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Įvadas 

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) 1990 m. rugsėjo 7 d. teisinė forma - asociacija, 

veikianti pagal patvirtintus įstatus ir LR galiojančius teisės aktus. 

LBAA - seniausia ir didžiausia buhalterius, auditorius ir audito bei apskaitos įmones vienijanti 

asocijuota struktūra Lietuvoje, veikianti vadovaujantis Respublikos teisės aktais, 2019 m. spalio 03 d. 

patvirtintais įstatais bei Buhalterių profesionalų etikos kodeksu.  

LBAA valdymo organai:  

❖ Kolegialus valdymo organas - LBAA konferencija (visuotinis LBAA narių susirinkimas). 

❖ Kolegialus valdymo organas – kolegija, kuriai vadovauja LBAA prezidentas. 

❖ LBAA prezidentė:  Daiva Čibirienė. 

❖ 2021 m. gruodžio 31d.  LBAA kolegijos sudėtis, kurią sudarė 8 asmenys:  

 

Daiva Čibirienė 

 

Asta Dagilė* 

 

Eglė Alasevičienė*    

    

     Jūratė Šapauskė* 

 

Pavel Pochodnia* 

 

Rita Barišauskienė*  

 

Rita Dindienė    

    

     Rosita Pikauskienė* 

 

❖ LBAA vienasmenis valdymo organas – LBAA direktorius. 

 

 LBAA Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį skaičius 

2019 m. 2 

2020 m.  

2021 m.  

2 

2 

______________________________ 
* Patvirtinti kolegijos nariai nuo 2021 m. balandžio 23 d.  
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Ataskaitinių metų svarbiausi įvykiai 

 

2021 m. asociacijai buvo visapusiškai sėkmingi metai, kupini įgyvendintų iniciatyvų, pasiektų tikslų 

inicijuotų buhalteriams, auditoriams bei apskaitos ir audito įmonėms aktualių klausimų, problemų 

sprendimų. Apie visus įvykius buvo skelbiama LBAA uždarame ir atvirame FB, LBAA svetainėje ir 

viešojoje spaudoje. Peržengus 30 - ojo gimtadienio slenkstį, LBAA vizija yra profesionali apskaita, 

kaip visuomenės ir valstybės pamatas. LBAA misija: teikti visuomenei kokybiškas profesionalias 

paslaugas, kelti specialistų žinių lygį, skatinti nuolatos tobulėti profesinėje srityje ir siekti tapti 

profesionalu.  

Asociacija šiandien yra seniausia ir didžiausia savanoriškos narytės pagrindu veikianti  profesinė 

asociacija į kurios rekomendacijas bei viešas pastabas išklausydamos atsižvelgia valstybinės 

institucijos ir Seimas priimdamas teisės aktų keitimus. Asociacija siekia išlikti nepriklausoma, 

nedalyvauja politikoje, bet siekia padėti valstybei statyti patikimos ir prognozuojamos ekonomikos 

pamatus, mažinant naštą verslui ir buhalteriams.  

LBAA pirmoji Lietuvoje organizavo auditorių egzaminus ir 1991 buvo paskelbti pirmieji 27 auditoriai 

nepriklausomoje Lietuvoje.  Sekančius auditorių egzaminus 1996 m. jau organizavo Lietuvos auditorių 

rūmai, kurių steigimu rūpinosi LR Finansų ministerija.   

LBAA buvo iniciatorė ir viena iš dabartinės AVNT įstaigos steigėjų, kuri po daugybės pertvarkų tapo 

valstybės įstaiga pavaldi LR Finansų ministerijai, atsakinga už metodinę pagalbą sudarant finansines 

ataskaitas. 

LBAA narių dėka 1992 m. buvo priimtas pirmasis nepriklausomos Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos pagrindų įstatymas, sukurti svarbiausi teisės aktai dėl finansų valdymo bei kontrolės: audito 

įstatymas, finansinės atskaitomybės įstatymas bei kiti teisės aktai, kurie buvo keičiami pagal 

asociacijos rekomendacijas. Tradicija tęsiasi: 2020 - 2021 m. LBAA labai aktyviai dalyvavo keičiant 

paskutinius 20 metų galiojusį LR buhalterinės apskaitos įstatymą. Net į 90 % LBAA pasiūlymų buvo 

atsižvelgta, džiaugiamės, kad mus išgirdo ir nuo 2022-05-01 pradės galioti naujas teisės aktas LR 

finansinės apskaitos įstatymas, kuris atitinka skaitmeninio amžiaus poreikius bei pakeičia popierinių 

dokumentų, registrų ir kitų biurokratinių reikalavimų laikmetį, suteikia daugiau laisvės verslui. Verslui 

joks įstatymas nebenustatys, kaip jam vadinti savo darbuotoją, kuris sudaro finansines ataskaitas ar 

kuris atsakingas už apskaitą. Vystantis technologijoms, profesijos persipina ir gali būti, kad neužilgo 

verslas nuspręs savo apskaitą tvarkantį specialistą vadinti ne buhalteriu, bet informacinių sistemų ir 

duomenų apskaitos vadovu ar kontrolieriumi. Gal ir per ateinantį dešimtmetį asociacijos pavadinime 

atsiras dar viena raidė ,,I“, kuri reikš informacinių technologijų specialistus dirbančius su duomenų 

bazėmis.  

https://aktualijos.lt/kaip-buvo-rengiami-pirmieji-lietuvos-auditoriai-kas-jie
http://www.avnt.lt/assets/Apskaita/VAS-2020/12-VAS.pdf
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LBAA veikla nuo pat pradžių buvo siekiama suburti apskaitos srityje dirbančius specialistus su tikslu 

pagerinti ne tik buhalterio profesijos prestižą, bet ir didinti specialistų kompetencijos ir žinių lygį 

organizuojant mokymus. Buvo ir tebėra skatinamas buhalterių profesinės etikos principų laikymasis, 

vykdant savo profesinę veiklą.  

2017 m. LBAA - tapo asocijuota Tarptautinės buhalterių federacijos (žinomos IFAC trumpiniu) nare 

ir tikrąja Europos buhalterių federacijos (Accountancy Europe) nare, kai šios tarptautinės asociacijos į 

savo narių gretas priima tik tas asociacijas, kurios atitinka griežtus jų nustatytus standartus, 

užtikrinančius, jog narių sąrašuose būtų tik patikimos, su atitinkamą valdymo struktūra bei finansiškai 

stiprios asociacijos.   

 

1. Buhalterių diena su LBAA 

Kasmet antrąjį gegužės penktadienį asociacija pamini profesinę buhalterių ir auditorių dieną, kuomet 

buhalteriai šventinėje aplinkoje susitinka linksmai atšvęsti savo profesinę dieną bei sužinoti profesijos 

naujienas. 2021 m. COVID-19 situacijos sąlygotas karantinas ir jo apribojimai lėmė, kad buhalterių 

diena būtų paminėta ne įprastu metu, o gerokai vėliau – 2021 m. rugpjūčio 6 d.  

LBAA Buhalterio dienos renginiui asociacija 

pasirinko vietą, atitinkančią tuo metu renginiams 

keliamus reikalavimus, - Verkių parko restorano 

patalpas viduje ir lauke, kurioje puikiai ir saugiai 

tilpo 56 asmenys. LBAA prezidentams Daivai 

Čibirienei ir prof. Jonui Mackevičiui bei VMI 

atstovams pasveikinus renginio dalyvius, toliau 

programoje sekė:  

❖ Valstybės kontrolės valstybės 

kontrolieriaus Mindaugo Macijausko 

pristatymas “COVID-19 ir viešieji finansai”; 

❖ Lektorės, geštalto praktikės, 

koučingo meistrės Irenos Meškauskienės 

pristatymas “Kito link, susitikim iš naujo!”; 

❖ Komandinės kūrybinės dirbtuvės ir 

diskusijos “Idėjų inkubatorius“ apie tai, kaip 

didinti buhalterio profesijos prestižą.  
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Renginio pramoginę dalį pradėjo profesionalios gidės ekskursija po Verkių parko teritoriją dėl lietaus 

vykusi virtualiai. Po ekskursijos sekė neformalus bendravimas prie vaišių stalo ir dalinimasis 

aktualiomis profesinėmis temomis, darbiniais iššūkiais bei patirtimi. 

 

2. Svarbiausios konferencijos 

2.1. Konferencija ,,Mokesčių ir pagalbos verslui naujovės 2021 m.“, 2021 m. sausio 21 d., 27 d. 

Jau tapo tradicija naujus metus atidaryti nemokamais mažiausiai 8 val. trunkančiais mokymais LBAA 

nariams apie naujųjų metų mokesčių pokyčius, kai mokymus veda geriausi mokesčių specialistai 

Lietuvoje.   

2019 - 2020 m. šie renginiai vadinosi „Mokesčių reforma 2019 m.“ ir „Mokesčių reforma 2020 m.“ 

Jie vyko „gyvai“ trijuose didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kai juose dalyvavo 

daug LBAA narių: 168 (2019 m.) ir 216 (2020 m.). 2021 m. šie renginiai, atsižvelgiant į aktualijų 

svarbą ir keliamą susidomėjimą, buvo pavadinti  nuotoline „Mokesčių ir pagalbos verslui naujovės 

2021 m“ II – jų dalių konferencija LBAA nariams. 

Mokymuose dalyvavo 175 (I dalyje) ir 190 (II 

dalyje) dalyvių. Lektorių tarpe buvo ne tik 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų 

ministerijos (VMI) ir Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos prie LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos (,,Sodra“) atstovai, 

tačiau prisijungė ir Užimtumo tarnybos prie LR 

Socialinės aplinkos ir darbo ministerijos, AVNT 

atstovai.   

 

2.2. Konferencija ,,Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje procedūros ir mokesčiai“ Vilniuje 2019 m. 

spalio 8 d. 

Konferencijos metu dalyviai galėjo sužinoti apie visus teisės aktų aktualius pakeitimus, migracijos 

procedūras ir mokesčių niuansus įdarbinant užsieniečius. Verslas susidūrė su iššūkiais, susijusiais su 

užsieniečių įdarbinimo procedūrų teisingu taikymu pasikeitus duomenų teikimo tvarkai nuo 2019 m. 

apie įdarbintus ar komandiruotus asmenis iš užsienio. Mažame versle dažnai imigrantų įdarbinimo 

klausimai yra deleguojami buhalteriui. Lietuvos įmonėms trūkstant darbuotojų, vis daugiau naujai 

įdarbintų darbuotojų yra imigrantai.  
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2019 m. metais į Lietuvą imigravo 28,9 tūkst. 

žmonių – 1,4 karto (8,5 tūkst.) daugiau nei 2017 

m., tai didžiausias imigrantų skaičius nuo 

Nepriklausomybės atkūrimo. Apie 43 % imigrantų 

sudarė ne grįžtantys namo Lietuviai, o į šalį 

imigravę užsieniečiai.  

Konferencijos metu pranešimus skaitė: 

Migracijos departamento prie LR Vidaus reikalų 

ministerijos, ,,Sodra“, VMI, Užimtumo tarnybos  

 

prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos prie LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) atstovai.  

Savo patirtimis taip pat pasidalino Verslo atstovai, kaip jiems sekasi taikyti naujai patvirtintas 

procedūras.   

2.3. Konferencija ,,Kova su šešėliu – ar taikomos priemonės pasieks tikslą“, Lietuvos Respublikos 

Seime, 2019 m. lapkričio 8 d. 

Seime vykusioje VĮ Valstybės kontrolės (Seimui 

atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito 

institucija) ir Seimo Audito komiteto 

organizuotoje konferencijoje pranešimą 

,,Išmanusis mokesčių administravimas – ar 

„įkandamas“ (ne)išmaniam verslui?“, kaip verslo 

atstovų patirtį ir nuomonę apie i.MAS, pristatė 

LBAA prezidentė Daiva Čibirienė. 

Po pranešimų vyko diskusija ,,Šešėlinę ekonomiką 

 

mažinančios priemonės – ar sudaromos sąlygos šešėliui trauktis?, kuri sulaukė didelio politikų, 

ekonomistų bei žiniasklaidos atstovų dėmesio.  

Nors ir 2018 m. šešėlis Lietuvoje sumažėjo 1,5 %, tačiau atlikto „Sprinter“ tyrimo duomenimis ir 

Europos komiteto skaičiavimais, Lietuvoje šešėlinės ekonomikos mastas yra gana didelis: 
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❖ 2018 m. sudarė maždaug 24 % BVP, 

tai yra maždaug trečdaliu didesnis 

negu Europos Sąjungos (ES) vidurkis. 

Lietuva užima 25 vietą ES pagal 

pajamų surinkimą iš mokesčių, o 

nesurinkus per 2017 m. apie 1,119 

mlrd. Eur PVM – užėmėme 26 vietą 

ES pagal PVM atotrūkį.  

❖ Lietuvoje sukurtos 36 priemonės 

kovai su šešėliu, kurių vienos yra 

trumpalaikės, kitos ilgalaikės, 

brangios ir sisteminės, o jų poveikis 

sudaro tik 39 %. Tinkamas šešėlinės 

ekonomikos mažinimo priemonių 

įgyvendinimas galėtų padaryti didelį 

poveikį valstybei. 

 

Viena iš priemonių yra - išmanioji mokesčių administravimo sistema (i.MAS), kurios sukūrimo tikslai 

yra mokesčių administravimo gerinimas, šešėlinės ekonomikos ir naštos verslui mažinimas. 

Jau 2016 m. LBAA pirmoji Lietuvoje pradėjo daryti didelės apimties apklausas dėl i.MAS pirmųjų 

posistemių i.SAF (elektroninių sąskaitų faktūrų posistemis) ir i.VAZ (elektroninių važtaraščių 

posistemis) taikymo. Apklausose dalyvavo: 2016 m. 313 anoniminių respondentų, kurie atstovavo apie 

3 tūkst. mokesčių mokėtojų ir 2017 m. - 718 anoniminių respondentų, kurie atstovavo apie 7 tūkst. 

mokesčių mokėtojų.  

Šios apklausos susilaukė visuomenės susidomėjimo, o LR Finansų ministerija 2018 m. iniciavo 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 699 pakeitimą, pagal kurį buvo sumažinta našta tik 

labai mažam verslui dėl vieno i.MAS posistemio i.SAF-T failo teikimo. LR Seimas 2018 metais pavedė 

VĮ Valstybės kontrolei atlikti i.MAS auditą, kuris 2019 m. rugsėjo mėn. buvo baigtas.  
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Audito metu  buvo nustatyta, kad LBAA 

nuogąstavimai buvo pagrįsti faktais. Iki tol VMI 

nenorėjo pripažinti LBAA atliktos apklausos 

rezultatų, apie papildomos naštos sukūrimą o ne 

mažinimą, buvo argumentuojama, kad apklausa 

yra per daug anonimiška. Valstybės kontrolės 

audito metu surinkti faktai parodė, kad  I.MAS 

projektas neturėjo tokios sėkmės, kokios buvo 

tikėtasi, nes šešėliniam verslui taikomos 

priemonės beveik jo nepalietė, bet sukūrė 

papildomą reikšmingą administracinę naštą 

skaidriam verslui ir mokesčių mokėtojams, kai ši 

susideda iš dvejų dalių: 

 

1. vienkartinės sąnaudos dėl informacinių sistemų 

integracijos ir papildomų programavimo darbų įsigijimo; 

2. pastovios mokesčių mokėtojų sąnaudos, kurios yra 

patiriamos kas dieną dėl detaliųjų duomenų rinkimo ir 

teikimo VMI nustatytu rėžimu.   

 

2019.11.08 d. Seime VĮ Valstybės kontrolės organizuota konferencijoje ,,Kova su šešėliu – ar taikomos 

priemonės pasieks tikslą“ 

 

3. LBAA iniciatyvos Lietuvoje 

3.1. Dėl su COVID-19 susijusių teisės aktų  

2020 - 2021 metais LBAA viena iš pirmųjų viešai išsakė kritiką dėl dalinamų lėšų gyventojams ir 

verslui dėl COVID-19 situacijos.  Asociacija nepritarė pradinei valdžios politikai dalinti lėšas visiems 

neatsižvelgiant į jų nukentėjimo lygį, turimus išteklius, ar lėšų gavėjas skaidriai mokėdavo mokesčius, 

neįvertinus prioritetų kuriuos sektorius reikėtų gelbėti, o kuriems pagalbos nereikia arba kur 

subsidijavimas galėtų būti mažesnis. 2020 m. pabaigoje išrinkus naują Lietuvos Seimą, buvo 

koreguojama valstybės politika dėl subsidijų ir pagalbos verslui bei visuomenei, nukreipiant pagalbą į 

labiau nukentėjusias grupes, nebeteikiant pagalbos nenukentėjusiems asmenims.   

 

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3981
https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=24904
https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=24904
https://www.youtube.com/watch?v=lEAxccWeZNQ
https://www.youtube.com/watch?v=lEAxccWeZNQ
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3.2. Dėl kitų teisės aktų 

Asociacija kritikavo valdžios sprendimus nuo 2021 m. didinti MMA beveik 14 %, ko niekada nebuvo 

nepriklausomoje Lietuvoje ir prognozavo, kad toks MMA padidinimas atskirties nesumažins, bet 

padidins kainas, sumažins 1 Eur perkamąją galią ir padidins infliaciją, kas ir atsitiko 2021 m. pradžioje 

kainos pakilo 10 - 15 %. 2022 m. prasidėjus karui ir trečiajai COVID-19 bangai šie faktai buvo 

pamiršti, nes visa šalis susikoncentravo į pagalbą Ukrainai.   

3.3. LBAA apklausos 

LBAA bendradarbiaudama su įvairiomis institucijomis nuolat organizuoja narių apklausas, kurios yra 

atliekamos visuomeniniais pagrindais neatlygintinai: 

3.3.1. 2021 m. spalio mėn. LBAA organizavo apklausą, kaip galėtų būti tobulinamas išieškojimo 

iš darbo užmokesčio procesas, įvertinant LR Teisingumo ministerijos raštą su svarstytinomis 

išieškojimo iš skolininkų darbo užmokesčio proceso tobulinimo kryptimis. Gautais apklausos 

rezultatais buvo pasidalinta su LR Teisingumo ministerija. 

3.3.2. 2021 m. spalio mėn. LBAA organizavo apklausą pasiūlymams ir komentarams pateikti dėl 

LR Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 ,,Dėl akcizų įstatymo nuostatų 

įgyvendinimo“ pakeitimo projekto. Gautais apklausos rezultatais buvo pasidalinta su LR Finansų 

ministerija. 

3.3.3. 2021 m. rugsėjo mėn. LBAA organizavo apklausą dėl VMI asmeninių klientų profilio, 

kuriose mokesčių mokėtojai ir jų verslo partneriai (jei bus duotas leidimas) galės susipažinti su 

informacija, kaip juos vertina VMI. Gautais apklausos rezultatais buvo pasidalinta su VMI 

atstovais. Pagal apklausos rezultatus VMI kurs klientų asmeninį profilį.  

3.3.4. 2021 m. liepos mėn. LBAA organizavo apklausą apie buhalterio profesijos prestižą, 

atsakant į klausimą ,,Ar laikoma buhalterio profesija prestižine ar ne? Kodėl?“. Gauti apklausos 

rezultatai buvo aptarti diskusijoje 2021.08.06 d. vykusiame renginyje ,,Buhalterio diena po 

karantino“, kuriame nariai vieningai nusprendė, kad profesija yra prestižinė ir jos prestižu būtina 

rūpintis visiems teikiant kokybiškas paslaugas bei skleidžiant viešai informaciją apie tai, kokias 

vertingas kompetencijas gali turėti buhalteris, kad kvalifikuotas buhalteris yra vertingas partneris 

vykdant verslą ar darant asmeninius finansinius sprendimus.   

3.3.5. 2021 m. gegužės mėn. Valstybės kontrolės prašymu LBAA organizavo apklausą pasidalinti 

įžvalgomis ir įvardinti viešojo sektoriaus sritis, kuriose pastebima daugiausia problemų, 

reikalaujančių esminių veiklos ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo pokyčių, bei pateikti 
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pasiūlymų, kuriose srityse tikslinga inicijuoti valstybinį auditą arba vertinimą. Valstybės kontrolė, 

sudarydama ir tikslindama institucijos metinį veiklos planą siekia turėti išsamią Lietuvos viešojo 

sektoriaus veiklos analizę ir atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių ir gyventojų įvardytas šio sektoriaus 

veiklos rizikas ir lūkesčius.  

3.3.6 2021 m. balandžio mėn. LBAA organizavo apklausą dėl verslo nuomonės apie tai, ar mažos 

įmonės, kurios gali taikyti 5 % lengvatinį pelno mokesčio (PM) tarifą, būtų suinteresuotos taikyti 

estišką pelno mokesčio modelį, t. y. 15 % pelno mokestį išimtam pelnui, o kol jis nėra išimamas 

0 % (PM mokėjimo nukėlimas pagal pelno išėmimo datą). Jei įmonė galinti taikyti 5 % PM tarifą 

pasirinktų estišką lengvatą, jai būtų taikomas 15 % PM tarifas išimtam pelnui ir nereikėtų mokėti 

PM, kol pelnas nėra išimamas iš įmonės. Apklausoje dalyvavo 68 respondentai. Apklausos 

rezultatai buvo pristatyti respondentams, buhalterių ir auditorių bendruomenei, LR Finansų 

ministerijai, taip pat yra skelbiami LBAA svetainėje. 2021 m. valdžia nepriėmė sprendimų dėl 

pelno mokesčio taikymo atsižvelgiant į investicijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7. 2020 m. gruodžio mėn. LBAA uždarame FB paskelbė apklausą nuomonei ir pasiūlymams 

išsakyti dėl LR Finansų ministerijos parengto teisės akto projekto Nr. 20-17847 "Dėl mokestinės 

tvarkos neatitikimų pavyzdžių aprašo patvirtinimo". Apklausos rezultatais buvo pasidalinta su LR 

Finansų ministerija.  

3.3.8. 2020 m. spalio - lapkričio mėn. LBAA bendradarbiaujant su VMI ir Smulkiojo ir vidutinio 

verslo taryba, paskelbė apklausą, kurios tikslas - išgryninti problemines Išmaniosios mokesčių 

administravimo sistemos - i.MAS - posistemių vietas, kad būtų sumažinta administracinė našta 

verslui. Anketos duomenimis LBAA pasidalino su SVVT ir VMI atstovais. Sulaukta 120 anketų, 

kurių rezultatais buvo susidomėta Seime ir toliau yra dirbama su VMI dėl naštos verslui mažinimo.  
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3.3.9. 2020 m. spalio mėn. LBAA paskelbė anoniminę apklausą apie verslo pasirengimą dėl 

i.SAF-T failo teikimo ir su kokiomis kliūtimis susidūrė ,,i.SAF-T failo pateikimas VMI. Taip pat 

paruošė ir pasidalino su VMI atstovais apklausos rezultatais. Apklausoje dalyvavo 695 

respondentų. Apklausos rezultatai buvo aptariami spaudoje bei valstybinėse institucijose.  

3.3.10. 2020 m. liepos mėn. LBAA vykdė narių apklausą dėl VMI vykdomo EDS plėtros projekto, 

kurio metu numatyta, pagal buhalterių išsakytus pageidavimus, atlikti tam tikrus pakeitimus EDS, 

kurie palengvintų darbą buhalteriams. Kuriant naujas ar modifikuojant esamas paslaugas labai 

svarbi šių paslaugų naudotojų nuomonė, todėl VMI kreipėsi į LBAA prašydama įvertinti VMI 

planuojamus įgyvendinti paslaugų specifikacijų dokumentus ir pateikti nuomonę ar derinami 

sprendimai, naujų ar modifikuojamų paslaugų, tinkami ir pakankami.  

3.3.11. 2020 m. gegužės mėn. LBAA paskelbė narių apklausą apie turimus neaiškius klausimus 

dėl COVID-19 priemonių. Pagal gautus atsakymus buvo organizuojamas narių švietimas ir 

mokymai.  

3.3.12. 2020 m. balandžio mėn. LBAA paskelbė narių apklausą dėl PVM ribos didinimo 

Lietuvoje nuo 2021.01.01, bei apklausą dėl naujos GPM311 deklaracijos pateikimo trūkumų, kurių 

rezultatais LBAA pasidalino su LR Finansų ministerijos ir VMI atstovais. 

3.3.13. 2020 m. sausio mėn. VMI prašymu LBAA uždarame FB paskelbė  apklausą dėl i.MAS 

sistemos tobulinimo. VMI kreipėsi į LBAA, kaip verslą vienijančių organizacijų atstovą – 

ekspertą, gerai išmanančius savo verslo procesus, kurie kompetentingai konsultavo VMI 

darbuotojus diegiant Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos Elektroninių sąskaitų faktūrų 

posistemį ir Elektroninių važtaraščių posistemį (toliau — i.VAZ), dėl pasiūlymų\pastabų 

tobulintinų vietų pateikimo. VMI buvo išsiųsti gauti apklausos rezultatai. 

3.3.14. 2019 m. spalio mėn. LBAA atliko apklausą: ,,Naštos verslui mažinimas. Statistikos 

duomenų teikimo optimizavimas“, kurios tikslas buvo surinkti  ir patiekti pastabas Lietuvos 

Statistikos departamentui ir VŠĮ Versli Lietuva, kurių dėka būtų galima:  

1. Optimizuoti Statistikos departamentui teikiamus duomenis;  

2. Atsisakyti duomenų dubliavimo ir sumažinti biurokratinę naštą verslui.  

LBAA dalyvavo susitikimuose su Statistikos departamentu dėl naštos verslui mažinimo, deja 

mums nepavyko įrodyti, kad yra dubliuojamas duomenų teikimas.  

3.3.15. 2019 m. spalio mėn. LBAA atliko apklausą, kurios metu surinko buhalterių ir auditorių 

nuomonę apie i.MAS (i.SAF, i.VAZ, i.APS), kad geriau suprasti: ar tai yra nauda ar našta verslui. 



  12 iš 44 

2021 m. Veiklos ataskaita 

Gautais apklausos rezultatais buvo pasidalinta su VMI, LR Finansų ministerija, Seime, Smulkiojo 

ir vidutinio verslo tarybos valdyba prie LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos. 

3.3.16. 2019 m. rugsėjo mėn. LBAA atliko apklausą LR Finansų ministerijos prašymu, dėl 

Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo. Šios apklausos tikslas buvo surinkti pramos įstatymą 

geriausiai suprantančios visuomenės nuomonę  apie numatomus teisės aktų keitimus, kuriuose 

būtų: 

1. Baigtinis paramą galinčių gauti subjektų sąrašas; 

2. Kitaip įvardintas paramos teikimo tikslas; 

3. Nustatomos kitokios mokestinės lengvatos susijusios su parama.  

Gautais apklausos rezultatais buvo pasidalinta su LR Finansų ministerijos atstovais, į kuriuos buvo 

atsižvelgta, keičiant mokestines lengvatas susijusias su parama.   

3.3.17. 2019 m. rugsėjo mėn. LBAA, kartu su Lietuvos laisvosios rinkos institutu ir VšĮ „Versli 

Lietuva, vykdė tarptautinį Biurokratijos indekso tyrimą. Tyrimo tikslas – įvertinti administracinės 

naštos dydį, jos pokyčius ir identifikuoti sritis, kuriose biurokratinė našta galėtų būti sumažinta. 

Apklausos tikslas: suformuluoti įžvalgas dėl biurokratinės naštos mažinimo. 2018 m. atliktas 

tyrimas parodė, kad per metus mažai įmonei gali tekti praleisti net 252 val. pildant įvairias 

privalomas formas, ataskaitas bei tvarkant kitus formalumus. Atlikto tyrimo ataskaitą ir tyrimo 

pristatymą atliko Lietuvos laisvosios rinkos institutas.  

3.3.18. 2019 m. birželio mėn. LBAA atliko apklausą ,,PVM atotrūkis“, kurios rezultatais 

pasidalino VMI organizuotame susitikime, kuriame dalyvavo ir LBAA nariai, SVVT valdybos, 

Pramonės amatų rūmų, Laisvosios rinkos instituto atstovai. VMI susitikimo metu diskusija buvo 

ilga ir manytume produktyvi, jos metu paaiškėjo, kad, atotrūkis yra skaičiuojamas pagal EVRK 

kodą, kuris yra imamas ne iš įmonės duomenų kortelės, bet iš PVM deklaracijų (FR0600). O jose 

EVRK kodas kas mėnesį turėtų būti skirtingas, jei įmonė vykdo kelias veiklas, ir kiekvieną mėnesį 

dominuoja kita veikla. Buhalteriai pildantys PVM deklaracijas į ERVK kodą nekreipdavo dėmesio 

ir nežinojo kokia jo įtaka PVM atotrūkio skaičiavime, nes šiuo aspektu nebuvo jokio švietimo. 

Susitikimo metu VMI buvo pateikta informacija, kuri parodė kad atlikto PVM atotrūkio 

skaičiavimai yra paremti klaidingomis prielaidomis. Neatsižvelgiant į tai, VMI vis tiek paskelbė 

informaciją apie kiekvienos įmonės atotrūkį, tačiau paskesnių veiksmų, kurie buvo numatyti jos 

planuose dėl įmonių tikrinimo, nebetaikė. PVM atotrūkio apklausos rezultatai yra paskelbti LBAA 

svetainėje. 

 

https://www.lbaa.lt/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-10-PVM-atotrūkis.pdf
https://www.lbaa.lt/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-10-PVM-atotrūkis.pdf
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3.3.19. 2019 m. vasario - kovo mėn. LBAA ėmėsi savanoriškos iniciatyvos atlikti kelių klausimų 

apklausą, kurioje buvo siekiama surinkti nuomonę apie tai, kuo labiausiai pasitiki Lietuvos 

gyventojai, kai gauna viešai skelbiamą informaciją apie mokesčius. Lietuvoje atliktos apklausos 

rezultatai ir jų palyginimas su pasauliniu tyrimu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ši apklausa buvo atlikta pagal  Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) 2017 m. atliktą pasaulinį 

tyrimą, kuriame dalyvavo 8400 gyventojų iš Argentinos, Australijos, Brazilijos, Kanados, Kinijos, 

Prancūzijos, Vokietijos, Indijos, Indonezijos, Italijos, Japonijos, Korėjos Respublikos, Meksikos, 

Naujosios Zelandijos, Rusijos, Saudo Arabijos, Pietų Afrikos, Turkijos, Jungtinės Karalystės, 

JAV. Iš kiekvienos šalies buvo gauta daugiau nei 400 anketų, Lietuva šiame tyrime nedalyvavo. 

Mūsų tikslas buvo pasižiūrėti kurioje vietoje yra Lietuva. Asociacijai atlikus apklausą Lietuvoje, 

buvo gautos 99 anketos. Lietuvoje atliktas tyrimas parodė, kad mūsų šalyje yra labiau pasitikima 

profesionaliais buhalteriais, nei pasaulinio tyrimo nustatytas vidurkis, kas mus labai pradžiugino 

https://www.lbaa.lt/wp-content/uploads/2019/03/Apklausa-apie-pasitikejima-2019-03-01.pdf
https://www.lbaa.lt/wp-content/uploads/2019/03/Apklausa-apie-pasitikejima-2019-03-01.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/pi-G20-public-trust-tax-2019-v1.pdf?fbclid=IwAR0Gh8qITLZTHFY25-jum_CSP4p25_DfynzM3TToFolXH1WWCGMzTF5MxdY
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/pi-G20-public-trust-tax-2019-v1.pdf?fbclid=IwAR0Gh8qITLZTHFY25-jum_CSP4p25_DfynzM3TToFolXH1WWCGMzTF5MxdY
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ir įpareigojo dar atsakingiau vykdyti asociacijos viešą neatlygintiną visuomenės švietimo veiklą 

mokesčių klausimais.  

 

4. LBAA inciatyvos tarptautinėse asociacijose 

4.1. Narystės tarptautinėse asociacijose 

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija pasiekė tarptautinį pripažinimą: Asociacija 2017 m. lapkričio 

mėn. 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. 

2017-11-15, Briuselis, IFAC narių susirinkimas, kuriame buvo vienbalsiai prabalsuota už LBAA 

narystę. Tik vienas asmuo iš visų IFAC narių atsisakė balsuoti (susilaikė), tai buvo Lietuvos auditorių 

rūmai (LAR), nors LAR teikė rekomendaciją ir tvirtinimą, kad LBAA atitinka visus reikalavimus 

keliamus IFAC narystei.  

 

Nuotraukoje iš kairės: Latvijos buhalterių asociacijos tarptautinė sekretorė Olga Molchanova, LBAA 

prezidentė Daiva Čibirienė, LBAA užsienio reikalų komiteto pirmininkė Daiva Žumbakienė, Latvijos 

buhalterių asociacijos prezidentas Andrejs Ponomarjovs. 

 

Asociacija 2017 m. gruodžio mėn. tapo tikruoju Europos buhalterių federacijos (Accountancy Europe) 

nariu. Vienas pagrindinių federacijos tikslų – atstovauti Europos Sąjungos buhalterių ir auditorių 

interesus bei poreikius.  
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Nuotraukoje: LBAA prezidentė Daiva Čibirienė ir Accountancy Europe prezidentas Edelfried 

Schneider. 2018 m. Briuselis. Accountancy Europe visuotino narių susirinkimo atidarymas, LBAA 

iškilmingai įteikiamas Accountancy Europe spalvoto stiklo plokštės nario pažymėjimas, kuris buvo 

asociacijai suteiktas 2017 m., bet dėl force majeure sąlygų negalėjo būti įteiktas 2017 m. gruodį. 

 

4.2. Iniciatyvos  

LBAA 2019 m. teikė siūlymą Accountancy Europe (AE),  kad AE savo puslapyje įdėtų informaciją 

apie jai priklausančių asociacijų narius. Mes džiaugiamės, kad mūsų siūlymas buvo išgirstas ir AE 

2019 m. pradėjo viešinti savo narių, tame tarpe ir LBAA narių, sąrašą savo svetainėje. Ateinantys į 

mūsų šalį investuotojai gali iš AE internetinio puslapio gauti patikimą informaciją apie pasirinktą 

apskaitos paslaugų įmonę Lietuvoje.  
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LBAA narių viešame sąraše yra paskelbti tik tie nariai, kurie nusprendė, kad jų narystė gali būti 

viešinama. https://www.accountancyeurope.eu/members/. 

 

4.3. Gauti siūlymai dėl kitų tarptautinių narysčių 

LBAA sulaukia daug kvietimų prisijungti prie įvairių tarptautinių organizacijų tampant  jų nariais, 

kaip: 

❖ The Institute of Financial Accountants (IFA); 

❖ Legal Alliance Networks (L.A.N); 

❖ European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA); 

❖ IR Global. 

LBAA kolegijos nariai kiekvieną kvietimą vertina pagal naudas LBAA nariams, kurias suteiktų 

asociacijos narystė tarptautinėse organizacijose.  

2020 m. vasario 26 d. kolegijos posėdžio sprendimu LBAA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su The 

Institute of Financial Accountants (IFA), kuri yra visateisė IFAC ir Australijos apskaitininkų instituto 

(IPA) narė, Jungtinės Karalystės viešosios įstaigos Ofqual pripažinta organizacija, atsakinga už 

bendrųjų ir profesinių standartų laikymąsi ir stebėseną, kvalifikacijas ir egzaminus, turinti virš 35 tūkst. 

narių iš 80 šalių.  

Bendradarbiavimas suteiks galimybę LBAA nariams: 

❖ tapti IFA nariais (užpildžius narystės formą ir sumokėjus nario mokestį) ir naudotis 

IFA mokymų CPD programos mokymais, su tarptautinių finansinės atskaitomybės 

standartų (TFAS) diplomu bei IFA internetine švietimo programa ,,IFA Direct“;  

❖ LBAA nariams buhalteriams profesionalams, tapus IFA nariais, būtų suteiktas 

„Associate Financial Accountant (AFA)“ vardas. 

 

5. Metodinė medžiaga ir pagalba nariams 

 

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

įmonės, kad užtikrinti Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatų taikymą. LBAA 

nariams juridiniams asmenims šios tvarkos teikiamos nemokamai. 2020 – 2021 m. buvo paruošta virš 

40 tvarkų. Jų įsigijimu yra susidomėję ne tik LBAA nariai, kuriems tvarkos yra platinamos už 100 - 

200 Eur mokestį pagal administracijos nustatytą tvarką.  

 

https://www.accountancyeurope.eu/members/
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5.2. LBAA 2019 m. parengė rekomendacines tvarkas dėl pinigų plovimo ir kovos su terorizmu 

prevencijos teisės aktuose nustatytų reikalavimų taikymo. LBAA nariams fiziniams asmenims 

vykdantiems individualią veiklą ir juridiniams asmenims šios tvarkos teikiamos nemokamai. 2020 - 

2021 m. buvo paruošta 109 tvarkos, iš kurių  apie 26 % tvarkas įsigijo ne LBAA nariai. Ne LBAA 

nariams šių tvarkų kaina yra nuo 100 iki 200 Eur pagal administracijos nustatytą tvarką.  

Keičiantis teisės aktams, visos LBAA platinamos tvarkos yra atnaujinamos ir atnaujinimai perduodami 

jas įsigijusiems asmenims.  

LBAA veiklos finansavimo šaltiniai 

 

Kadangi LBAA vykdo 2018 - 2022 ES projektus, kurių finansavimo pajamos pripažįstamos tada, kada 

gautos, o  sąnaudos, kada patirtos,  dėl vėluojančio apmokėjimo, truputį išsikreipia vaizdas dėl 

finansavimo struktūros.  

Pavyzdžiui 2020 m. dėl vykdomo ES projekto įtakos, komercinės veiklos finansavimas buvo 

sumažintas 18 tūkst. Eur ES projekto tiesioginėmis sąnaudomis, dėl kurių finansavimas buvo gautas 

2021 m.   

Faktinė finansavimo struktūra pagal metus, kai ES finansavimas rodomas kada gautas: 

2019-2021 m. finansavimo pajamų struktūra buvo: 

 

2021 m. matome, kad dėl pagerėjusios komercinės LBAA veiklos (mokymai) pelningumo, asociacija 

sunaudoja mažiau nario mokesčio pajamų veiklos sąnaudų dengimui nei 2020 m. 

Asociacija dėkoja nariams skyrusiems LBAA 1,2 % GPM paramą. Gauta parama yra 

panaudota nemokamų renginių nariams finansavimui. 

34%
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Veiklos finansavimo struktūra, jei ES finansavimo periodas sutaptų su faktiškai 

patirtomis sąnaudomis

ES parama Nario mokesčio finansavimas Komercinė veikla Gauta parama
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Viena iš LBAA svajonių - sukurti robotizuotą naują svetainę, kuri išspręstų daug asociacijos 

komercinės ir viešos veiklos organizacinių klausimų, bei sudarytų sąlygas geresniam asociacijos narių 

aptarnavimui nuotoliniu būdu.  

LBAA nariai patys ėmėsi iniciatyvos ir organizavo paramos rinkimą LBAA svetainės modernizavimui. 

2021 m. pabaigai asociacija buvo surinkusi virš 4 tūkst. Eur paramos ir buvo pradėti pirmieji svetainės 

www.lbaa.lt robotizacijos darbai. Dėkojame nariams už iniciatyvą ir paramą. 

Nario mokestis  

2019 - 2021 m. buvo keičiamas narystės mokestis pagal kolegijos posėdžiuose priimtus sprendimus. 

Žemiau pateikiami narystės mokesčio pokyčiai dėl 2019 – 2021 m. narystės mokesčio.  

 

Metai Fiziniai 

asmenys 

Tikrieji 

nariai 

Juridiniai asmenys      

iki 10 darbuotojų 

Juridiniai 

asmenys  virš 10 

darbuotojų 

Stojimo 

mokestis 

FA1 

Stojimo 

mokestis 

JA 

2019 m. 

2020 m. 

2021 m.  

 

59 € 

63 € 

63 € 

 

69 € 

74 € 

74 € 

 

149 € 

159 € 

159 € 

 

299 € 

320 € 

320 € 

 

60 € 

60 € 

60 € 

 

200 € 

200 € 

200 € 

 

 

2020 m. narių skaičius išliko beveik toks pats, kaip 2019 m., o 2021 m., lyginant su 2020 m., narių 

skaičius išaugo beveik 16 % ir sudarė 546 narius. 

 

LBAA Narių skaičius                            2021 2020 2019 

LBAA tikrieji nariai                                 135 142 150 

LBAA nariai, juridiniai asmenys             122 106 105 

LBAA nariai fiziniai asmenys                  286 221 206 

LBAA Garbės nariai                                 3 3 3 

Iš viso:                                                      546 472 464 

 

Pagal LBAA kolegijos sprendimą, 2020 m. nario mokestis buvo padidintas 7 %, nes 2020 m. buvo 9 

% padidinta minimali mėnesinė alga (MMA).  2021 m. nario mokestis nebuvo padidintas. 2022 m. 

nario mokestis padidintas 7 %,  dėl 13,7% padidinto MMA nuo  2022.01.01.   

 

 

 

 
1 2019 m. balandžio 26 d. kolegijos posėdyje buvo nuspręsta leisti fizinio asmens stojimo mokestį perkelti į juridinio asmens stojimo 

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

 

http://www.lbaa.lt/
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Dalis narių savo nuolaidą už rekomendaciją skyrė ne savo nario mokesčio sumažinimui, bet LBAA 

veiklos finansavimui - parama asociacijai. Kviečiame visus narius aktyviai naudotis šia puikia galimybe 

rekomenduoti LBAA narystę ir mokėti mažesnį nario mokestį. 

Pagal LR Asociacijų įstatymo 10 str. 4 d. 2 p. reikalavimus metinei veiklos ataskaitai, pateikiamas 2021 

m. LBAA narių -   juridinių asmenų sąrašas: 

1 IĮ Aktyvas, 300101970 

2 MB Alatėja, 301245774 

3 UAB Algoritmas, 132644399 

4 UAB Amirtekas, 126364147 

5 UAB Apskaitos credo, 302316384 

6 Apskaitos Firma, UAB, 302484866 

7 UAB Apskaitos garantas, 300040777 

8 UAB Apskaitos ir finansinės analizės centras, 135503012 

9 Baltic accounting experts, UAB, 302460502 

10 UAB Bendros pajėgos, 300009956 

 

 

2018 m. kolegijos posėdyje buvo nuspręsta LBAA 

nariui, pakvietusiam prisijungti naują narį prie 

LBAA narių, už rekomendaciją suteikti 10 EUR 

vertės ,,lojalumo taškus“ - ateinančių metų nario 

mokesčiui, už kiekvieną rekomenduotą naują narį. 

2019 m. šia nuolaida, mokant 2020 m. narystės 

mokestį pasinaudojo – 19 narių, 2020 m. mokant 

2021 m. narystės mokestį pasinaudojo 4 nariai. Šios 

ataskaitos sudarymo datai jau yra 6 nariai, kurie 

2022 m. mokės mažesnį nario mokestį.  
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11 UAB BSS IT, 135979659 

12 UAB Buhalterijos centras, 136017732 

13 Centilė, MB, 305322894 

14 UAB Docinta, 300076008 

15 ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, 302912288 

16 UAB Finansų apskaitos centras, 125440574 

17 UAB Finansų sprendimai, 302325376 

18 UAB Finarima, 302965369 

19 UAB Finita, 302326923 

20 UAB Finkonsult, 302759611 

21 IĮ Asmiralda ir Artūras, 141881529 

22 UAB Įmonių buhalterinė apskaita, 302610927 

23 Integre, UAB, 300622489 

24 UAB Iridma, 186747260 

25 Klaipėdos buhalterių profesionalų klubas, 300678356 

26 MB Apskaitų grupė, 304983024 

27 MB AS sprendimai, 303035618 

28 MB Buhalterinių paslaugų biuras, 303138486 

29 MB BUNAZI, 303021337 

30 MB Domerta, 303031534 

31 MB Eureka.lt, 304467100 

32 MB Finmila, 303032223 

33 MB Infikona, 304109007 

34 MB Joanos buhalterija, 305407939 

35 MB Raudonasis deimantas, 302974927 

36 MB Sostinės auditoriai, 125253172 

37 MB Tikslus balansas, 302328454 

38 MB Verslo balansas, 301740608 

39 MB Verslo finansų bitės, 305331078 

40 MB VILNIAUS BUHALTERIŲ GRUPĖ, 302509629 

41 Nofus UAB, 301896532 

42 UAB Nordgain, 301539808 

43 UAB PROSPERA LIETUVA, 300543173 

44 Sakurų sodas, UAB, 303116155 

45 Samilis, UAB, 181250653 

46 SIA ERGO INVEST FILIALAS, 302298502 

47 UAB Steigimas ir apskaita, 302556899 

48 UAB "Ad notatio", 135926293 

49 UAB "Amberdit", 302906659 

50 UAB "DEED Baltic", 125023328 

51 UAB "Ekoproduktas", 148356092 

52 UAB "LB auditas", 133431062 

53 UAB "Luxera", 300871572 

54 UAB "Prorex", 302643197 

55 UAB "Renard Finance", 302745266 

56 UAB „Imlūs sprendimai“, 304095251 

57 UAB ADT apskaita, 303970853 

58 UAB Afservices, 304416230 

59 UAB Aišku, 304218017 

60 UAB Apskaita lengvai, 303004398 

61 UAB Apskaita visiems, 300082089 

62 UAB Apskaitika, 301807537 

63 UAB Apskaitos erdvė, 136030256 
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64 UAB Apskaitos nauda, 300581398 

65 UAB Asfinansa, 304748033 

66 UAB Audikom, 300008270 

67 UAB Audito gairės, 141525013 

68 UAB Baltic Amadeus, 110320619 

69 UAB Belorita, 304059287 

70 UAB Buhalterės.lt, 302546905 

71 UAB BURBULIUKAS IR CO, 147952214 

72 UAB DDV Apskaita, 302705371 

73 UAB Dekanas, 304089825 

74 UAB DNG apskaita, 302317276 

75 UAB Dolselita, 302309977 

76 UAB Elante, 302347579 

77 UAB Elnio Verslo Centras, 302473026 

78 UAB ELV projektai, 302581322 

79 UAB Eurobalas, 142154041 

80 UAB FinAgro, 174382722 

81 UAB Financia, 302637340 

82 UAB Finansai šalia, 303966851 

83 UAB Finansų era, 304228851 

84 UAB Findigo, 301732038 

85 UAB Finmeda, 303420553 

86 UAB Finraida, 302798361 

87 UAB Finrata, 302580786 

88 UAB Freilė, 301738646 

89 UAB GARANT BUSINESS SOLUTIONS, 305649127 

90 UAB Goldus, 304193037 

91 UAB Idėjų balansas, 302632293 

92 UAB Jakvita, 124325569 

93 UAB Jūvika, 304719373 

94 UAB Kopi, 301151428 

95 UAB Libramentum, 302859024 

96 UAB Mokam, 301731979 

97 UAB Murmutis, 304962553 

98 UAB Nardus, 300650862 

99 UAB Nepriklausomo audito apskaita, 301531875 

100 UAB OB Choice, 301609103 

101 UAB OTAKUS, 235874940 

102 UAB Pajūrio buhalterija, 303219059 

103 UAB Profinas, 303159078 

104 UAB Raimda auditas, 302509547 

105 UAB Razmalita, 300653627 

106 UAB Skaičių fabrikas, 302588377 

107 UAB Skaičių miškas, 303037341 

108 UAB Skaitliukai, 301141619 

109 UAB Skuba, 121559428 

110 UAB Smiga, 300829438 

111 UAB "SKOGRAN", 300104144 

112 UAB Solitana, 304289555 

113 UAB Teisingi sprendimai verslui, 304702872 

114 UAB Timesta, 302612294 

115 UAB Verslo kompasas, 302428013 

116 UAB Verslo Mylia, 302489468 
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117 UAB Versluma, 302728466 

118 UAB Visenta, 303143946 

119 UAB Vitija, 302240666 

120 UAB Žinius, 304575357 

121 V. Vankevičienės IĮ, 302714057 

122 VšĮ Vilniaus kolegija, 111965131 

 

LBAA nariai patys nusprendžia ar viešinti informaciją apie jų narystę. Kiekvienas narys gali LBAA 

svetainėje įrašyti save į viešai skelbiamą narių sąrašą, kuriame ataskaitos sudarymo datai yra pasiskelbę 

186 fiziniai asmenys ir 52 juridiniai asmenys. 

LBAA narių teisės ir privilegijos 

 

Kadangi asociaciją sudaro įvairūs nariai ir jų nario mokestis yra skirtingas, atitinkamai yra taikoma 

skirtinga nuolaidų ir privilegijų tvarka pagal narystės pobūdį.  

Nuolaidų ir privilegijų tvarka per 2017 -  2021 m. keitėsi ir kristalizavosi į tokią tvarką, kad jei fizinis 

asmuo turi buhalterinių paslaugų įmonę, jam finansiškai yra geriau priklausyti asociacijai per juridinio, 

o ne fizinio asmens narystę. Fizinio asmens narystė yra svarbi tikriesiems LBAA nariams, dėl LBAA 

buhalterio profesionalo vardo suteikimo ir asociacijos suteikiamo aukščiausio profesinio lygio 

užtikrinimo.  

Žemiau pateikiama narystės teisės ir privilegijos pagal narystės tipą: 

 

Nauda Fiziniai 

asmenys 

LBAA 

buhalteriai 

profesionalai 

Juridiniai asmenys iki 

10 darbuotojų 

Juridiniai asmenys virš 

10 darbuotojų 

Nuolaida iki 20% 

LBAA renginiams 

Visiems LBAA 

organizuojamiems 

renginiams 

a. 20 % LBAA mokamiems renginiams 3-ims 

asmenims (JA iki 10), 5-iems asmenims (JA virš 

10)2 

b. 20% įmonės darbuotojų LBAA narystės 

mokesčiui (kai mokestį sumoka įmonė LBAA narys 

už savo darbuotoją) 

Nemokami LBAA 

renginiai 

 

1 Asmuo 2 darbuotojai (JA iki 10)3 

4 darbuotojai (JA virš 10)4 

Papildomas juridinio nario darbuotojas - 10 Eur. 

 
2 2019.02.27 kolegijos posėdyje buvo nuspręsta padidinti nuolaidas LBAA nariams juridiniams asmenims dėl LBAA mokamų renginių, 

kai yra taikoma 20 % nuolaida: 3-ims juridinio asmens darbuotojams, kai už mokymus apmoka LBAA JA narys (JA iki 10); 5-iems 

juridinio asmens darbuotojams, kai už mokymus apmoka LBAA JA narys (JA virš 10).  
3 2020.01.16 kolegijos posėdyje buvo nuspręsta, kad nemokamuose mokymuose gali dalyvauti dagiau LBAA narių juridinių asmenų 

darbuotojų: 2 įmonės darbuotai LBAA JA nario (JA iki 10). 
4 2020.01.16 kolegijos posėdyje buvo nuspręsta, kad nemokamuose mokymuose gali dalyvauti dagiau LBAA narių juridinių asmenų 

darbuotojų: 4 įmonės darbuotojai  LBAA JA nario (JA virš 10). 
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IFAC asocijuoto 

vardo ženkliukas 

Nario pažymėjime5 

Nesuteikta 

teisė 

Turi teisę 

naudoti IFAC 

ženkliuką 

Turi teisę naudoti IFAC ženkliuką, jei įmonė 

įsipareigoja įdiegti tvarkas, užtikrinančias: 

a. Buhalterio profesionalo Etikos Kodekso taikymą; 

b. Pastovų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 

palaikymą (min. po 20 val. per metus vienam 

buhalteriui)5; 

c. Įmonė taiko 1-ąjį TKKS6 

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 veiklos7  

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 

LBAA uždara 

Facebook grupė 

1 Prisijungimas 2 Prisijungimai (JA iki 10) 

  4 Prisijungimai (JA virš 10) 

Balsavimas 1 Balsas 

LBAA vidinis 

tinklapis 

1 Prisijungimo kodas 

2021 m. veiklos apžvalga 

                  LBAA Kolegija 

 

LBAA kolegijos nariai kas mėnesį renkasi į kolegijos posėdį aptarti, priimti sprendimus, susijusius su 

asociacijos tikslais ir pagrindiniais uždaviniais, atsižvelgiant į narių pasiūlymus, pastabas.  

 

 
5 IFAC asocijuoto vardo ženkliuko naudojimo tvarka ruošiama, iki šiol nariai negalėjo pasinaudoti šia teises. 
6 1-as TKKS - Tarptautinis kokybės kontrolės standartas, kuris patvirtintas TBF. 
7 Privaloma pateikti pažymą apie įmonės pajamas ir darbuotojų skaičių. 
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2021 m. įvyko 13 kolegijos posėdžių, 2020 m. įvyko 12 kolegijos posėdžių, o 2019 m. dviem mažiau, 

lyginant su 2021 m. Visi 2021 m. kolegijos posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, pasinaudojant Zoom 

platforma. 2021 m. kolegijos posėdžiuose buvo priimta 51 nutarimas, kurių pagrindu buvo vykdoma 

asociacijos veikla.  

 

Susitikimai 

 

LBAA atstovai 2021 m. dalyvavo 59 

susitikimuose, kai 2019 m. susitikimų skaičius 

siekė 52. Svarbu paminėti, kad 2020 - 2021 m. 

buvo neeiliniai metai dėl COVID-19 apribojimų. 

Tad, įvertinus dalį laiko buvusią karantininę 

situaciją, taip pat sąmoningą žmonių susilaikymą 

nuo gyvų susitikimų ir ne karantino metu, 

susitikimų skaičius išties didelis.  Dauguma jų 

vyko nauja forma – nuotoliniu būdu ir buvo skirti 

klausimams, susijusiems su COVID-19 situacija  

 

ir jos poveikiu šalies ekonomikai aptarti bei svarstyti. Juose buvo atstovauti LBAA narių interesai, 

poreikiai, išsakyti buhalterių ir auditorių bendruomenės pasiūlymai, bei teikti pastebėjimai aktualiais 

klausimais LBAA atstovams (LBAA kolegijos nariai, LBAA nariai) dalyvaujant LR Seimo komitetų, 

Prezidentūros, VMI, LR Finansų ministerijos, SVV tarybos, ,,Sodra“, Lietuvos banko įvairių aktualių 

darbo grupių susitikimuose.  
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2021 m. pirmasis pusmetis buvo aktyvus laikotarpis susitikimų ir jų svarbos prasme. LBAA 

prezidentė Daiva Čibirienė dalyvavo SVVT ir mokslininkų bendruomenės posėdyje su LR 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministru V. Jurgučiu dėl būsimų ir esamų subsidijų; Seimo 

BFK inicijuotame posėdyje su VMI dėl I.MAS posistemių tobulinimo aptarimo; LR Finansų 

ministerijos mokesčių ekspertų darbo grupėje; susitikime Prezidentūroje, kuriame buvo pakartota 

viešai skelbiama informacija Verslo žiniose ir kt. leidiniuose dėl pelno mokesčio lengvatos didėjant 

darbo užmokesčiui, kuri nėra tinkama Lietuvai; SVVT valdybos posėdžiuose svarstant klausimus dėl 

pelno mokesčio lengvatos, PVM ribos padidinimo, darbo užmokesčio mokėjimo grynais pinigais 

uždraudimo ir kt.; Seimo BFK posėdyje dėl draudimo mokėti darbo užmokestį grynais pinigais. 

2021 m. spalio – lapkričio mėnesiais LBAA 

prezidentė Daiva Čibirienė susitiko su LR Seimo 

pirmininke Viktorija Čmilyte - Nielsen, kurio 

metu buvo kalbama apie perteklines statistikos 

ataskaitas, IT paslaugų kokybę, i.SAF-T, i.EKA, 

i.VAZ ir kt.; dalyvavo Seimo Audito komiteto 

posėdžiuose dėl buhalterinės apskaitos įstatymo 

pakeitimo projekto. LR Seimo pirmininkė 

Viktorija Čmilyte – Nielsen pasveikino buhalterių 

asociaciją su profesine švente ir padėkojo už 

vykdomą veiklą bei kritiką.   

 

Asociacijai labai svarbus šis įvertinimas. Džiaugiamės, kad mūsų profesija ir asociacijos veikla gali 

atnešti apčiuopiamą naudą šalies ekonomikai ir gyventojų finansinio raštingumo didinimui. 
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2020 m. balandžio - gegužės mėn. susitikimų prasme buvo aktyviausi mėnesiai, prasidėjus ypatingai 

situacijai dėl COVID-19 apribojimų. Net 14-oje 2020 m. balandžio - gegužės mėn. vykusių nuotolinių 

susitikimų buvo diskutuojama aktualiais klausimais: ,,Koronaviruso finansiniai iššūkiai: pasitark su 

ekspertu“, „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo esamos situacijos ir pagalbos priemonių viruso COVID-

19 protrūkio laikotarpiu“, „Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimas šalinant COVID-

19 pandemijos padarinius“, „Dėl pagalbos priemonių smulkiam ir vidutiniam verslui viruso COVID-

19 protrūkio laikotarpiu (apie 2020.04.11 startavusią priemonę – „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“)“,  

Užimtumo įstatymo pakeitimo klausimais. 

2020 m. spalio - lapkričio mėn. vykusių nuotolinių susitikimų temas, šalia COVID-19 apribojimų ir 

pagalbos verslui klausimų, papildė tokios aktualijos kaip: LR Finansų ministerijos organizuotas 

susitikimas dėl Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymo projekto, kuriame 

sudalyvavo LBAA prezidentė ir kolegijos narė; Prezidentūros organizuotas susitikimas diskusija su 

LR Prezidento vyriausiuoju patarėju ekonomikai, kurio metu buvo aptarti kitų metų valstybės biudžeto 

aktualijos ir mokesčių sistemos klausimai; SVVT valdybos susitikimas su VMI ir LR Finansų 

ministerijos atstovais dėl I.SAF-T apklausos; IFAC narių susirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  27 iš 44 

2021 m. Veiklos ataskaita 

2019 m. birželio 19 d. ir rugsėjo 13 d. LBAA kolegijos nariai ir nariai dalyvavo  LR Finansų 

ministerijos organizuotuose susitikime, kurių metu buvo diskutuojama apie teisės aktų pakeitimą 

atsižvelgiant į laikmečio visų procesų skaitmenizavimą. Atsižvelgiant į stebėsenos ir susitikimų metu 

išsakytas idėjas, siekiant tinkamai reglamentuoti apskaitą spartėjančių skaitmenizacijos procesų 

kontekste, LR Finansų ministerija ruošė BAĮ pakeitimo projektą, kuriame turėtų būti įtvirtintos naujos, 

šiandienos realijas labiau atitinkančios nuostatos: 

❖ popieriniai apskaitos dokumentai gali būti pakeičiami skaitmeninėmis kopijomis; subjektai 

galėtų nesaugoti apskaitos dokumentų ir/arba apskaitos registrų, jeigu apskaitos dokumentų 

ir/arba apskaitos registrų duomenys pateikti valstybės informacinėms sistemoms; 

inventorizacija verslui nebeprivaloma, tik geroji praktika; 

❖ keičiamos nuostatos dėl buhalterio profesionalo; 

❖ subjektams neprivaloma apskaitos politika; nebenumatoma grynųjų pinigų priėmimo, 

išmokėjimo, jų apskaitos ir laikymo Vyriausybės nustatyta tvarka. 

Puiki patirtis, kad verslas pradeda rasti bendrą kalbą su valstybinėmis institucijomis. 

 

2019 m. vasario 1 d. vyko susitikimas, kurio metu visų asociacijos narių vardu buvo pasveikintas 

LBAA įkūrėjas ir pirmasis prezidentas prof. Jonas Mackevičius 80 metų jubiliejaus proga, kurio metu 

profesorius pristatė dvi savo naujas knygas ,,3A – Auditas, Apskaita ir Analizė“ bei 80 eilėraščių 

rinkinį ,,Tu ir Aš, Ji ir Jis”.  

 

LBAA teikti ir gauti raštai 

 

2021 m. asociacija pateikė 78 raštus įvairioms 

valstybinėms institucijoms, komitetams, darbo 

grupėms, savivaldybių administracijoms ir t.t. 

Didžiąją dalį teiktų raštų sudaro asociacijos narių 

suformuoti pasiūlymai, pastebėjimai profesijai 

aktualiems klausimams. Taip pat asociacijai buvo 

adresuota 92 raštai, kurių dalį asociacijos 

administracija yra įkėlusi į LBAA uždarą socialinio 

tinklo Facebook grupę. 2020 m. teiktų ir gautų raštų 

skaičius atitinkamai sudarė 80 ir 70 raštų. 
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Iš susirašinėjimų skaičiaus matosi, kad asociacija vis daugiau teikia naudingų pasiūlymų, pastabų 

įvairioms valstybinėms institucijoms, kurios dėkingos už gautą pagalbą tobulinant įstatymus, teisės 

aktus, programas. 

Aktyvus susirašinėjimas vyksta ir su tarptautinėmis organizacijomis AE ir IFAC, kurių nariais yra 

LBAA, iš kurių gauta apie 40 laiškų ir paruošta bei išsiųsta apie 40 atsakymų.  

 

Organizuoti renginiai 

 

Renginių, mokymų bei seminarų organizavimas – pagrindinė asociacijos komercinė veikla, kurios dėka 

gaunamos pajamos ženkliai prisideda prie asociacijos finansinės padėties stabilumo. LBAA 

organizuojami renginiai skirti narių kvalifikacijos kėlimui, žinių gilinimui ir aktualių mokesčių, 

apskaitos, bei teisės pasikeitimų pristatymui, kurie iki 2020 metų vykdavo auditoriniu formatu 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.  

2020 m. dėl COVID-19 įtakotos karantininės 

situacijos ir jos apribojimų, beveik visi renginiai 

(išskyrus 2020 m. sausio - vasario mėn.) vyko 

nuotoliniu būdu. Tai buvo visiškai nauja renginių 

organizavimo forma asociacijos administracijai ir 

nariams, kuri greitai pasiteisino ir buvo narių 

teigiamai įvertinta kaip patogi, saugi, taupanti 

laiką ir, svarbiausia, profesinis turinys tapo 

pasiekiamas iš bet kurios Lietuvos ar pasaulio 

vietos.  

 

2021 metais nuotolinių mokymų formatas ir toliau išliko pagrindiniu, visiems patogiu ir tinkamu. 

Dažnu atveju buvo daromi įrašai ir vėliau talpinami į  LBAA narių uždarą FB grupę. „Gyvai“ vyko tik 

LBAA akademijų egzaminai, kelios akademijų paskaitos bei renginiai „Buhalterio diena po karantino“ 

ir „Kalėdos su LBAA“. 

2020 m. LBAA surengė savo nariams kalėdinį renginį nuotoliniu būdu, laikantis tuo metu galiojusių 

apribojimų gyvai vykstantiems renginiams. 2021 m., atsiradus galimybei, buvo surengtos kalėdinio 

vainiko dirbtuvės Vilniuje, kurios suteikė progą papramogauti ir pabendrauti „gyvai“.  
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Apačioje pateiktoje lentelėje matome renginių dinamiką 2019 - 2021 m., kuri iliustruoja nuotolinių 

renginių sklaidą ženkliai išaugusiu dalyvių skaičiumi. Mažesnis nemokamų renginių skaičius 2020 m., 

lyginant su ankstesniu laikotarpiu, buvo taip pat sąlygotas fakto, kad mokymai vyko nuotoliniu būdu, 

tad nebuvo poreikio juos daryti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje atskirai, kaip buvo įprasta auditorinių 

reginių atveju. 

Metai Nemokami renginiai Mokami renginiai Dalyvių skaičius 

2019 m. 

2020 m. 

2021 m. 

37 

20 

28 

38 

43 

37 

1649 

2248 

3486 

 

2021 m. asociacijos organizuotuose renginiuose dalyvavo 3486 dalyvių (žr. priede Nr. 1), tai 1238  

dalyviais daugiau nei praėjusiais 2020 m. ir net 1837 dalyviais daugiau nei 2019 m. (duomenys be ES 

projekto, apie kurį teikiama informacija žemiau). 2021 m. procentinis renginių dalyvių skaičiaus 

augimas sudaro 55 % lyginant su 2020 m., ir daugiau nei 111 %, lyginant su 2019 m. 
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2021 m. buvo suorganizuota 65 renginiai, į mokamų renginių skaičių įtraukti ir 4 mokymų įrašai, 

kuriuos platino LBAA.  

Per 2021 m. buvo suorganizuota 40 % daugiau nemokamų renginių (arba 8 renginiais), o mokamų 

renginių skaičius sumažėjo 14 %. 2021 m., kaip ir 2020 m., beveik visi organizuoti renginiai buvo 

nuotoliniai, kurių dėka bendras dalyvių skaičius toliau augo.  

Vien 28 nemokamuose renginiuose dalyvių skaičius sudarė 2286, tad vidutiniškai viename renginyje 

sudalyvavo 82 asmenys (2020 m. – 68 asmenys). 2021 m. 37 mokamuose renginiuose bendras dalyvių 

skaičius siekė 1200 dalyvių ir, lyginant su 2020 m., kai buvo organizuoti 43 mokami renginiai, išaugo 

51 %. 

Grafikuose apačioje yra pateiktas LBAA mokamų ir nemokamų renginių pasiskirstymas procentiškai 

2019-2021 m. laikotarpiu. 

   

 

 

LBAA nariams organizuojamuose seminaruose ir mokymuose dalyvauja ,,Sodra“, VMI, Valstybinės 

duomenų apsaugos inspekcijos, VDI, Užimtumo tarnybos, AVNT, Migracijos departamento ir FNTT 

darbuotojai. 

Siekiant asociacijos nariams pasiūlyti ir organizuoti aktualius bei informatyvius renginius 

kvalifikacijos kėlimui, po kiekvieno renginio yra atliekama dalyvavusių narių apklausa, siekiant 

išsiaiškinti narių poreikius bei lūkesčius, taip pat įvertinti vykusių renginių turinio kokybę.  

 

ES Projektas 

 

2019 - 2020 m. asociacija dalyvavo dvejose narių švietimo projektuose: 

LBAA buvo 2017 - 2019 m. pasirašiusi „Audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų specialiųjų 

kompetencijų ugdymo“ sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Projekto pagrindinis tikslas – 
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užtikrinti audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų tinkamą kvalifikacijos lygį, mobilumą ir 

konkurencingumą darbo rinkoje. Projekto metu buvo apmokyta 48 įmonių - LBAA narių darbuotojai. 

Mokymai vyko – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.  

Pagal pasirašytą sutartį buvo numatoma projekto pabaiga 2019 m. gegužės 17 d., tačiau 2019 m. ji 

buvo pratęsta iki 2019 m. lapkričio 17 d.  

Mokymų metu apmokyta daugiau nei 130 LBAA narių darbuotojų, kurie gilino žinias šiomis temomis:  

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Planuojamas 

val. skaičius 

Įgyvendintas val. 

skaičius 

Įgyvendinta  % 

1. Lietuvos mokesčių  

mokėjimas, skaičiavimas, deklaravimas 

ir apskaita 

 

5‘712 5‘712 100 % 

2. Buhalterinė apskaita  

pagal LR teisės aktus 

 

4‘800 4‘800 100% 

3. Verslo teisė buhalteriams, 

auditoriams, finansininkams ir 

ekonomistams 

 

1‘984 1‘984 100% 

4. IT technologijos ir 

IT raštingumas buhalteriams, 

auditoriams, finansininkams ir 

ekonomistams 

 

1‘952 1‘952 100% 

5. Profesinė anglų kalba 5‘520 5‘520 100% 

 

Kadangi buvo gauti labai geri atsiliepimai apie šio projekto mokymų kokybę ir buvo išgirstas narių 

noras toliau  tęsti tokius mokymus, LBAA 2019 m. birželio 13 d. pasirašė su Europos socialinio fondo 

agentūra „Audito ir paskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų sektorinių kompetencijų nuolatinio kėlimo 

projektas“ finansavimo sutartį dėl 2019 - 2022 m. LBAA narių švietimo. 

Projektuose dalyvauja tik LBAA narių (juridinių asmenų) darbuotojai. Įmonės darbuotojų skaičius 

galintis dalyvauti projekte nėra ribojamas, tačiau juridinis asmuo turi būti priskiriamas prie mažų ir 

labai mažų įmonių.  

Dalyviams dalyvavimas projekte papildomai nekainuoja – projektas finansuojamas ES lėšomis. 

Dalyvių papildomas indėlis – minimalus darbo užmokestis dėl laiko praleisto mokymuose. 

2019 - 2021 m. mokymų metu dalyvavo 32 LBAA narių juridinių asmenų 162 darbuotojai, kurie gilino 

žinias šiomis temomis: 
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Planuojamas 

val. skaičius 

Įgyvendintas val. 

skaičius 

Įgyvendinta 

2021-12-31  % 

1. Lietuvos mokesčių  

mokėjimas, skaičiavimas, deklaravimas 

ir apskaita 

 

5‘544 5102 92 % 

2. Buhalterinė apskaita  

pagal LR teisės aktus 

 

2‘184 1744 80 % 

3. Verslo teisė buhalteriams, 

auditoriams, finansininkams ir 

ekonomistams 

 

1‘968 1864  95 % 

4. IT technologijos ir 

IT raštingumas buhalteriams, 

auditoriams, finansininkams ir 

ekonomistams 

1‘248 1306 105 % 

 

ES projekto dalyviai, nevykdantys savo prisiimtų įsipareigojimų lankyti suplanuotus organizuojamus 

mokymus, turės apmokėti asociacijai susidariusius nuostolius.  

  

LBAA egzaminų sesija  

 

Ugdant kvalifikuotus buhalterius ir didinant buhalterio profesijos prestižą nuo 2001 metų LBAA 

organizuoja buhalterių profesionalų rengimą ir atestaciją.  

Kiekvienais metais Rudens sesijos metu kviečiama laikyti apskaitos, mokesčių ir teisės egzaminus, 

kurių tikslas įvertinti laikančių asmenų teorines žinias, reikalingas buhalterio darbui ir gebėjimą tas 

žinias pritaikyti praktikoje. Egzaminų metu pateikiamos teorinės bei praktinės užduotys.  

Egzaminas laikomas išlaikytu, jei kandidatas surenka – 50 ir daugiau balų.  2019 - 2021 m. sesijų 

rezultatai: 

 2021  m. 2020 m. 2019 m. 

  Laikė Išlaikė Laikė Išlaikė Laikė Išlaikė 

Apskaitos egzaminas 11 6 11 7 11 4 

Mokesčių egzaminas 23 4 8 1 12 7 

Teisės egzaminas 20 19 8 7 9 5 
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Lyginant 2021 m. laikiusiųjų egzaminus skaičių su ankstesniais dviem metais, matoma egzaminus 

laikiusiųjų dalyvių augimo tendencija. 2021 m. buvo 2 kartus daugiau norinčių laikyti egzaminus 

asmenų nei 2020 m. ir 68 % daugiau nei 2019 m. 

Apskaitos egzaminas 

 

2021 m. laikiusiųjų apskaitos egzaminą skaičius buvo toks pats kaip ir 2019 m. bei 2020 m. – 11 

asmenų. Apskaitos egzamino išlaikymo procentas 2021 m. kiek žemesnis nei 2020 m. – egzaminą 

išlaikė 55 % jį laikiusių asmenų, bet aukštesnis nei 2019 m., kai jį išlaikė tik 36 % visų apskaitos 

egzaminą laikiusiųjų.  

 

 

Mokesčių egzaminas 

2021 m. LBAA organizuotą mokesčių egzaminą išlaikė mažas laikiusiųjų procentas – tik 17 % visų 

laikiusiųjų arba 4 asmenys iš 23 asmenų. 2020 m. šis procentas buvo dar žemesnis – išlaikė tik 13 % 

visų laikiusiųjų. 2019 m. išlaikymo procentas sudarė apie 60 %.  
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Teisės egzaminas 

2021 m. LBAA organizuotą teisės egzaminą pavyko išlaikyti net 95 % visų laikiusiųjų egzaminą ir tai 

aukščiausias rodiklis pristatomu laikotarpiu. 2019 m. išlaikiusiųjų buvo 56 %, 2020 m. – 87 %.  

 

 

 

 

 

 

LBAA buhalterio profesionalo vardas suteikiamas išlaikius apskaitos, mokesčių ir teisės egzaminus 

bei atitikus kitus reikalavimus. Suteikus LBAA buhalterio profesionalo vardą, nariui įteikiamas LBAA 

buhalterio profesionalo pažymėjimas, pasirašytas LBAA atestacijos komisijos pirmininko.  

LBAA narių sąraše 2021.12.31 d. buvo 135 LBAA 

buhalteriai profesionalai, iš jų 1 nariui šis vardas 

suteiktas 2021 m. 2020.12.31 šis skaičius sudarė 

142, iš jų 3 nariams šis vardas suteiktas 2020 m. 

LBAA buhalterių profesionalų, 2019.12.31 d. buvo 

150 iš jų 9 nariams šis vardas suteiktas 2019 m. 

LBAA buhalterio profesionalo pažymėjime 

atvaizduotas tarptautinis buhalterių herbas, kuris 

buvo sukurtas parodyti pagarbą šios profesijos 

atstovams. Herbo monogramoje pavaizduota saulė 

simbolizuoja dokumentus, svarstyklių simbolis – 

pusiausvyrą, o Bernulio kreivė simbolizuoja - laiką 

dokumentų valdymui. Herbe nurodytas šūkis 

,,SCIENCE-CONSCIENCE-INDEPENDANCE“ 

(Prancūzų kalbas) ,,Mokslas, sąžinė, 

nepriklausomybė“. Nepriklausomybę LBAA  

buhalterio profesionalo pažymėjime taip pat 

simbolizuoja  ir atvaizduota lietuviška trispalvė.   
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Vieša erdvė 

Socialiniai tinklai 

 

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija administruoja sukurtą viešą paskyrą socialiniame tinkle 

Facebook. Išgryninus veiklos strategiją soc. tinkluose, LBAA Facebook paskyroje kiekvieną dieną 

įkelia po vieną (kartais dvi) žinutes aktualia tema. Facebook puslapis yra viešas, prieinamas 

kiekvienam soc. tinklo vartotojui.  

Facebook puslapio sekėjų skaičiaus augimas 2018.12.31- 2021.12.31 matomas žemiau pateiktame 

grafike: 

 

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.  LBAA puslapio sekėjai 

yra ne tik gyventojai, bet ir visi didžiausių žiniasklaidos atstovai, dažnai cituojantys medios 

pranešimuose LBAA atviro FB žinutes. Dabartiniu metu nėra nei vieno analogiško nekomercinio ir 

nepolitizuoto savanoriškos profesinės asociacijos puslapio, kuris turėtų tokį sekėjų kiekį ir tokią sklaidą 

žiniasklaidoje.  

 

Facebook sekėjų skaičius per 2021 m. išaugo 14 % - nuo 19,4 tūkst. iki 22,1 tūkst. Dar ženklesnis 

sekėjų skaičiaus padidėjimas buvo stebimas 2020 m. - 50 % nuo 12,9 tūkst. iki 19,4 tūkst. 
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2020 m. šis didžiulis sekėjų augimas įvyko, kai prasidėjo karantinas. Tuo metu asociacija buvo tapusi 

vos ne vieninteliu patikimu komunikacijos ir švietimo šaltiniu, ką daryti verslui dėl subsidijų gavimo 

ar prastovų paskelbimo. Po mėnesio valstybės institucijos susitvarkė su visuomenės švietimo iššūkiais 

ir panaikino informacijos vakuumą, kuris buvo karantino pradžioje.  

Stebint LBAA profilio Facebook sekėjų skaičių nuo 2019 m. pradžios iki 2021 m. pabaigos, pastebimas 

augimas nuo 7,5 tūkst. iki 22,1 tūkst. sekėjų. Per šiuos tris metus besidominčių ir sekančių LBAA 

skleidžiamą informaciją asmenų skaičius augo daugiau nei 2,9 karto. 

Pastebima tendencija, kad LBAA FB sekėjų skaičius stipriai padidėja kriziniais periodais, kai 

visuomenei reikia informacijos iš patikimo šaltinio arba kai valstybės institucijos nebespėja 

susitvarkyti su švietimo iššūkiais, kurie yra dėl staiga įvykusių didelių pokyčių.  

2020 m. vidutiniškai per dieną LBAA FB organiškų (neapmokėtų) peržiūrų skaičius išaugo 50 %  - 

nuo 6,9 tūkst. iki 10,3 tūkst., lyginant su 2019 m. o 2021 m. vidutiniškai per dieną LBAA FB organiškų 

(neapmokėtų) peržiūrų skaičius išliko panašiame lygyje ir sudarė 9,3 tūkst. 
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Išskirtinio dėmesio sulaukusios žinutės: 

 

2021.11.26 paskelbta žinutė apie GPM įstatymo 

pakeitimą pasiekė 60,1 tūkst. skaitytojų, taip pat 

sulaukė 9,4 tūkst. paspaudimų ir reakcijų.  

2021.11.28 paskelbta žinutė dėl algų skaičiavimo 

nuo 2022 m. pasiekė apie 52,5 tūkst. skaitytojų, 

sulaukė 7,5 tūkst. paspaudimų ir reakcijų.  

Tokia statistika rodo, kad LBAA atviro Facebook 

populiarumas yra didelis, o asociacijos paskelbtos 

žinutės yra aktualios visuomenei.  

LBAA neskiria jokio finansavimo dėl atviro 

Facebook populiarumo didinimo. 

Valstybinės institucijos dažnai dalinasi 

informacija su asociacija, kad jų skleidžiama žinia 

pasiektų daugiau vartotojų. LBAA per eilę metų 

tapo svarbiu visuomenės švietimo kanalu, kurį 

cituoja spauda, į kurios pastabas kartais reaguoja 

net aukščiausios Lietuvos valdžios atstovai.  

LBAA atviras FB leidžia pateikti informaciją 

„žmonių kalba“, ką kartais yra sudėtinga padaryti 

valstybės institucijoms, nes jos turi pateikti pilną 

informaciją, kurioje pasimeta svarbios detalės.  

LBAA FB žinutėse nurodomas tikrasis šaltinis - 

teisės aktas arba oficialus jo komentaras, siekiant 

gyventojams parodyti, kad įstatymai gali būti 

suprantami ir juos reikia skaityti.  
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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. 

2019 m. pabaigoje šioje grupėje buvo 295 nariai. 2020 metais gegužės mėn. buvo atliekama narių 

inventorizacija, po kurios grupės narių skaičius sumažėjo iki 264.  

Pastebėta tendencija, kad jei asmuo yra narys ir įsirašo į šią grupę, nutraukus narystę jis šios grupės 

nepalieka savanoriškai. LBAA turi skirti papildomus resursus, kad sutikrinti uždaro FB sąrašus ir 

asmenis nesusimokėjusius nario mokesčio iš jo pašalinti.  

2020 m. LBAA uždaros FB grupės narių metų skaičius augo ir metų pabaigoje vėl pasiekė 295 narius. 

2021 m. pabaigoje grupės narių skaičius siekė 401, t. y. padidėjo tiek naujų narių sąskaita, tiek 

ilgamečiams nariams prisijungus prie socialinių tinklų, o kartu ir prie grupės.  

Narystė uždaroje grupėje privalo būti patvirtinta asociacijos administracijos darbuotojų, patikrinus ar 

kandidatas tikrai yra asociacijos narys.  

Prisijungimų skaičius prie uždaros LBAA grupės yra ribojamas:  

❖ Fiziniai asmenys ir LBAA buhalteriai profesionalai – 1 prisijungimas;  

❖ Juridiniai asmenys turintys iki 10 darbuotojų – 2 prisijungimas;  

❖ Juridiniai asmenys turintis daugiau nei 10 darbuotojų – 4 prisijungimai.  

Nors uždara Facebook grupė yra prieinama tik LBAA nariams, apie jos buvimą žino visuomenė ir dėl 

to, yra gaunama per savaitę apie 10 užklausų - prašymų įrašyti į šią grupę asmenis, kurie nėra LBAA 

nariai. Ne LBAA narių užklausos per 7 dienas, negavus informacijos apie nario mokesčio sumokėjimą,  

yra pašalinamos.  

LBAA uždaroje Facebook grupėje yra talpinami nemokamų mokymų įrašai, nariai konsultuojasi 

mokesčių, apskaitos ir verslo teisės klausimais, dalinasi darbo patirtimi, sprendžia įvairius profesijos 

klausimus, analizuoja teisės aktų projektus, pateikia savo nuomonę vykdomose apklausose. Ši grupė 

neleidžia nutolti nuo profesijos aktualijų net kai asmuo gyvena periferijoje.  
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LBAA naujienlaiškis 

 

LBAA leidžia naujienlaiškį, kuris 2021 m. 

gruodžio 31 d. buvo prenumeruojamas 1167 

prenumeratorių. Lyginant su 2019 - 2020 m., 

LBAA naujienų prenumeratorių 2021 m. sumažėjo 

dėl pakartotino užklausimo apie sutikimą gauti 

naujienas ir dėl augančio LBAA FB puslapio 

populiarumo kaip operatyvaus ir realiu laiku 

aktualijas transliuojančio informacijos kanalo. 

Naujienlaiškyje pateikiama aktualiausia 

informacija apie LBAA organizuojamus renginius,  

 

susitikimus, taip pat skiltyje ,,Verta žinoti“ pateikiama informacija, kuri publikuojama LBAA 

Facebook puslapyje.  

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, pagal kurį visi 

prenumeratoriai turi periodiškai patvirtinti savo sprendimą prenumeruoti LBAA naujienlaiškį. 2020 m. 

keitėsi prenumeratos procesas ir buvo pakartotinai užklausta apie sutikimą dėl asmens duomenų 

naudojimo naujienlaiškiams siųsti. To pasėkoje 2021 m. dalis asmenų, kurie iš naujo nepatvirtino savo 

sprendimo, buvo išbraukti iš prenumeratorių sąrašo. 

 

LBAA žiniasklaidoje 

 

2021 m. LBAA spaudos pranešimuose, straipsniuose bei įvairiose publikacijose paminėta 127 kartus. 

Į šį 127 skaičių neįtraukiama televizija ir radijas, nes sudėtinga susirinkti interaktyvias nuorodas ir 

suskaičiuoti kartojamas laidas (pvz. žinių). LBAA – tai viena didžiausių ir populiariausių profesinių 

asociacijų Lietuvoje, gyvuojanti jau 31 metus. Pranešimai žiniasklaidoje, kurie turi e-nuorodas, 

skelbiami asociacijos svetainės skiltyje LBAA žiniasklaidoje. 
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Kadangi 2019 m. Lietuvoje buvo pradėta mokestinė reforma, kuri tęsiasi ir 2021 m., LBAA pranešimai 

apie numatomus mokesčių pokyčius žiniasklaidoje buvo visiems aktualūs ir pasiekė didesnę auditoriją 

nei buhalteriai, auditoriai ar mokesčių konsultantai. 2019 - 2021 m. Lietuvos žiniasklaidoje dominavo 

šios pagrindinės temos:  

• mokesčių pokyčiai; 

• darbo užmokesčio kitoks apmokestinimas ir indeksavimas; 

• užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje ir Lietuvos įmonių darbuotojų įdarbinimas užsienyje; 

• Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimas; 

• nauja pensijų sistema, kuri startavo 2019 m; 

• Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo projektas. 

Ir, žinoma, aktualiausia ir populiariausia 2020 - 2021 m. tema - COVID-19 poveikis verslui, 

ekonomikai, valstybės teikiamos paramos ir užimtumo klausimai. Reikia paminėti, kad buhalterių 

bendruomenei COVID-19 apribojimai stipriai pridėjo darbinio krūvio, tad LBAA savalaikis 

informavimas ir komentarai dėl kintančių įstatymų ir reikalavimų įmonėms, nukentėjusioms nuo 

COVID-19, palengvino šį krūvį.  

Visomis minėtomis temomis, žiniasklaidos atstovų kviečiama, asociacija pasisakė kaip patikimas 

ekspertas, duodant interviu ir dalyvaujant įvairiose diskusinėse laidose bei teikiant pastabas Seimo 

komitetuose ar kt. valstybės institucijose. 
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LBAA bendradarbiavimas 

2019 - 2021 m. ir šiuo metu LBAA bendradarbiauja 

Valstybine mokesčių inspekcija Vilniaus kooperacijos kolegija  Latvijos buhalterių asociacija 

Finansų ministerija Panevėžio kolegija Vidaus auditorių asociacija 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija Kauno technologijos universitetas ECDL Lietuva 

Finansinių nusikaltimų tyrimo 

tarnyba 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir 

nemokumo tarnyba 

Mykolo Romerio universitetas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Vilniaus kolegija 

Šiaulių valstybinė kolegija 

IT Akademija 

VU TVM 

BSS IT 

Migracijos departamentas 

,,Sodra“ 

Darbo inspekcija 

Duomenų apsaugos inspekcija 

Kauno kolegija 

Verslo programinės įrangos aljansas 

Institute of Financial Accountants 

Užimtumo tarnyba 

Laisvosios rinkos institutas 

LBAA atstovai teikdami ekspertines įžvalgas dalyvauja posėdžiuose, kurie vyksta LR Seime, LR 

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

institucijose. 

 

Narystė kitose organizacijose 

LBAA 2019 - 2021 m. periode priklauso šioms institucijoms: 

1. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba (valdybos narys)  - visuomeninė patariamoji iš 47 verslo 

asociacijų sudaryta institucija, sprendžianti aktualias smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) problemas ;  

2. Tarptautinė buhalterių federacija – asocijuotas narys; 

3. Europos Buhalterių federacija – tikrasis narys. 

 

 

Veiklos ataskaitą parengė: LBAA direktorė                                                 Orinta Sudarienė    

2022 m. kovo 30 d., Vilnius 
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Priedas Nr. 1 - LBAA organizuoti renginiai: 

 

Data Mokymų pavadinimas Formatas 

Mokymų 

trukmė 

ak. val. 

Dalyvių 

sk. 

Nemokami renginiai LBAA nariams: 

2021.01.19 Ar galima įmonės veikloje apsieiti be popierinių dokumentų?  Nuotolinis 2,67 148 

2021.01.20 A ir B klasės išmokų deklaravimas GPM312 formoje  Nuotolinis 2,67 154 

2021.01.21 
II dalių nuotolinė konferencija LBAA nariams “Mokesčių ir 

pagalbos verslui naujovės 2021 m.” I dalis 

Nuotolinis 2,67 175 

2021.01.27 
II dalių nuotolinė konferencija LBAA nariams “Mokesčių ir 

pagalbos verslui naujovės 2021 m.” II dalis 

Nuotolinis 4,4 190 

2021.02.02 Apskaitos profesionalų verslo pusryčiai LBAA nariams  Nuotolinis 2,4 45 

2021.02.26 Apskaitos profesionalų verslo pusryčiai LBAA nariams  Nuotolinis 2 35 

2021.03.05 
Tarpvalstybinių praneštinų susitarimų - DAC6 - turinio ir 

pateikimo gairės 

Nuotolinis 2 32 

2021.03.09 Darbo sauga ir sveikata Nuotolinis 2 49 

2021.03.17 Užsieniečių įdarbinimo tvarkų naujovės Nuotolinis 1,5 83 

2021.03.31 

Gyventojų pajamų deklaravimas vedliu (GPM311). 

Nenuolatinių Lietuvos gyventojų teikiamos deklaracijos. 

Registravimas PVM mokėtojais. 

Nuotolinis 4 92 

2021.04.13 Apskaitos profesionalų verslo pusryčiai LBAA nariams Nuotolinis 2 18 

2021.04.21 Brexit įtaka mokesčiams Nuotolinis 1,3 72 

2021.04.23 LBAA konferencija 2021 m. Nuotolinis 4,67 87 

2021.05.07 Apskaitos profesionalų verslo pusryčiai LBAA nariams  Nuotolinis 1,6 49 

2021.05.17 
Beviltiškų skolų pripažinimo kriterijai, mokėtinos PVM 

sumos tikslinimas 

Nuotolinis 2 92 

2021.05.27 
Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204 

pildymas ribotos atsakomybės juridiniams asmenims  

Nuotolinis 2 94 

2021.06.22 i.MDAS Nuotolinis 2 6 

2021.06.28 PVM pakeitimai nuo 2021.07.01 (e-prekyba) Nuotolinis 4 90 

2021.07.01 Teisės pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis praradimas Nuotolinis 1 40 

2021.09.23 Prekių įsigijimo iš ES apmokestinimas PVM Nuotolinis 2,67 67 

2021.09.27 
PVM pakeitimai nuo 2021.07.01 (e-prekyba). Praktiniai 

aspektai. 
Nuotolinis 4 56 

2021.09.28 
Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų apskaičiavimas, 

apmokestinimas (trumpai apie reprezentacines sąnaudas) 
Nuotolinis 2 80 

2021.09.30 GPM dalies MB narių ir vadovų pajamų apmokestinimas Nuotolinis  2 70 

2021.10.20 
Darbdavio mokamų išmokų ir kitos teikiamos naudos 

darbuotojui apmokestinimas 
Nuotolinis 3 128 

https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-ar-galima-imones-veikloje-apsieiti-be-popieriniu-dokumentu/
https://www.lbaa.lt/nemokamas-seminaras-lbaa-nariams-a-ir-b-klases-ismoku-deklaravimas-gpm312-formoje/
https://www.lbaa.lt/nemokama-konferencija-lbaa-nariams-naujos-pagalbos-priemones-nukentejusiems-nuo-covid-19/
https://www.lbaa.lt/nemokama-konferencija-lbaa-nariams-naujos-pagalbos-priemones-nukentejusiems-nuo-covid-19/
https://www.lbaa.lt/nemokama-konferencija-lbaa-nariams-naujos-pagalbos-priemones-nukentejusiems-nuo-covid-19/
https://www.lbaa.lt/nemokama-konferencija-lbaa-nariams-naujos-pagalbos-priemones-nukentejusiems-nuo-covid-19/
https://www.lbaa.lt/apskaitos-profesionalu-verslo-pusryciai-lbaa-nariams/
https://www.lbaa.lt/apskaitos-profesionalu-verslo-pusryciai-lbaa-nariams-2/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-tarpvalstybiniu-pranestinu-susitarimu-dac6-turinio-ir-pateikimo-gaires/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-tarpvalstybiniu-pranestinu-susitarimu-dac6-turinio-ir-pateikimo-gaires/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-darbo-sauga-ir-sveikata/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-uzsienieciu-idarbinimo-tvarku-naujoves/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-gyventoju-pajamu-deklaravimas-vedliu-gpm311/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-gyventoju-pajamu-deklaravimas-vedliu-gpm311/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-gyventoju-pajamu-deklaravimas-vedliu-gpm311/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-brexit-itaka-mokesciams/
https://www.lbaa.lt/2021-m-lbaa-konferencija/
https://www.lbaa.lt/apskaitos-profesionalu-verslo-pusryciai-lbaa-nariams-4/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-nemokami-mokymai-lbaa-nariams-abejotinu-ir-beviltisku-skolu-mokesciu-apskaitos-ypatumai/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-nemokami-mokymai-lbaa-nariams-abejotinu-ir-beviltisku-skolu-mokesciu-apskaitos-ypatumai/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-pln204-deklaracijos-pildymas-dazniausiai-daromos-klaidos/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-pln204-deklaracijos-pildymas-dazniausiai-daromos-klaidos/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-pvm-pakeitimai-nuo-2021-07-01-e-prekyba/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-teises-pasinaudoti-kasmetinemis-atostogomis-praradimas/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-prekiu-isigijimo-is-es-apmokestinimas-pvm/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-pvm-pakeitimai-nuo-2021-07-01-e-prekyba-praktiniai-aspektai/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-pvm-pakeitimai-nuo-2021-07-01-e-prekyba-praktiniai-aspektai/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-leidziamu-ir-neleidziamu-atskaitymu-apskaiciavimas-apmokestinimas/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-leidziamu-ir-neleidziamu-atskaitymu-apskaiciavimas-apmokestinimas/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-gpm-dalies-mb-nariu-ir-vadovu-pajamu-apmokestinimas/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-darbdavio-mokamu-ismoku-ir-kitos-teikiamos-naudos-darbuotojui-apmokestinimas/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-darbdavio-mokamu-ismoku-ir-kitos-teikiamos-naudos-darbuotojui-apmokestinimas/


  43 iš 44 

2021 m. Veiklos ataskaita 

2021.11.05 PVM atskaita, atskaitos tikslinimas Nuotolinis 3,3 82 

2021.11.10 Apskaitos dokumentai, jų reikalingumas Nuotolinis 3,7 98 

2021.11.25 Ilgalaikio turto pasigaminimas ir apmokestinimas PVM Nuotolinis 2,3 77 

2021.12.15 Paslaugų vietos nustatymas ir apmokestinimas PVM Nuotolinis 3 77 

  Iš viso nemokamų renginių LBAA nariams: 28 65,9 2286 

Mokami renginiai: 

2021.02.23 Praktiniai GPAIS mokymai Nuotolinis 5,3 11 

2021.03.03 Apie mažąją bendriją viskas nuo A iki Ž, I dalis Nuotolinis 4 181 

2021.03.04 Apie mažąją bendriją viskas nuo A iki Ž, II dalis Nuotolinis 4 181 

2021.03.08-

2021.12.31 

Mokymų “Apie mažąją bendriją viskas nuo A iki Ž” įrašas ir 

medžiaga 

Nuotolinis 9,8 83 

2021.05.10 Pinigų plovimo prevencija – misija įmanoma!? I dalis Nuotolinis 3,34 9 

2021.05.11 Pinigų plovimo prevencija – misija įmanoma!? II dalis Nuotolinis 3,34 9 

2021.06.08 Pridėtinės vertės mokestis bei jo pakeitimai nuo 2021.07.01.  Nuotolinis 8 44 

2021.06.22 Pakartotinis egzaminų laikymas Gyvai 5,3 3 

2021.06.28 Pakartotinis egzaminų laikymas Gyvai 5,3 6 

2021.08.06 Konferencija „Buhalterio diena po karantino“ Gyvai 8 60 

2021.08.26 
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 

reikalavimai buhalteriams: naujovės nuo 2021 m. vasaros  

Nuotolinis 2,67 49 

2021.08.28-

2021.12.31 

Mokymų “Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 

prevencijos teisinių reikalavimų naujovės” įrašas ir medžiaga 

Nuotolinis 2,67 5 

2021.09.09 Teisės akademija. Įmonių teisė Nuotolinis 8 28 

2021.09.14 Teisės akademija. Sutartys, jų sudarymas  Nuotolinis 8 28 

2021.09.16 
Teisės akademija. Darbo teisė. Asmens duomenų apsauga. 

Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė  

Nuotolinis 8 25 

2021.09.27 Teisės egzaminas  Gyvai 5,3 18 

2021.10.11 Mokesčių akademija. PVM I dalis  Mišrus 8 35 

2021.10.12 Mokesčių akademija. PVM II dalis  Mišrus 8 36 

2021.10.14 
Mokesčių akademija. Mokesčių administravimas ir 

mokestiniai ginčai 

Nuotolinis 8 38 

2021.10.15 Teisės egzaminas  Gyvai 5,3 2 

2021.10.19 Mokesčių akademija. Pelno mokestis pažengusiems  Mišrus 8 37 

2021.10.21 
Mokesčių akademija.  Gyventojų pajamų mokestis 

pažengusiems 

Nuotolinis 8 40 

2021.10.26 Mokesčių egzaminas Gyvai 5,3 5 

2021.10.29 
Sudėtingi darbo užmokesčio skaičiavimo atvejai. Suminė 

darbo laiko apskaita. 

Nuotolinis 3 44 

https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-pvm-atskaita-atskaitos-tikslinimas/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-apskaitos-dokumentai-ju-reikalingumas/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-ilgalaikio-turto-pasigaminimas-ir-apmokestinimas-pvm/
https://www.lbaa.lt/nemokami-mokymai-lbaa-nariams-paslaugu-vietos-nustatymas-ir-apmokestinimas-pvm/
https://www.lbaa.lt/nuotoliniai-mokymai-praktiniai-gpais-mokymai-2/
https://www.lbaa.lt/nuotoliniai-mokymai-apie-mazaja-bendrija-viskas-nuo-a-iki-z/
https://www.lbaa.lt/nuotoliniai-mokymai-apie-mazaja-bendrija-viskas-nuo-a-iki-z/
https://www.lbaa.lt/mokymu-apie-mazaja-bendrija-viskas-nuo-a-iki-z-irasas-ir-medziaga/
https://www.lbaa.lt/mokymu-apie-mazaja-bendrija-viskas-nuo-a-iki-z-irasas-ir-medziaga/
https://www.lbaa.lt/nuotoliniai-mokymai-pinigu-plovimo-prevencija-misija-imanoma/
https://www.lbaa.lt/nuotoliniai-mokymai-pinigu-plovimo-prevencija-misija-imanoma/
https://www.lbaa.lt/nuotoliniai-mokymai-pridetines-vertes-mokestis-bei-jo-pakeitimai-nuo-2021-07-01/
https://www.lbaa.lt/kvieciame-i-konferencija-buhalterio-diena-po-karantino-2/
https://www.lbaa.lt/pinigu-plovimo-ir-teroristu-finansavimo-prevencijos-reikalavimai-buhalteriams-naujoves-nuo-2021-m-vasaros/
https://www.lbaa.lt/pinigu-plovimo-ir-teroristu-finansavimo-prevencijos-reikalavimai-buhalteriams-naujoves-nuo-2021-m-vasaros/
https://www.lbaa.lt/mokymu-pinigu-plovimo-ir-teroristu-finansavimo-prevencijos-reikalavimai-buhalteriams-naujoves-nuo-2021-m-vasaros-irasas-ir-medziaga/
https://www.lbaa.lt/mokymu-pinigu-plovimo-ir-teroristu-finansavimo-prevencijos-reikalavimai-buhalteriams-naujoves-nuo-2021-m-vasaros-irasas-ir-medziaga/
https://www.lbaa.lt/teises-akademija-4/
https://www.lbaa.lt/teises-akademija-4/
https://www.lbaa.lt/teises-akademija-4/
https://www.lbaa.lt/teises-akademija-4/
https://www.lbaa.lt/mokesciu-akademija-5/
https://www.lbaa.lt/mokesciu-akademija-5/
https://www.lbaa.lt/mokesciu-akademija-5/
https://www.lbaa.lt/mokesciu-akademija-5/
https://www.lbaa.lt/mokesciu-akademija-5/
https://www.lbaa.lt/mokesciu-akademija-5/
https://www.lbaa.lt/mokesciu-akademija-5/
https://www.lbaa.lt/nuotoliniai-mokymai-sudetingi-darbo-uzmokescio-skaiciavimo-atvejai-sumine-darbo-laiko-apskaita/
https://www.lbaa.lt/nuotoliniai-mokymai-sudetingi-darbo-uzmokescio-skaiciavimo-atvejai-sumine-darbo-laiko-apskaita/
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2021.11.04 

Apskaitos akademija. Apskaitos teisinis reguliavimas ir 

finansinių ataskaitų sudarymas pagal VAS, VSAFAS ir 1K-

443 Finansų ministro įsakymą dėl pelno nesiekiančių asmenų 

apskaitos 

Nuotolinis 8 26 

2021.11.08 

Apskaitos akademija. Investicijos į nuosavybės vertybinius 

popierius: verslo jungimai ir konsolidavimas, nuosavybės 

metodo taikymas 

Nuotolinis 8 26 

2021.11.09 Mokesčių egzaminas Gyvai 5,3 7 

2021.11.11 

Apskaitos akademija. Ilgalaikis materialus, nematerialus, 

biologinis turtas, atsargų apskaitos sudėtingi atvejai pagal 

VAS, VSAFAS ir 1K-443 Finansų ministro įsakymą dėl 

pelno nesiekiančių asmenų apskaitos. Atidėtas pelno 

mokestis 

Nuotolinis 8 25 

2021.11.15 

Apskaitos akademija. Finansinių priemonių (turto ir 

įsipareigojimų) ir kitų įsipareigojimų apskaita. Dotacijos, 

subsidijos, atgalinis lizingas, sudėtingi pajamų pripažinimo 

atvejai pagal VAS, VSAFAS ir 1K-443 Finansų ministro 

įsakymą dėl pelno nesiekiančių asmenų apskaitos  

Nuotolinis 8 26 

2021.11.18 Apskaitos akademija. TFAS ir VAS esminiai skirtumai  Nuotolinis 8 30 

2021.11.29 Apskaitos egzaminas Gyvai 5,3 10 

2021.11.29 Mokesčių egzaminas Gyvai 5,3 3 

2021.12.02 Pinigų srautų ataskaitos rengimas Nuotolinis 6 15 

2021.12.09 Konsoliduotos finansinės atskaitomybės rengimas  Nuotolinis 6 19 

2021.12.15 Kalėdinis vakarėlis su LBAA!  Gyvai 4 20 

2021.01.01-

2021.12.31 

Mokymų “Asociacijų, VšĮ ir kt. pelno nesiekiančių asmenų 

apskaita, mokesčiai ir teisė” įrašas ir medžiaga 
Nuotolinis 6,23 10 

2021.01.01-

2021.12.31 

Mokymų “Mažoji bendrija: teisė, mokesčiai, apskaita” įrašas 

ir medžiaga 
Nuotolinis 10,67 6 

  Iš viso mokamų renginių: 37 233,4 1200 

 

https://www.lbaa.lt/apskaitos-akademija-4/
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https://www.lbaa.lt/apskaitos-akademija-4/
https://www.lbaa.lt/apskaitos-akademija-4/
https://www.lbaa.lt/nuotoliniai-mokymai-pinigu-srautu-ataskaitos-rengimas/
https://www.lbaa.lt/nuotoliniai-mokymai-konsoliduotos-finansines-atskaitomybes-rengimas/
https://www.lbaa.lt/kaledinis-vakarelis-su-lbaa/

