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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. 

• 2018m. gruodžio 31d.  LBAA kolegijos sudėtis:  

 

Natalija Budzinskienė 
 

Daiva Čibirienė 

 

Irina Dzikevič*  

    

 

 

Lijana Lusienė* 

   

Laimis Jančiūnas 

  

Asta Navickienė 

 

  

 

Jūratė Kiaulakienė* 

 

Artūras Mulskis* 
 

Daiva Žumbakienė 

 

Danuta Patapovienė 

Finansinių ataskaitų sudarymo datai kolegiją sudaro 7 asmenys, nes iš kolegijos narių yra išbraukti:  

Laimis Jančiūnas, Natalija Budzinskienė, Danuta Patapovienė. Kolegijos nariai išbraukti iš kolegijos pagal jų 

asmeninius prašymus.  

Darbas kolegijoje reikalauja daug asmeninio laiko investicijų ir nėra apmokamas. Dėkojame buvusiems ir 

esamiems kolegijos nariams už skirtą laiką ir pagalbą LBAA veikloje. 

 

❖ Vienasmenis valdymo organas – LBAA direktorius. 

 
________________________________ 

*Kolegijos narys nuo 2018 m. balandžio 6 d. 
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 LBAA Darbuotojų dirbančių pagal darbo 

sutartį skaičius 

2016 m. 1 

2017 m. 3 

2018 m.  3 

 

Ataskaitinių metų svarbiausi įvykiai 

 

2018 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 tris reikšmingiausius įvykius: 

I. 2018 m. gegužės 18 d. tarptautinė mokesčių 

konferencija „Lietuvos ir kaimyninių šalių 

mokestinė aplinka ir geriausia verslo forma“ 

Lietuvos Respublikos Seime.  

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. 
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Ištrauka iš LBAA konferencijos leidinio „Pagrindiniai juridinių asmenų veiklos mokesčiai ir verslo aplinka. 

Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir Norvegija - 2018“. 

„2018 m. pelno ir dividendų apmokestinimas pagal šalis: 

Šalis 
Efektyvus 

tarifas 

pelno 
mokesčio 

tarifas 

Pelno 
mokesčio 

tarifas 
investicijoms 

Dividendų 
mokestis 

paskolos 
akcininkams 

Mokestinių 
nuostolių per 

kėlimas 

Lietuva 24-38% 5-15% 0% 15% neapmokestinama be apribojimų 

Latvija 67% 25% 0% 20%   4 metai 

Estija 56% 20% 0% 20% apmokestinama   

Lenkija 45%-52% 15-19% 0% 19%   5 metai 

Norvegija 87% 23% 0% 30.59% 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.  

 

II. 2017 m. 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. €2.  Dėkojame LBAA nariams aktyviai prisidėjusiems prie LBAA atliktos apklausos organizavimo ir 

rezultatų susisteminimo: A. B., D. Č., R. D., D. Ž*.  

III. LBAA nuomonė buvo svarbi žiniasklaidai. 2018 m. pagal viešai LBAA 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.  

  

                                                           
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 

https://www.youtube.com/watch?v=nNMtomuBL7w
https://www.youtube.com/watch?v=nNMtomuBL7w
https://docs.google.com/forms/d/1gZLHcJCq6P5--RxjOYEov22mFfjwVUnwAKQB7aZeZAc/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1gZLHcJCq6P5--RxjOYEov22mFfjwVUnwAKQB7aZeZAc/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/19GzpSIgkQtlM_hoPiQJ7zI1D3FRXpJQXpwsfwb0KBJw/viewanalytics
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e9da70f00d9711e8a5fc9d9b3a58917b
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LBAA veiklos finansavimo šaltiniai 

 

Pagrindinę 2018 m. gaunamų LBAA pajamų dalį (53 %) 

sudarė pajamos gautos iš ES paramos, kuri buvo naudojama 

LBAA narių nemokamam švietimui. 38 % LBAA veikla  

buvo finansuojama iš komercinės veiklos (seminarai, 

mokami renginiai LBAA nariams ir ne nariams).  8 % 

LBAA veikla buvo finansuojama iš LBAA nario mokesčio 

ir 1% iš anonimiškai gautos paramos iš VMI (GPM 

mokesčio) ir iš LBAA nemokamų renginių rėmėjų suteiktos 

paramos.   

Asociacija dėkoja nariams skyrusiems 2 % GPM paramą 

LBAA.  Gauta parama yra panaudota nemokamų mokymų 

LBAA nariams finansavimui. 

 

 

 

Pagrindinę 2017 m. gaunamų LBAA pajamų dalį (47 %) 

sudarė 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 buvo naudojama LBAA narių 

nemokamam švietimui. 2% LBAA veiklos buvo 

finansuojama iš anonimiškai gautos paramos iš VMI (GPM 

mokesčio).  

Gauta parama panaudota nemokamų mokymų LBAA 

nariams finansavimui. 
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Pagrindinę 2016 m. gaunamų LBAA pajamų dalį (67 %) 

sudarė 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 finansuojama iš anonimiškai 

gautos paramos iš VMI (GPM mokesčio) ir parama gauta iš 

privataus asmens.  

2017 m. sumažėjo komercinės veiklos pajamos, nes dalis 

komercinės veiklos (21 %) buvo perkelta į ES lėšomis 

finansuojamus mokymus.  

 
 

 

Nario mokestis   

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 2018 m. ir vėlesnių laikotarpių narystės. 

Žemiau pateikiami narystės mokesčio pokyčiai dėl 2017 ir dėl 2018 m. narystės.  

 

 
Metai Fiziniai 

asmenys 

Tikrieji 

nariai 

Juridiniai asmenys      

iki 10 darbuotojų 

Juridiniai asmenys  

virš 10 darbuotojų 

Stojimo 

mokestis FA 

Stojimo 

mokestis JA 

2017 m.  30 € 30 € 100 € 100 € 60 € 200 € 

2018-

2019 m.  

 

59 € 

 

69 € 

 

149 € 

 

299 € 

 

60 € 

 

200 € 

 

 

 

LBAA Narių skaičius 2018 2017 2016 

LBAA tikrieji nariai 141 148 147 

LBAA nariai, juridiniai asmenys 107 103 104 

LBAA nariai fiziniai asmenys 221 281 275 

LBAA Garbės nariai 3 3 2 

Iš viso: 472 532 528 

 

2018 m. narių skaičius sumažėjo nes buvo padidintas nario mokestis. Nors narių skaičius sumažėjo, 2018 m. 

nario mokesčio surinkta daugiau nei 2017 m. ir dėl narių skaičiaus sumažėjimo asociacija nepatyrė 

finansinių sunkumų.  

67%

31%
2%

Komercinė veikla

Nario mokesčio pajamos

VMI parama
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Nario mokesčio pajamos pagal metus, eur 

 

 

2018 m. LBAA parengė rekomendacines tvarkas, kurias turėtų taikyti buhalterinių paslaugų įmonės, kad 

užtikrinti Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatų taikymą. Šios tvarkos LBAA nariams 

(JA) teikiamos nemokamai.  

2019 m. LBAA parengė rekomendacines tvarkas dėl pinigų plovimo ir kovos su terorizmu teisės aktuose 

nustatytų reikalavimų taikymo. LBAA nariams vykdantiems individualią veiklą ir juridiniams asmenims 

teikiamos nemokamai.  

LBAA narių teisės ir privilegijos 

 

Nuo 2018 m. taikoma nauja nario mokesčio privilegijų tvarka 

Nauda Fiziniai 

asmenys 

LBAA 

buhalteriai 

profesionalai 

Juridiniai asmenys 

iki 10 darbuotojų 

Juridiniai 

asmenys daugiau 

nei 10 darbuotojų 

Balsavimas 1 Balsas 

LBAA vidinis tinklapis 1 Prisijungimo kodas 

LBAA uždara Facebook 

grupė 

1 Prisijungimas 2 Prisijungimai 

Nuolaida iki 20% LBAA 

renginiams 

Visiems LBAA 

organizuojamiems renginiams 

a. 20% LBAA mokamiems renginiams 3 

asmenims   

b. 20% įmonės darbuotojų narystės 

mokesčiui LBAA 

Nemokami LBAA renginiai 1 Asmuo 1 darbuotojas (JA iki 10) 

2 darbuotojai (JA virš 10) 

IFAC asocijuoto vardo 

ženkliukas Nario 

pažymėjime 

Nesuteikta 

teisė 

Turi teisę 

naudoti IFAC 

ženkliuką 

Turi teisę naudoti IFAC ženkliuką, jei 

įmonė įsipareigoja įdiegti tvarkas, 

užtikrinančias: 
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a. Buhalterio profesionalo Etikos Kodekso 

taikymą; 

b. Pastovų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 

ir palaikymą (min. po 20 val. per metus 

vienam buhalteriui)3; 

c. Įmonė taiko 1-ąjį TKKS4 

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 veiklos5  

LBAA narystės dokumentas Pažymėjimas Sertifikatas 

LBAA narių sąrašas 

www.lbaa.lt 

Asmens gyvenimo aprašymas Įmonės reklama 

BSS Excel konverteris Tik 2 (dviem) įmonėms Įmonių skaičius neribojamas 

 

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.  

Šios ataskaitos sudarymo datai jau yra 8 nariai, kurie kitais metais mokės mažesnį nario mokestį.  

Kviečiame visus narius aktyviai naudotis šia puikia galimybe rekomenduoti LBAA narystę ir mokėti mažesnį 

nario mokestį. 

2019 m. vasario 27 d. 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, turintis iki 10 darbuotojų;  

5-iems juridinio asmens darbuotojams, kai už mokymus apmoka LBAA JA narys, turintis daugiau nei 10 

darbuotojų;  

Nauja tvarka taikoma nuo 2019 m. kovo 1d.  

                                                           
3 Iki kitų metų sausio 20 d.  privalu pateikti pažymą apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
41-as TKKS - Tarptautinis kokybės kontrolės standartas, kuris patvirtintas TBF 
5 Privaloma pateikti pažymą apie įmonės pajamas ir darbuotojų skaičių 
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2018 m. veiklos apžvalga 

LBAA Kolegija 

 

 

2018 m. įvyko 10 kolegijos posėdžių – tiek pat kiek jų įvyko ir 2017 m.  

2018 m. buvo priimta 80 nutarimų, kurių pagrindu formuoti Asociacijos veiklos principai 2018-2019 m.   

 

Susitikimai 

2018 m. LBAA dalyvavo virš 30 susitikimų, posėdžių 

kuriuose buvo atstovauti LBAA narių interesai bei 

poreikiai, pasiūlymai bei teikti pastebėjimai aktualiais 

klausimais,  dalyvaujant LBAA atstovams (kolegijos 

nariai, Asociacijos nariai) LR Seimo komitetuose, 

Prezidentūroje, VMI, LR finansų ministerijoje, LR 

finansų ministerijoje, Sodra, įvairių aktualių darbo 

grupių susitikimuose.  

Vienas įsimintiniausių susitikimų vyko 

Prezidentūroje kultūros darbuotojų apmokestinimo ir 

mokesčių reformos įtakos klausimais, kuriame pagal 

gautą užklausą, buvo pateiktos LBAA profesionalios 

įžvalgos. 
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LBAA teikti ir gauti raštai: 

 

2018 m. asociacija pateikė virš 50 raštų įvairioms 

valstybinėms institucijoms, komitetams, darbo 

grupėms, savivaldybių administracijoms ir t.t. 

Didžiąją dalį teiktų raštų sudaro Asociacijos narių 

suformuoti pasiūlymai ir (ar) pastebėjimai profesijai 

aktualiems klausimams. Taip pat asociacijai buvo 

adresuota virš 40 raštų, kurių dalį asociacijos 

administracija yra įkėlusi į LBAA uždarą socialinio 

tinklo Facebook grupę. 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. 

 

 

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, Panevėžyje. 

 

Metai Nemokami renginiai Mokami renginiai Dalyvių skaičius 

2016 m. 12 19 867 

2017 m. 

2018 m. 

27 

26 

25 

36 

1199 

1435 
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2018 m. Asociacijos organizuotuose renginiuose dalyvavo 1435 dalyviai (žr. priede Nr. 1), tai yra virš 200 

dalyvių daugiau nei praėjusiais metais (duomenys be ES projekto, apie kurį teikiama informacija žemiau). 

2018 m. buvo suorganizuota daugiau mokamų renginių, kurie sudarė 58 % visų organizuotų renginių, tai net 

44 % daugiau nei 2017 m. Suorganizuotų nemokamų renginių skaičius išliko beveik toks pats. 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 2018 m. jų LBAA organizuotuose seminaruose dalyvavo virš 50. 

 

ES Projektas 

 

2017 – 2019 metams 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.  
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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 

5712 4088 72 % 

2. Buhalterinė apskaita  

pagal LR teisės aktus 

4800 2216 46% 

3. Verslo teisė buhalteriams, 

auditoriams, finansininkams ir 

ekonomistams 

1984 856 43% 

4. IT technologijos ir 

IT raštingumas buhalteriams, 

auditoriams, finansininkams ir 

ekonomistams 

1952 944 48% 

5. Profesinė anglų kalba 5520 1380 25% 

 

Projekte gali dalyvauti 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. Projektą numatoma 

įgyvendinti iki 2019 m. III ketvirčio pabaigos.  

Dėl to, kad buvo gauti labai geri atsiliepimai apie šio projekto mokymų kokybę ir buvo išgirstas narių noras 

toliau  tęsti tokius mokymus, LBAA 2019 m. vasario mėnesį pateikė naują paraišką agentūrai dėl 2019 – 2022 

m. mokymų programos „Audito ir paskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų sektorinių kompetencijų nuolatinio 

kėlimo projektas“. Tikimės, kad ir 2019 – 2022 m. bus tęsiamas LBAA narių kvalifikacijos kėlimas, kas 

stipriai pagerins LBAA narių teikiamų paslaugų kokybę. 

 

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, 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. ir 2018 m. sesijų 

rezultatai. 
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 2016  m. 2017 m. 2018 m. 

  Laikė Išlaikė Laikė Išlaikė Laikė Išlaikė 

Apskaitos egzaminas 25 6 23 13 14 9 

Mokesčių egzaminas 19 12 20 10 16 10 

Teisės egzaminas 15 14 12 12 12 10 

 

Apskaitos egzaminas 

 

 

Apskaitos egzaminą 2018 m. laikė 14 asmenų iš jų visos moterys, kai tuo tarpu 2017 m. egzaminą 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 %. Apskaitos egzamino išlaikymo procentas 2018 m. pagerėjo 7 % - egzaminą išlaikė 64 

%  visų Apskaitos egzaminą laikiusiųjų.  

 

Mokesčių egzaminas 
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2018 m. LBAA organizuotą Mokesčių egzaminą išlaikė 63 % visų laikiusiųjų, kai tuo tarpu 2017 m. išlaikymo 

procentas buvo tik 50 %. 2018 m. egzaminą laikė 16 asmenų iš jų 15 moterų ir 1 vyras, moterų išlaikymo 

procentas 67 %.  

Teisės egzaminas 

 

 

 

 

LBAA organizuotą teisės egzaminą pavyko išlaikyti 9 moterims ir 1 vyrui. Analizuojant 2016 m., 2017 m. 

bei 2018 m. teisės egzamino rezultatus – pastebima, jog egzaminą vyrai išlaiko 100 % o moterų išlaikymo 

procentas šiek tiek žemesnis – 90 % visų per 3 metus laikiusių moterų. Tai 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. Facebook puslapis yra viešas, prieinamas kiekvienam soc. tinklo vartotojui.  
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Facebook sekėjų skaičiaus kitimas 2016/12/31- 2019/03/01 

 

 

 

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 2019m. vidutiniškai per savaite sulaukia nuo 

50 iki 60 naujų sekėjų.  

 

 

 

 

Lyginant rezultatus pastebime, jog 2018 m. kovo mėn. LBAA Facebook sekėjų skaičius siekė 5255, o 2019 

m. kovo 1d. turėjome 8577 sekėjus, sekančius ir besidominčius LBAA skleidžiama informacija.  

 

2019m. kovo mėn.   
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Vidutiniškai per dieną LBAA FB organiškų (neapmokėtų) peržiūrų skaičius per metus išaugo 50 %, 

t.y.  nuo 4302 iki 6582. 

 

Tokia statistika rodo, kad LBAA atviro Facebook populiarumas auga. LBAA neskiria jokio finansavimo dėl 

atviro Facebook populiarumo didinimo.  

 

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.  

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.  

2018 m. kovo mėn.  
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Pastebėta tendencija, kad jei asmuo yra narys ir įsirašo į šią grupę, nutraukus narystę jis šios grupės nepalieka 

savarankiškai. LBAA turi skirti papildomus resursus, kad sutikrinti uždaro FB sąrašus ir asmenis 

nesusimokėjusios nario mokesčio iš jo pašalinti.  

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;  

❖ Juridiniai asmenys turintis daugiau nei 10 darbuotojų – 2 prisijungimai.  

Kartą per vienerius metus, praėjus 10 dienų nuo paskutinės metų 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.   

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 yra pašalinamos.  

LBAA naujienlaiškis 

 

LBAA leidžia naujienlaiškį, kuris 

prenumeruojamas 1662 prenumeratoriaus, 

lyginant su 2017 m. prenumeratorių skaičiumi, 

2018 m. LBAA naujienas prenumeruoti pradėjo 

321 prenumeratoriumi daugiau. Naujienlaiškyje 

pateikiama aktualiausia informacija apie LBAA 

organizuojamus renginius, susitikimus, taip pat 

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 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.  
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LBAA žiniasklaidoje 

 

2018 m. LBAA spaudos pranešimuose, straipsniuose 

bei įvairiose publikacijose paminėta virš 100 kartų, 

LBAA – tai viena didžiausių ir populiariausių 

profesinių asociacijų Lietuvoje. Asociacijos dydis 

(narių skaičius) – reikšmingas faktorius formuojant 

nuomonę žiniasklaidai. Džiugu, jog Asociacijos 

nariai aktyviai prisideda prie bendros Asociacijos 

nuomonės formavimo. Pranešimai žiniasklaidoje, 

kurie turi e-nuorodas, skelbiami Asociacijos 

svetainėje www.lbaa.lt  

 

2018 m. buvo pradėta mokestinė reforma, todėl  LBAA pranešimai apie numatomus mokesčių pokyčius 

žiniasklaidoje buvo labiau matomi ir pasiekė didesnę auditoriją.  2018 m. Lietuvos žiniasklaidoje  dominavo 

4 pagrindinės temos: 

1. švietimas 

2. mokesčių pokyčiai 2019 m.  

3. darbo užmokesčio kitoks apmokestinimas ir indeksavimas 2019 m. 

4. nauja pensijų sistema, kuri startuoja 2019 m. 

LBAA kaip patikimas ekspertas buvo kviečiama pasisakyti dėl 3 temų iš nurodytų keturių. Metų pabaigoje 

buhalteriai juokavo: 2018 m. tai buhalterių ir mokytojų metai.  Būtent šioms dviem profesijoms buvo skiriama 

daugiausiai dėmesio 2018 metais.  

LBAA bendradarbiavimas 

2017m.-2018m. ir šiuo metu LBAA bendradarbiauja 

Valstybine mokesčių inspekcija, Vilniaus kooperacijos kolegija,   

Finansų ministerija, Panevėžio kolegija, Vilniaus kolegija, 

Ūkio ministerija, Kauno technologijos universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, 

Finansinių nusikaltimų tarnyba, Verslo programinės įrangos 

aljansas, 

ECDL Lietuva, 

SODRA, Latvijos buhalterių asociacija, IT Akademija, 

Mykolo Romerio universitetas, Vidaus audito asociacija, BSS IT, 

Klaipėdos valstybinė kolegija,  VU TVM 
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LBAA atstovai teikdami ekspertines įžvalgas dalyvauja posėdžiuose, kurie vyksta LR Seime, LR Finansų 

ministerijoje, Smulkiojo ir vidutinio verslo taryboje, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir kt. 

 

Narystė kitose organizacijose 

LBAA 2017 - 2019 m. periode priklauso šioms organizacijoms: 

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    

2019 m. kovo 22 d., Vilnius 
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Priedas Nr. 1 - LBAA organizuoti renginiai 

Eil.

nr. 

Mokymų data Mokymų pavadinimas Mokym

ų 

trukmė 

( val.) 

Apmokytų 

žmonių 

skaičius  

1 

2018-01-10 Nemokamas. Sodros mokesčių pokyčiai 2018m. 2 66 

2 2018-02-08 Nemokamas. Sodros mokesčių pokyčiai 2018m. 2 18 

3 
2018-04-17 Nemokamas. Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204 2 32 

4 

2018-04-24 Nemokamas. Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204 2 6 

5 

2018-04-30 Nemokamas. Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204 2 11 

6 

2018-05-09 Duomenų apsaugos reglamentas: ką turi žinoti buhalteris 4 29 

7 

2018-05-17 Nemokamas. GPMĮ aktualijos ir naujienos 4 8 

8 

2018-05-18 

Tarptautinė konferencija. Lietuvos ir kaimyninių šalių 

mokestinė aplinka ir geriausia verslo forma 6 76 

9 2018-05-23 Duomenų apsaugos reglamentas: ką turi žinoti buhalteris 4 13 

10 
2018-06-01 Duomenų apsaugos reglamentas: ką turi žinoti buhalteris 4 18 

11 
2018-06-28 Nemokamas. Buhalterinės sistemos. Privalumai ir trūkumai.  4 16 

12 
2018-09-06 

2018m. Finansinių ataskaitų mažoms ir l. mažoms įm. 

sudarymas pagal VAS, naujausi pokyčiai, Vilnius 6 26 

13 
2018-09-07 

2018m. Finansinių ataskaitų mažoms ir l. mažoms įm. 

sudarymas pagal VAS, naujausi pokyčiai 
6 27 

14 
2018-09-07 Ūkininko ūkio finansinės apskaitos ypatumai 3 16 

15 

2018-09-11 

Nemokamas. Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo 

taikymas statybos darbams. Formų FR0600, FR0608, FR0564 

pildymo ypatumai 2 20 

16 

2018-09-13 

Nemokamas. Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo 

taikymas statybos darbams. Formų FR0600, FR0608, FR0564 

pildymo ypatumai 2 48 

17 

2018-09-14 

Nemokamas. Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo 

taikymas statybos darbams. Formų FR0600, FR0608, FR0564 

pildymo ypatumai 2 27 

18 
2018-09-18 Teisės akademija, Įmonių teisė 6 11 

19 
2018-09-19 Teisės akademija, Sutartys, jų sudarymas 6 11 

20 

2018-09-20 

Teisės akademija, Darbo teisė. Asmens duomenų apsauga. 

Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė 6 11 

21 

2018-09-20 

Nemokamas. Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo 

taikymas statybos darbams. Formų FR0600, FR0608, FR0564 

pildymo ypatumai 2 37 

22 

2018-09-20 

Mažų ir labai mažų įmonių finansinė ataskaitos, MB, Ind. 

veikla mokesčiai ir apskaita. Verslo formų palyginimas 6 26 
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23 

2018-09-21 

Mažų ir labai mažų įmonių finansinė ataskaitos, MB, Ind. 

veikla mokesčiai ir apskaita. Verslo formų palyginimas 6 23 

24 

2018-09-26 

Mažų ir labai mažų įmonių finansinė ataskaitos, MB, Ind. 

veikla mokesčiai ir apskaita. Verslo formų palyginimas 6 31 

25 

2018-09-27 

Mažų ir labai mažų įmonių finansinė ataskaitos, MB, Ind. 

veikla mokesčiai ir apskaita. Verslo formų palyginimas 6 32 

26 

2018-09-28 

Perėjimas prie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartų 6 15 

27 
2018-10-01 Teisės egzaminas 4 12 

28 

2018-10-02 

Nemokamas. Trikampės prekybos apmokestinimo ypatumai, 

praktiniai pavyzdžiai, deklaravimo taisyklės 2 16 

29 2018-10-03 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas  3 16 

30 
2018-10-04 Nemokamas. PMĮ ir NTMĮ pakeitimai 2018-2019 m. 2 44 

31 

2018-10-09 

Verslo, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertinimas 

tarpininkavimas perkant-parduodant ar nuomojant NT 

konsultacijos (Tikroji vertė) 2 16 

32 
2018-10-10 Nemokamas. PMĮ ir NTMĮ pakeitimai 2018-2019 m. 2 25 

33 
2018-10-10 Mokesčių akademija, PVM 6 16 

34 

2018-10-11 

Verslo, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertinimas 

tarpininkavimas perkant-parduodant ar nuomojant NT 

konsultacijos (Tikroji vertė) 2 6 

35 

2018-10-12 

Verslo, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertinimas 

tarpininkavimas perkant-parduodant ar nuomojant NT 

konsultacijos (Tikroji vertė) 2 4 

36 

2018-10-15 

Pelno nesiekiančių subjektų, kurie nepriskirti viešojo 

sektoriaus subjektams, apskaita ir finansų ataskaitų sudarymas 6 20 

37 

2018-10-16 

Nemokamas. Importuojamų ir eksportuojamų prekių vežimo 

paslaugų apmokestinimas PVM  2 46 

38 
2018-10-16 

Mokesčių akademija, PVM 
6 16 

39 

2018-10-17 

Mokesčių akademija, PVM. Mokesčių administravimas ir 

mokestiniai ginčai  6 15 

40 

2018-10-18 

Mokesčių akademija, Gyventojų pajamų mokestis 

pažengusiems  6 17 

41 

2018-10-18 Nemokamas. PMĮ ir NTMĮ pakeitimai 2018-2019 m. 2 37 

42 

2018-10-19 

Nemokamas. Trikampės prekybos apmokestinimo ypatumai, 

praktiniai pavyzdžiai, deklaravimo taisyklės 2 5 

43 
2018-10-19 Nemokamas. PMĮ ir NTMĮ pakeitimai 2018-2019 m. 2 18 

44 
2018-10-23 Mokesčių akademija, Pelno mokestis pažengusiems  6 15 

45 

2018-10-25 

Nemokamas. Importuojamų ir eksportuojamų prekių vežimo 

paslaugų apmokestinimas PVM  2 15 

46 

2018-10-30 

Turto apskaitos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus ypatumai 6 9 

47 
2018-10-31 Mokesčių egzaminas 4 16 

48 

2018-11-07 

Apskaitos akademija, Apskaitos teisinis reguliavimas ir 

finansinių ataskaitų sudarymas pagal VAS, VSAFAS ir 1K- 6 16 
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372 Finansų ministro įsakymą dėl pelno nesiekiančių asmenų 

apskaitos 

49 

2018-11-09 

Apskaitos akademija, Investicijos į nuosavybės vertybinius 

popierius: verslo jungimai ir konsolidavimas, nuosavybės 

metodo taikymas 6 17 

50 

2018-11-15 Nemokamas. Mokesčių reforma 2018m. 4 108 

51 

2018-11-16 

Apskaitos akademija, Ilgalaikis materialus, nematerialus, 

biologinis turtas, atsargų apskaitos sudėtingi atvejai pagal 

VAS, VSAFAS ir 1K-372 Finansų ministro įsakymą dėl pelno 

nesiekiančių asmenų apskaitos. Atidėtas pelno mokestis  6 16 

52 

2018-11-20 

Perėjimas prie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartų 6 19 

53 

2018-11-20 Nemokamas. Mokesčių reforma 2018m. 4 61 

54 

2018-11-21 

Apskaitos akademija, Finansinių priemonių (turto ir 

įsipareigojimų) ir kitų įsipareigojimų apskaita. Dotacijos, 

subsidijos, atgalinis lizingas, sudėtingi pajamų pripažinimo 

atvejai pagal VAS, VSAFAS ir 1K-372 Finansų ministro 

įsakymą dėl pelno nesiekiančių 6 14 

55 

2018-11-22 Nemokamas. Mokesčių reforma 2018m. 4 17 

56 

2018-11-23 Nemokamas. Mokesčių reforma 2018m. 4 33 

57 

2018-11-27 

Nemokamas. Importuojamų ir eksportuojamų prekių vežimo 

paslaugų apmokestinimas PVM  2 21 

58 

2018-11-28 Apskaitos akademija, TFAS ir VAS esminiai skirtumai 6 17 

59 

2018-11-29 Nemokamas. Mokesčių reforma 2018m. 4 21 

60 2018-11-30 Apskaitos egzaminas 4 14 

61 

2018-12-18 

Nemokamas. Etika buhalterio darbe pagal buhalterių 

profesionalų etikos kodeksą 3 16 

62 

2018-12-20 

Perėjimas prie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartų 6 7 

  Iš viso: 253 
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