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Įvadas
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija 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, 2017 m. sausio 26 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.

•

2017m. LBAA kolegijos sudėtis:

N. B.*

B. Č.1*

D. Č.*

R. D.*

D. G.*

L. J.*

A.N.*

D.P.*

A.Š.*

M.T.*

D.Ž.*

❖ Vienasmenis valdymo organas – LBAA direktorius – Milda Plepytė.
LBAA darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis (2017-12-31 datai):
❖ Direktorė (pilnas etatas)
❖ Buhalterė (0.5 etato)

1

LBAA kolegijos narė iki 2017m. kovo 27d.
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❖ ES finansuojamo projekto koordinatorė (0,125 etato)
Darbuotojų skaičius
2016 m.

1

2017 m.

3

Ataskaitinių metų svarbiausi įvykiai
2017 m. buvo asociacijai 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.
Norime paminėti 3 reikšmingiausius įvykius:
2017 m. Lietuvos buhalterių ir

I.
auditorių

asociacija

pasiekė

tarptautinį

pripažinimą:
-

- 2017m. lapkričio mėn. Asociacija pripažinta
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 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.
2017 m. gruodžio mėn. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija tapo tikruoju Europos buhalterių

-

federacijos ( Accountancy Europe) nariu. Vienas pagrindinių federacijos tikslų – atstovauti Europos Sąjungos
buhalterių ir auditorių interesus bei poreikius. Ypatingai dėkojame LBAA nariams aktyviai prisidėjusiems prie
LBAA tarptautinio pripažinimo: D. Č., I. S., D. Ž*.
II.

2017m. pateikus LBAA siūlymus, kurie buvo pagrįsti LBAA atliktos i.MAS 2016-2017 apklausų

rezultatais2, Finansų ministerija užregistravo naują LRV nutarimo projektą, kuriam Vyriausybė 2018m. vasario

2

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
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7d. pritarė ir panaikino prievolę teikti i.SAF-T duomenų failą mažoms įmonės, jei jų pajamos nesiekia
0.3 mln. €3. Dėkojame nariams aktyviai prisidėjusiems prie LBAA atliktos apklausos organizavimo ir rezultatų
susisteminimo: A. B., D. Č., R. D., D. Ž*.
III.

LBAA Informacinių technologijų darbo grupė parengė Apskaitos sistemos demonstracijos

scenarijų pagal kurį LBAA 2018m. pradės testuoti buhalterines apskaitos programas ir teiks savo nuomonę
apie jas. Nuoširdžiai dėkojame LBAA IT darbo grupės nariams: G. A., R. B., Ž. B., I. G., N. J., A. M*.
LBAA veiklos finansavimo šaltiniai
Pagrindinę 2017m. gaunamų LBAA pajamų dalį (47%) sudaro
pajamos gaunamos iš komercinės veiklos (seminarai, mokami
renginiai LBAA nariams ir ne nariams). 30 % LBAA veikla buvo
finansuojama iš LBAA nario mokesčio ir 21% iš ES paramos, kuri

21%
2%

47%

30%

buvo naudojama LBAA narių nemokamam švietimui. 2% LBAA
veiklos buvo finansuojama iš anonimiškai gautos paramos iš VMI
(GPM mokesčio).
Asociacija dėkoja nariams skyrusiems 2 % GPM paramą LBAA -

Komercinė veikla
Nario mokesčio pajamos
VMI parama

2017 m. Asociacijai suteikta 1637 € dydžio parama. Gauta parama
panaudota nemokamų mokymų LBAA nariams finansavimui.

Pagrindinę 2016m. gaunamų LBAA pajamų dalį (67%) sudaro
pajamos gaunamos iš komercinės veiklos (seminarai, mokami
renginiai LBAA nariams ir ne nariams). 31 % LBAA veikla buvo
finansuojama iš LBAA nario mokesčio ir 2% LBAA veiklos buvo

31%

2%
67%

finansuojama iš anonimiškai gautos paramos iš VMI (GPM
mokesčio) ir parama gauta iš privataus asmens.
2017m. sumažėjo komercinės veiklos pajamos, nes dalis
komercinės veiklos (21 %) buvo perkelta į ES lėšomis
finansuojamus mokymus.

Komercinė veikla
Nario mokesčio pajamos
VMI parama

Nario mokestis
3

Nuoroda į oficialų teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e9da70f00d9711e8a5fc9d9b3a58917b
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2017 m. gruodžio 8 d. kolegijos posėdžio nr. 2017-9 priimtu nutarimu nr. 5 dėl LBAA narystės mokesčio ir
narių teisių peržiūros, buvo patvirtinti nauji narystės mokesčiai ir peržiūrėtos narių teisės. Pokyčiai taikomi dėl
2018m. ir vėlesnių laikotarpių narystės.
Žemiau pateikiami narystės mokesčio pokyčiai dėl 2017 ir dėl 2018m. narystės.

2017 m.
2018 m.

Fiziniai
asmenys
30 €
59 €

Tikrieji
nariai
30 €
69 €

Juridiniai asmenys
iki 10 darbuotojų
100 €
149 €

Juridiniai asmenys
virš 10 darbuotojų
100 €
299 €

Stojimo
mokestis FA
60 €
60 €

Stojimo
mokestis JA
200 €
200 €

2017 m. gruodžio mėn. vykusio LBAA kolegijos posėdžio metu - priimtas nutarimas visiems nariams, kurie
mokės nario mokestį laikotarpiu nuo 2017 gruodžio 8 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. taikyti 5 % nuolaidą.
Pažymėtina, jog dalis LBAA narių atsisakė galimybės pasinaudoti teikiama nuolaida. Nuoširdžiai dėkojame
LBAA nariams, kurie atsisakė nario mokesčio nuolaidos ir sumokėjo nario mokestį iš anksto iki 2017m.
gruodžiu 31d.: A. N., A. N., A. R., A. S., A. B., D. Č., D. Ž., J. A., O. D., V. V*.
LBAA Narių skaičius
LBAA tikrieji nariai
LBAA nariai, juridiniai asmenys
LBAA nariai fiziniai asmenys
LBAA Garbės nariai
Iš viso:

2016
147
104
275
2
528

2017
148
103
281
3
532

600
528

532

2016

2017

500
400
300
226

234

2014
m.

2015

200
100
0

Narių skaičiaus augimas 2014-2017m.

Tikimasi, jog 2018 m. LBAA narių skaičius ženkliai paaugs. Asociacijos administracijos siekis – 2018 metų
pabaigoje vienyti bei atstovauti apie 600 narių.
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LBAA narių teisės
Nuo 2018m. taikoma nauja nario mokesčio privilegijų tvarka
Nauda
Fiziniai
LBAA
Juridiniai asmenys iki Juridiniai
asmenys
buhalteriai
10 darbuotojų
asmenys
profesionalai
daugiau nei 10
darbuotojų
Balsavimas
1 Balsas
LBAA vidinis tinklapis
1 Prisijungimo kodas
LBAA uždara Facebook
1 Prisijungimas
2 Prisijungimai
grupė
Nuolaida iki 20% LBAA
Visiems LBAA
a. 20% LBAA mokamiems renginiams tik 1
renginiams
organizuojamiems renginiams asmeniui
b. 20% įmonės darbuotojų narystės
mokesčiui LBAA
Nemokami LBAA renginiai
1 Asmuo
Maksimaliai 3 asmenys / renginiui
IFAC asocijuoto vardo
Nesuteikta
Turi teisę
Turi teisę naudoti IFAC ženkliuką, jei įmonė
įsipareigoja įdiegti tvarkas, užtikrinančias:
ženkliukas Nario
teisė
naudoti IFAC
a. Buhalterio profesionalo Etikos Kodekso
pažymėjime
ženkliuką
taikymą;
b. Pastovų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir
palaikymą (min. po 20 val. per metus vienam
buhalteriui)4;
c. Įmonė taiko 1-ąjį TKKS5
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 veiklos6
LBAA narystės dokumentas
Pažymėjimas
Sertifikatas
LBAA narių sąrašas
Asmens gyvenimo aprašymas
Įmonės reklama
www.lbaa.lt
BSS Excel konverteris
Tik 2 (dviems) įmonėms
Įmonių skaičius neribojamas

4

Iki kitų metų sausio 20 d. privalu pateikti pažymą apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą

51-as
6

TKKS - Tarptautinis kokybės kontrolės standartas, kuris patvirtintas TBF
Privaloma pateikti pažymą apie įmonės pajamas ir darbuotojų skaičių
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2017m. taikyta nario mokesčio privilegijų tvarka
Nauda

Juridiniai asmenys

Fiziniai asmenys

1. Balsavimas

1

2. LBAA vidinis

1

3. LBAA uždara FB grupė

Be apribojimų

4. 20% nuolaida renginiams

Be apribojimų

5. Nemokami LBAA renginiai

3 asmenys renginiui

1

6. LBAA narystės dokumentas,
prestižas

Sertifikatas

Pažymėjimas

Įmonės reklama

Asmens CV

Įmonių skaičius neribojamas

Tik 2 įmonėms

7. LBAA narių sąrašas
8. BSS Excel konverteris

2017m. veiklos apžvalga
LBAA Kolegija
Kolegijos posėdžių skaičius, vnt.

Kolegijos priimti nutarimai, vnt.
112

10

107

10

9

9

97

8

107

102
99

92
2016 m.

2017 m.

2016 m.

2017 m.

2017 m. įvyko 10 kolegijos posėdžių - vienu LBAA kolegijos posėdžiu mažiau nei 2016 m. Posėdžių metu 2017
m. buvo priimti 107 nutarimai, kurių pagrindu formuoti Asociacijos veiklos principai 2017 m.
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Susitikimai.
2016 m. LBAA dalyvavo 40-yje susitikimų,
kuriuose atstovauti LBAA narių interesai,
2017 m. susitikimu būta šiek tiek mažiau,

45
40
35
30

LBAA atstovai (kolegijos nariai, Asociacijos

25
20

nariai) dalyvavo 28 susitikimuose,

15

posėdžiuose, kuriuose atstovauti LBAA narių

10
5

interesai bei poreikiai, pristatyti išgryninti

40

28

0

Asociacijos narių pasiūlymai bei teikti

2016 m.

2017 m.

pastebėjimai aktualiais klausimais LR Seimo
komitetuose, LR finansų ministerijoje, VMI, Sodra, įvairių aktualių klausimų darbo grupėse.
Detalus susitikimų sąrašas žr. priede nr.1.

LBAA teikti raštai:
auditorių

52

asociacija pateikė 50 raštų įvairioms valstybinėms

50

institucijoms,

48

2017-aisiais

Lietuvos

buhalterių ir

komitetams,

darbo

grupėms,

savivaldybių administracijoms ir t.t. Didžiąją dalį
teiktų raštų sudaro Asociacijos narių suformuoti
pasiūlymai ir (ar) pastebėjimai profesijai aktualiems
klausimams. Detalus LBAA teiktų raštų sąrašas žr.

50
46
44

45

42
2016 m.

2017 m.

priede nr.2.
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LBAA gauti raštai:
2017-aisiais Lietuvos buhalterių ir auditorių
asociacijai adresuoti 37 raštai, kuriuos asociacijos

38

administracija yra įkėlusi į LBAA uždarą

37

socialinio tinklo Facebook grupę, taip pat dalis

36

gautų raštų yra įkelta į tik nariams skirtą

35

internetinio

puslapio

www.lbaa.lt

skiltį.

34
33

Planuojama, jog 2018-aisiais į Asociacijos

32

internetinį puslapį bus įkelti visi gauti ir siųsti

31

raštai, taip palengvinant ir supaprastinant narių

37

33
2016 m.

2017 m.

galimybę susipažinti su Asociacijos formuojama
politika, teikiamais pasiūlymais bei pastebėjimais.
Detalus LBAA gautų raštų sąrašas žr. priede nr.3.
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 pasikeitimų pristatymui Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose.

Metai

Nemokami renginiai

Mokami renginiai

Dalyvių skaičius

2016 m.

12

19

867

2017 m.

27

25

1199

2016 m.
61% 39%

2017 m.
48%

52%

Nemokami renginiai

Nemokami renginiai

Mokami renginiai

Mokami renginiai

2017 m. Asociacijos organizuotuose renginiuose dalyvavo 1199 dalyvių (žr. priede nr. 4 ), o tai kiek daugiau
nei 300 dalyvių, lyginant su 2016 m. pasiektais rezultatais. 2017m. organizuota daugiau nemokamų renginių,
*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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kurie sudarė 52 % visų organizuotų renginių, o tai yra 1,33 karto daugiau nei 2016 m. Siekiant asociacijos
nariams pasiūlyti ir organizuoti aktualius ir informatyvius renginius kvalifikacijos kėlimui – metų pradžioje
vykdoma asociacijos narių apklausa, siekiama išsiaiškinti narių poreikius bei lūkesčius. Pažymėtina, jog
LBAA organizuojamuose seminaruose ir mokymuose dalyvauja Sodros, VMI, savivaldybių darbuotojai, per
2017 jų LBAA organizuotuose seminaruose dalyvavo kiek daugiau nei 50.

ES Projektas
2017-05-17 LBAA pasirašė „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 bus apmokytos 48 įmonės LBAA narės. Mokymai vyksta – Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje ir Šiauliuose. Mokymų metu bus apmokyta daugiau nei 130 LBAA narių, kurie gilins žinias
šiomis temomis:
Eil.
nr.
1.

2.
3.

4.

5.

Pavadinimas
Lietuvos mokesčių
mokėjimas, skaičiavimas,
deklaravimas ir apskaita
Buhalterinė apskaita
pagal LR teisės aktus
Verslo teisė buhalteriams,
auditoriams, finansininkams ir
ekonomistams
IT technologijos ir
IT raštingumas buhalteriams,
auditoriams, finansininkams ir
ekonomistams
Profesinė anglų kalba

Planuojamas
val. skaičius

Įgyvendintas
val. skaičius

Įgyvendinta %

5712

0

0%

4800

1200

25%

1984

808

41%

1952

1520

78%

5520

1320

24%

Projekte gali dalyvauti tik LBAA narių (juridinių asmenų) darbuotojai. Įmonės darbuotojų skaičius galintis
dalyvauti projekte nėra ribojamas, tačiau juridinis asmuo turi atitikti mažos įmonės standartą. Dalyvavimas
dalyviams projekte papildomai nekainuoja – projektas finansuojamas ES lėšomis. Projektą numatoma
įgyvendinti iki 2019 m. I-ojo pusm. pabaigos.
LBAA egzaminų sesija
Ugdant kvalifikuotus buhalterius ir didinant buhalterio profesijos prestižą LBAA kasmet organizuoja buhalterių
profesionalų rengimą ir atestaciją. Kiekvienais metais Rudens sesijos metu kviečiama laikyti apskaitos,
*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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mokesčių ir teisės egzaminus. Egzamino metu pateikiamos teorinės bei praktinės užduotys. Egzaminas laikomas
išlaikytu, jei kandidatas surenka – 50 ir daugiau balų. 2016 m. – 2017 m. sesijos rezultatai

2016 m.

2017 m.

Laikė

Išlaikė

Laikė

Išlaikė

Apskaitos egzaminas

25

6

23

13

Mokesčių egzaminas

19

12

20

10

Teisės egzaminas

15

14

12

12

Apskaitos egzaminas
Moterys

Vyrai

200
150
100

8%

9%

50

92%

91%

100%
100%
52%
18%

0
Egzaminą laikė
2016 m.

Egzaminą laikė
2017 m.

Egzaminą išlaikė
2016 m.

Egzaminą išlaikė
2017 m.

Apskaitos egzaminą 2017 m. laikė 23 asmenys iš jų 21 moteris (91,3 % visų laikiusių) ir 2 vyrai (8,7 % visų
laikiusių). Vyrai egzaminą 2016 m. ir 2017 m. išlaikė 100 % tuo tarpu moterų apskaitos egzamino išlaikymo
procentas 2017 m. ženkliai pagerėjo - egzaminą išlaikė 52,38 % visų laikiusiųjų moterų. Stebint bendrąjį
egzamino išlaikymo procentą – 2017 m. LBAA organizuotą apskaitos egzaminą išlaikė 56,52 % visų
laikiusiųjų.

Mokesčių egzaminas

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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Moterys
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

10%

15%

90%

Egzaminą laikė
2016 m.

Vyrai

50%

34%

64%

53%

85%

Egzaminą laikė
2017 m.

Egzaminą išlaikė
2016 m.

Egzaminą išlaikė
2017 m.

2017 m. LBAA organizuotą Mokesčių egzaminą išlaikė 50 % visų laikiusiųjų. Egzaminą laikė 20 asmenų iš jų
17 moterų ir 3 vyrai. Moterims mokesčių egzaminą tiek 2016 m., tiek 2017 m. sekėsi išlaikyti gerokai geriau,
nei vyrams 2016 m. egzaminą išlaikė 64 % laikiusiųjų moterų, o 2017 m. šiek tiek daugiau nei 52 % visų
egzaminą laikiusių moterų. Vyrų išlaikymo rodiklis 2017 m. taip pat buvo prastesnis. 17 % mažiau vyrų
išlaikė mokesčių egzaminą 2017 m.
Teisės egzaminas
Moterys
100%

13%

Vyrai

17%

80%

100%

100%

92%

100%

60%
87%

83%

40%
20%
0%
Egzaminą laikė
2016 m.

Egzaminą laikė
2017 m.

Egzaminą išlaikė
2016 m.

Egzaminą išlaikė
2017 m.

LBAA organizuotą teisės egzaminą išlaikė visi laikiusieji kandidatai, kurių 2017 m. buvo 12. Egzaminą pavyko
išlaikyti 10 moterų ir 2 vyrams, procentine išraiška – egzaminą laikė 83 % ( 10 ) moterų bei 17 % ( 2 ) vyrų,
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kurie nusprendė pasitikrinti teorines ir praktines teisės žinias. Analizuojant 2016 m. ir 2017 m. teisės egzamino
rezultatus – pastebima, jog egzaminą vyrai išlaiko 100 % o moterų išlaikymo procentas šiek tiek žemesnis – 96
% visų laikiusių moterų išlaiko egzaminą. Rezultatai įrodo, jog kandidatai puikiai įtvirtina Akademijos metu
įgytas teisės žinias.

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, pastebėjimu ar priminimu skirtas puslapio sekėjams. Facebook puslapis yra viešas,
prieinamas kiekvienam soc. tinklo vartotojui. Puslapio sekėjų skaičius auga su lyg kiekviena diena
LBAA Facebook puslapio sekėjų skaičiaus augimas:
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Facebook sekėjų skaičiaus pokyčiai 2016 -2017 m.
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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 vidutiniškai per savaite sulaukia nuo 20 iki 50
naujų sekėjų.
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2016 . gruodžio mėn.

Lyginant rezultatus pastebime, jog 2016 m. pabaigoje LBAA Facebook sekėjų skaičius siekė 2353, o 2018 m.
pradžioje turėjome 4693 sekėjus, o šiandien galime pasidžiaugti turėdami daugiau nei 5000 žmonių sekančių
ir besidominčių LBAA skleidžiama informacija.

2018 m. kovo mėn.

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.
2017 m. pabaigoje grupėje priimti ir patvirtinti 263 nariai. Narystė grupėje privalo būti patvirtinta Asociacijos
administracijos darbuotojų, nustatant, jog kandidatas tikrai yra asociacijos narys ar atstovaujantis juridinį
asmenį, kuris yra asociacijos nariu. Prisijungimų skaičius prie uždaros LBAA grupės yra ribojamas:
❖ Fiziniai asmenys ir LBAA buhalteriai profesionalai – 1 prisijungimas;
❖ Juridiniai asmenys turintys iki 10 darbuotojų – 1 prisijungimas;
*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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❖ Juridiniai asmenys turintis daugiau nei 10 darbuotojų – 2 prisijungimai.
Kartą per vienerius metus, praėjus 10 dienų paskutinės dienos, kuomet LBAA nariai dar galėjo sumokėti
narystės mokestį, atliekama LBAA uždaros grupės narių peržiūra, kurios metu patikrinami visi grupėje esantys
nariai ir jų priklausymas asociacijai.
LBAA naujienlaiškis
Du kartus per mėnesį (antradieniais) LBAA leidžia
naujienlaiškį,

kuris

prenumeratoriaus,
prenumeratorių
naujienas

prenumeruojamas
lyginant

su

skaičiumi,

2017
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prenumeratoriumi

daugiau.
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m.

LBAA

pradėjo

451
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pateikiama aktualiausia informacija apie LBAA
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1341
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2016 m.

organizuojamus renginius, susitikimus, taip pat

2017 m.

skiltyje „Verta žinoti“ pateikiama informacija, kuri
publikuojama LBAA Facebook puslapyje.
Verta pažymėti, jog 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.
LBAA žiniasklaidoje
2017m. LBAA spaudos pranešimuose, straipsniuose
bei įvairiose publikacijose paminėta 124 kartus,
LBAA – tai viena didžiausių ir populiariausių
asociacijų Lietuvoje. Asociacijos dydis (narių
skaičius)

–

reikšmingas

faktorius

formuojant

nuomonę žiniasklaidai. Džiugu, jog Asociacijos
nariai aktyviai prisideda prie bendros Asociacijos

140
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89
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nuomonės formavimo. Detalus sąrašas žr. priede nr.5
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LBAA bendradarbiavimas
Šiuo metu LBAA bendradarbiauja
Valstybine mokesčių inspekcija,

Vilniaus kooperacijos kolegija,

Talentų namai,

Finansų ministerija,

Panevėžio kolegija,

Vilniaus kolegija,

Ūkio ministerija,

Kauno technologijos universitetas,

Šiaulių valstybinė kolegija,

Finansinių nusikaltimų tarnyba,

Verslo programinės įrangos

ECDL Lietuva,

aljansas,
SODRA,

Latvijos buhalterių asociacija,

IT Akademija,

Mykolo Romerio universitetas.

Vilniaus kolegija,

BSS IT,

Klaipėdos valstybinė kolegija,

Žmogaus studijų centras,

VU TVM

LBAA atstovai dalyvauja posėdžiuose, kurie vyksta LR Seime, LR Finansų ministerijoje, Smulkiojo ir vidutinio
verslo taryboje, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir kt.

Narystė kitose organizacijose
LBAA priklauso šioms organizacijoms:

4

*Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba (valdybos narys)

3

- visuomeninė patariamoji iš 47 verslo asociacijų sudaryta
institucija, sprendžianti aktualias smulkiojo ir vidutinio
verslo (SVV) problemas.
*Tarptautinė buhalterių federacija – asocijuotas narys
*Europos Buhalterių federacija – tikrasis narys

3
2
2
1
0
2016 m.

2017 m.

LBAA narystė kitose organizacijose

2017 m. išaugo LBAA narysčių kitose organizacijose skaičius – Asociacija įstojo į IFAC ir „Accountancy
Europe“ , o taip pat tęsė narystę SVV Taryboje, tačiau atsisakyta narystės Vilniaus prekybos, pramonės ir
amatų rūmuose.

__________________

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – LBAA susitikimai
Data

Renginiai

2017-01-09

LR Finansų ministerija. Susitikimas su finansų viceministre D. B. Susitikime dalyvavo
D. Č. ir J. U*.

2017-01-30

Susitikimas su LBAA buvusia prezidente Danguole Pranckėniene. Susitikime dalyvavo
D. Č*. Susitikimo metu p. Dangutei įteiktas LBAA garbės nario vardo pažymėjimas.

2017-01-25

LBAA atstovė kolegijos narė B. Č.* dalyvavo Valstybinės mokesčių inspekcijos
organizuotame naujų i.SAF funkcionalumų pristatyme.
Susitikimo metu buvo pristatyta:
1. Kryžminio sutikrinimo paslauga:
-Kryžminio sutikrinimo principai;
-Informavimas apie kryžminio sutikrinimo rezultatus;
-Sąskaitų palyginimas;
-Neatitikimų tipai;
-Kryžminio sutikrinimo prototipai: pradinis langas, neatitikimų ataskaita, neatitikimai su
konkrečiu mokesčių mokėtoju, sąskaitos neatitikimai;
2. Mokesčių mokėtojų apklausos dėl duomenų importo iš XLSX rinkmenos rezultatai;
3. Pranešimų siuntimo mokesčių mokėtojams valdymas/pakeitimų apžvalga;
4. i.SAF žiniatinklio paslaugos.

2016-02-03

Įvyko Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai iš Mokestinių prievolių departamento
ir LBAA narių susitikimas. Susitikimo metu buvo pristatyti Elektroninės deklaravimo
sistemos (EDS) turinio pakeitimai. Susitikime dalyvavo LBAA nariai: G. K., O. B., V.
K., K. A., A. K., V. L., G. T., J. L*.

2017-02-06

Susitikimas su Anna Halvorsen - mokesčių konsultantė, lektorė, licencijuota Norvegijos
buhalterė, keleto apskaitos, konsultacijų, mokymų įmonių savininkė, priklausanti
Norvegijos buhalterių asociacijai. Susitikimo metu pasidalinta patirtimi kaip
deklaruojami mokesčiai Norvegijoje ir Lietuvoje. Kokie yra taikomi IT sprendimai.
Kaip vedami kursai buhalterių asociacijose, kursų vedimo technikos, organizavimo
principai. Gavome daug įdomios informacijos apie tobulesnį mokesčių deklaravimą, IT
sprendimus. Susitikime dalyvavo D. Č. ir J. U*.

2017-02-23

Susitikimas su Ingrida Šimonyte.

2017-02-27

Susitikimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

2017-03-

Prezidentės susitikimai su LNK, Žinių radijas, Lietuvos Rytas

05/08
2017-03-15

Susitikimas su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovais.

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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2017-03-21

Susitikimas su LBAA kolegijos nariais, kurie yra apskaitos įmonių vadovai, siekiant
aptarti naują renginių formatą.

2017-03-23

VPAR generalinė asamblėja. LBAA atstovavo D. Č*.

2017-03-30

VPAR verslininkų klubo susitikimas. LBAA atstovavo D. Č*, pristatė pranešimą.

2017-03-30

Susitikimas su Šiaulių valstybinė kolegija, verslo ir apskaitos katedros vedėja. LBAA
atstovavo D.P*.

2017-04-05

Susitikimas su Vilniaus kolegija, buhalterinės apskaitos katedros vedėja. LBAA
atstovavo D.P*.

2017-04-07

Accountancy Europe vizitas.

2017-04-18

Verslo apskaitos standartų komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo D.G*. Ataskaitos
registracijos nr. AT-009

2017-04-

FNTT MONEYVAL mokymai. Mokymuose dalyvavo LBAA nariai K.A, R.J. L.V.*
Ataskaitos registracijos nr. AT-012.

27/28
2017-05-04

Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Apskaitininkas/kasininkas 2017“,
kuriame dalyvavo Lietuvos profesinių mokyklų mokiniai. Konkurse dalyvavo A.N*.
Ataskaitos registracijos nr. AT-010.

2017-05-16

Susitikimas su UAB Fabula. Susitikime dalyvavo J.U. ir D.Č*. Ataskaitos registracijos
nr. AT-013.

2017-05-16

Susitikimas dėl LBAA mokymų planų. Susitikime dalyvavo D.G., D.Č., J.U*.
Ataskaitos registracijos nr. AT-014

2017-05-31

LR Seimo Audito komiteto posėdis. LBAA atstovas D.Č*
2017-08-17 Parengta ir priduota svarstymui LBAA paraiška subsidijoms iš
EuroposSąjungos struktūrinių fondų gauti pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“

2017-08-31

Susitikimas su VMI viršininke dėl bendradarbiavimo galimybių aptarimo. Dalyvauja:
D.Č ir G.L *.

2017-11-

IFAC, Briuselis dėl LBAA narystės.

13/17

Nuo LBAA dalyvavo LBAA prezidentė D.Č. ir užsienio reikalų komiteto pirmininkė
D.Ž.* Gauti sertifikatai dėl LBAA narystės, padarytos nuotraukos su IFAC prezidente ir
direktoriumi. Užmegzti santykiai su kitų šalių profesinėmis asociacijomis. Sutarta
bendrauti su Latvijos asociacija dėl kokybės kontrolės klausimų.

2017-11-27

VMI dėl i.SAF-T failo skaidymo
2017m. rugsėjo mėnesį buvo atlikta LBAA apklausa 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
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mokėtojų pageidavimą ir 2017m. lapkričio 27d. įvyko LBAA susitikimas su VMI dėl
i.SAF-T failo skaidymo siūlomų sprendimų aptarimo, kuriame VMI pateikė i.SAF-T
failo skaidymo viziją, pagal kurią jei įmonė kaupia apskaitos duomenis skirtingose
apskaitos sistemose, ji galės pateikti SAF-T rinkmeną, išskaidžiusi SAF-T rinkmeną
„loginėmis“ dalimis (toliau – SAF-T rinkmenos loginė dalis). Pateikiamos mažiausiai 6
atskiros loginės SAF-T rinkmenos dalys pagal duomenų rūšis: didžiosios knygos įrašai,
pardavimų duomenys, pirkimų duomenys, ilgalaikio turto duomenys, atsargos ir
mokėjimai (kiekvienoje dalyje pateikiant atitinkamus pagrindinės bylos duomenis).
Loginės SAF-T rinkmenos dalys taip pat gali būti skaidomos:
 pagal padalinius / atskiras informacines sistemas (patikslintoje techninėje SAF-T
specifikacijoje bus įvestas papildomas elementas „Entity“ - unikalus padalinio /
informacinės sistemos identifikatorius, pvz. SANDELIS1, KAUNO_DEP, 1);
 periodus;
 techniškai išskaidyta dalimis techninėmis priemonėmis.
Toks struktūrizuotas rinkmenos skaidymas sudarys galimybę pateikti SAF-T duomenis
iš neintegruotų sistemų, nereikės papildomos programinės įrangos, kuri apjungtų
duomenis į vieną failą.
Susitikimo metu buvo pastebėta, kad teikiant duomenis skaidymo būdų mokesčių
mokėtojai ne tik gaus greičiau atsakymą apie rinkmenų trūkumus bet ir informaciją,
kurioje rinkmenoje yra nustatytas duomenų trūkumas. Jei duomenys bus teikiami
vientisa rinkmena, rinkmenos apdorojimo laikas bus žymiai ilgesnis, o nustačius
duomenų trūkumą, nebus aišku kurioje rinkmenos vietoje jis yra.
Taigi teikiamų duomenų skaidymas yra ne tik palengvina verslui duomenų teikimą, bet
ir mažiau apkrauna VMI serverius bei sudaro geresnes sąlygas tinkamo formato
rinkmenos pateikimui.
Dėl struktūrizuotos rinkmenos skaidymo VMI artimiausiu metu planuoja atlikti
tikslinimus SAF-T techninėje specifikacijoje ir techniniuose reikalavimuose bei XSD
schemoje.
LBAA džiaugiasi, kad jos pasiūlymai teikia nauda ne tik mokesčių mokėtojams bet ir
mokesčių surinkėjams.
Susitikime su VMI dalyvavo LBAA nariai: D.Č, D.P. V.G*.
2017-11-27

Sodra dėl naujo VSD įstatymo projekto įgyvendinimo
Seime užregistruotas VSD įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, pagal kurį VSD
įmokomis (31,18 %) numatoma apmokestinti darbuotojų darbo užmokestį nuo MMA,
jeigu jis yra mažesnis nei MMA. Papildomomis VSD įmokomis nuo MMA siūloma
neapmokestinti mažesnio nei MMA darbo užmokesčio tų darbuotojų, kurie atitinka bent
vieną sąlygą:
 Dirba bent pas du darbdavius ir pas abu darbdavius gauna nors kokį darbo
užmokestį;
 Darbuotojas yra jaunesnis nei 24 metų;
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 Darbuotojas gavo valstybinę socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo
(invalidumo) pensiją
2017-11-27

LBAA nariai dalyvavo susitikime su „Sodros“ atstovais ir aptarė dėl numatomus
pokyčius.
Susitikimo metu LBAA nariai pateikė rekomendacijas, į kurias reikėtų atsižvelgti ir
duomenis, kurie padėtų paskaičiuoti papildomas VSD įmokas dėl darbo užmokesčio
mažesnio nei MMA.
Jei bus pritarta šiam projektui, „Sodra“ planuoja teikti pagalbą ir duomenis verslui
nustatant kokiais atvejais reikės primokėti VSD mokesčius.
1. Pasibaigus mėnesiui darbdaviui numatoma pateikti ataskaitą į EDAS
(„Sodros“ sistemos) apie darbuotojus, kuriems nebus taikoma papildomų VSD įmokų
skaičiavimo tvarka, jei jų darbo užmokestis yra mažesnis nei MMA. Tokiu būdu verslas
turėtų preliminarius duomenis apie tai, kuriems darbuotojams gali būti skaičiuojamos
VSD įmokos, jei jų darbo užmokestis būtų mažesnis nei MMA.
2. Pateikus mėnesines SAM ataskaitas apie darbuotojų darbo užmokestį ir nuo jo
paskaičiuotas įmokas, įmonė gaus pranešimą apie tai, kad konkrečiam draudėjui yra
paskaičiuotos papildomos VSD įmokos. Įmonė, gavusi šį pranešimą, prisijungus prie
EDAS suvestinių skyriuje galės matyti sudarytą ataskaitą apie paskaičiuotas VSD
įmokas. Ataskaitoje bus pateikti duomenys apie papildomai paskaičiuotas įmokas pagal
darbuotojus. Dėl papildomai paskaičiuotų įmokų įmonei nereikės tikslinti SAM. Tik
buhalterinėje apskaitoje reikės užregistruoti papildomai paskaičiuotas VSD įmokas
pagal Sodros sudarytą ataskaitą ir sumokėti šias įmokas bendrąja tvarką iki mėnesio 15
d. už praėjusį mėnesį.
3. Bus atnaujinta F4 forma, kurioje bus teikiama papildoma informacija apie papildomas
VSD įmokas
4. 2018m. pradžioje numatomi „Sodros“ seminarai LBAA nariams apie
„Sodros“ mokesčių pokyčius 2018 m.
LBAA mano, kad toks sprendimas yra draugiškas verslui, nes nereikalauja atnaujinti
darbo užmokesčio skaičiavimui naudojamų programų ir minimizuoja pokyčių naštą
verslui.
Šioje LBAA žinutėje pateiktos detalės dėl VSD įmokų skaičiavimo nuo papildomos
sumos iki MMA mechanizmo dar gali keistis, nes jos yra pateiktos pagal paskelbto
projekto nuostatas, be to dar nėra žinomi kiti teisės aktai, kurie bus paskelbti pritarus
projektui.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/17edcf50cde711e782d4fd2c44cc67af

11/12

Accountancy Europe narių susirinkimas – dėl prastų oro sąlygų dalyvauti nepavyko.
LBAA priimta ir pripažinta Accountancy Europe nare.

2017-12-14

LBAA Prezidentų vakarienė

2017-12-
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Priedas Nr. 2 -LBAA teikti raštai
Nr.

7.
8.

2017-02-07
2017-02-20
2017-02-22

9.
10.

2017-02-24
2017-03-10

11.
12.

2017-03-10
2017-03-15

13.
14.
15.
16.

2017-03-15
2017-03-15
2017-03-15
2017-03-15

Pavadinimas
Atsakymas į paklausimą
Dėl finansinių ataskaitų kokybės gerinimo
Dėl klaidinančios informacijos
Pažyma
Dėl paraiškos 09.4.3-ESFA-K-814-01-0001
patikslinimo ir papildomų dokumentų teikimo
Dėl paklausimo apie mano VMI paslaugas
Dėl siūlymo patikslinti teisės aktus
Dėl verslo apskaitos standartų ir tarptautinių
apskaitos standartų skirtumų.
Dėl buhalterinės apskaitos standarto kūrimo
Dėl apskaitos dokumentų duomenų teikimo SAF-T
rinkmenoje
Dėl Europospaslaugų elektroninės kortelės
Dėl atstovo siūlymo į verslo apskaitos standartų
komitetą
Informacinis pranešimas
Informacinis pranešimas
Informacinis pranešimas
Informacinis pranešimas

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2017-03-15
2017-03-15
2017-03-15
2017-03-15
2017-03-15
2017-03-23
2017-03-23

Informacinis pranešimas
Informacinis pranešimas
Informacinis pranešimas
Informacinis pranešimas
Informacinis pranešimas
Dėl teisės aktų keitimo
Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų

24.
25.
26.
27.
28.

2017-03-23
2017-03-23
2017-03-23
2017-03-23
2017-03-31

Dėl mokesčių mokėtojų švietimo
Dėl susitikimo
Dėl susitikimo
Dėl susitikimo
Dėl narystės mokesčio sumažinimo

29.

2017-04-27

Dėl PSD įmokų

30.

2017-05-02

Dėl išmokų

31.

2017-05-02

32.

2017-05-04

Dėl atstovo skyrimo į Lietuvos smulkiojo ir
vidutinio verslo tarybą
Dėl nuomonės pateikimo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data
2017-01-06
2017-01-16
2017-01-27
2017-01-30
2017-02-07

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.

Adresatas
Gintautas Jonikas
LR Finansų ministerija
UAB „Respublikos“ leidiniai
Lietuvos auditorių rūmai
Europos socialinio fondo
agentūra
Valstybinė mokesčių inspekcija
LR Seimas
LR Finansų ministerija
VšĮ „Versli Lietuva“
Valstybinė mokesčių inspekcija
LR Ūkio ministerija
LR Finansų ministerija
LR Finansų ministerija
LR Seimas
LR Ūkio ministerija
Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba
Valstybinė mokesčių inspekcija
UAB Verslo žinios
UAB Respublikos leidiniai
UAB Delfi
UAB „15min“
LR Seimas
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
LR Vyriausybė
LR Finansų ministerija
Lietuvos auditorių rūmai
AVNT
Vilniaus prekybos, pramonės ir
amatų rūmai
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Lietuvos smulkiojo ir vidutinio
verslo taryba
LR Finansų ministerija
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33.

2017-05-10

34.

2017-05-22

Dėl atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo
įstatymo projekto
Kvietimas

35.

2017-05-22

Pasiūlymas

36.

2017-05-30

37.
38.

2017-08-07
2017-08-24

Pasiūlymas dėl LR Valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatymo nuostatų dėl darbo
stažo skaičiavimo pakeitimo
Dėl LR vyriausybės nutarimo
Kvietimas

39.

2017-08-29

40.

2017-09-06

41.

2017-09-27

42.

2017-09-28

43.

2017-10-05

44.
45.

2017-11-03
2017-11-28

46.

2017-11-30

Dėl pasirengimo 2016m. Balandžio 27d.
Europosparlamento ir tarybos reglamento(es)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių dokumentų
judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/eb
taikymui
Siūlymas dėl buhalterinės apskaitos ir finansų
katedrų studentų profesinės veiklos praktikos
Dėl valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr.
I-1336 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straipsnių
pakeitimo įstatymo projekto
Dėl Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos
2016-2017m. Apklausų rezultatų apie
į.MAS(i.SAF,i.SAF-T)
Dėl Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos
įrašymo į valstybės tarnautojų kvalifikacijos
tobulinimo įstaigų sąrašą
Dėl buhalterio profesionalo sąvokos
Dėl nemokamų mokymų Lietuvos buhalterių ir
auditorių asociacijos nariams
Dėl pateiktų projektų derinimo

47.

2017-12-08

Dėl Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos LR Seimo audito komitetas

Lietuvos smulkiojo ir vidutinio
verslo taryba
Ukmergės rajono savivaldybės
administracija
Ukmergės rajono savivaldybės
administracija
LR Seimas
LR Finansų ministerija
Ukmergės rajono savivaldybės
administracija
Valstybinė duomenų apsaugos
inspekcija

Vilniaus kolegija
LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministrui p. L.K*
VMI prie Finansų ministerijos
Valstybės tarnybos
departamentas
LR Finansų ministerija
Valstybinio socialinio draudimo
Fondo valdybos prie SADM
LR Finansų ministerija

narių teisių
48.

2017-12-13

49.

2017-12-14

50.

2017-12-29

Dėl Asociacijos narių prašymų įrašyti į Buhalterio LR Seimo audito komitetas
LR Finansų ministerija
profesionalo sąrašą
Audito, apskaitos, turto vertinimo
ir nemokumo valdymo tarnyba
prie LR Finansų ministerijos
Dėl deklaracijos FR0572 pakeitimų
Valstybinei mokesčių inspekcijai
prie LR Finansų ministerijos
Dėl LR Vyriausybes nutarimo projekto Nr.699 LR Finansų ministerija
pakeitimo

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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Priedas Nr. 3 -LBAA gauti raštai
Nr.

Data

Pavadinimas
Dėl paraiškos tikslinimo tinkamumo
finansuoti vertinimo etape

Adresatas
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

1.

2017-01

2.

2017-02-07 Dėl verslo apskaitos standartų ir tarptautinių Lietuvos bankas;
apskaitos standartų skirtumų
Lietuvos auditorių rūmai;
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija;
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir
nemokumo valdymo tarnybai;

3.

2017-02-08 Dėl Europoskomisijos pateiktų pasiūlymų,
kuriais siekiama įdiegti Europospaslaugų
elektroninę kortelę

LR Ūkio ministerija

4.

2017-02-14 Skundas

UAB „Juodas auksas“ atstovaujamos J.T*

5.

2017-03-01 Dėl apskaitos dokumentų duomenų teikimo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR
i.SAF-T rinkmenoje
Finansų ministerijos

6.

2017-03-13 Dėl siūlymo patikslinti teisės aktus

7.

Dėl paraiškai suteiktų naudos ir kokybės
vertinimo balų

LR Seimo biudžeto ir finansų komitetas
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

8.

2017-03-27 Pranešimas

LBAA prezidentei
LBAA kolegijai

9.

2017-03-30 Dėl susitikimo

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos
direktorei J.U*

10. 2017-03-30 Dėl apskaitos dokumentų duomenų teikimo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR
i.SAF-T rinkmenoje
Finansų ministerijos
11. 2017-03-30 Dėl rašto

LR Seimo kanceliarijos informacijos ir
komunikacijos departamento ryšių su
visuomene skyrius

12. 2017-03-30 Dėl mokesčių mokėtojų švietimo

LR Aplinkos ministerija

13. 2017-03-31 Dėl pateiktų siūlymų patikslinti teisės aktus LR Finansų ministerija
14. 2017-04-05 Dėl Europostarybos „Moneyval“ komiteto
mokymų

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie
LR vidaus reikalų ministerijos

15. 2017-04-14 Dėl PSD įmokų

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

16. 2017-04-14 Dėl mokesčio mokėtojų švietimo

LR Aplinkos ministerija

17. 2017-04-25 Dėl atstovo skyrimo į Lietuvos smulkiojo ir Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo
vidutinio verslo tarybą
tarybą

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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18. 2017-04-20 Nutarimas dėl Lietuvos smulkiojo ir
vidutinio verslo tarybos sudėties ir jos
nuostatų patvirtinimo.

LR Vyriausybė

19. 2017-04-26 Dėl nuomonės pateikimo

LR Finansų ministerija

20. 2017-05-26 Dėl seimo audito komiteto posėdžio

LR Seimo audito komitetas

21. 2017-05-30 Dėl išmokų

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

22. 2017-05-30 Dėl pateiktų siūlymų patikslinti teisės aktus LR Finansų ministerija
23. 2017-06-05 Dėl jūsų rašto

LR Seimo kanceliarijos informacijos ir
komunikacijos departamento ryšių su
visuomene skyrius

24. 2017-06-05 Dėl susitikimo su IASB ir EFRAG atstovais LR Finansų ministerija
dėl IASB diskusijų projekto atskleidimų
iniciatyva – atskleidimų principai
25.

Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo
skaičiavimo
valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

26. 2017-07-11 Dėl pasiūlymo

LR Finansų ministerija

27. 2017-07-19 Dėl LR Vyriausybės nutarimo

LR Finansų ministerija

28. 2017-08-14 Dėl kontrolinių klausimų atnaujinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR
finansų ministerijos

29. 2017-09-12 Dėl Jūsų rašto

LR Seimo kanceliarijos informacijos ir
komunikacijos departamento ryšių su
visuomene skyrius

30. 2017-09-15 Dėl rašto

LR Seimo kanceliarijos informacijos ir
komunikacijos departamento ryšių su
visuomene skyrius

31. 2017-10-11 Dėl Europos sąjungos komunikato
pasiūlymų

LR Finansų ministerija

32. 2017-10-17 Kvietimas į visuotinį narių susirinkimą

Accountancy Europe

33. 2017-10-25 Dėl apskaitos įmonės, kuri svarstytų
galimybę tapti UTC tinklo nare,
rekomendacijos

LR Finansų ministerijos

34. 2017-11-20 Dėl buhalterio profesionalo sąvokos

LR Finansų ministerija

35. 2017-11-30 Dėl projektų derinimo

LR Finansų ministerija

36. 2017-12-12 Dėl Asociacijos narių prašymų įrašyti į
buhalterių profesionalų sąrašą

AVNT

37. 2017-12-22 Dėl LR Vyriausybės nutarimo Nr.699
pakeitimo projekto

LR Finansų ministerija

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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Priedas Nr. 4 -LBAA organizuoti renginiai
Mokym
ų
trukmė
( val.)

Apmokytų
žmonių
skaičius /
Valstybės
Tarnautojai

Nemokamas. Sodros mokesčių pokyčiai

2

108/20

2017.01.26
2017.02.21

Metinė LBAA konferencija
Microsoft word buhalteriams. Vilnius

8
4

77
15

4

2017.02.22

Pelno (nuostolių) ataskaitos formos: sudarymo ypatumai.

2

42

5

2017.02.28

Microsoft word buhalteriams. Kaunas

2

20

6

2017.03.03

Pakartotinės sesijos Apskaitos seminaras

8

10

7

2017.03.08

Pakartotinės sesijos Apskaitos egzaminas

4

8

8

2017.03.08

Seminaras: Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų
keitimas, esminių klaidų taisymas

2

18

9

2017.03.15

Seminaras: LR administracinių nusižengimų kodekso
įvedami pakeitimai ir taikymo ypatumai

2

20

10

2017.03.16

Nemokamas. LBAA turas per Lietuvą. Vilnius

3

43

11

2017.03.17

Nemokamas. LBAA turas per Lietuvą. Kaunas

3

46

12

2017.03.20

Nemokamas. LBAA turas per Lietuvą. Klaipėda

3

31

13

2017.03.22

Seminaras: individualios veiklos pagal pažymą mokesčiai
ir apskaita

3

29/4

14

2017.03.24

Microsoft Word buhalteriams. Klaipėda

2

13

15

2017.03.29

Mokesčių egzaminas

4

6

16

2017.03.30

Nemokamas. LBAA turas per Lietuvą. Šiauliai

3

36

17

2017.04.05

Nemokamas. GPM deklaravimas

2

26

18

2017.04.10

Nemokamas. LBAA turas per Lietuvą. Alytus

3

38

19

2017.04.11

Nemokamas. Apskaitos įmonių vadovų pusryčiai. Vilnius

2

10

Eil.
nr

Mokymų data

1

2017.01.05

2
3

Mokymų pavadinimas

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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20

2017.04.12

Nemokamas. Apskaitos įmonių vadovų pusryčiai.
Klaipėda

2

3

21

2017.04.12

4

44/15

22

2017.04.12

Nemokamas. PVM deklaracijos (FR0600) bei prekių
tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares
ataskaitos (FR0564) pildymas, dažniausiai daromos
klaidos. Vilnius
Teisės egzaminas

3

3

23

2017.04.12

2

40

24

2017.04.14

Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204
pildymas ribotos civilinės atsakomybės juridiniams
asmenims. Kaunas
Nemokamas. Apskaitos įmonių vadovų pusryčiai. Kaunas

2

9

25

2017.04.20

Nemokamas. Buhalterių pusryčiai.

2

4

26

2017.04.21

2

42/5

27

2017.04.25

Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204
pildymas ribotos civilinės atsakomybės juridiniams
asmenims. Vilnius
Nemokamas. Apskaitos įmonių vadovų pusryčiai. Vilnius

2

6

28

2017.04.26

2

21

29

2017.04.27

Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204
pildymas ribotos civilinės atsakomybės juridiniams
asmenims. Klaipėda
Nemokamas. LBAA turas per Lietuvą. Panevėžys

3

30

30

2017.05.02

Nemokamas. Apskaitos įmonių vadovų pusryčiai. Vilnius

2

7

31

2017.05.03

Finansinio turto apskaita ir pateikimas balanse

2

12

32

2017.05.04

Nemokamas. PVM privatiems poreikiams

2

34

33

2017.05.09

Nemokamas. Apskaitos įmonių vadovų pusryčiai. Vilnius

2

6

34

2017.05.12

Buhalterių diena

8

74

35

2017.05.17

Nemokamas. Apskaitos įmonių vadovų pusryčiai. Kaunas

2

10

36

2017.05.23

Nemokamas. Apskaitos įmonių vadovų pusryčiai. Vilnius

2

6

37

2017.05.30

Nemokamas. Apskaitos įmonių vadovų pusryčiai. Vilnius

2

6

38

2017.06.26

Nemokamas. Sodros mokesčių pokyčiai. Vilnius

2

15

39

2017.06.29

Nemokamas. Sodros mokesčių pokyčiai. Kaunas

2

23

40

2017.06.29

Nemokamas. Sodros mokesčių pokyčiai. Šiauliai

2

8

41

2017.06.29

Nemokamas. Sodros mokesčių pokyčiai. Klaipėda

2

21

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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42

2017.06.29

Nemokamas. Sodros mokesčių pokyčiai. Panevėžys

2

16

43

2017.07.10

Apskaitos įmonių vadovų pusryčiai

2

6

44

2017.09.01/30

16

13

45

2017.09.01/30

12

12

46

60

13

47

2017.09.01/30
2017.10.01/31
2017.09.19/27

Verslo teisė buhalteriams, auditoriams, finansininkams ir
ekonomistams
IT technologijos ir IT raštingumas buhalteriams,
auditoriams, finansininkams ir ekonomistams
Verslo anglų kalba buhalteriams, auditoriams,
finansininkams ir ekonomistams
Apskaitos Akademija

32

20/3

48

2017.10.10/19

Mokesčių Akademija

40

24/3

49

2017.11.20/22

Teisės Akademija

24

10/2

50

2017.11.21

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai

8

12/2

51

2017.12.19

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai

6

25

52

2017.12.19

Viskas apie Mažąją Bendriją

5

28/2

Iš viso:

323

1199
dalyvių

valandų

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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Priedas Nr. 5 – LBAA žiniasklaidoje
Šaltinis

Data

Nuoroda

www.aktualijos.lt

2017-12-28

http://aktualijos.lt/straipsniai/be-geros-teisines-bazes-ir-teisingopavyzdzio-apskaita-bus-nekokybiska

www.aktualijos.lt

2017-12-12

http://aktualijos.lt/straipsniai/lbaa-atstovai-susitiko-su-sodrosdarbuotojais

www.delfi.lt

2017-12-11

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/tukstanciai-gyventoju-nuo-sausio-irankas-gaus-maziau-algos.d?id=76592119

www.delfi.lt

2017-12-08

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/verslas-ispeja-atleidimai-gresiamaziau-uzdirbantiems.d?id=76584021

www.aktualijos.lt

2017-11-28

http://www.aktualijos.lt/straipsniai/lietuvos-buahlteriu-ir-auditoriuasociacija-tapo-tarptautines-buhalteriu-federacijos-nare

www.vz.lt

2017-11-27

http://www.vz.lt/finansia-apskaita/2017/11/27/11-atveju-kai-imones-irgyventojai-permoka-mokesciu

www.vz.lt

2017-10-30

http://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/10/30/pvm-kryžminimopaslauga-padeda-sumazinti-mokesciu-nasta

www.vz.lt

2017-10- 26

http://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/10/26/isankstinems-ntmokescio-deklaracijoms-nereiktu-pasitiketi-aklai#ixzzGJqoMNo

www.vz.lt

2017-10- 26

http://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/10/26/i-buhalteriusprofesionalus--per-auditoriu-rumus

www.aktualijos.lt

2017-08-01

http://aktualijos.lt/straipsniai/buhalteriams-atsivere-naujos-galimybesmokytis-ir-tobulinti-zinias

www.tv3.lt

2017-06-21

http://www.tv3.lt/naujiena/915227/padidinti-mokesciai-kaipdarbdaviams-seksis-idarbinti-sezoniniam-darbui

www.vz.lt

2017-06-26

http://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/06/26/i-buhalteriusprofesionalus--per-auditoriu-rumus

www.vz.lt

2017-06-15

http://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/06/15/vmi-pradeda-pvmsaskaitu-kryzminius-patikrinimus

www.lrt.lt

2017-06-30

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013671478/60_minuciu_2017_

www.delfi.lt

2017-06-30

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/nenustebkite-jei-pries-kitasatostogas-gausite-maziau-pinigu.d?id=75033476

http://lsveikata.lt/

2017/07/13

http://lsveikata.lt/aktualijos/sudare-salygas-vogti-bet-nekaltas-6966

www.aktualijos.lt

2017-06-06

http://aktualijos.lt/straipsniai/kodel-darbuotojai-per-metus-nesukaupedarbo-stazo

www.aktualijos.lt

2017-06-06

http://aktualijos.lt/straipsniai/negrazintos-skolos-mokestiniai-ypatumaiir-apskaita

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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www.Infa.lt

2017-05-31

http://infa.lt/15715/pasiulymas-del-lr-valstybiniu-socialinio-draudimopensiju-istatymo-nuostatu-del-darbo-stazo-skaiciavimo-pakeitimo/

www.aktualijos.lt

2017-05-23

http://aktualijos.lt/straipsniai/ar-automatizavimas-reiskia-kadbuhalteriai-praras-darba

www.vz.lt

2017-05-19

http://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/05/19/kaipvm-moketojaiveluoja-pateikti-saskaitu-registrus

www.aktualijos.lt

2017-05-16

http://aktualijos.lt/straipsniai/nuostabi-buhalteriu-diena-anyksciuose

www.aktualijos.lt

2017-05-09

http://aktualijos.lt/straipsniai/buhalteriu-profesiniu-organizacijuvaidmuo-turetu-dideti

www.aktualijos.lt

2017-05-09

http://aktualijos.lt/straipsniai/pelno-nesiekianciu-imoniu-pelnomokescio-skaiciavimo-ir-deklaravimo-principai

www.ziniuradijas.lt 2017-05-05

http://www.ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/kaip-mazintiseseline-ekonomika?video=1

www.aidas.lt

2017-05-05

http://www.aidas.lt/lt/naujausios/16416-05-05-naujausios-zinios

www.ve.lt

2017-05-04

http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikosnaujienos/buhalteriai-ir-auditoriai-sukritikavo-ketinimus-ribotiatsiskaitymus-grynaisiais-1551301/

www.delfi.lt

2017-05-04

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/sukritikavo-ketinimus-ribotiatsiskaitymus-grynaisiais.d?id=74548316

www.tv3.lt

2017-05-04

http://www.tv3.lt/naujiena/909510/valdzia-pasiule-maksimalia-sumakuria-bus-galima-atsiskaityti-grynaisiais

www.vz.lt

2017-04-27

http://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/04/27/dali-saskaitosprekybininkai-praso-sumoketi-grynais

www.delfi.lt

2017-04-26

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/teisingumas-lietuvoje-mokesciaidarbuotojams-ir-po-mirties.d?id=74453010

www.aktualijos.lt

2017-04-25

http://aktualijos.lt/straipsniai/dides-buhalteriu-profesiniu-organizacijuvaidmuo

Aktualijos

2017-04-19

http://aktualijos.lt/straipsniai/lietuvoje-lankesi-accountancy-europeatstovai

Verslo žinios

2017-04-18

http://vz.lt/finansai-apskaita/2017/04/18/i-apskaitos-skyrius-lietuvojeateina-robotai

Aktualijos

2017-04-11

http://aktualijos.lt/straipsniai/ar-jau-rado-visus-kurie-nemoka-mokesciu

Aktualijos

2017-04-04

http://aktualijos.lt/?post_type=mass-mail-entry&p=42110

DELFI

2017-03-30

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/d-mockaus-milijonas-ne-taiplengvai-pasiekiamas.d?id=74213438

DELFI

2017-03-22

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/kodel-g-kevisas-su-sunumibendrove-steige-kipre.d?id=74126072

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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Aktualijos

2017-03-14

http://aktualijos.lt/straipsniai/buhalterio-darbas-nera-sanaudu-eilute

Aktualijos

2017-03-14

http://aktualijos.lt/straipsniai/apklausa-del-finansiniu-ataskaitu-kokybes

Aktualijos

2017-03-14

http://aktualijos.lt/straipsniai/registru-centras-neturi-lobti-is-valstybesnauju-mokesciu-neives-kol-nesusitvarkys-su-dabar-esanciomislengvatomis-ir-spragomis-lbaa-kviecia-i-nemokamus-seminarus

Verslo žinios

2017-03-09

http://vz.lt/paslaugos/2017/03/09/buhalteris-kainuoja-ne-vienatlyginima

Žinių radijas

2017-03-08

http://www.ziniuradijas.lt/laidos/aktualusis-interviu/ukininkaimilijonieriai-turtus-sukrove-ir-dosnios-lengvatos?soundtrack=1

Verslo žinios

2017-03-07

http://vz.lt/finansai-apskaita/2017/03/07/9093/finansiniu-ataskaituliunas

Aktualijos

2017-03-07

http://aktualijos.lt/straipsniai/taresi-del-€opos-paslaugu-elektronineskorteles

Aktualijos

2017-03-07

http://aktualijos.lt/straipsniai/svarbiausia-megti-buhalterio-darba-2

Lietuvos rytas

2017-03-07

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/lengvatos-sociai-peni-ir-kaimomilijonierius.htm

Lietuvos rytas

2017-03-06

http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/ausra-maldeikiene-nusitaike-iukininkus-mokesciu-praktiskai-nerasta.htm

Verslo žinios

2017-03-06

http://vz.lt/finansai-apskaita/2017/03/06/2441/auditas-privalomasturbut-juokaujate

Aktualijos

2017-02-28

http://aktualijos.lt/straipsniai/pakele-sparnus-naujam-skrydziui

Aktualijos

2017-02-21

http://aktualijos.lt/straipsniai/diskutavo-buhalteriams-aktualiaisdeklaravimo-klausimais

DELFI

2017-02-02

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/emigrantus-isiutino-nezinia-is-kuratsiradusios-skolos-sodrai.d?id=73633882

Apskaitos, audito ir
2017-01-31
mokesčių aktualijos

http://aktualijos.lt/straipsniai/ivertino-darba-numate-ateitiesperspektyvas

Apskaitos, audito ir
2017-01-31
mokesčių aktualijos

http://aktualijos.lt/straipsniai/buhalteriui-reikalingas-uzsispyrimas-irtvirtas-stuburas

Vakaro žinios

2017-01-25

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/agrokoncerno_visu
reigis__ekspertes_komentaras_kodel_zmones_nuomojasi_nors_gali_nu
sipirkti/

Verslo žinios

2017-01-25

http://vz.lt/finansai-apskaita/2017/01/25/kokia-verslo-forma-rinktisarba-begame-nuo-sodros

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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Apskaitos, audito ir
2017-01-24
mokesčių aktualijos

http://aktualijos.lt/straipsniai/buhalterio-darbas-neisivaizduojamas-benuolatinio-mokymosi-ir-ziniu-tobulinimo

Apskaitos, audito ir
2017-01-17
mokesčių aktualijos

http://aktualijos.lt/straipsniai/buhalteriai-vertina-i-mas-ii-lietuvosbuhalteriu-ir-auditoriu-asociacijos-apklausos-rezultatai-apie-i-mas-isaf-i-saf-t

DELFI

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/mokesciu-specialistas-ivertinoprabangaus-g-kildisienes-visureigio-istorija-daugelis-verslininku-taipdaro.d?id=73464464

2017-01-16

Veiklos ataskaitą parengė: LBAA direktorė Milda Plepytė
2018m. balandžio 7d. , Vilnius

*- Pateikiami nuasmeninti duomenys.
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