2013 m. birželio 26 d. EB apskaitos
direktyva
Sujungiama ir keičiama esama 4-oji (atskiroms
įmonėms) ir 7-oji (konsoliduotoms ataskaitoms) apskaitos
direktyva.
Tikslinama galiojanti biržinėms įmonėms taikoma
Finansinio skaidrumo direktyva.
Nuostatos turi būti perkeltos į ES valstybių narių teisę iki
2015 m. vidurio (2015 m. liepos 20d.).
Taikymo sritis: visoms įmonėms ir ribotos atsakomybės
bendrijoms pagal valstybės narės teisę.

Bendrieji finansinės atskaitomybės
principai – pasirinkimo galimybių
didinimas
 Tačiau suteikus valstybėms narėms (VN) galimybę
rinktis gali sumažėti palyginamumas tarp šalių:
 tarpusavio užskaita: gali būti leidžiama, jei apie ją
atskleidžiama informacija;
 turinio viršenybė prieš formą: gali būti netaikoma;
 reikšmingumas: gali būti taikomas tik pateikimui ir
atskleidimui;
 atsargumas: numatomų įsipareigojimų ir galimų
nuostolių pripažinimas apima ir pobalansinius įvykius.

FEE pozicija dėl finansinės
atskaitomybės principų
 FEE nuomonė:
 turinio viršenybės prieš formą ir reikšmingumo
principai yra labai svarbūs ir jų turi būti visada
laikomasi;
 šis keitimas pirmiausia yra svarbus kuriant principais
pagrįstą tvarką, tinkamą taikyti XXI amžiuje;
 profesijos atstovai galėtų suteikti papildomos
naudos padėdami valstybėms narėms perkelti šios
Direktyvos nuostatas ir pasirinkti geriausias
galimybes.

Ribiniai dydžiai:
trumpa apžvalga

Mažos

mln. EUR

Vidutinės

Didelės

Ankstesnė Naujoji Ankstesnė Naujoji Ankstesnė Naujoji
Balansas

< 4,4

4 >< 6

< 17,5

< 20

> 17,5

> 20

Grynosios pajamos

< 8,8

8 >< 12

< 35

< 40

> 35

> 40

Vid. darbuotojų skč.

< 50

< 50

< 250

< 250

> 250

> 250

 įmonė patenka į kitą kategoriją, jei dvejus metus iš
eilės viršija 2 ribinius dydžius iš 3.

Kaip apibrėžti labai mažą įmonę?
EUR

Labai mažos įmonės

Balansas

< 350 000

Grynosios pajamos

< 700 000

Vid. darbuotojų skč.

< 10

 supaprastinimai netaikomi investicinėms ir finansų
kontroliuojančiosioms įmonėms;
 valstybės narės gali taikyti kai kuriuos toliau nurodytus
supaprastinimus, gali taikyti visus arba iš viso nė vieno
netaikyti:

Labai mažos įmonės: supaprastinimų
apibendrinimas
 rengti sutrumpintą balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą;
 nereikia rengti finansinės atskaitomybės aiškinamojo
rašto ir vadovybės pranešimo;
 taikyti pinigų ir iš dalies kaupimo apskaitos principus:
kaupimo principu pripažinti tik pajamas, žaliavas
(sudedamąsias dalis), personalo sąnaudas, turto ir
mokesčių vertės koregavimą;
 netaikoma apskaita tikrąja verte;
 reikalavimas skelbti tik sutrumpintą balansą;
 tačiau – būtina saugoti apskaitos dokumentus.

Mažos įmonės: principas „pirma
galvokime apie mažuosius“
mln. EUR

Pagrindinis ribinis dydis

VN galimybės

Balansas

<4

>4<6

Grynosios pajamos

<8

> 8 < 12

Vid. darbuotojų skč.

< 50

< 50

 valstybės narės gali nustatyti kitokį grynųjų pajamų arba
balanso sumų ribinį dydį, arba abu kartu, tačiau ne
didesnius už VN galimybių skiltyje nurodytus didžiausius
dydžius.

Mažos įmonės: supaprastinimų
apibendrinimas
 turi būti atleistos nuo konsoliduotų finansinių ataskaitų
ir vadovybės pranešimo rengimo;
 valstybės narės gali rinktis taikyti kai kuriuos arba
visus šiuos supaprastinimus, arba netaikyti nė vieno:
 rengti sutrumpintą balansą, pelno (nuostolių)
ataskaitą ir finansinės atskaitomybės aiškinamąjį
raštą;
 neprivalo rengti vadovybės pranešimo;
 neprivalo skelbti pelno (nuostolių) ataskaitos ir
vadovybės pranešimo.

Vidutinės įmonės:
nustatytų ribinių dydžių laikymąsis
mln. EUR

Ribiniai dydžiai

Balansas

< 20

Grynosios pajamos

< 40

Vid. darbuotojų skč.

< 250

 įmonė patenka į kitą kategoriją, jei dvejus metus iš eilės
viršija 2 ribinius dydžius iš 3.

Vidutinės įmonės: supaprastinimų
apibendrinimas
 valstybės narės gali pasirinkti taikyti kai kuriuos arba
visus šiuos supaprastinimus, arba netaikyti nė vieno:
 atleidimas nuo konsoliduotų finansinių ataskaitų
rengimo;

 rengti sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitą;
 rengti sutrumpintą vadovybės pranešimą
 skelbti sutrumpintą balansą;
 skelbti sutrumpintą finansinės atskaitomybės
aiškinamąjį raštą.

Didelės įmonės:
visos informacijos atskleidimas
mln. EUR

Ribiniai dydžiai

Balansas

≥ 20

Grynosios pajamos

≥ 40

Vid. darbuotojų skč.

≥ 250

 didelėms įmonėms netaikomos jokios atleidimo
nuostatos;
 galima tinkamai palyginti tik didelių įmonių finansines
ataskaitas ir tų įmonių, kurios taiko TFAS?

Vertinimas tikrąja verte ir pinigų srautų
ataskaitos:
pasirinktinas variantas
 alternatyvus vertinimo tikrąja verte pagrindas
 VN gali pasirinkti leisti arba reikalauti vertinti tikrąja
verte kaip alternatyvų vertinimo pagrindą, tačiau tik
tam tikros kategorijos straipsnius;
 pinigų srautų ataskaitos
 nė viena įmonė neprivalo rengti pinigų srautų
ataskaitos (VN gali reikalauti papildomų ataskaitų,
išskyrus labai mažas ir mažas įmones);
 privalomos pagal TFAS ir MVĮ TFAS.

Daugiau EEE pamąstymų
 FEE nuomonė:
 pritaria, kad būtų parengta viena bendra apskaitos direktyva;
 pritaria, kad būtų laikomasi principo „pirma galvokime apie
mažuosius“, kad MVĮ būtų taikomos paprastesnės nuostatos ir
būtų mažinamos jų sąnaudos;
 tačiau leisti mažoms įmonėms atskleisti daugiau informacijos nei
reikalaujama, jei tai būtina siekiant įgyvendinti tikra ir teisinga
principą;
 apskaita tikrąja verte turėtų apimti ne ik dabar leidžiamas sritis;
 pinigų srautų ataskaitos turi būti privalomos didelėms
įmonėms, o VN suteikto pasirinkimo galimybės – vidutinėms
įmonėms.

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės
standartai:
sąveika su direktyva
 Direktyva taikoma visoms įmonėms, kurių veiklą
reglamentuoja valstybės narės teisė;
 2002 m. TAS reglamentas: TFAS privalo taikyti visos
biržinės ES įmonės;
 jei TFAS nėra atitinkamos nuostatos, direktyvos
nuostatos yra viršesnės;
 jei kyla prieštaravimų tarp TFAS ir direktyvos nuostatų,
TFAS nurodytas apskaitos būdas yra viršesnis (pagal ES
teisę reglamentas turi viršenybę prieš direktyvą).

MVĮ TFAS:
ne nauda, bet apsunkinimas?
 Komisijos nuomonė: neskatinti MVĮ taikyti TFAS, nes dėl
to apskaitą sunkiau tvarkyti ir ji yra sudėtinga;
 ....direktyva turi viršenybę prieš MVĮ TFAS;
 prestižo amortizacija pagal MVĮ TFAS atitinka pagal
direktyvą suteiktą VN galimybę;
 ...tačiau MVĮ TFAS vis dar yra nesuderinti su direktyva
dėl neapmokėto pasirašyto akcinio kapitalo pateikimo;
 FEE nuomonė: TASV turėtų keisti savo poziciją šiuo
klausimu;
 FEE nuomonė: tinkamai parinkus, kurioms įmonėms
taikyti, MVĮ TFAS galėtų būti geras ataskaitų rengimo
pagrindas.

Mokėjimai vyriausybėms:
skaidrumo ribos
 veikia dideles įmones ir kasybos ir miškų pramonės
VIĮ;
 atskleisti visus mokėjimus (arba keletą mokėjimų), kurie
lygūs 100 000 eurų arba daugiau;

 mokėjimai apima mokesčius, autorinius atlyginimus ir
dividendus;
 viešojoje ataskaitoje atskleidžiama metinė informacija –
finansinėse ataskaitose neatskleista informacija;
 ataskaitų teikimas pagal atskiras šalis ir projektus;
 auditoriaus dalyvavimas nebūtinas.

Mažų įmonių auditas:
audituoti ar neaudituoti?
 Europos Sąjungoje auditas yra privalomas vidutinėms
ir didelėms įmonėms bei viešo intereso įmonėms;
 valstybės narės (VN) turi galimybe rinktis reikalauti, kad
visos arba dalis mažų įmonių būtų audituojamos;
 atliekant mažų audito įmonių auditą būtina atsižvelgti į
tokių įmonių ir jų finansinių ataskaitų vartotojų poreikius;
 FEE nuomonė: auditas neturėtų būti apibūdinamas kaip
našta – profesijos atstovai turėtų akcentuoti naudą, kurią
teikia auditas;
 FEE nuomonė: VN pasirinkimo galimybė reikalauti
mažų įmonių audito turi būti pagrįsta patiriamų sąnaudų
ir tokių įmonių dydžiu.

Ribiniai dydžiai, kuriuos viršijus auditas
privalomas mažoms įmonėms:
nueita per toli?
 ribiniai dydžiai, kuriuos viršijus auditas yra privalomas,
pagrįsti direktyvos apskaitos tvarkymo ribiniais dydžiais,
pagal kuriuos įmonės priskiriamos tam tikrai grupei ir
kurie pasikeitė:
mln. EUR

Ankstesnė

Naujoji

VN galimybė

Balansas

< 4,4

< 4,0

< 6,0

Grynosios pajamos

< 8,8

< 8,0

< 12,0

Vid. darbuotojų skč.

< 50

< 50

< 50

 jei VN pasirenka didžiausią ribinį dydį, didesnė dalis
mažų įmonių neturės būti audituojamos.

Vadovybės pranešimai:
auditoriaus nuomonė
 taikymo sritis: vidutinėms ir didelėms įmonėms bei
viešojo intereso įmonėms;
 auditorius turi pareikšti nuomonę dėl:
 ar vadovybės pranešimas atitinka finansines
ataskaitas?
 vadovybės pranešimas parengtas pagal taikomus
teisinius reikalavimus?
 remdamasis savo žiniomis ir supratimu nustatyti, ar
vadovybės pranešime yra reikšmingų iškraipymų?

Aptarkime

apsilankykite mūsų puslapyje www.fee.be

