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direktyvos
pakeitimas:
mikrosubjektų
išskyrimas

7-oji Apskaitos
direktyva:
4-oji Apskaitos Konsoliduotosioms FA

direktyva
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1983m.
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2002m. 2003m.

Tiesioginis taikymas,
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harmonizavimas

2012m.

2013m.

2014m.

Nefinansinės ir
įvairovės 2
informacijos
nuostatos

ES TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS
FINANSINĘ ATSKAITOMYBĘ (I)
4-oji Tarybos direktyva dėl ribotos civilinės atsakomybės juridinių
asmenų metinių finansinių ataskaitų (13 keitimų)
(1978/660/EEC, 1978 m. liepos 25 d. )
 Tikslas - koordinuoti VN šias teisės aktų nuostatas dėl visų
ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų metinių
finansinių ataskaitų ir metinių pranešimų:
formos ir turinio,
 vertinimo metodų ir
 jų viešo skelbimo.


7-oji Tarybos direktyva dėl ribotos civilinės atsakomybės juridinių
asmenų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų (13
keitimų) (83/349/EEC, 1983 m. birželio 13 d.)
3

ES TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS
FINANSINĘ ATSKAITOMYBĘ (II)
Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių
apskaitos standartų taikymo (2002 m. liepos 19 d.):
 TAS priėmimo kriterijai:
1) prisideda prie ES visuotinės gerovės;
 2) finansinė informacija turi būti suprantama, tinkama, patikima ir
palyginama






nuo 2005 m. sausio 1 d. ES listinguojamos bendrovės
rengia savo konsoliduotąsias finansines ataskaitas
pagal TAS
VN turi teisę reikalauti finansinių ataskaitų, rengiamų
pagal TAS, ir iš kitų bendrovių
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ES TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS
FINANSINĘ ATSKAITOMYBĘ (III)






Direktyva 2012/6/ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos
78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių
nuostatos, susijusios su mikrosubjektais (2012 m. kovo 14 d.)
Direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių
finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir
susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos
Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (2013 m. birželio
26 d. )
Direktyva 2014/XX/ES, kuria iš dalies keičiama direktyva 2013/34/ES
dėl tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės
informacijos atskleidimo (priimta 2014 m. balandžio 15 d.)
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DIREKTYVŲ PASKUTINIŲ KEITIMŲ
TIKSLAS
 Atnaujinti

apskaitos direktyvas
 Mažinti administracinę naštą smulkiajam
verslui per reikalavimų finansinėms
ataskaitoms paprastinimą


Administracinė našta ūkio subjektams – išlaidos,
kurias patiria ar gali patirti ūkio subjektai, vykdydami
teisės aktuose ar teisės aktų projektuose nustatytus
informacinius įpareigojimus.

 „Išskaidrinti“

tam tikrą veiklos, socialinės
atsakomybės informaciją
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ADMINISTRACINĖ NAŠTA


Administracinė našta ūkio subjektams – išlaidos, kurias patiria ar
gali patirti ūkio subjektai, vykdydami teisės aktuose ar teisės aktų
projektuose nustatytus informacinius įpareigojimus.




Valandiniai vidinių tarifų dydžiai, taikomi:
 Buhalteriams – 12,31 Lt
 Padalinių vadovams – 26,58

Kai kurie pagrindiniai jos mažinimo principai:
 mažinti teikiamą informaciją ir jos teikimo periodiškumą
 sudaryti galimybę informaciją teikti elektroniniu būdu (internetu)
 taikyti vieno langelio principą;
 šalinti ar paprastinti mažoms įmonėms taikomus informacinius
įpareigojimus (pavyzdžiui, nustatyti aiškius kriterijus, atvejus, kada
informaciniai įpareigojimai joms netaikomi) arba tam tikriems
informaciniams įpareigojimams naudoti statistinę atranką (taikyti juos 7tik
tam tikram skaičiui atrinktų verslo subjektų, rotuoti juos vykdančius
subjektus).

APSKAITOS DIREKTYVAS
ĮGYVENDINANTYS LT TEISĖS AKTAI
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (2001 m.
lapkričio 6 d.)
 Įmonių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės
įstatymas (2001 m. lapkričio 6 d.)
 Audito įstatymas
 Verslo apskaitos standartai (pirmieji patvirtinti 2003 m.)
 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1722 straipsnis
(sankcijos už pažeidimus)
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DIREKTYVOS NUOSTATŲ PERKĖLIMO PROCEDŪROS
IR TERMINAI
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

Teisės aktų, perkeliančių direktyvos nuostatas, projektų parengimas;
Projektų paskelbimas LR teisės aktų projektų informacinėje
sistemoje (www.lrs.lt) derinimui su institucijomis ir visuomene –
nuo 2014 m. kovo 31 d. iki 2014 m. balandžio 15 d.
Projektų tikslinimas pagal gautas pastabas;
Patikslintų projektų pateikimas Teisingumo ministerijai - 2014 m.
birželis;
Projektų tikslinimas pagal gautas pastabas;
Patikslintų projektų pateikimas Vyriausybei – 2014 m. lapkritis;
Projektų pateikimas Seimui (tikėtinas svarstymas ne anksčiau nei
2015 m. pavasario sesijoje)
Įsigaliojimo data ne vėliau nei 2015 m. liepos 20 d.
Taikoma finansinėms ataskaitoms, parengtoms už 2016 m.
9

ĮMONIŲ DYDŽIAI
300
40000
20000
8000

tūkst. EUR

4000

4000

M
i
k
r
o

700
350

M
a
ž
o
s

V
i
d
u
t
i
n
ė
s

250

D
i
d
e
l
ė
s

1738

50
50

Direktyva

ĮFA įstatymas

Apyvarta

Turtas

200

100

15

Direktyva

1738

150

10

Direktyva

250

3475

2896

50
1

LT iki direktyvos
perkėlimo

Darbuotojų skaičius

0
10
Privalomas auditas

TAM TIKRŲ NUOSTATŲ TAIKYMO
SKIRTUMAI PRIKLASOMAI NUO ĮMONIŲ
GRUPĖS
1.
2.
3.
4.

5.

Finansinių ataskaitų skaičius
Metinio pranešimo privalomumas
Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos detalumas
Tam tikrų apskaitos nuostatų taikomumas:
 Tikroji vertė
Finansinių ataskaitų skelbimas
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FINANSINĖS ATASKAITOS
Mikrosubjektai

Mažos

Vidutinės ir
didelės

Mažosios
bendrijos

Direktyva

B*, PNA*, AR**
MP**

B*, PNA*, AR*
MP**

B, PNA, AR,
(gali ir kitas),
MP

-

ĮFAĮ

-

B*, PNA*, PSA,
AR

B, PNA, PSA,
NKPA, AR

B*, PNA*, AR*

ĮFAĮ projektas

B*, PNA*, AR*
(gali ir kitas)

B*, PNA*, AR*
(gali ir kitas)

B, PNA, PSA,
NKPA, AR,
MP

B*, PNA*, AR*

•

•
•

•

Balansas (B); pelno (nuostolių) ataskaita (PNA); pinigų srautų ataskaita
(PSA); nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (NKPA); Aiškinamasis raštas
(AR)
Metinis pranešimas (MP)
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* leidžiama sutrumpinta forma
** leidžiama nerengti, jei tenkinamos sąlygos

PRIVALOMA INFORMACIJA MIKROSUBJEKTAMS (1)
Apie įmonės turimas savas akcijas ir sandorius su jais:
Likutis
laikotarpio pr.

Įsigyta

Perleis Likutis
ta
laikotarpio pab.

Akcijų skaičius
Jų nominali vertė
Jas atitinkanti Įstatinio kapitalo
dalis
Sumokėta už įsigytas
Gauta už perleistas


įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį
priežastys;
13

PRIVALOMA INFORMACIJA MIKROSUBJEKTAMS (2)










bendra visų finansinių įsipareigojimų, garantijų ar neapibrėžtųjų
straipsnių, neįtrauktų į balansą, suma,
visų pateiktų vertingų užstatų pobūdis ir forma;
visi įsipareigojimai, susiję su pensijomis;
visi įsipareigojimai, susiję susijusiomis arba asocijuotosiomis
įmonėmis;
administracinio, valdymo ir priežiūros organų nariams išmokėtų
avansų ir suteiktų paskolų suma, nurodant
 palūkanų normas,
 pagrindines sąlygas;
 visas sugrąžintas, nurašytas arba atsisakytas sumas.
administracinio, valdymo ir priežiūros organų narių vardu prisiimti
įsipareigojimai bet kurios rūšies garantijų forma, nurodant bendrą sumą
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kiekvienai kategorijai.

TAM TIKRŲ APSKAITOS NUOSTATŲ TAIKYMAS
Mikrosubjektai
Turto nuvertėjimas

Mažos

Vidutinės ir Mažosios
didelės
bendrijos

+

+

+

Neprivaloma

Vertinimas tikrąja verte

Neprivaloma

+

+

Neprivaloma

Vertinimas amortizuota
savikaina

+

+

+

Neprivaloma

Atidėjinių formavimas

+

+

+

Neprivaloma

Sukauptos sąnaudos,
sukauptos pajamos

Neprivaloma

+

+

Neprivaloma
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BALANSO DETALUMAS
Pagal direktyvą reikalaujami straipsniai, kurių nėra VAS nustatytose
pavyzdinėse formose:
1.
Išankstiniai apmokėjimai už:
 už nematerialųjį turtą;
 ilgalaikį materialųjį turtą;
 Atsargas
2.
Atskiri straipsniai finansinio turto, gautinų sumų,
įsipareigojimų dalyse apie:
 susijusias įmones (dukterines ir asocijuotąsias)
 kitas įmones, kurių akcijų turi įmonė.
 ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukauptos pajamas
 sukauptas sąnaudas ir būsimųjų laikotarpių pajamas
Valstybės narės gali leisti mažosioms įmonėms rengti sutrumpintus
balansus.
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS DETALUMAS

(1)

Verslo apskaitos standartas (sutrumpinta)

Direktyva: mikrosubjektams

I.

PARDAVIMO PAJAMOS

I. Grynosios pajamos

II.

PARDAVIMO SAVIKAINA

II. Kitos pajamos

III.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

III. Žaliavų ir sudedamųjų dalių sąnaudos

IV.

VEIKLOS SĄNAUDOS

IV. Personalo sąnaudos

V.

V. Vertės koregavimas

VI.

TIPINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI)
KITA VEIKLA

VII.

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

VIII.
IX.

ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI)
PAGAUTĖ

X.

NETEKIMAI

XI.
XII.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS

XIII.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

VI. Kitos sąnaudos

VII. Mokesčiai
VIII. Pelnas arba nuostoliai
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS DETALUMAS

(2)

Informacija pelno (nuostolių) ataskaitoje pagal direktyvą:








1. Grynosios pajamos.
2. Pardavimo savikaina (įskaitant vertės koregavimą).
3. Bendrasis pelnas (nuostoliai).
4. Platinimo sąnaudos (įskaitant vertės koregavimą).
5. Administracinės sąnaudos (įskaitant vertės koregavimą).
6. Kitos veiklos pajamos.

Valstybės narės gali leisti mažosioms ir vidutinėms įmonėms
rengti sutrumpintas pelno (nuostolių) ataskaitas laikantis šių
apribojimų: 1, 2, 3 ir 6 straipsniai gali būti sujungti į vieną
straipsnį „Bendrasis pelnas (nuostoliai)“
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS DETALUMAS

(3)

Papildoma reikalaujama informacija pelno (nuostolių)
ataskaitoje pagal direktyvą:







7. Pajamos iš kitų įmonių akcijų paketų, atskirai nurodant
pajamas, gautas iš susijusių įmonių.
8. Pajamos iš kitų investicijų ir suteiktų paskolų, kurios yra
ilgalaikio turto dalis, atskirai nurodant pajamas, gautas iš
susijusių įmonių.
9. Kitos gautinos palūkanos ir panašios pajamos, atskirai
nurodant pajamas, gautas iš susijusių įmonių.
10. Finansinio turto ir investicijų, kurios laikomos trumpalaikiu
turtu, vertės koregavimas.
11. Mokėtinos palūkanos ir panašios sąnaudos, atskirai
nurodant sumas, mokėtinas susijusioms įmonėms.
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KITOS AKTUALIOS NUOSTATOS


Kitos “lengvatos“ – mikrosubjektams;



Reikalavimas teikti mokėjimų valdžios institucijoms
ataskaitas (gali būti aktualus vienai įmonei Lietuvoje):
Valstybės narės reikalauja, kad didžiosios įmonės ir visos
viešojo intereso įmonės, kurios yra gavybos pramonės
arba neliestų miškų medienos ruošos įmonės, kasmet
rengtų ir viešai skelbtų mokėjimų valdžios institucijoms
ataskaitą.
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ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ


Priimtame, bet dar nepaskelbtame direktyvos pakeitime
naujos nuostatos taikomos tik didelėms viešojo intereso
įmonėms, kuriose darbuotojų skaičius virš 500:






teikti nefinansinę informaciją, apimančią aplinkosaugos,
socialinės atsakomybės, žmogaus teisių, antikorupcinius
klausimus, t.y., kokia politika taikoma šiose srityse, kokie to
rezultatai, pagrindinius rodiklius;
aprašyti įvairovės politiką, taikomą administraciniam, valdymo ir
stebėjimo organams, tokiais aspektais kaip amžius, lytis,
išsilavinimas, profesinė patirtis ir pan.

Taikomas principas „laikykis arba paaiškink“
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ

