PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2020 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1K-171
AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės kodas

01-01-23

Priemonės
pavadinimas

Įgyvendinti
valstybės
politiką
finansinės
atskaitomybės
ir audito, turto
ir verslo
vertinimo bei
nemokumo
valdymo
srityse

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

01 02 programa „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“
Audito valdymo sritis
Atlikti auditorių ir audito
Baigtų tyrimų dalis nuo ataskaitiniais metais
Audito kokybės
įmonių atlikto audito
pradėtų tyrimų – 80 proc.
patikrinimų skyrius
tyrimus
Atlikti viešojo intereso
Baigti viešojo intereso įmonių auditorių ir
Audito kokybės
įmonių auditorių ir audito
audito įmonių atliktų finansinių ataskaitų
patikrinimų skyrius
įmonių atliktų finansinių
auditų kokybės tikrinimai: 5 įmonės, 17
ataskaitų audito kokybės
auditorių
tikrinimus
Atlikti pažeidimo tyrimus
Baigtų pažeidimo tyrimų dalis nuo
Audito kokybės
ataskaitiniais metais pradėtų tyrimų – 90 proc. patikrinimų skyrius
Atlikti reguliuojamosios
Baigtų reguliuojamosios veiklos patikros
Audito kokybės
veiklos patikros kokybės
kokybės tyrimų dalis nuo ataskaitiniais metais patikrinimų skyrius
tyrimus
pradėtų tyrimų – 60 proc.
Vertinti auditorių ir audito
Auditorių ir audito įmonių atlikto audito
Audito kokybės
įmonių atlikto audito
kokybės peržiūrų vertinimo ir priimtų
patikrinimų skyrius
kokybės peržiūras, priimti
sprendimų santykis – 100 proc.
sprendimus dėl jų rezultatų
Išnagrinėti asmenų,
Asmenų, neišlaikiusių kvalifikacinių
Audito kokybės
neišlaikiusių kvalifikacinių auditoriaus egzaminų ir nesutikusių su jų
patikrinimų skyrius,
auditoriaus egzaminų ir
įvertinimu, kurį tvirtina Egzaminų komisija,
Apskaitos ir
nesutikusių su jų
apeliacijų ir skundų dėl Lietuvos auditorių
metodologijos skyrius,
įvertinimu, kurį tvirtina
rūmų atsisakymo netikrinti Lietuvos
Licencijavimo
Egzaminų komisija,
Respublikos finansinių ataskaitų audito
skyrius,

Įvykdymo
Asignaterminas vimai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

I–IV

I–IV

I–IV
I–IV

I–IV

I–IV

1 311

2

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
apeliacijas ir skundus dėl
Lietuvos auditorių rūmų
atsisakymo netikrinti
Lietuvos Respublikos
audito įstatyme numatytų
sričių žinių
Tikrinti, kaip audito
įmonės, atlikusios viešojo
intereso įmonių auditą,
laikosi reikalavimų dėl
metinio pranešimo apie
audito įmonės veiklos
skaidrumą paskelbimo ir jo
turinio
Tikrinti viešai skelbiamas
auditoriaus išvadas dėl
viešojo intereso įmonių
finansinių ataskaitų
Rengti auditoriaus išvadų
dėl viešojo intereso įmonių
finansinių ataskaitų, audito
įmonių veiklos skaidrumo
pranešimų ir
nepriklausomumo
patvirtinimo apžvalgą
Inicijuoti susitikimus su
viešojo intereso įmonių
auditų komitetų nariais dėl
audito kokybės gerinimo
pagal iš anksto parengtą ir
protokoluojamą susitikimų
planą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
Asignaterminas vimai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)

įstatyme numatytų sričių žinių išnagrinėjimo
procentas nuo pateiktų apeliacijų ir gautų
skundų – 100 proc.

Teisės skyrius

Patikrintų paskelbtų pranešimų apie audito
įmonės veiklos skaidrumą dalis nuo
privalančių paskelbti pranešimus audito
įmonių skaičiaus – 100 proc.

Audito kokybės
patikrinimų skyrius

I–IV

Patikrintų 2020 metais viešai paskelbtų
auditoriaus išvadų dėl viešojo intereso įmonių
finansinių ataskaitų dalis nuo viešai paskelbtų
auditoriaus išvadų – 100 proc.
Parengta auditoriaus išvadų dėl viešojo
intereso įmonių finansinių ataskaitų, audito
įmonių veiklos skaidrumo pranešimų ir
nepriklausomumo patvirtinimo apžvalga –
1 vnt.

Audito kokybės
patikrinimų skyrius

III–IV

Audito kokybės
patikrinimų skyrius

III–IV

Inicijuoti ir įvykdyti susitikimai su viešojo
intereso įmonių auditų komitetų nariais dėl
audito kokybės gerinimo – 4 vnt.

Audito kokybės
patikrinimų skyrius

I–IV
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Atsakyti į paklausimus,
susijusius su audito viešąja
priežiūra, raštu ir žodžiu
Vykdyti viešojo intereso
įmonių audito įmonių ir
auditorių teikiamų ataskaitų
kontrolę
Dalyvauti teismo
posėdžiuose pagal savo
kompetenciją

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Pateiktų atsakymų dalis nuo ataskaitiniais
metais gautų paklausimų – 90 proc.

Audito kokybės
patikrinimų skyrius

Pateiktų ataskaitų peržiūra – 100 proc.

Analizės skyrius

Teismo posėdžių, kuriuose atstovauta, dalis
Teisės skyrius
nuo ataskaitiniais metais vykusių žodinio
proceso tvarka posėdžių – 100 proc.
Palankių Audito, apskaitos, turto vertinimo ir
nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos (toliau –
AVNT) teismų ir administracinių ginčų
komisijų
sprendimų
bylose,
kuriose
skundžiami AVNT sprendimai, dalis – ne
mažiau kaip 80 proc.
Kontroliuoti ir analizuoti
Parengta 2018 ir 2019 metų audito rinkos
Analizės skyrius
AVNT gautiną informaciją apžvalga ir pagal Europos Parlamento ir
apie viešojo intereso įmonių Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 dėl
auditorius ir audito įmones konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų
nustatyto audito reikalavimų, kuriuo
panaikinamas Komisijos sprendimas
2005/909/EB, 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus
kriterijus auditorių ir audito įmonių,
auditavusių viešojo intereso įmones, sąrašas –
1 vnt.

Įvykdymo
Asignaterminas vimai (tūkst.
(ketvirčiais)
eurų)
I–IV

III

III–IV

III–IV
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Atlikti turto arba verslo
vertintojų ir turto arba
verslo vertinimo įmonių
veiklos patikrinimus

Išnagrinėti paklausimus dėl
turto arba verslo vertinimo
ataskaitų atitikties Lietuvos
Respublikos turto ir verslo
vertinimo pagrindų
įstatymo nustatytiems
reikalavimams
Teikti konsultacijas,
paaiškinimus raštu, žodžiu
dėl teisės aktų,
reglamentuojančių turto
vertinimo atlikimą bei
priežiūrą
Parengti ir AVNT interneto
svetainėje skelbti
apibendrintą informaciją
apie turto arba verslo
vertinimo ataskaitų
atitikties teisės aktų
reikalavimams nagrinėjimo
praktiką
Organizuoti ir vykdyti turto
ir verslo vertintojų
kvalifikacijos egzaminus

Turto ir verslo vertinimo valdymo sritis
Baigti kompleksiniai turto arba verslo
vertinimo įmonių patikrinimai – 9 vnt.
Išnagrinėtų skundų dalis nuo ataskaitiniais
metais gautų skundų (įvertinus teisės aktuose
nustatytus skundų nagrinėjimo terminus) –
90 proc.
Išnagrinėtų paklausimų dėl turto arba verslo
vertinimo ataskaitų atitikties Turto ir verslo
vertinimo pagrindų įstatymo nustatytiems
reikalavimams dalis nuo ataskaitiniais metais
gautų paklausimų (įvertinus teisės aktuose
nustatytus paklausimų nagrinėjimo
terminus) – 90 proc.
Suteiktų konsultacijų, paaiškinimų dalis nuo
ataskaitiniais metais gautų paklausimų
(įvertinus teisės aktuose nustatytus paklausimų
nagrinėjimo terminus) – 90 proc.

Vertinimo kokybės
patikrinimų skyrius

I–IV

Vertinimo kokybės
patikrinimų skyrius

I–IV

Vertinimo kokybės
patikrinimų skyrius

III–IV

Parengta ir AVNT interneto svetainėje
paskelbta apibendrinta informacija apie turto
arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties teisės
aktų reikalavimams nagrinėjimo praktiką – 1
vnt.

Vertinimo kokybės
patikrinimų skyrius

III–IV

Suorganizuoti ir įvykdyti turto ir verslo
vertintojų kvalifikacijos egzaminai – 12 vnt.
Peržiūrėtos egzaminų užduotys, dėl kurių
pastabų yra pateikusios Egzaminų komisijos –
100 proc.
Išanalizuoti turto ir verslo vertintojų
egzaminavimo pokyčiai po 2019 m. sausio

Licencijavimo skyrius

I–IV

Licencijavimo skyrius

II–IV

Licencijavimo skyrius

II
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Išduoti turto arba verslo
vertintojų kvalifikacijos
pažymėjimus, įrašyti turto
arba verslo vertinimo
įmones ir nepriklausomus
turto arba verslo vertintojus
į Išorės turto arba verslo
vertinimo veikla turinčių
teisę verstis asmenų sąrašą
ir išbraukti juos iš šio
sąrašo, sustabdyti,
panaikinti turto arba verslo
vertintojų kvalifikacijos
pažymėjimų galiojimą

Rengti turto arba verslo
vertintojų kvalifikacijos
kėlimo seminarus ir
mokymus
Išnagrinėti turto arba verslo
vertintojų ir turtą arba
verslą vertinančių įmonių
pateiktas metines veiklos

25 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymo Nr. 1K-27 „Dėl finansų ministro
2013 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1K-060
„Dėl teisės aktų, susijusių su turto arba verslo
vertintojo kvalifikacijos suteikimu,
patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos
finansų ministro įsakymų pripažinimo
netekusiais galios“ pakeitimo“ įsigaliojimo
(palyginami 2019 m. pirmas ir antras
pusmečiai) ir pateiktos išvados Lietuvos
Respublikos finansų ministerijai – 1 vnt.
Išduotų turto arba verslo vertintojų
kvalifikacijos pažymėjimų dalis nuo
išlaikiusių turto ir verslo vertintojų
kvalifikacijos egzaminus asmenų skaičiaus,
įrašytų į Išorės turto arba verslo vertinimo
veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą ir
išbrauktų iš šio sąrašo turto arba verslo
vertinimo įmonių ir nepriklausomų turto arba
verslo vertintojų dalis nuo nustatytų
pažeidimų arba besikreipiančių juridinių ar
fizinių asmenų pateiktų prašymų,
kvalifikacijos pažymėjimų, kurių galiojimas
sustabdytas, panaikintas, dalis nuo nustatytų
pažeidimų arba pateiktų prašymų (įvertinus
teisės aktuose nustatytus terminus) – 100 proc.

Licencijavimo skyrius

I–IV

Surengti turto arba verslo vertintojų
kvalifikacijos kėlimo seminarai ir mokymai –
10 vnt.

Licencijavimo skyrius

I–IV

Išnagrinėtų turto arba verslo vertintojų ir turtą
arba verslą vertinančių įmonių pateiktų
metinių veiklos ataskaitų dalis nuo
ataskaitiniais metais pateiktų ataskaitų – 100

Licencijavimo
skyrius,
Analizės skyrius

III
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ataskaitas ir parengti
analizės rezultatus
apibendrinančią pažymą
Dalyvauti teismo
posėdžiuose pagal savo
kompetenciją
Siekti, kad bylose, kuriose
skundžiami AVNT
sprendimai, ne mažiau kaip
80 proc. teismų ir
administracinių ginčų
komisijų sprendimų būtų
palankūs AVNT
Parengti ir patvirtinti Kelių
transporto priemonių
vertinimo metodines
rekomendacijas

Atlikti neplaninius
nemokumo administratorių,
nemokumo administratorių
padėjėjų veiklos
patikrinimus
Atlikti planinius nemokumo
administratorių veiklos
patikrinimus
Atsakyti į paklausimus,
susijusius su juridinių
asmenų nemokumo ir
fizinių asmenų bankroto
procesų administravimo,
nemokumo administratorių,
nemokumo administratorių
padėjėjų veiklos priežiūra,

proc., analizės rezultatus apibendrinanti
pažyma – 1 vnt.
Teismo posėdžių, kuriuose dalyvauta, dalis
nuo ataskaitiniais metais vykusių žodinio
proceso tvarka posėdžių – 100 proc.
Palankių AVNT teismų ir administracinių
ginčų komisijų sprendimų bylose, kuriose
skundžiami AVNT sprendimai, dalis – ne
mažiau kaip 80 proc.

Teisės skyrius

I–IV

Teisės skyrius

I–IV

Parengtos ir patvirtintos Kelių transporto
priemonių vertinimo metodinės
rekomendacijos – 1 vnt.

Vertinimo kokybės
patikrinimų skyrius

II

Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius

I–IV

Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius
Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius

III–IV

Nemokumo valdymo sritis
Baigtų nemokumo administratorių,
administratorių padėjėjų neplaninių veiklos
patikrinimų dalis nuo ataskaitiniais metais
pradėtų patikrinimų – 80 proc.
Baigti planiniai nemokumo administratorių
veiklos patikrinimai – 41 vnt.
Pateiktų atsakymų dalis nuo ataskaitiniais
metais pateiktų paklausimų, susijusių su
juridinių asmenų nemokumo ir fizinių asmenų
bankroto procesų administravimo, nemokumo
administratorių, nemokumo administratorių
padėjėjų veiklos priežiūra, – 90 proc.

I–IV
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raštu ir žodžiu
Organizuoti seminarus
nemokumo rinkos
dalyviams aktualiais šios
srities klausimais
Užtikrinti geriausios
praktikos nemokumo srityje
skelbimą

Priimti sprendimus dėl
teisės administruoti
nemokumo procesus
suteikimo ir įrašymo į
Nemokumo administratorių
sąrašą bei panaikinimo ir
išbraukimo iš Nemokumo
administratorių sąrašo
Patikrinti, kaip nemokumo
administratoriai 2019
metais tobulino
kvalifikaciją
Teismų prašymu teikti
pasiūlymus dėl fizinio
asmens bankroto
administratorių kandidatūrų

Įgyvendinti Audito,
vertinimo ir nemokumo
informacinės sistemos
(toliau – AVNIS)
modernizavimo projektą

Suorganizuoti seminarai nemokumo rinkos
dalyviams aktualiais šios srities klausimais –
2 vnt.

Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius

III–IV

AVNT interneto svetainėje paskelbti
išaiškinimai (konsultacijos), restruktūrizavimo
plano sudarymo rekomendacijos, teismų
praktika aktualiais nemokumo klausimais – iš
viso 3 vnt.
Priimtų sprendimų dėl teisės administruoti
nemokumo procesus suteikimo ir įrašymo į
Nemokumo administratorių sąrašą bei fizinių
ir juridinių asmenų teisės administruoti
nemokumo procesus panaikinimo ir
išbraukimo iš Nemokumo administratorių
sąrašo dalis nuo teisinio pagrindo įrašyti į šį
sąrašą atsiradimo atvejų (įvertinus teisės
aktuose nustatytus terminus) – 100 proc.
Patikrintų nemokumo administratorių pateiktų
nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo ataskaitų
už 2019 metus dalis nuo pateiktų ataskaitų –
100 proc.
Teismams parengtų ir pateiktų atsakymų dėl
fizinio asmens bankroto administratorių
kandidatūrų siūlymų dalis nuo ataskaitiniais
metais gautų kreipimųsi (įvertinus teisės
aktuose nustatytus siūlymų pateikimo
terminus) – 100 proc.
Audito, nemokumo ir turto vertinimo sričių
priežiūros funkcijoms atlikti reikalingų
priemonių diegimas AVNIS – 100 proc.

Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius

III–IV

Licencijavimo skyrius

I–IV

Licencijavimo skyrius

III

Licencijavimo skyrius

I–IV

Licencijavimo
skyrius, Veiklos
organizavimo skyrius,
Analizės skyrius,
Apskaitos ir
metodologijos skyrius,

III–IV
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Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos juridinių
asmenų nemokumo
įstatymo nuostatas dėl
nemokumo administratorių
atrankos
Dalyvauti teismo
posėdžiuose pagal AVNT
kompetenciją

Teikti konsultacijas:
paaiškinimus raštu, žodžiu
dėl bankroto
administratorių atrankos, e.
varžytinių, AVNIS
programos; dėl fizinių ir
juridinių asmenų bankroto
ataskaitų pildymo ir kitais
aktualiais klausimais pagal
skyriaus kompetenciją
Parengti statistinių
duomenų apie nemokumo
procesų kaitą Lietuvoje
suvestinę, veiklos
ataskaitas, analitines
apžvalgas

Atnaujinta nemokumo administratorių
atrankos programa pagal pasikeitusius teisės
aktų reikalavimus – 1 vnt.

Teismo posėdžių, kuriuose dalyvauta, dalis
nuo ataskaitiniais metais vykusių žodinio
proceso tvarka posėdžių – 100 proc.

Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius,
Teisės skyrius
Veiklos organizavimo
skyrius,
Analizės skyrius

Teisės skyrius

Palankių AVNT teismų ir administracinių
ginčų komisijų sprendimų bylose, kuriose
skundžiami AVNT sprendimai, dalis – ne
mažiau kaip 80 proc.
Suteiktų konsultacijų, paaiškinimų dalis nuo
Analizės skyrius
ataskaitiniais metais gautų paklausimų
(įvertinus teisės aktuose nustatytus paklausimų
nagrinėjimo terminus) – 90 proc.

Parengta ir AVNT svetainėje skelbiama kas
savaitę atnaujinamų statistinių duomenų apie
nemokumo procesų kaitą Lietuvoje
suvestinė – 1 vnt.
Parengtos ir paskelbtos AVNT svetainėje
ketvirtinės nemokumo rinkos apžvalgos –
4 vnt.

Analizės skyrius

II–IV

III–IV

I–IV

I–IV
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Tvarkyti Buhalterių
profesionalų sąrašą

Atsakyti į paklausimus
žodžiu ir raštu konkrečiais
verslo apskaitos standartų
klausimais
Užtikrinti geriausios
praktikos apskaitos
tvarkymo nemokumo
atvejais skelbimą

Atlikti ne mažiau kaip 100
valstybės įmonei Registrų
centrui teikiamų finansinių
ataskaitų, sudarytų pagal
verslo apskaitos standartų
reikalavimus 2019 m.
gruodžio 31 d., kokybės
įvertinimą

Parengti ir pateikti Lietuvos statistikos
departamentui duomenys ir informacija (metų
ir pusmečio) apie restruktūrizavimo ir
bankroto procesų eigą Oficialiosios statistikos
darbų programos nustatytais terminais ir
apimtimi – 2 vnt.
Finansinės atskaitomybės sritis
Įrašytų į Buhalterių profesionalų sąrašą ir
išbrauktų iš šio sąrašo Buhalterių profesionalų
sąrašo asmenų dalis nuo besikreipiančių
(atitinkančių teisės aktuose nustatytus
kriterijus) fizinių asmenų skaičiaus (įvertinus
teisės aktuose nustatytus terminus) – 100 proc.
Pateiktų atsakymų konkrečiais verslo
apskaitos standartų klausimais dalis nuo
ataskaitiniais metais pateiktų paklausimų – 95
proc.
AVNT interneto svetainėje paskelbtos pagal
Finansų ministerijos pastabas patikslintos ir su
Finansų ministerija suderintos nemokumo
administratoriams parengtos bankrutuojančios
(bankrutavusios) įmonės finansinių ataskaitų
rengimo rekomendacijos – 1 vnt.
Parengta valstybės įmonei Registrų centrui
teikiamų finansinių ataskaitų, sudarytų pagal
verslo apskaitos standartų reikalavimus
2019 m. gruodžio 31 d., kokybės įvertinimo
apžvalga – 1 vnt.

Licencijavimo skyrius

I–IV

Apskaitos ir
metodologijos skyrius

III–IV

Apskaitos ir
metodologijos skyrius;
Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius

I–II

Apskaitos ir
metodologijos skyrius

I–IV
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Parengti veiklos ataskaitas,
analitines apžvalgas

Atlikti profesijų apklausą
dėl AVNT vykdomų su
profesijos priežiūra
susijusių funkcijų kokybės,
organizuoti kokybės
gerinimo aptarimą
Sukurti audito, turto ir
verslo vertinimo,
nemokumo rinkų kokybės
vertinimo sistemą
Metinio rizikos valdymo
plano parengimas ir
kontrolė

Kita AVNT veikla
Parengta ir AVNT svetainėje paskelbta
2019 m. AVNT veiklos ataskaita – 1 vnt. ir
tarpinės veiklos ataskaitos (2020 m. I–III
ketv.) – 3 vnt.
Atliktos 3 profesijų (auditorių, nemokumo
administratorių ir turto vertintojų) apklausos.
Atliktų apklausų rezultatų analizė ir
aptarimas – 1 vnt.

Analizės skyrius

I–IV

Analizės skyrius

II
III–IV

Parengta kokybės vertinimo kriterijų sistema,
rodiklių duomenys ir jų dinamika – 1 vnt.

Analizės skyrius

IV

Parengtas metinis rizikos planas, įvertinant
veiklos rizikas ir įdiegiant vidaus kontrolės
priemones joms mažinti, atsižvelgiant ir į
Finansų ministerijos pateiktas vidaus audito
rekomendacijas, – 1 vnt.
Parengtos Metinio rizikos valdymo plano
vykdymo ataskaitos – 4 vnt.
Teismų praktikos
Suvienodinta ir paskelbta AVNT svetainėje
nemokumo administravimo, apibendrinta teismų praktika dėl AVNT
vertinimo ir audito srityse
priimtų sprendimų nemokumo
analizė
administravimo, vertinimo ir audito srityse –
3 vnt.

Analizės skyrius

I–II

Analizės skyrius

II–IV

___________________________

Teisės skyrius

IV

