto atstovais. Susitikimo metu aptartos galimos
bendradarbiavimo galimybės.
Gruodžio 19 d. susitikimas su Vilniaus kooperacijos kolegijos direktore.
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Gruodžio 20 d. susitikimas su Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais. Susitikimo metu susitarta dėl galimo
bendradarbiavimo.
Gruodžio 20 d. susitikimas su LR Seimo nariu.
Gruodžio 28 d. LBAA pristatė 2016 m. gruodžio mėn. vykusios apklausos apie i.MAS posistemius i.SAF ,
i.SAF-T rezultatus VMI. Sutarta, kad LBAA pakartos apklausą 2017 m. liepos mėnesį.
VMI pažadėjo atsižvelgti į apklausos metu pateiktus buhalterių pastebėjimus dėl:
-

-

Duomenų dubliavimo i.SAF ir FR0564 formoje
Nepakankamo švietimo, instrukcijų neaiškumo:
o Išgirdome VMI pažadą papildyti i.SAF-T instrukcijas su Debetais ir Kreditais
o gal bus pasiūlytas PVM klasifikatorius, kuriame daugiau bus paaiškinti deklaruojamo PVM
atvejai.
o i.SAF-T duomenų failas nebus duodamas Sodrai ir kt. institucijoms pilna apimtimi, VMI spręs
kokius duomenis atfiltruoti, kad užtikrinti duomenų konfidencialumą.
Techninės problemos. Apklausos metu buvo išsakytas nuogąstavimas, kad didelių įmonių buhalterinėms
programoms bus per sunki užduotis suformuoti tokios apimties failą
o bus pagalvota, kaip būtų galima išskaidyti i.SAF-T failą į dalis, kad sumažinti jo apimtis.

Kita svarbi informacija buhalteriams: susitikimo metu VMI informavo, kad jei įmonė buhalterinei apskaitai
nenaudoja buhalterinės apskaitos programos, jai i.SAF-T teikti nereikės. Apie naudojamą buhalterinę programą
įmonės deklaruoja kas mėnesį, teikdamos i.SAF. Excelio konverteris i.SAF-T yra nenagrinėtas klausimas VMI.
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LBAA teikti raštai:
-

2016-02-10 LAR: Dėl informacijos pateikimo apie LBAA (IFAC rekomendacijai).

-

2016-02-11 VMI: Dėl PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimo.

-

2016-02-18 NSK: Prašymas priimti į narius.

-

2016-02-15 LR Seimas: Dėl LR Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo.

-

2016-02-18 VMI: Dėl siūlomų mokesčių administracinių priemonių įvertinimo.

-

2016-02-18 LR Seimas: Dėl LR Asociacijų įstatymo pakeitimo.

-

2016-02-25 VMI: Dėl bendradarbiavimo rengiant seminarą.

-

2016-03-17 LR Seimas, LAR, Finansų ministerija: Dėl audito įstatymo projekto.

-

2016-03-18 Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai: Prašymas priimti į narius.

-

2016-03-18 International Accounting Standarts Board: Opinion.

-

2016-03-21 Finansų ministerija: Dėl VAS komiteto sudarymo.

-

2016-03-29 VMI: Dėl važtaraščių.

-

2016-03-29 VMI; FINMIN; Ūkio ministerija; FNTT; Sodra; LR Seimas: Dėl oficialių LBAA atstovų.

-

2016-04-06 LAR: Techninė užduotis.

-

2016-04-11 Finansų ministerija: Dėl VAS komiteto sudarymo.

-

2016-04-11 VMI: Dėl bendradarbiavimo organizuojant seminarus.

-

2016-04-11 LAR: Dėl informacijos pateikimo.

-

2016-05-11 Teisingumo ministerija: Dėl įmonės antspaudo.

-

2016-06-06 LR Seimas: Dėl susitikimo su Seimo pirmininke Loreta Graužiniene.

-

2016-06-16 Finansų ministerija: Atsakymas dėl susitikimo (buhalteris profesionalas).

-

2016-06-24 LR Seimas: Susipažinimui atsakymas LR Finansų ministerijai.

-

2016-07-04 Pakartotinis kreipimasis į Ryšių reguliavimo tarnybą.

-

2016-07-07 Pakartotinis raštas LR Seimui.

-

2016-07-11 Finansų ministerija: Dėl atstovo delegavimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų komitetą. Deleguota LBAA narė Asta Navickienė.

-

2016-07-07 VAS komitetui: Dėl 20 VAS ir 27 VAS.

-

2016-07-14 VAS komitetui: Dėl 18 VAS.

-

2016-07-19 AVNT: Dėl audito kokybės priežiūros komiteto.

-

2016-07-20 Lietuvos bankas: Užklausa dėl bitkoinų.

-

2016-07-22 LAR: Dėl rekomendacijos gavimo.

-

2016-08-09 Finansų ministerija: Paklausimas dėl informacijos patikslinimo LR Buhalterinės apskaitos
įstatymo nuostatų dėl Buhalterio profesionalo sąvokos.
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-

2016-08-09 Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija: Paklausimas dėl registravimosi duomenų
valdytojais.

-

2016-08-11 SODRA: Dėl prašomų pateikti duomenų.

-

2016-08-16 VMI: Dėl FR0573 ir FR0471 formų apjungimo į vieną formą, ir numatyti tokios apjungtos
formos teikimo terminą iki sekančių metų vasario 15 d.

-

2016-08-18 VPPAR: Dėl narystės mokesčio sumažinimo.

-

2016-08-18 LAR: Dėl narystės Europos buhalterių federacijoje.

-

2016-08-18 VMI: Dėl seminarų LBAA nariams.

-

2016-08-18 VMI: Dėl kreditinių sąskaitų.

-

2016-09-26 Finansų ministerija: Dėl LR finansinės atskaitomybės įstatymo taikymo.

-

2016-10-06 Finansų ministerija: Dėl LR finansinės atskaitomybės įstatymo taikymo.

-

2016-11-11 Finansų ministerija: Dėl Buhalterio profesionalo etikos kodekso.

-

2016-11-22 Finansų ministerija: Dėl LR vyriausybės nutarimo.

-

2016-12-28 LR Ūkio ministerija: Dėl Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo.

-

2016-12-28 LR Seimas, Finansų ministerija, VPPAR, SVVT: Dėl i.SAF-T taikymo nukėlimo ir
atsisakymo jo prievolės mažam verslui.

Page 8 of 20

LBAA gauti raštai:
-

2016-02-26 LR Seimas: Dėl mūsų teikto rašto. Informavo, kad mūsų pastabos dėl Asociacijų įstatymo
perduotos susipažinti toliau.

-

2016-02-26 LR Seimas: Dėl mūsų teikto rašto. Informavo, kad mūsų pastabos dėl Buhalterinės apskaitos
įstatymo perduotos susipažinti toliau.

-

2016-04-01 FINMIN: Atsakymas dėl VAS komiteto sudarymo.

-

2016-04-01 LAR: Prašymas pateikti techninę užduotį.

-

2016-04-11 Ūkio ministerija: Kvietimas į susitikimą.

-

LR Finansų ministerija: Dėl verslo apskaitos standartų komiteto.

-

LR Ūkio ministerija: Dėl 2016 m. balandžio 19 d. Susitikimo sprendimų.

-

LAR: Dėl informacijos pateikimo.

-

2016-06-09 Finansų ministerija: Dėl vyriausybės nutarimo (buhalteris profesionalas).

-

2016-06-13 Ryšių reguliavimo tarnyba: Dėl elektroninio parašo ir laiko žymos patikrinimo.

-

2016-06-23 VMI: Dėl elektroninių sąskaitų faktūrų saugojimo.

-

2016-07-04 Finansų ministerija: Dėl atstovo delegavimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų komitetą.

-

2016-07-21 LR vyriausiojo archyvaro tarnyba: Dėl e-parašo ir laiko žymos patikrinimo (kreipimasis
teiktas IT darbo grupės iniciatyva BSS IT vadovo Nerijaus Jankausko).

-

2016-07-27 LR Ryšių reguliavimo tarnyba: Dėl e-parašo ir laiko žymos patikrinimo (kreipimasis teiktas
IT darbo grupės iniciatyva BSS IT vadovo Nerijaus Jankausko).

-

2016-07-21 VMI: Informacinis pranešimas dėl mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos nuo A klasės
pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių
pakeitimo.

-

2016-07-28 AVNT: Dėl audito priežiūros komiteto.

-

2016-07-27 VMI: Dėl FR0573 ir FR0471 formų apjungimo į vieną formą, ir numatyti tokios apjungtos
formos teikimo terminą iki sekančių metų vasario 15 d.

-

2016-07-28 Lietuvos banko priežiūros tarnyba: Dėl bitkoinų.

-

2016-08-16 VMI: Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymo.

-

2016-08-17 FNTT: Dėl teroristų finansavimo atpažinimo.

-

2016-08-22 Finansų ministerija: Dėl paklausimo apie TBF narystę.

-

2016-08-22 VMI: Kvietimas dalyvauti projekto pristatyme.

-

2016-08-30 VMI: Dėl dalyvavimo seminaruose.

-

2016-09-05 VMI: Dėl LBAA paklausimo.
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-

2016-09-05 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija: Dėl registravimosi duomenų valdytojais.

-

2016-09-05 SODRA: Dėl draudėjams pateiktų anketų.

-

2016-09-14 VMI: Dėl kreditinių PVM sąskaitų faktūrų registravimo formoje FR0672.

-

2016-10-04 Finansų ministerija: Dėl paklausimo.

-

2016-10-24 Finansų ministerija: Dėl paklausimo.

-

2016-10-26 Ūkio ministerija: Dėl 2016 m. balandžio 19 d. susitikimo sprendimo supaprastinti
pagrindinių įmonės finansinių rodiklių F-01(ketvirtinį) statistinį tyrimą įgyvendinimo.

-

2016-11-02 Ūkio ministerija: Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl smulkiojo ir vidutinio
verslo tarybos sudėties atnaujinimo.

-

2016-11-22 Finansų ministerija: Dėl Buhalterio profesionalo etikos kodekso.

-

2016-12-19 Finansų ministerija: Dėl finansinių ataskaitų kokybės gerinimo.

Page 10 of 20

LBAA NARIAI.
Narių skaičius metų pabaigoje: 528
Tikrųjų narių: 147
Narių: 379 (104 įmonės, 275 fiziniai asmenys)
Garbės narių: 2
Lentelėje pavaizduotas narių skaičiaus augimas per paskutinius penkis metus.
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LBAA MOKYMAI.
LBAA nuolatos organizuoja seminarus savo nariams (ir ne tik nariams) aktualiais profesiniais klausimais. Per
2016 m. LBAA suorganizavo 12 nemokamų renginių ir 19 mokamų renginių. Taip pat LBAA 2016 m.
organizavo 3 egzaminus – Apskaitos, mokesčių ir teisės.
LBAA organizuoti renginiai:
Dalyvių
Nr. Renginio pavadinimas

Data

skaičius

1

VMI nemokamas seminaras (GPM308)

2016-03-24

37

2

Konsultaciniai seminarai su Birute Černiuviene

2016-04-8/15/22

22

Programinės

įrangos

valdymas.

Nemokamas

18

3

seminaras

2016-04-18

4

Excel buhalterio darbe. Nemokamas seminaras.

2016-04-26

17

5

Excel buhalterio darbe. Nemokamas seminaras.

2016-04-27

16

6

Excel buhalterio darbe. Nemokamas seminaras.

2016-05-02

19

7

Excel buhalterio darbe. Nemokamas seminaras.

2016-05-06

19

8

PRC911 formos pildymas. Nemokamas seminaras

2016-05-10

22

9

Buhalterių diena

2016-05-13

68

Išmanioji
10

mokesčių

administravimo

sistema.

Nemokamas seminaras
Elektroninių

dokumentų

54
2016-05-25

archyvavimas.

17

11

Nemokamas seminaras.

2016-05-30

12

Mažosios bendrijos

2016-07-13

10

13

PVM naujienos

2016-07-27

23

14

Mažų ir labai mažų įmonių finansinės ataskaitos

2016-08-24

48

15

Buhalterių stovykla

2016-09-8/9

10

16

Atidėtas pelno mokestis

2016-09-14

9

2016-09-

29

17

Apskaitos akademija

20/21/26/27

18

Mažų ir labai mažų įmonių finansinės ataskaitos

2016-09-21

22

19

Apskaitos egzaminas

2016-10-03

27

20

Darbo kodekso naujovės

2016-10-05

48
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Išmanioji
21

mokesčių

administravimo

sistema.

Nemokamas seminaras Vilniuje

63
2016-10-19
2016-10-

22

Mokesčių akademija

20/21/26/27/28

23

Individualios veiklos apskaita

2016-10-21

Išmanioji
24

mokesčių

administravimo

sistema.

Nemokamas seminaras Kaunas
Išmanioji

mokesčių

administravimo

23

14
29

2016-10-25
sistema.

26

25

Nemokamas seminaras Klaipėda

2016-10-25

26

Mokesčių egzaminas

2016-11-07

20

27

Sodros mokesčių pokyčiai. Vilnius

2016-11-09

24

Klientų atsiskaitymai laiku - ar tai įmanoma?

12

28

Nemokamas seminaras.

2016-11-16

29

Sodros mokesčių pokyčiai. Kaunas

2016-11-17

7

30

VŠĮ, asociacijų mokesčiai ir apskaita. Kaunas

2016-11-17

19

31

Teisės akademija

2016-11-21/22/23

17

32

VŠĮ, asociacijų mokesčiai ir apskaita. Vilnius

2016-11-23

19

33

Teisės egzaminas

2016-11-30

16

34

Klaipėdos kursai

2016-12-05

23

35

Registrų centro renginys

2016-12-07

20

Iš viso:

867 dalyviai
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LBAA egzaminai.
LBAA kasmet organizuoja buhalterių profesionalų rengimą ir atestaciją. Nuo 2016 m. yra vykdoma tik Rudens
sesija. Sesijos metu organizuojami:
-

Apskaitos akademija ir egzaminas (25 laikė, išlaikė 6)

-

Mokesčių akademija ir egzaminas (19 laikė, išlaikė 12)

-

Teisės akademija ir egzaminas (15 laikė, išlaikė 14)

Spalio 3 d. buvo laikomas Apskaitos egzaminas.
Apskaitos egzaminą išlaikė: 24 proc. laikiusiųjų
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Lapkričio 7 d. buvo laikomas LBAA buhalterio profesionalo mokesčių egzaminas.
Mokesčių egzaminą išlaikė: 63 proc. laikiusiųjų
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Lapkričio 30 d. buvo laikomas LBAA buhalterio profesionalo teisės egzaminas.
Teisės egzaminą išlaikė: 93 proc. laikiusiųjų.
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KITA LBAA VEIKLA.
LBAA bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, teikdama joms pastabas bei pasiūlymus, siekia
sumažinti naštą verslui ir buhalteriams, rengia apklausas aktualiais klausimais ir teikia jų rezultatus LBAA
nariams bei atitinkamoms institucijoms. Be šios veiklos, LBAA teikia nemokamą profesinę informaciją savo
nariams:
-

LBAA Facebook paskyroje;

-

LBAA naujienlaiškyje;

-

LBAA uždaroje Facebook grupėje;

-

LBAA vidiniame tinklapyje.

Facebook paskyra.
LBAA Facebook paskyra yra viešas puslapis, kuris yra prieinamas visiems Lietuvos buhalteriams ir kitiems
asmenims, besidomintiems buhalterija. Šioje paskyroje LBAA 2016 m. lapkričio pabaigoje turėjo 2353 sekėjų,
kurių skaičius kasdien vis auga (per savaitę prisideda maždaug apie 20 naujų sekėjų).
Kasdien LBAA šioje paskyroje paskelbia naujos naudingos profesinės informacijos, o šiuos pranešimus peržiūri
nuo 1000 iki 4000 ir daugiau asmenų.
Per 2016 m. LBAA paskelbė virš 350 naudingų profesinių pranešimų.
Sekėjų skaičiaus augimas:
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LBAA naujienlaiškis.
Kas antrą mėnesio penktadienį LBAA leidžia informacinį naujienlaiškį, kurį prenumeruoja 890 prenumeratorių.
Naujienlaiškyje pateikiama informacija apie vykdomą LBAA veiklą (teikiamus ir gaunamus raštus, svarbius
susitikimus ir pan.), taip pat publikuojama skiltis „Verta žinoti“, kurioje pateikiama informacija, kuri yra
teikiama ir LBAA Facebook paskyroje. Dar viena skiltis, kuri yra publikuojama naujienlaiškyje, yra „LBAA
kolegijos įžvalgos“ , kurioje LBAA kolegijos nariai rašo straipsnius pasirinkta tema.
Visa informacija, pateikta naujienlaiškyje, lieka ir LBAA tinklapyje skiltyje „Naujienos“, tad net ir
neprenumeruojantys LBAA naujienlaiškio, gali domėtis ir šviestis naršydami LBAA tinklapį.
LBAA uždara Facebook grupė.
LBAA uždara grupė yra skirta tik LBAA nariams. Ši grupė yra uždara ir nepasiekiama pašaliniams asmenims,
nes kiekvienas pageidaujantis prisiregistruoti prie šios grupės, turi pateikti individualų prašymą.
Grupė sukurta siekiant suteikti galimybę LBAA nariams konfidencialiai profesionalų aplinkoje diskutuoti
profesiniais klausimais.

LBAA vidinis tinklapis.
Asmenys, tapdami LBAA nariais, gauna prisijungimą prie LBAA vidinio tinklapio. LBAA vidiniame tinklapyje
yra pateikiama LBAA veiklos dokumentai, konsultacijų platforma ir naudinga informacija.
Naudingos informacijos skiltyje yra pateikiama profesinė informacija, kuri gali būti reikalinga buhalterio darbe.
Planuojama šią skiltį tobulinti ir joje pateikti susistemintą informaciją, pagal konkrečią sritį. Šiuo metu yra
kontaktuojama su LBAA kolegijos nariais, siekiant sukurti kuo labiau priimtiną vidinės svetainės naudingos
informacijos medį ir, po medžio sukūrimo, teikiama informacija bus susisteminta ir sudėta į atitinkamas sritis.
Informacija nuolatos atnaujinama ir papildoma.

LBAA apklausos.
1. BUHALTERIS PROFESIONALAS
LBAA vykdė apklausą, siekdama išsiaiškinti ar buhalteriai pritaria Buhalterinės apskaitos įstatymo projektui
XIIP-3936. Pritarus šiam projektui, neliktų buhalterio profesionalo apibrėžimo, pagal kurį buhalteriu
profesionalu laikomas tik tas buhalteris, jei jis yra profesinės asociacijos narys, kuri yra Tarptautinės buhalterių
federacijos narys.
Apklausa parodė, kad 73proc. respondentų pritaria, Buhalterinės apskaitos įstatymo projektui XIIP-3936, pagal
kurį neliktų buhalterio profesionalo apibrėžimo, pagal kurį buhalteriu profesionalu laikomas tik tas buhalteris,
jei jis yra profesinės asociacijos narys, kuri yra Tarptautinės buhalterių federacijos narys
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2. LBAA NAUDA
LBAA siekė išsiaiškinti, kas LBAA nariams yra svarbiausia tampant LBAA nariu. LBAA nariai įvardino šiuos
svarbiausius dalykus:
1. Naudinga profesinė medžiaga.
2. Profesiniai patarimai ir naujienos.
3. Prestižinis sertifikatas ir logotipas.
4. Nemokami seminarai ir renginiai.
5. 20 proc. Nuolaida komerciniams renginiams.
3. BUHALTERINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA
Ši apklausa buvo organizuojama siekiant parengti palyginamąją Lietuvoje naudojamos Buhalterinės
programinės įrangos analizę.
4. ELEKTRONINIŲ DEKLARACIJŲ TEIKIMAS
Pagal mokesčių administravimo įstatymo 75 str. nuo 2016 m. spalio 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai
įmonės negalės teikti popierinių deklaracijų. Visos deklaracijos turės būti teikiamos tik elektroniniu būdu.
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, siekdama išsiaiškinti problemas dėl elektroninių deklaracijų teikimo,
vykdė apklausą. Apklausos rezultatai išryškino sunkumus, su kuriais susidurs įmonės teikdamos e-deklaracijas.
Apklausos rezultatai pateikti VMI tam, kad VMI galėtų atsižvelgti į patiriamas problemas.
5. APKLAUSA DĖL BUHALTERIŲ DARBO UŽMOKESČIO
Apklausoje, kuri buvo atliekama 2016 m. sausio – kovo mėn., savo nuomonę pareiškė net 533 respondentų –
apskaitos specialistai, dirbantys Lietuvoje, kurie prisidėjo prie realios darbo užmokesčio situacijos nustatymo.
Apklausos metu surinkti duomenys atskleidė tyrimo rezultatus, kurie, tikimasi, padės kiekvienam šios profesijos
atstovui save įsivertinti bei atkreipti darbdavių dėmesį, ko verti jų buhalteriai, atsižvelgiant į tai, kokią patirtį
jie sukaupę ir kokį išsilavinimą įgiję.
Lietuvos buhalterių darbo užmokesčio tyrimas parodė, kaip keitėsi buhalterio alga per paskutiniu metus pagal
miestus, lytį, įmonių dydį ir įmonių sąvininkų registracijos vietą. Kokie buhalterių lūkesčiai dėl jų darbo
įvertinimo.
6. DĖL NAUDOJAMŲ BUHALTERINIŲ PROGRAMŲ IR I.SAF.
LBAA, bendradarbiaudama su VMI, vykdė apklausą, kuri padės VMI gauti duomenis, apie programas, kurios
nėra pasiruošusios i.SAF reikalavimams. Pagal apklausos duomenis, VMI galėjo informuoti programų kūrėjus,
kaip pritaikyti programas i.SAF reikalavimams.
7. DĖL BANKO DUOMENŲ IMPORTO/EKSPORTO Į/IŠ BUHALTERINĘ APSKAITOS
PROGRAMĄ.
Page 18 of 20

LBAA vykdė šią apklausą, siekdama išsiaiškinti esamas problemas dėl apskaitos sistemų sąsajų su bankais ir
mokėjimų duomenų importo bei eksporto, kurios susidarė dėl SEPA formato. Apklausos rezultatai perduoti
Lietuvos bankui, kuris siekia bendradarbiauti su LBAA ir padėti ieškoti kilusių problemų sprendimų.

LBAA bendradarbiavimas.
Šiuo metu LBAA bendradarbiauja su:
- Valstybine mokesčių inspekcija,
- Finansų ministerija,
- Ūkio ministerija,
- Finansinių nusikaltimų tarnyba,
- SODRA,
- Mykolo Romerio universitetas.
- Klaipėdos valstybinė kolegija,
- Vilniaus kooperacijos kolegija,
- Panevėžio kolegija,
- Kauno technologijos universitetas,
- Verslo programinės įrangos aljansas,
- Latvijos buhalterių asociacija,
- Vilniaus kolegija,
- Žmogaus studijų centras,
- Talentų namai,
- Vilniaus kolegija,
- Šiaulių valstybinė kolegija,
- ECDL Lietuva,
- IT Akademija,
- BSS IT,
- Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla.
LBAA atstovai dalyvauja posėdžiuose, kurie vyksta LR Seime, Finansų ministerijoje, Smulkiojo ir vidutinio
verslo taryboje, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir kt.
LBAA atstovai 2016m. dalyvavo šiose darbo grupėse:
-

Valstybinė mokesčių inspekcija. i.MAS (i.VAZ, i.SAF)

-

LR Finansų ministerija – Verslo apskaitos standartų komitete ir viešo sektoriaus standartų
komitete.
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-

LR Seime ir Vyriausybės posėdžiuose dėl mažųjų bendrijų, audito ir buhalterinės apskaitos
įstatymų keitimo.

LBAA NARYSTĖ KITOSE ORGANIZACIJOSE
LBAA yra šių organizacijų nariai:


Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai – misija – atstovauti verslo interesams valstybės bei
regioninės valdžios institucijose ir teikti verslo įmonėms reikalingas paslaugas.



Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba - visuomeninė patariamoji iš 47 verslo asociacijų
sudaryta institucija, sprendžianti aktualias smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) problemas.

LBAA siekia narystės šiose organizacijose:


Tarptautinė buhalterių federacija (IFAC) – 1977 m. Amerikoje registruota organizacija, kurios
pagrindinė veikla yra įvairių standartų, taisyklių, normų kūrimas. Vieni iš populiariausių IFAC sukurtų
dokumentų yra: Tarptautiniai audito standartai, Buhalterių profesionalų etikos kodeksas, tarptautiniai
kokybės kontrolės, peržvalgos, užtikrinimo užduočių ir susijusių paslaugų standartai, tarptautinių
standartų auditui taikymo mažų ir vidutinių įmonių auditams vadovas.



Europos buhalterių federacija (FEE) – 1921 m. Briuselyje įsteigta organizacija, kurios tikslas yra
atstovauti Europos buhalterius. FEE yra techninio pobūdžio ekspertas dėl Europos ekonomikos politikos
efektyvumo, skaidrumo, tvarumo gerinimo viešuose politiniuose debatuose.

__________________
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