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1. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Lietuvos Respublikos biudžetinė įstaiga.
Tarnybos buveinės adresas: Ukmergės g. 222, Vilnius.
Telefono numeris (8 5) 212 5464.
Fakso numeris (8 5) 262 0782.
El. paštas info@avnt.lt.
Interneto svetainė http://www.avnt.lt.
Tarnybos veiklos tikslai – įgyvendinti valstybės politiką:
1. audito ir finansinės atskaitomybės srityje, siekiant kad būtų užtikrinta auditorių ir audito
įmonių viešoji priežiūra ir finansinės atskaitomybės informacijos patikimumas;
2. turto ir verslo vertinimo srityje, siekiant, kad būtų užtikrinta turto ir verslo vertinimo kokybė
bei turto arba verslo vertintojų, turto ir verslo vertinimo įmonių ir visuomenės teisių ir jų
teisėtų interesų šioje srityje apsauga;
3. nemokumo – įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto, darbuotojų
apsaugos, jų darbdaviui tapus nemokiam, – srityje, siekiant, kad, laikantis bankrutuojančių
ar bankrutavusių asmenų ir jų kreditorių interesų pusiausvyros principo arba sudarant
sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems veiklos,
išsaugoti ir plėtoti veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, būtų užtikrintas bankroto
arba restruktūrizavimo procesų efektyvumas.
Tarnyba atlieka šias svarbiausias funkcijas:
1. rengia ir tvirtina verslo apskaitos standartus;
2. teikia verslo apskaitos standartų paaiškinimus;
3. įgyvendina auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, atlieka tyrimus, skiria nuobaudas ir
duoda nurodymus auditoriams ir audito įmonėms, kartu su Lietuvos auditorių rūmais
įgyvendina auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą;
4. nagrinėja paklausimus dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos
Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytiems reikalavimams;
5. atlieka turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių turto arba verslo
vertinimo veiklos patikrinimus;
6. koordinuoja turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimą;
7. suteikia turto arba verslo vertintojo kvalifikaciją fiziniams asmenims, išlaikiusiems turto
arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą;
8. sudaro ir tvarko išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą;
9. tvarko Kompiuterizuotosios turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių
duomenų tvarkymo ir paieškos sistemą;
10. organizuoja fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo
paslaugas, dirbti bankroto administratoriaus padėjėjais, teikti įmonių restruktūrizavimo
administravimo paslaugas, atestavimą ir Lietuvos Respublikos teisės išmanymo patikrinimą;
11. priima sprendimus dėl fizinių ir juridinių asmenų įrašymo į Įmonių restruktūrizavimo
administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą ir (ar) Asmenų, teikiančių įmonių
bankroto administravimo paslaugas, sąrašą ir išbraukimo iš šių sąrašų;
12. išduoda bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ir
restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimus ir priima sprendimą panaikinti jų
galiojimą;
13. administruoja Garantinį fondą;
14. atlieka bankroto ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūrą;
15. valdo ir tvarko Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinę sistemą;
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16. analizuoja įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto procesų eigą, šių
procesų teisinio reguliavimo taikymo efektyvumą, nemokumo priežastis ir teikia pasiūlymus
Finansų ministerijai dėl nemokumo teisinio reguliavimo tobulinimo.
2. TARNYBOS VALDYMO STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI
Vadovaujantis 2015-11-23 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-348 „Dėl
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos administracijos struktūros
patvirtinimo“ patvirtinta ši Tarnybos struktūra:
1. Direktorius.
2. Direktoriaus pavaduotojas.
3. Audito kokybės patikrinimų skyrius.
4. Garantinio fondo administravimo skyrius.
5. Licencijavimo skyrius.
6. Metodologijos ir analizės skyrius.
7. Nemokumo administravimo patikrinimų skyrius.
8. Teisės skyrius.
9. Veiklos organizavimo skyrius.
10. Vertinimo kokybės patikrinimų skyrius.
Vadovaujantis 2015-11-23 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-345 „Dėl
Finansų ministro 2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1K-120 „Dėl didžiausio leistino valstybės
tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas didžiausias
leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) pareigybių skaičiaus Tarnyboje –
58. 2016 m. sausio 1 d. Tarnyboje faktiškai dirbo 41 darbuotojas (15 valstybės tarnautojų ir 26
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis). 2016 m. rugsėjo 30 d. Tarnyboje faktiškai dirbo 47
darbuotojai (27 valstybės tarnautojai ir 20 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis).
Per 2016 m. I-III ketv. Tarnyba paskelbė 34 konkursus į valstybės tarnautojų pareigas, iš
kurių 19 konkursų neįvyko (nebuvo pretendentų, pretendentai neatitiko reikalavimų arba neatvyko į
konkursą).
Tarnyba taip pat sudaro terminuotas darbo bei autorines sutartis su Tarnybos organizuojamų
seminarų lektoriais.
Tarnybos darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją ir gilina žinias audito, apskaitos, turto
arba verslo vertinimo, nemokumo, viešųjų pirkimų, personalo ir dokumentų valdymo, korupcijos
prevencijos, finansų valdymo srityse. Ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojai kvalifikaciją kėlė ir
Finansų ministerijos mokymo centro organizuotose seminaruose.
Tarnybos direktorius 2016 m. I-III ketv. vyko į komandiruotes:
1. 2016 m. vasario 15-17 dienomis dalyvavo Stokholmo universiteto Komercinės teisės centro
kartu su ELI ir Šiaurės-Baltijos šalių nemokumo tinklu organizuojamame seminarekonferencijoje „Nemokumas – reorganizavimas – likvidavimas“.
2. 2016 m. balandžio 18-21 dienomis dalyvavo Londone organizuojamoje Tarptautinės
nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumo (IFIAR) 2016 metų plenariniame
posėdyje.
3. 2016 m. gegužės 26-27 dienomis dalyvavo Amerikos vertintojų asociacijos Europos
Sąjungos skyriaus rengiamoje konferencijoje „Europos vertinimo konferencija“, Praha.
4. 2016 m. birželio 10 d. dalyvavo Lietuvos auditorių rūmų rengiamoje konferencijoje
„Pokyčiai auditoriaus profesijoje“.
5. 2016 m. liepos 27-29 dienomis dalyvavo Regioninėje audito konferencijoje, Podgorica.
6. 2016 m. spalio 2-5 dienomis dalyvavo Tarpvyriausybinės tarptautinių apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų ekspertų darbo grupės seminare, Ženeva.
3. TARNYBOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI AUDITO SRITYJE
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3.1. Auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros įgyvendinimas
Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gegužės 17 d. direktyvą dėl teisės
aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito
2006/43/EB, priėmus Lietuvos Respublikos audito įstatymo (Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2008, Nr. 823233) naują redakciją, nuo 2008 m. yra vykdoma auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros
Lietuvoje funkcija, kuria siekiama užtikrinti finansinių ataskaitų vartotojų pasitikėjimą audituotomis
finansinėmis ataskaitomis ir auditoriaus profesija. Vykdant šią funkciją, įgyvendinami Europos
Sąjungos ir Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys auditorių ir audito įmonių veiklą bei jos
priežiūrą.
Tarnyboje veikia kolegialus patariamasis organas – Audito priežiūros komitetas. Finansų
ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-125 „Dėl Finansų ministro 2011 m. lapkričio 18 d.
įsakymo Nr. 1K-369 „Dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo“ patvirtinta Audito
priežiūros komiteto personalinė sudėtis. Audito priežiūros komitetas užima svarbią vietą audito
viešosios priežiūros sistemoje ir jo pritarimas būtinas priimant sprendimą dėl daugumos Tarnybos
parengtų dokumentų, susijusių su auditorių ir audito įmonių viešąja priežiūra, ir kitais klausimais.
2016 m. I-III ketv. įvyko 8 minėto komiteto posėdžiai, kuriuose buvo nagrinėjamos atlikto
audito kokybės peržiūrų ataskaitos, svarstyti Lietuvos auditorių rūmų pateikti Tarnybai įvertinti
siūlomi sprendimai dėl nurodymų ir (ar) drausminių nuobaudų skyrimo audito įmonėms ir
auditoriams atlikto audito kokybės peržiūrų metu nustačius audito atlikimo trūkumų, svarstyti
atlikto audito tyrimo rezultatai, auditorių kontrolierių kandidatūros, 2016 m. auditorių ir audito
įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planas, Tarnybos parengti teisės aktų, reikalingų būsimoms
Audito įstatymo nuostatoms įgyvendinti, projektai, nagrinėtos auditorių padėjėjų, nesutikusių su
kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimu, apeliacijos
3.1.1. Atlikto audito peržiūros
Atlikto audito peržiūros – periodiniai auditorių ir audito įmonių patikrinimai, kuriuos atlieka
Lietuvos auditorių rūmų atrenkami ir Tarnybos tvirtinami auditoriai kontrolieriai. Visi auditoriai ir
audito įmonės turi būti patikrinami ne rečiau kaip kas šešerius metus, o auditoriai ir audito įmonės,
atlikę viešojo intereso įmonių auditus, ar kurių tikrinimo metu nustatyta trūkumų, ne rečiau kaip kas
trejus metus. Siekiant, kad atlikto audito peržiūros kuo mažiau trukdytų tiesioginiam auditorių
darbui, peržiūros paprastai atliekamos vasaros pabaigoje – rudenį, todėl peržiūrų ataskaitos
svarstomos ir sprendimai dėl jų priimami tik gruodžio – kitų metų gegužės mėnesiais.
Atsižvelgiant į tokį atlikto audito peržiūrų atlikimo laiką, šioje ataskaitoje yra pateikiama
dalis duomenų apie Auditorių ir audito įmonių atlikto audito peržiūrų 2015 metų plano vykdymą.
Šie duomenys dėl peržiūrų procedūrų atlikimo, informacijos pateikimo ir priimtų sprendimų datų
nebuvo pateikti Tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitoje.
Pagal patikslintą 2015 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito peržiūrų planą 2015
metais buvo numatyta atlikti 29 audito įmonių ir 85 auditorių atlikto audito kokybės peržiūras. Iki
2015 metų pabaigos dalis atlikto audito kokybės peržiūrų pagal 2015 metų auditorių ir audito
įmonių atlikto audito peržiūrų planą jau buvo atliktos, Lietuvos auditorių rūmai Tarnybai pateikė 4
audito įmonių ir 20 auditorių atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitas. Detalesnę informaciją apie
šias peržiūras Tarnyba pateikė 2015 metų veiklos ataskaitoje.
2016 metų I-III ketv. Tarnyba gavo ir įvertino 19 audito įmonių ir 39 auditorių atlikto audito
kokybės peržiūros ataskaitas. 7 audito įmonių ir 11 auditorių atlikto audito kokybės peržiūros metu
nustačius trūkumų, Lietuvos auditorių rūmai pateikė siūlomus sprendimus skirti nurodymus ir (ar)
drausmines nuobaudas.
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Išnagrinėjusi pateiktas audito įmonių ir auditorių atlikto audito kokybės peržiūrų ataskaitas,
susijusią informaciją, Lietuvos auditorių rūmų priimtus sprendimus ir apsvarsčius Audito priežiūros
komitete, Tarnyba 11 Lietuvos auditorių rūmų siūlomų sprendimų pritarė ir 5 Lietuvos auditorių
rūmų siūlomiems sprendimams nepritarė.
Tarnyba pritarė Lietuvos auditorių rūmų siūlomiems sprendimams 2 auditoriams skirti
nurodymus, nurodyti 2 auditoriams papildomai kelti profesinę kvalifikaciją ir iki 2016 m. gruodžio
15 d. išklausyti 4 valandas auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų, nurodyti 3 auditoriaus
papildomai kelti profesinę kvalifikaciją ir iki 2016 m. gruodžio 15 d. išklausyti 8 valandas
auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų, nurodyti 1 auditoriui papildomai kelti profesinę
kvalifikaciją ir iki 2016 m. gruodžio 15 d. išklausyti 24 valandas auditoriaus kvalifikacijos kėlimo
kursų ir nurodyti 3 audito įmonėms ištaisyti trūkumus. Tarnyba nepritarė Lietuvos auditorių rūmų
siūlomiems sprendimams nurodyti 3 auditoriams papildomai kelti profesinę kvalifikaciją ir iki 2016
m. gruodžio 15 d. išklausyti 4 valandas auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų, o priėmė sprendimą
nurodyti auditoriams papildomai kelti profesinę kvalifikaciją ir iki 2016 m. gruodžio 15 d.
išklausyti 8 valandas auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų. Taip pat Tarnyba nepritarė Lietuvos
auditorių rūmų siūlomam sprendimui nurodyti 1 auditoriui papildomai kelti profesinę kvalifikaciją
ir iki 2016 m. gruodžio 15 d. išklausyti 40 valandų auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų, o,
pripažinus trūkumus reikšmingais, priėmė sprendimą inicijuoti atlikto audito tyrimą. Be to Tarnyba
patikslino 1 Lietuvos auditorių rūmų siūlomą nurodymą audito įmonei ištaisyti trūkumus.
Įvertinus auditoriaus atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitą, kitą peržiūros metu surinktą
medžiagą Tarnyba priėmė sprendimą nepritarti Lietuvos auditorių rūmų sprendimui konstatuoti, kad
auditoriaus atlikto audito kokybės peržiūros metu trūkumų nebuvo nustatyta, ir priėmė sprendimą
konstatuoti, kad atlikto audito kokybės peržiūros metu buvo nustatyta trūkumų, bet šie trūkumai
nustatyti pirmą kartą.
Taip pat 2 audito įmonių ir 2 auditorių atlikto audito kokybės peržiūros metu nustačius
reikšmingų audito atlikimo trūkumų, Lietuvos auditorių rūmai kreipėsi dėl atlikto audito tyrimo
inicijavimo.
Tarnyba 2016 m. I-III ketv. išnagrinėjusi Lietuvos auditorių rūmų pateiktas auditorių
kontrolierių kandidatūras, suderinusi su Audito priežiūros komitetu, 2016 m. gegužės mėn.
patvirtino 5 auditorius kontrolierius 2016-2018 m. atlikti atlikto audito kokybės peržiūras. Įvertinusi
Lietuvos auditorių rūmų pateiktą informaciją, suderinusi su Audito priežiūros komitetu, Tarnyba
2016 m. liepos mėn. patvirtino 2016 m. auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų
planą.
3.1.2. Atlikto audito tyrimai
Atlikto audito tyrimai – audito kokybės patikrinimai, kuriuos esant Audito įstatyme
numatytiems atvejams atlieka specialius reikalavimus atitinkantys Tarnybos darbuotojai. Tyrimai
atliekami pagal Atlikto audito tyrimo metodiką, patvirtintą tarnybos direktoriaus 2009 m. liepos 3
d. įsakymu Nr. VAA-19 (pakeistą įstaigos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. VAA-1,
2015 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. VAA-4, 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VAA-15).
2016 m I-III ketv. buvo baigti 2 atlikto audito tyrimai. Tyrimai pradėti vadovaujantis Audito
įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Atlikto audito tyrimo metodikos 6.2 punktu, tai yra
Tarnybai gavus kreipimąsi su pasiūlymu ištirti atliktą auditą. Tyrimų rezultatus apsvarsčius Audito
priežiūros komitete, nustačius reikšmingų atlikto audito trūkumų buvo priimtas sprendimas
auditoriui pareikšti įspėjimą ir nurodyti papildomai 20 val. kelti profesinę kvalifikaciją, o audito

8
įmonei nurodyti ištaisyti kokybės kontrolės sistemos trūkumus. Kito tyrimo metu audito atlikimo
trūkumų nebuvo nustatyta.
2016 m I-III ketv. buvo pradėti 3 atlikto audito tyrimai. 2 tyrimai pradėti vadovaujantis
Audito įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Atlikto audito tyrimo metodikos 6.2 punktu, tai
yra Tarnybai gavus kreipimąsi su pasiūlymu ištirti atliktą auditą. 1 tyrimas buvo pradėtas
vadovaujantis Audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalimi ir Atlikto audito tyrimo metodikos 6.1 punktu,
tai yra Lietuvos auditorių rūmams atlikto audito kokybės peržiūros metu nustačius reikšmingų
audito atlikimo trūkumų ir kreipusis į Tarnybą prašant pradėti tyrimą.
3.1.3. Skundų ir apeliacijų, prašymų nagrinėjimas
Tarnyba nagrinėja šiuos auditorių ir auditorių padėjėjų skundus:
- auditorių padėjėjų skundai dėl atsisakymo netikrinti teorinių žinių iš Audito
įstatyme išvardytų sričių;
- auditorių padėjėjų, nesutikusių su kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimu;
- auditorių dėl kvalifikacijos kursų neįskaitymo į kvalifikacijos kėlimo kursų
valandų skaičių.
2016 m. II-III ketv. buvo gautos 2 auditoriaus padėjėjų apeliacijos dėl auditoriaus teisės
egzamino įvertinimo. Išnagrinėjus apeliacijas, suderinus su Audito priežiūros komitetu, abiem
atvejais buvo priimti sprendimai apeliaciją tenkinti iš dalies ir egzaminą pripažinti išlaikytu. 2016
m. III ketv. buvo gauta auditoriaus padėjėjo apeliacija dėl auditoriaus audito egzamino įvertinimo.
Išnagrinėjus apeliaciją sprendimas, suderinus su Audito priežiūros komitetu, bus priimtas 2016 m.
IV ketv.
Auditorių padėjėjų skundų dėl atsisakymo netikrinti teorinių žinių, auditorių skundų dėl
kvalifikacijos kursų neįskaitymo į kvalifikacijos kėlimo kursų valandų skaičių 2016 m. I-III ketv.
nebuvo gauta.
3.1.4. Lietuvos auditorių rūmų atliekamų funkcijų tikrinimas
Tarnyba analizavo ir sistemino iš Lietuvos auditorių rūmų gaunamą informaciją dėl
auditorių ir audito įmonių įrašymo ir išbraukimo iš auditorių ir audito įmonių sąrašų, auditorių ir
audito įmonių pažymėjimų galiojimo sustabdymo ir atnaujinimo ir kt.
3.1.5. Kitų funkcijų, įgyvendinant audito viešąją priežiūrą, vykdymas
Tarnyba tikrina kaip audito įmonės, atliekančios viešojo intereso įmonių auditą, laikosi
Audito įstatyme nustatytos papildomos pareigos teikti Tarnybai patvirtinimus apie savo
nepriklausomumą nuo audituojamų viešojo intereso įmonių. Tarnyba teikia audito įmonėms
pastabas ir rekomendacijas dėl šiuose nepriklausomumo patvirtinimuose pateiktos informacijos
tikslumo, išsamumo arba primena apie pareigos vykdymą.
Tarnyba taip pat nuolat analizuoja ir sistemina iš audito įmonių ir finansinių ataskaitų audito
užsakovų gaunamą informaciją apie audito sutarčių nutraukimą.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-126 „Dėl
Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos nario skyrimo“ įstaigos darbuotoja yra paskirta
Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos nare. Egzaminų komisijos posėdžiuose svarstomos
kvalifikacinių auditorių egzaminų programos, užduotys ir kiti klausimai.
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Be to 2016 m. I-III ketv. Tarnyba nagrinėjo Audito įstatymo pakeitimo projektus, dėl jų
Finansų ministerijai teikė pastabas ir pasiūlymus, rengė teisės aktų projektus, reikalingus būsimoms
Audito įstatymo nuostatoms įgyvendinti.
3.2. Darbas tarptautinėse viešosios audito priežiūros institucijas vienijančiose darbo
grupėse
Šis uždavinys yra neatskiriama viešosios audito priežiūros įgyvendinimo dalis. Didėjant
Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų pasaulio valstybių viešąją audito priežiūrą užtikrinančių
institucijų skaičiui ir jų bendradarbiavimui, Tarnyba dalyvauja trijų tarptautinių darbo grupių
veikloje: Tarptautiniame nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forume (toliau – IFIAR),
Europos audito priežiūros įstaigų komitete (toliau – CEAOB), ir Europos audito tikrinimo grupėje
(toliau – EAIG).
2016 m. liepos mėn. įvyko pirmasis CEAOB posėdis. Šis komitetas įkurtas įgyvendinant
Europos Sąjungos audito reformą ir pakeitė Europos viešosios audito priežiūros įstaigų grupę
(EGAOB), kurios veikloje Tarnybos atstovai taip pat aktyviai dalyvavo. Tarnybos atstovas
dalyvavo minėtame pirmajame CEAOB posėdyje, kurio metu buvo svarstomi organizaciniai
komiteto veiklos klausimai.
2016 m. I-III ketv. Tarnybos atstovai dalyvavo 2 EAIG posėdžiuose, kurių metu buvo
nagrinėti aktualūs klausimai dėl tikrinimų metu nustatytų trūkumų, dėl bendros tikrinimų metodikos
kūrimo ir įgyvendinimo, aptariami jungtiniai tikrinimai su PCAOB, naujojo audito priežiūros
reglamentavimo įgyvendinimo praktiniai aspektai susiję su tikrinimais, įvyko susitikimai su audito
tinklų Ernst&Young ir KPMG atstovais.
2016 m. balandžio mėn. Tarnybos atstovai dalyvavo plenariniame IFIAR posėdyje, kurio
metu įvyko susitikimas su standartų rengėjais, pasaulinių audito tinklų atstovais, buvo aptartas
daugiašalio bendradarbiavimo susitarimas, audito priežiūros inovacijos, ir IFIAR seminare, kurio
metu buvo aptariami tyrimo inicijavimo, poveikio priemonių taikymo atsakingiems asmenims,
tyrimo metu surinktų įrodymų saugojimo, sisteminimo, valdymo, tyrimo metu surinktų įrodymų
vertinimo, tyrimo atlikimo ir senaties terminų klausimai, atliekant auditą kylančių rizikų tendencijos
ir audito sritys, kuriuose daugiausiai nustatoma trūkumų, tyrimų metu renkamų įrodymų samprata ir
rūšys.
Dalyvavimas IFIAR, CEAOB ir EAIG veikloje leidžia užtikrinti tinkamą apsikeitimą
informacija, išvengti papildomo santykių tarp viešosios audito priežiūros institucijų formalizavimo,
padeda dalintis priežiūros organizavimo praktika, kuri padeda veiksmingiau vykdyti pavestas
funkcijas.
Šių tarptautinių darbo grupių veikloje Tarnyba dalyvauja ne tik rengiamų susitikimų metu,
bet taip pat bendradarbiauja keičiantis informacija, dalyvauja rengiamose apklausose.
4. TARNYBOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS SRITYJE
4.1. Verslo apskaitos standartų praktinio taikymo metodinių rekomendacijų rengimas
Per 2016 metus Tarnyba planuoja papildyti ir pakeisti 25 verslo apskaitos standartų
metodines rekomendacijas. Poreikis pataisyti ir papildyti tokį didelį metodinių rekomendacijų kiekį
atsirado dėl euro įvedimo, naujos Apskaitos direktyvos įgyvendinimo ir pavyzdinio sąskaitų plano
pakeitimo. Kadangi parengti verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų projektai turi būti
derinami su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, per 2016 m. I-III ketv. Tarnyba parengė ir
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išsiuntė derinti šių žemiau išvardintų 24 verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų
projektus:
1. 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“;
2. 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir
klaidų taisymas“;
3. 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“;
4. 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“;
5. 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“;
6. 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“;
7. 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“;
8. 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“;
9. 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“;
10. 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“;
11. 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“;
12. 23-iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“;
13. 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“;
14. 25-ojo verslo apskaitos standarto „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“;
15. 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“;
16. 27-ojo verslo apskaitos standarto „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys“;
17. 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“;
18. 32-ojo verslo apskaitos standarto „Tikrosios vertės nustatymas“;
19. 34-ojo verslo apskaitos standarto „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“;
20. 35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas“;
21. 37-ojo verslo apskaitos standarto „Jungtinė veikla“
22. 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų
apskaita, finansinės ataskaitos“;
23. 41-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių skaidymas“;
24. 43-iojo verslo apskaitos standarto „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“.
Siekiant tiksliau apskaičiuoti diskontuotų grynųjų pinigų srautų dabartinę vertę, Tarnyba
Verslo apskaitos standartų komitetui (toliau – VASK) pasiūlė taikyti tikslesnę diskontavimo
formulę, t. y. vietoj dabar metodinėse rekomendacijose esančios formulės PSNPV = PS1 : (1 + r)1 +
PS2 : (1 + r)2 + ... + PSn : (1 + r)n, kai grynieji būsimieji pinigų srautai yra periodiniai ir atskirais
laikotarpiais mokėtinų ar gautinų sumų dydžiai nesiskiria, taikyti šią formulę PSNPV = PS1 : (1 +
r)1/365 + PS2 : (1 + r)2/365 + ... + PSn : (1 + r)n/365, kai grynieji būsimieji pinigų srautai yra
neperiodiniai, skiriasi atskirais laikotarpiais mokėtinų ar gautinų sumų dydžiai, o taip pat ir
galutiniai būsimieji pinigų srautai gali priklausyti nuo skirtingų sutarties sąlygų įgyvendinimo.
VASK bus teikiamas siūlymas tikslesnės diskontavimo formulės taikymą paaiškinti 18-ojo
verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ metodinėse
rekomendacijose tiems atvejams, kai įmonėms reikia apskaičiuoti tikslesnę diskontuotų grynųjų
pinigų srautų dabartinę vertę.
Tarnybos direktorius metodines rekomendacijas tvirtins gavęs Finansų ministerijos
pritarimą.
4.2. Ūkio subjektų sudaromų finansinių ataskaitų kokybės gerinimas
Viena iš priemonių, padedančių gerinti finansinių ataskaitų kokybę yra verslo apskaitos
standartų aiškinimas rengiant atsakymus į gautus ūkio subjektų paklausimus, konsultuojant telefonu
ir į Tarnybą atvykusius asmenis.
Per 2016 m. I-III ketv. buvo atsakyta į 420 raštu ar per Tarnybos interneto svetainę gautus
paklausimus.
Suinteresuoti asmenys dažnai į Tarnybą kreipiasi ne tik rašydami paklausimus, tačiau ir
siekdami gauti konsultacijas telefonu. Atsižvelgiant į tai, kad kartais į žodžiu dėstomą situaciją
sudėtinga įsigilinti ir žodžiu suteikta konsultacija gali klaidinti asmenis, Tarnybos darbuotojai
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suinteresuotiems asmenims žodžiu pataria, kur jie galėtų rasti tinkamą atsakymą (pvz., nurodo
reglamentuojantį verslo apskaitos standartą) arba prašo užpildyti paklausimo formą Tarnybos
interneto svetainėje www.avnt.lt. Tokių skambučių Tarnyboje per dieną būna nuo kelių iki
keliolikos. Vis daugiau paklausėjų pageidauja iš karto gauti išsamesnių atsakymų dėl verslo
apskaitos standartų nuostatų taikymo išaiškinimo, todėl telefonu teikiama daugiau išsamesnių
atsakymų į paklausimus. Vieno paklausėjo konsultavimas telefonu gali užtrukti nuo 3 iki 45
minučių. Per 2016 m. I-III ketv. telefonu buvo atsakyta į 1 752 paklausimus dėl apskaitos ir
finansinių ataskaitų sudarymo. Lentelėje pateikiami konsultacijų žodžiu ir raštu skaičiai už 2015
metus ir 2016 m. I-III ketv.:
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Tarnyba atnaujina ir papildo naujais klausimais bei atsakymais svetainėje skelbiamų
dažniausiai užduodamų klausimų (D.U.K.) skiltį. Atsižvelgiant į 2015 metais įvestą eurą ir pakeistą
pavyzdinį sąskaitų planą, patikslinti esami klausimai ir atsakymų formuluotės. Patikslinti D.U.K.
bus siunčiami derinti VASK.
Tarnyba finansinių ataskaitų kokybės taip pat siekia bendradarbiaudama su valstybės
institucijomis. Su Valstybine mokesčių inspekcija bendradarbiaujama derinant finansinę apskaitą ir
mokesčių apskaičiavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas bei atsakymus į raštu gautus, tiek
su apskaita ir mokesčiais susijusius, sudėtingus atsakymus į paklausimus. Su valstybės įmonės
Registrų centras Juridinių asmenų registro departamentu bendradarbiaujama rengiant elektroninius
finansinių ataskaitų rinkinius ir konsultuojant rinkos dalyvius dėl jų pildymo. Tarnyba
bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija derinant ūkininkų, kurie verčiasi
ūkio veikla, apskaitą atsižvelgiant į 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ nuostatas.
Standarto metodinių rekomendacijų projektas buvo apsvarstytas VASK posėdyje 2016 m. rugpjūčio
30 d. Kitas standarto metodinių rekomendacijų svarstymas numatytas 2016 m. spalio 25 d. VASK
posėdyje.
2016 m. rugpjūčio 30 d. VASK posėdyje taip pat buvo apsvarstyti 32-ojo verslo apskaitos
standarto „Tikrosios vertės nustatymas“ ir 6-ojo verslo apskaitos standarto ‚Aiškinamasis raštas“
metodinės rekomendacijos. Atsižvelgus į minėtame posėdyje pateiktas komiteto narių pastabas, 32ojo verslo apskaitos standarto metodinių rekomendacijų projektas toliau derinamas su Finansų
ministerijos specialistais. 6-ojo verslo apskaitos standarto metodinių rekomendacijų projektas
pakartotinai planuojamas svarstyti 2016 m. spalio 25 d. VASK posėdyje.
2016 m. vasario ir kovo mėnesiais Tarnyba Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje
organizavo nemokamas konsultacijas verslo apskaitos standartų taikymo klausimais tema „Aktualūs
finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai ir verslo apskaitos standartų pakeitimai“. Nemokamose
konsultacijose dalyvavo apie 850 dalyvių (buhalterių, auditorių ir kitų suinteresuotų asmenų).
Pažymėtina, kad asmenų susidomėjimas šiuo, jau tampančiu kasmetiniu Tarnybos organizuojamu,
renginiu pastebimai auga. Dalyviai domisi šiuo renginiu, kviečia atvykti ir į kitus miestus. Lietuvos
žemės ūkio bendrovių asociacija 2016 m. kovo mėnesį organizavo seminarą buhalteriams ir
pranešimus skaityti kvietė Tarnybos atstovus.
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2016 m. birželio mėn. Tarnyba dalyvavo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
susisiekimo ministerijos organizuotame susitikime dėl valstybinio audito rekomendacijų
įgyvendinimo siekiant pasitarti dėl žemės sklypų, per kuriuos nutiesti keliai, apskaitos. Taip pat
Tarnyba dalyvavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuotame susitikime dėl
ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio
veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo. 2016 m. I-II ketv.
taip pat vyko keli Tarnybos ir Lietuvos banko susitikimai dėl kolektyvinio investavimo subjektų ir
kredito unijų apskaitos ir finansinių ataskaitų reglamentavimo.
Tarnybos metodologijos ir analizės skyriaus darbuotojas 2016 m. rugsėjo 14 d. dalyvavo
Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG, angl. EFRAG) standartų leidėjų
konsultaciniame forume (CFSS) ir susipažino su teikiama informacija apie Tarptautinės apskaitos
standartų valdybos projektą dėl „verslo“ apibrėžties 3-ajame tarptautiniame finansinės
atskaitomybės standarte (toliau – TFAS) Verslo jungimai; Naujosios Zelandijos kapitalo rinkos
įmonių ataskaitų vartotojų informacijos poreikį; reguliuojamą veiklą bei reguliuojamos veiklos
apskaitą Korėjoje ir Kanadoje; finansinės atskaitomybės pagrindus; 16-ąjį TFAS Nuoma; TFAS
fondo statuto keitimo projektą ir jame siūlomus keitimus.
5. TARNYBOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI TURTO IR VERSLO
VERTINIMO SRITYJE
5.1. Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimas ir vertintojo
kvalifikacijos suteikimas
Tarnyba, vykdydama jai pavestas funkcijas, organizuoja turto arba verslo vertintojo
asistento (žemiausios), vertintojo (aukštesnės) bei vertintojo eksperto (aukščiausios) kvalifikacijos
egzaminus.
Bendrieji reikalavimai turto arba verslo vertintojams yra nustatyti Lietuvos Respublikos
turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnyje ir Turto arba verslo
vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimų apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-02-11 įsakymu 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“. Pagal minėtų
teisės aktų nuostatas, turto arba verslo vertintojo asistentu gali būti fizinis asmuo, turintis aukštąjį
universitetinį išsilavinimą, įgytą žemiau nurodytų mokslų srityse, darbo, susijusio su turto arba
verslo vertinimu, patirtį ir išlaikęs turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminą.
Pretendentai, siekiantys įgyti nekilnojamojo turto vertintojo asistento kvalifikaciją, privalo
turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą fizinių mokslų srities matematikos, statistikos arba
informatikos krypties, technologijos mokslų srities bendrosios inžinerijos, statybos inžinerijos,
gamybos inžinerijos, inžinerijos arba statybų technologijų krypties arba socialinių mokslų srities
ekonomikos, verslo, vadybos arba verslo ir vadybos krypties ar teritorijų planavimo krypties.
Pretendentai, siekiantys įgyti kilnojamojo turto vertintojo asistento kvalifikaciją, privalo
turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą fizinių mokslų srities matematikos, statistikos arba
informatikos krypties, technologijos mokslų srities bendrosios inžinerijos, mechanikos inžinerijos,
elektronikos ir elektros inžinerijos, gamybos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos arba
inžinerijos krypties arba socialinių mokslų srities ekonomikos, verslo, vadybos arba verslo ir
vadybos krypties.
Pretendentai, siekiantys įgyti verslo vertintojo asistento kvalifikaciją, privalo turėti aukštąjį
universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų srities ekonomikos, verslo, vadybos arba verslo ir
vadybos krypties.
Lietuvos Respublikos Seimo narių iniciatyva siūloma mažinti turto ir verslo vertintojų
išsilavinimo reikalavimus. Tarnyba 2016 m. III ketv. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo
komitetų posėdžiuose, kuriuose buvo nagrinėjamas klausimas dėl Įstatymo 8 straipsnyje turto arba
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verslo vertintojams nustatytų išsilavinimo reikalavimų pakeitimo. Pažymėtina, kad asmenys,
norintys įgyti turto arba verslo vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, prieš tai privalo įgyti turto arba
verslo vertintojo asistento (žemiausią) kvalifikaciją, turėti ne mažesnę kaip trejų metų atitinkamos
srities (nekilnojamojo, kilnojamojo turto ar verslo) vertinimo patirtį ir išlaikyti turto arba verslo
vertintojo kvalifikacijos egzaminą. Asmenys, siekiantys tapti vertintojais ekspertais (t. y. įgyti
aukščiausią kvalifikaciją) privalo įgyti turto arba verslo vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, turėti ne
mažesnę kaip septynerių metų atitinkamos srities (nekilnojamojo, kilnojamojo turto ar verslo)
vertinimo patirtį, turėti parengus ne mažiau kaip 50 atitinkamos srities turto arba verslo vertinimo
ataskaitų ir išlaikyti turto arba verslo vertintojo eksperto kvalifikacijos egzaminą.
Per 2016 m. I-III ketv. Tarnyba surengė vertintojo asistento (žemiausios) kvalifikacijos
egzaminus 3 pretendentų grupėms (iš jų 2 – nekilnojamojo turto vertinimo srityje ir 1 – verslo
vertinimo srityje, vertintojo (aukštesnės) kvalifikacijos egzaminus 2 pretendentų grupėms (iš jų 1 –
nekilnojamojo turto vertinimo srityje ir 1 – verslo vertinimo srityje), vertintojo eksperto
(aukščiausios) kvalifikacijos egzaminą 1 pretendentų grupei (nekilnojamojo turto vertinimo srityje).
Vertintojo asistento (žemiausios) kvalifikacijos egzaminuose dalyvavo 26 asmenys, iš jų
egzaminą išlaikė – 9. Asmenims, išlaikiusiems vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminą, suteikta
vertintojo asistento (žemiausia) kvalifikacija ir išduoti vertintojo asistento kvalifikacijos
pažymėjimai (5 – nekilnojamojo turto vertinimo srityje ir 4 – verslo vertinimo srityje).
Žemiau pateikiamas grafikas iliustruoja 2016 m. I-III ketv. vykusių vertintojo asistento
(žemiausios) kvalifikacijos egzaminų rezultatus.

Vertintojo (aukštesnės) kvalifikacijos egzaminuose dalyvavo 8 asmenys, iš jų egzaminą
išlaikė – 4. Asmenims, išlaikiusiems vertintojo kvalifikacijos egzaminą, suteikta vertintojo
(aukštesnė) kvalifikacija ir išduoti vertintojo kvalifikacijos pažymėjimai (2 – nekilnojamojo turto
vertinimo srityje ir 1 – verslo vertinimo srityje). Pažymėtina, kad 1 asmuo laikė nekilnojamojo turto
vertintojo kvalifikacijos egzaminą kvalifikacijos patikrinimo tikslu, kai Turto arba verslo vertintojų
garbės teismas (toliau – Garbės teismas) skyrė jam drausminę nuobaudą – turto arba verslo
vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir kvalifikacijos patikrinimas, todėl
kvalifikacijos egzaminą išlaikiusiam vertintojui kvalifikacijos pažymėjimas nebuvo išduotas, o
buvo priimtas sprendimas panaikinti jo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymą.
Žemiau pateikiamas grafikas iliustruoja 2016 m. I-III ketv. vykusių vertintojo (aukštesnės)
kvalifikacijos egzaminų rezultatus.
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Vertintojo eksperto (aukščiausios) kvalifikacijos egzamine dalyvavo 2 asmenys, tačiau nei
vienas iš jų egzamino neišlaikė.
Kompiuterizuotosios turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių
duomenų tvarkymo ir paieškos sistemos duomenimis, 2016-09-30 vertintojo asistento (žemiausią)
kvalifikaciją turėjo 258 asmenys (iš jų 88 kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas sustabdytas),
vertintojo (aukštesnę) – 320 asmenų (iš jų 46 kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas sustabdytas).
5.2. Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo
tvarkymas
Tarnyba, tvarkydama Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų
sąrašą (toliau – Išorės vertintojų sąrašas):
1. įrašo asmenis į Išorės vertintojų sąrašą Įstatyme ir Išorės turto arba verslo vertinimo veikla
turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-07-17 įsakymu Nr. 1K-264, nustatyta tvarka;
2. išbraukia asmenis iš Išorės vertintojų sąrašo Įstatyme ir Išorės turto arba verslo vertinimo
veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklėse
nustatyta tvarka;
3. Tarnybos interneto svetainėje skelbia aktualų Išorės vertintojų sąrašą bei Tarnybos
direktoriaus sprendimus įrašyti ar išbraukti asmenis iš Išorės vertintojų sąrašo.
Į Išorės vertintojų sąrašą įrašomi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys arba jų
filialai ir turto arba verslo vertintojai, veikiantys Lietuvos Respublikoje pagal individualios veiklos
pažymą, atitinkantys Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies ir 17 straipsnio 2 dalies reikalavimus.
Vadovaujantis Įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, teisę verstis turto arba verslo vertinimo
veikla turi įmonės, atitinkančios Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus – pagal
darbo sutartį įmonėje dirba bent vienas vertintojo kvalifikaciją turintis turto arba verslo vertintojas,
bei įmonė yra apsidraudusi civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ar nepriklausomi turto
arba verslo vertintojai, kurie yra apsidraudę civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.
Vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi (2014-10-07 redakcija), turto arba verslo vertinimo
įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
metinė minimali suma turi būti ne mažesnė kaip 87 000 eurų.
Per 2016 m. I-III ketv. į Išorės vertintojų sąrašą įrašytos 2 įmonės ir 1 vertintojas, veikiantis
pagal individualios veiklos pažymą.
Vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 5 dalies 1 punktu, turto arba verslo vertinimo įmonė
išbraukiama iš Išorės vertintojų sąrašo, kai pateikia prašymą išbraukti ją iš Išorės vertintojų sąrašo.
Ataskaitiniu laikotarpiu 6 juridiniai asmenys kreipėsi į Tarnybą, prašydami išbraukti juos iš
Išorės vertintojų sąrašo. Įmonių prašymai buvo patenkinti.

15
Vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 5 dalies 3 punktu, turto arba verslo vertinimo įmonė
išbraukiama iš Išorės vertintojų sąrašo, kai turto arba verslo vertinimo įmonė ar nepriklausomas
turto arba verslo vertintojas neatitinka Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų.
Dėl minėtos priežasties iš Išorės vertintojų sąrašo per 2016 m. I-III ketv. išbraukti 5
juridiniai asmenys. Visos iš Išorės vertintojų sąrašo išbrauktos bendrovės neturėjo pagal darbo
sutartį įmonėje dirbančio ir vertintojo kvalifikaciją turinčio turto arba verslo vertintojo.
2016-09-30 duomenimis į Išorės vertintojų sąrašą buvo įrašyta 108 Lietuvos Respublikoje
įsteigti juridiniai asmenys ir 6 nepriklausomi turto arba verslo vertintojai, veikiantys Lietuvos
Respublikoje pagal individualios veiklos pažymą, iš viso – 114.
Palyginimui, 2015-09-30 į Išorės vertintojų sąrašą buvo įrašyta 118 asmenų, iš jų 113 –
Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir 5 – nepriklausomi turto arba verslo vertintojai,
veikiantys Lietuvos Respublikoje pagal individualios veiklos pažymą.

5.3. Turtą arba verslą vertinančių įmonių ir vertintojų veiklos priežiūra
5.3.1. Turtą arba verslą vertinančių įmonių ir turto arba verslo vertintojų 2015 m. veiklos
ataskaitų priėmimas ir nagrinėjimas
Įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 punktas ir 4 dalies 5 punktas nustato, kad pasibaigus
kalendoriniams metams per 3 mėnesius turto arba verslo vertinimo įmonės ir turto arba verslo
vertintojai pateikia Tarnybai savo veiklos ataskaitą.
2015-12-31 į Išorės vertintojų sąrašą buvo įrašyti ir vykdė veiklą 122 asmenys (iš jų 117
turto arba verslo vertinimo įmonių ir 5 turto arba verslo vertintojai). Per laikotarpį nuo 2016-01-02
iki 2016-03-31 viena turto arba verslo vertinimo įmonė buvo išbraukta iš Išorės vertintojų sąrašo,
todėl iki 2016-03-31 už ataskaitinį 2015 m. laikotarpį pareigą pateikti savo veiklos ataskaitas turėjo
121 asmuo (iš jų 116 turto arba verslo vertinimo įmonės ir 5 turto arba verslo vertintojai).
Pateikė veiklos ataskaitas 123 įmonės (iš jų 2 – išbrauktos iš Išorės vertintojų sąrašo 2015
m., 1 – išbraukta iš Išorės vertintojų sąrašo iki 2016-03-31), veiklos ataskaitos nepateikė 1 įmonė.
Tarnyba raštu kreipėsi į veiklos ataskaitos nepateikusią įmonę ir priminė apie prievolę
pasibaigus kalendoriniams metams per tris mėnesius pateikti Tarnybai 2015 m. veiklos ataskaitą.
Atsakydama į Tarnybos raštą, įmonė nurodė, kad vertinimo veiklos nevykdo ir pateikė prašymą
išbraukti ją iš Išorės vertintojų sąrašo. Įmonės prašymas buvo patenkintas.
2015-12-31 vykdė veiklą 589 asmenys (267 vertintojo asistentai ir 322 vertintojai), iš jų 1
vertintojas 2015 m. vykdė veiklą laikinai. Įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 5 punktas numato išimtį
dėl vertintojų veiklos ataskaitos teikimo, kai turto arba verslo vertintojas vertina turtą arba verslą
Lietuvos Respublikoje laikinai arba vienkartinai. Todėl iki 2016-03-31 už ataskaitinį 2015 m.
laikotarpį pareigą pateikti savo veiklos ataskaitas turėjo 588 asmenys (267 vertintojo asistentai ir
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321 vertintojas). Veiklos ataskaitas pateikė 561 asmuo (249 vertintojo asistentai ir 312 –
vertintojų).
Pagal Įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 3 punktą, jeigu pasibaigus kalendoriniams metams,
turto arba verslo vertintojas per 3 mėnesius be Įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodytų svarbių
priežasčių nepateikia Tarnybai paskutinių kalendorinių metų turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos
ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitos, turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas
sustabdomas.
Vertintojams ir vertintojo asistentams iki nustatyto termino nepateikusiems Tarnybai turto ir
(arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitų, buvo priimtas sprendimas
sustabdyti kvalifikacijos pažymėjimų galiojimą (žr. skyriuje Turto vertintojų kvalifikacijos
pažymėjimų galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo
panaikinimas). Po Tarnybos direktoriaus priimto sprendimo, veiklos ataskaitas už ataskaitinį
laikotarpį pateikė 2 vertintojai ir 4 vertintojų asistentai.
5.3.2. Turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimo koordinavimas
Turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimo koordinavimą Tarnyba atlieka
vadovaudamasi Turto arba verslo vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos
kėlimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-02-11 įsakymu
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“ (toliau – Aprašas). Vertintojo kvalifikacijos kėlimas per paskutinius 3 metus turi sudaryti
ne mažiau kaip 35 valandas. Per 1 kalendorinius metus vertintojui įskaitoma ne daugiau kaip 15
valandų kvalifikacijos kėlimas. Pasibaigus kalendoriniams metams per 3 mėnesius vertintojai
privalo kartu su metinėmis veiklos ataskaitomis pateikti Tarnybai pažymėjimų, kuriais
patvirtinamas dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ar konferencijose, ir (arba)
skaityto pranešimo arba paskaitos pranešimo ar dalijamosios medžiagos kopijas.
Pagal Aprašo 8 punktą, kvalifikacijos kėlimu laikoma dalyvavimas arba pranešimo ar
paskaitos skaitymas Priežiūros įstaigos (Tarnybos) arba asociacijų, vienijančių tik turto ir (arba)
verslo vertintojus ir (arba) turto arba verslo vertinimo įmones, organizuojamuose kvalifikacijos
kėlimo kursuose, seminaruose, konferencijose turto arba verslo vertinimo klausimais.
Tarnybos Licencijavimo skyrius, išnagrinėjęs vertintojų (vertintojo asistentų) turto ir (arba)
verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitose pateiktą informaciją apie kvalifikacijos
kėlimą nustatė, kad atskiriems asmenims iki 2013 – 2015 m. reikalingo kvalifikacijos kėlimo 35
valandų trūksta valandų, todėl raštu kreipėsi į šiuos vertintojus (vertintojo asistentus), prašydamas
iki nurodyto termino pateikti trūkstamą kvalifikacijos kėlimą įrodančius dokumentus.
Pažymėtina, kad dalis vertintojų (vertintojo asistentų) pateikė kvalifikacijos kėlimo
pažymėjimus, liudijančius 2016 m. vykusiuose seminaruose išklausytas kvalifikacijos kėlimo
valandas. Šios valandos buvo įskaitytos vertintojams į ataskaitinį 2013 – 2015 m. kvalifikacijos
kėlimo laikotarpį, tačiau 64 vertintojo asistentų ir 31 vertintojo kvalifikacijos kėlimo valandų
skaičius liko nepakankamas.
5.3.3. Turto vertintojų kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymas, galiojimo
sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas
Sprendimai dėl pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir
galiojimo panaikinimo Tarnyboje priimami vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 3, 5, ir 6 dalyse ir
Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ir galiojimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-02-11 įsakymu 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“, nustatyta tvarka.
Sprendimas sustabdyti ar panaikinti turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų galiojimą gali būti
priimtas turto vertintojui pateikus prašymą ar pažeidus teisės aktų, reglamentuojančių turto arba
verslo vertinimo tvarką, reikalavimus.
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5.3.3.1. Sprendimai sustabdyti turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos pažymėjimų
galiojimą.
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 6 punktu, turto arba verslo vertintojo
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas, kai turto arba verslo vertintojas pateikia
prašymą sustabdyti jo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą.
Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyba gavo 12 vertintojo asistentų (19 kvalifikacijos
pažymėjimų) ir 4 vertintojų (4 kvalifikacijos pažymėjimai) prašymus sustabdyti jiems išduotų
vertintojo asistento ir vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų galiojimą. Vertintojo asistentų ir
vertintojų prašymai buvo patenkinti.
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turto arba verslo vertintojo
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jeigu turto arba verslo vertintojas per
paskutinius 3 metus be Įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodytų svarbių priežasčių nekėlė
kvalifikacijos.
Dėl šios priežasties ataskaitiniu laikotarpiu buvo priimtas sprendimas sustabdyti
kvalifikacijos pažymėjimų galiojimą 64 vertintojo asistentams (123 kvalifikacijos pažymėjimai) ir
31 vertintojui (37 kvalifikacijos pažymėjimai).
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punktu, turto arba verslo vertintojo
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jeigu Garbės teismas priima sprendimą skirti
drausminę nuobaudą – turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo
sustabdymas ir kvalifikacijos patikrinimas. Pažymėjimo galiojimas sustabdomas, pasibaigus šio
sprendimo apskundimo terminui, jei minėtas Garbės teismo sprendimas nebuvo apskųstas, arba
įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo paliekamas galioti Garbės teismo priimtas sprendimas.
Ataskaitiniu laikotarpiu, įsiteisėjus Garbės teismo sprendimui skirti drausminę nuobaudą –
turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir kvalifikacijos patikrinimas,
kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas sustabdytas 2 vertintojams (5 – vertintojo asistento
kvalifikacijos pažymėjimai ir 3 – vertintojo kvalifikacijos pažymėjimai).
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 3 punktu, turto arba verslo vertintojo
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jeigu turto arba verslo vertintojas, pasibaigus
kalendoriniams metams, per 3 mėnesius be Įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodytų svarbių
priežasčių nepateikia Tarnybai paskutinių kalendorinių metų turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos
ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitos.
Ataskaitas apie 2015 m. vykdytą turto ir (arba) verslo vertinimo veiklą ir kvalifikacijos
kėlimą reikėjo pateikti Tarnybai iki 2016-03-31. Dalis vertintojų ir vertintojo asistentų iki nustatyto
termino nepateikė Tarnybai turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo
ataskaitų, todėl buvo priimtas sprendimas sustabdyti kvalifikacijos pažymėjimų galiojimą 18
vertintojo asistentų (33 kvalifikacijos pažymėjimai) ir 9 vertintojams (10 kvalifikacijos
pažymėjimų).
Iš viso per 2016 m. I-III ketv. Tarnyba sustabdė 94 vertintojo asistentams (180 kvalifikacijos
pažymėjimų) ir 46 vertintojams (54 kvalifikacijos pažymėjimai) kvalifikacijos pažymėjimų
galiojimą.
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5.3.3.2. Sprendimai panaikinti turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos pažymėjimų
galiojimo sustabdymą
Tai atvejais, kai turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas
sustabdomas turto arba verslo vertintojo prašymu (Įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 6 punktas),
pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai turto arba verslo vertintojas pateikia
prašymą panaikinti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą.
Per ataskaitinį laikotarpį dėl šios priežasties į Tarnybą kreipėsi 5 vertintojo asistentai ir 2
vertintojai. Tenkindama prašymus, Tarnyba panaikino 9 vertintojo asistentų ir 2 vertintojų
kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymą.
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos
pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai turto arba verslo vertintojas ne vėliau kaip
per 6 mėnesius pašalina priežastis, dėl kurių turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo
galiojimas buvo sustabdytas, t. y pateikia Tarnybai tos priežasties pašalinimo įrodymo dokumentą
arba jo kopiją ir prašymą panaikinti jo turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo
galiojimo sustabdymą.
Kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymo priežastis iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos pašalino 12 vertintojo asistentai (30 kvalifikacijos pažymėjimų) ir 14 vertintojų (17
kvalifikacijos pažymėjimų), kuriems pažymėjimų galiojimas buvo sustabdytas dėl nepakankamo
kvalifikacijos kėlimo.
Be to, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymo
priežastis taip pat pašalino 4 vertintojo asistentai (9 kvalifikacijos pažymėjimai) ir 2 vertintojai (2
kvalifikacijos pažymėjimai), kuriems pažymėjimų galiojimas buvo sustabdytas dėl nepateiktos 2015
m. turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitos.
Jeigu turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas Garbės
teismo sprendimu, priežastis, dėl kurios vertintojo pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas,
laikoma pašalinta, kai turto arba verslo vertintojas išlaiko aukščiausios iš vertintojo turimų turto
arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą.
Ataskaitiniu laikotarpiu 1 vertintojas, kuriam Garbės teismo sprendimu buvo skirta Įstatymo
29 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta drausminė nuobauda – turto vertintojo kvalifikacijos
pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir kvalifikacijos patikrinimas, išlaikė vertintojo (aukštesnės)
kvalifikacijos egzaminą, todėl jo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo sustabdymas buvo
panaikintas (3 vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimai ir 1 – vertintojo kvalifikacijos
pažymėjimas).
Iš viso per 2016 m. I-III ketv. Tarnyba panaikino 21 vertintojo asistento (51 kvalifikacijos
pažymėjimai) ir 19 vertintojų (22 kvalifikacijos pažymėjimai) kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo
sustabdymą.
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5.3.3.3. Sprendimai panaikinti turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos pažymėjimų
galiojimą
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 6 dalies 3 punktu, turto arba verslo vertintojo
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas, jeigu turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos
pažymėjimo galiojimas sustabdomas antrą kartą per paskutinius trejus metus (išskyrus šio straipsnio
3 dalies 6 punkte nurodytas priežastis – kai turto arba verslo vertintojas pateikia prašymą sustabdyti
jo turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą).
Atsižvelgus į tai, ataskaitiniu laikotarpiu buvo panaikintas 12 vertintojo asistentų (18
kvalifikacijos pažymėjimų) ir 2 vertintojų (2 kvalifikacijos pažymėjimai) kvalifikacijos pažymėjimų
galiojimas.
Pagal Įstatymo 10 straipsnio 6 dalies 4 punktą, jeigu turto arba verslo vertintojas, kuriam
buvo sustabdytas pažymėjimo galiojimas, ilgiau negu 6 mėnesius nepašalina kvalifikacijos
pažymėjimo sustabdymo priežasčių arba ilgiau nei 11 mėnesių kvalifikacijos patikrinimo metu
neišlaiko aukščiausios iš turto arba verslo vertintojo turėtų turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos
egzamino pagal Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisykles,
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas yra panaikinamas.
Dalis turto arba verslo vertintojų (vertintojo asistentų) per 6 mėnesius nepašalino priežasčių,
dėl kurių buvo sustabdytas jų kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas. Atsižvelgus į tai, kvalifikacijos
pažymėjimų galiojimas buvo panaikintas 2 vertintojų asistentams (4 kvalifikacijos pažymėjimai) ir
2 vertintojams (2 kvalifikacijos pažymėjimai).
Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat buvo panaikintas kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas 1
vertintojui (3 – vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimai ir 3 vertintojo kvalifikacijos
pažymėjimai), nes vertintojas ilgiau nei 11 mėnesių kvalifikacijos patikrinimo metu neišlaikė
aukščiausios iš turto arba verslo vertintojo turėtų turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos
egzamino pagal Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisykles. Iš viso
per 2016 m. I-III ketv. Tarnyba panaikino 14 vertintojo asistentų (25 kvalifikacijos pažymėjimai) ir
5 vertintojų (7 kvalifikacijos pažymėjimai) kvalifikacijos pažymėjimų galiojimą.

20

5.3.3.4. Sprendimai pakeisti turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos pažymėjimų
galiojimą
Tarnyba priima sprendimą išduoti naują pažymėjimą, kai vertintojas pasikeičia vardą ir
(arba) pavardę ir Tarnybai pateikia rašytinį prašymą išduoti pažymėjimą.
Ataskaitiniu laikotarpiu, pasikeitus vertintojo pavardei, į Tarnybą kreipėsi 1 vertintojas
(pakeistas 1 vertintojo asistento ir 1 vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas) ir 1 vertintojo asistentas
(pakeistas 1 vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimas).
5.3.4. Paklausimai dėl turto ir verslo vertinimo veiklos reglamentavimo ir kitų bendro
pobūdžio klausimų, susijusių su vertinimo veikla
Vadovaujantis Tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro
2015-11-23 įsakymu Nr. 1K-344 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Tarnybai nėra
suteikta oficialaus teisės aktų aiškinimo teisė, todėl Tarnyba gali tik pateikti nuomonę dėl tam tikrų
teisės aktų nuostatų reikalavimų. Tačiau Tarnyba nuolat sulaukia turto arba verslo vertintojų,
vertinimo užsakovų, advokatų, antstolių ir kitų fizinių ar juridinių asmenų paklausimų ir prašymų
paaiškinti kai kurias teisės aktų, reglamentuojančių turto ir verslo vertinimą, nuostatas, taip pat kitų
bendro pobūdžio paklausimų ir prašymų dėl klausimų, susijusių su vertinimo veikla.
Per 2016 m. I-III ketv. mėn. Tarnyba gavo 56 suinteresuotų asmenų paklausimus (prašymus)
raštu (tame tarpe ir elektroniniu paštu). Per 2016 m. I-III ketv. Tarnyba išnagrinėjo 59 paklausimus
(prašymus) (iš jų – 3 prašymai buvo gauti 2015 m., 30 prašymų – 2016 m. I-II ketv.). Taip pat
Tarnybos specialistai teikė teisines konsultacijas telefonu.
5.3.5. Prašymų dėl turto arba verslo vertintojų atliktų vertinimų nagrinėjimas
Turto ir verslo vertintojų veiklos pažeidimus (drausmės bylas) nagrinėja Garbės teismas,
tačiau teikimus iškelti drausmės bylas rengia ir teikia Tarnyba, jei išnagrinėjusi pareiškėjų skundus
nustato, kad turto arba verslo vertintojų parengtos vertinimo ataskaitos neatitinka teisės aktų
reikalavimų.
Per 2016 m. I-III ketv. Tarnyba gavo 44 prašymus (paklausimus) dėl 144 vertinimo
ataskaitų. Taip pat Tarnyba gavo 4 prašymus (1 skundą, 3 paklausimus) dėl turto vertintojo veiksmų
ir parengtų dokumentų, kurie nėra vertinimo ataskaitos.
Per 2016 m. I-III ketv. Tarnyba išnagrinėjo 36 prašymus dėl 66 vertinimo ataskaitų ir 6 kitų
dokumentų (ne vertinimo ataskaitų). Tame skaičiuje buvo išnagrinėti 8 prašymai dėl 19 vertinimo
ataskaitų ir 1 kito dokumento (ne vertinimo ataskaitos) gauti 2015 m.
Per 2016 m. I-III ketv. Tarnyba parengė 58 išvadas (iš jų – 19 išvadų parengtų VĮ Registrų
centrui) dėl vertinimo ataskaitų atitikties teisės aktų reikalavimams, kuriomis 29 vertinimo
ataskaitos buvo pripažintos neatitinkančiomis Įstatymo 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų, 29
vertinimo ataskaitų – atitinkančiomis reikalavimus. Taip pat Tarnyba pateikė 8 nuomones dėl 8
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vertinimo ataskaitų (parengtų iki naujos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcijos
įsigaliojimo, t. y. iki 2012-05-01), kurios pripažintos neatitinkančiomis Įstatymo (redakcijos,
galiojusios iki 2012-05-01) reikalavimų.
2 vertinimo ataskaitas atsisakyta nagrinėti, kadangi prašymus dėl minėtų vertinimo ataskaitų
atitikties teisės aktų reikalavimams pateikė netinkamas pareiškėjas (t. y. ne Tarnybos direktoriaus
2013-04-15 įsakymu Nr. B1-14 „Dėl Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties
Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems
reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punkte nurodytas pareiškėjas). 2 vertinimo
ataskaitos nepradėtos nagrinėti, kadangi prašymus dėl minėtų vertinimo ataskaitų atitikties
įvertinimo pateikę pareiškėjai nesumokėjo Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos
mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15
nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.611 papunktyje nustatytos valstybės rinkliavos už vertinimo
ataskaitų atitikties Įstatymo nustatytiems reikalavimams nustatymą. 6 vertinimo ataskaitos nebus
nagrinėjamos, kadangi pareiškėjai atsisakė savo prašymu įvertinti ataskaitas informuodami apie tai
Tarnybą.
Tarnybos direktoriaus 2016-09-05 įsakymu Nr.V1-349 „Dėl paklausimų dėl turto arba
verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ buvo
patvirtintos naujos redakcijos Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties
Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems
reikalavimams nagrinėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklėse patvirtintos patikrinimo
išvadų formos, kurias pildant ataskaitų nagrinėjimo metu bus išsamiau patikrintos ataskaitos.
Taisyklėse taip pat aprašyti mažareikšmiai pažeidimai, kurie nedaro įtakos vertės nustatymo
pagrindimui. Tarnybai nustačius mažareikšmius pažeidimus į Garbės teismą nesikreipiama.
Taisyklės įpareigoja Tarnybą parengus išvadą, dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos, išsiųsti ją
registruotu laišku vertintojui, vertinimo įmonei (kurios vardu yra parengta ataskaita), pareiškėjui ir
vertinimo užsakovui. Taisyklės papildytos nuostata, kuria Tarnybos vertinimų kokybės patikrinimų
skyrius kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie patikrintas ataskaitas ir jose numatytus teisės
aktų pažeidimus, apibendrina duomenis apie dažniausius pažeidimus ir su rekomendacijomis
vertintojams kiekvieną ketvirtį skelbia Tarnybos interneto svetainėje.
5.3.6. Turto arba verslo vertintojų drausmės bylų nagrinėjimas
Tarnyba per 2016 m. I-III ketv. pateikė Garbės teismui 21 teikimą dėl 34 vertinimo
ataskaitų. Iškeltos 14 drausmės bylų. Garbės teismas per 2016 m. I-III ketv. priėmė 12 sprendimų (1
teikimas buvo gautas dar 2015 m.): 6 vertintojams skirta drausminė nuobauda – pastaba; 1
vertintojui skirta drausminė nuobauda – papeikimas; 5 – byla nutraukta.
Iš 2016 m. 9 mėnesių laikotarpiu priimtų Garbės teismo sprendimų, 6 nebuvo apskųsti
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (kitų sprendimo apskundimo terminas nėra suėjęs).
Palyginimui, per visus 2015 m. priimtų 21 Garbės teismo sprendimų 7 buvo apskųsti, iš 2014 m.
priimtų 38 Garbės teismo sprendimų buvo apskųsta 15.
5.3.7. Turto arba verslo vertinimo įmonių planiniai veiklos patikrinimai
5.3.7.1. Pirminis planinis veiklos patikrinimas
Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015-12-10 įsakymu Nr. B1-253 „Dėl 2016
metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo
plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo
vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo planas, pagal kurį 2016 m. planuojama atlikti 15 į
Išorės sąrašą įrašytų turto arba verslo vertinimo įmonių ir turto arba verslo vertintojų veiklos
pirminius planinius patikrinimus. Pirmieji patikrinimai bus baigti 2016 m. III ketv. Pažymėtina, jog
5 turto arba verslo vertinimo įmonės buvo išbrauktos iš patikrinimų plano sąrašo.
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5.3.7.2. Paskesnis planinis veiklos patikrinimas
Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015-12-10 įsakymu Nr. B1-251 „Dėl 2016
metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo
plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo
vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo planas, pagal kurį 2016 m. planuojama atlikti 90 į
Išorės sąrašą įrašytų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnius planinius patikrinimus.
Pirmieji patikrinimai buvo pradėti 2016-03-02. Per 2016 m. I-III ketv. pradėti 67 vertinimo įmonių
patikrinimai. Atlikti 40 vertinimo įmonių paskesni planiniai patikrinimai (16 įmonių paskesnis
veiklos patikrinimas buvo baigtas šioms įmonėms nuo pirminio planinio patikrinimo iki paskesnio
planinio patikrinimo nesudarius nė vienos turto arba verslo vertinimo ataskaitos arba nutrauktas dėl
to, jog turto arba verslo vertinimo įmonė buvo išraukta iš patikrinimų plano sąrašo), kurių metu
patikrinta 76 vertinimo ataskaitų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Iš 76 išnagrinėtų vertinimo
ataskaitų, 25 ataskaitos pripažintos neatitinkančiomis reikalavimų.
5.3.7.3. Neplaniniai veiklos patikrinimai
2016 m. I-III ketv. neplaninių veiklos patikrinimų nebuvo atlikta.
5.3.8. Mokymų, kvalifikacijos kėlimo seminarų organizavimas
Įstatymas įgalioja Tarnybą koordinuoti turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimą.
2016-02-26 Tarnyba suorganizavo 5 akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo seminarą
„Mokestinės vertės tikslinimas individualiu vertinimu“. Seminare Valstybės įmonės Registrų centro
atstovai supažindino klausytojus su nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo, taikant
masinį vertinimą, principais ir rezultatais, mokesčių mokėtojų prašymų nekilnojamojo turto
mokestine verte laikyti vertę, nustatytą pagal individualų turto vertinimą, nagrinėjimo patirtimi.
Tarnybos darbuotojai pristatė, kokie yra reikalavimai ataskaitose pagrįsti rinkos vertę, nagrinėjo
vertinimo ataskaitų atitiktis Įstatymo 22 str. ir Turto ir verslo vertinimo metodikos reikalavimams.
Seminare dalyvavo 50 klausytojų.
2016-03-09 surengtas 5 akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo seminaras „Turto ir
verslo vertinimas nemokumo valdymo tikslais“, kuriame buvo apžvelgta nemokumo samprata,
nemokumo teisinės pasekmės ir mokumo atkūrimo galimybės, turto vertinimo ir turto vertės
ekspertizės reikšmė nemokumo procese. Seminare dalyvavo 34 klausytojai.
2016-03-21 – 2016-03-25 Tarnyba organizavo 45 akademinių valandų mokymus „Teoriniai
ir metodiniai turto bei verslo vertinimo pagrindai“, tačiau į skelbiamus mokymus neužsiregistravo
reikiamas klausytojų skaičius. Mokymo kursų data nukelta į 2016 m. liepos 11 – 15 dienas.
2016-04-11 – 2016-04-12 Tarnyba organizavo 16 akademinių valandų mokymus, skirtus
pasirengti turto vertintojo kvalifikacijos egzaminui. Mokymuose buvo nagrinėjamos visų vertinimo
sričių ypatumai ir praktinės užduotys, Tarptautinės vertinimo standartų tarybos Techniniai
informaciniai dokumentai (TID), jų teikiami praktiniai pavyzdžiai. Mokymuose dalyvavo 14
klausytojų.
2016-04-29 surengtas 5 akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo seminaras „Kai kurie
turto vertinimo aspektai“, kuriame buvo nagrinėjama nekilnojamojo turto rinkos analizės svarba
vertinimui ir kilnojamojo turto vertinimo ypatumai. Seminare dalyvavo 48 klausytojai.
2016-05-13 surengtas 5 akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo seminaras „Inžinerinių
statinių ir įrenginių vertinimas“, kuriame VĮ Registrų centro atstovas supažindino su Inžinerinių
statinių ir įrenginių grupavimu. Turto vertintojai pasidalino patirtimi ir pristatė geriausią praktiką
vertinant hidrotechninius statinius, vėjo jėgaines ir saulės energijos modulius. Seminare dalyvavo
43 klausytojai.
2016-06-22 surengtas 5 akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo seminaras „Naujos laidos
Europos vertinimo standartų – EVS 2016 – taikymo aktualijos“, kuriame Tarnybos darbuotojai
Turto vertintojų visuomenei pristatė Europos vertinimo standartų 8-osios laidos turinio, vertinimo
proceso reglamentavimo naujoves, 1-ąją Europos vertinimo metodinę nuorodą (Vertinimas
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finansinės atskaitomybės tikslu) ir 8-ąjį Europos vertinimo informacinį dokumentą (Tikrosios vertės
nustatymas pagal 13-ąjį TFAS). Seminare dalyvavo 37 klausytojai.
2016-07-11 – 2016-07-15 Tarnyba organizavo 45 akademinių valandų mokymus „Teoriniai
ir metodiniai turto bei verslo vertinimo pagrindai“, skirtus pasirengti turto vertintojo asistento
kvalifikacijos egzaminui. Mokymuose buvo nagrinėjami nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei
verslo vertinimo pagrindai, mikroekonomika ir makroekonomika, teisės pagrindai, finansų
apskaitos pagrindai bei statistika. Mokymuose dalyvavo 16 klausytojų.
2016-09-09 surengtas 6 akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo seminaras „Miško
vertinimo ypatumai“, kuriame buvo pristatyti miško pažinimo pagrindai, miško vertinimo ypatumai
bei 2016 m. laidos Europos vertinimo standartų nuostatos ir jų taikymas vertinant mišką. Seminare
dalyvavo 46 klausytojai.
5.3.9. Turto ir verslo vertinimo metodologijos ir vertinimo veiklos klausimai
Metodologijos ir analizės skyriaus specialistai prisidėjo prie Licencijavimo skyriaus turto ir
verslo vertintojų kvalifikacijos egzaminų testų ir užduočių formavimo, vertintojų kvalifikacijos
kėlimo programos sudarymo ir konkrečių seminarų ir kursų organizavimo. Didžiausias dėmesys
skirtas vertintojo eksperto egzaminų klausimams ir užduotims sudarymui ir naujos, 2016 m., laidos
Europos vertinimo standartų (European Valuation Standards 2016; toliau – EVS 2016) pristatymui
bei taikymo aktualijoms aptarti.
Metodologijos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Steponas Deveikis 2016 m.
gegužės 13–14 dienomis Briuselyje dalyvavo Europos turto vertintojų asociacijų grupės (TEGoVA)
metiniame susitikime (konferencijoje ir generalinėje asamblėjoje), kur buvo pristatyta ši vertinimo
standartų laida ir aptarti aktualūs turto vertinimo metodologijos klausimai. Tarptautinių vertinimo
standartų ir Europos vertinimo standartų taikymas Lietuvoje nustatytas Įstatyme ir Turto ir verslo
vertinimo metodikoje. Buvo parengta ir Tarnybos interneto svetainėje paskelbta (2016-05-19)
informacija apie EVS 2016 laidos įsigaliojimą nuo 2016 m. birželio 1 d., pristatant dokumento
turinį. Skyriuje parengti dviejų aktualiausių standartų 1-ojo EVS „Rinkos vertė“ ir 2-ojo EVS „Kiti
nei rinkos vertė vertinimo pagrindai“ vertimo į lietuvių kalbą pirminės versijos. Ši medžiaga
pristatyta 2016-06-22 turto vertintojams Tarnybos organizuotame seminare „Naujos laidos Europos
vertinimo standartų – EVS 2016 – taikymo aktualijos“ ir vėliau organizuotuose seminaruose,
mokymo kursuose.
2016 m. III ketvirtį Metodologijos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas S. Deveikis
skaitė pranešimus turto ir verslo vertinimo metodologijos klausimais Tarnybos organizuotuose turto
vertintojų asistentų mokymo kursuose (2016-07-11), taip pat miško vertinimo tema Tarnybos 201609-09 organizuotame seminare „Miško vertinimo ypatumai“
Kartu su vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus specialistais analizuotos pagal juridinių ir
fizinių asmenų paklausimus bei planinio patikrinimo metu pateiktos turto ir verslo vertinimo
ataskaitos, jų atitikimas Įstatymo 22 straipsnio ir kitiems teisės aktų reikalavimams, dalyvauta
rengiant Tarnybos išvadas ir teikimus Turto ir verslo vertintojų garbės teismui, taip pat dalyvauta
šio teismo posėdžiuose.
Parengti atsakymai į gautus ūkio subjektų ir turto vertintojų paklausimus dėl turto ir verslo
vertinimo metodologijos, Turto ir verslo vertinimo metodikos, Tarptautinių ir Europos vertinimo
standartų taikymo. Šiais klausimais konsultuota ir telefonu ar – į Tarnybą atvykusius asmenis –
žodžiu. Tokių konsultacijų būna po keletą per savaitę.
6. TARNYBOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI NEMOKUMO
SRITYJE
6.1. Bankroto
administratoriaus,
bankroto
administratoriaus
padėjėjo
ir
restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimų išdavimas ir sprendimų panaikinti jų galiojimą
priėmimas. Fizinių ir juridinių asmenų įrašymas į Įmonių restruktūrizavimo administravimo
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paslaugas teikiančių asmenų sąrašą ir (ar) Asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo
paslaugas, sąrašą ir išbraukimas iš šių sąrašų
Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo,
šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“, Bankroto administratoriaus
pažymėjimo ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo išdavimo ir įmonių bankroto
administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2016-01-25 įsakymu Nr. 1K-34, Bankroto ir restruktūrizavimo
administratorių atestavimo komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016-01-19 įsakymu Nr. 1K-24, priima: dokumentus bankroto administratoriaus egzaminui laikyti,
išduoda bankroto administratoriaus pažymėjimus ir įrašo į asmenų, teikiančių įmonių bankroto
administravimo paslaugas, sąrašą, dokumentus bankroto administratoriaus padėjėjo egzaminui
laikyti ir išduoda bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimus bei dokumentus juridinių
asmenų dėl įrašymo į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą.
Taip pat, Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų
sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“, Restruktūrizavimo
administratoriaus pažymėjimo išdavimo ir įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas
teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisyklėmis bei Bankroto administratoriaus pažymėjimo ir
bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo išdavimo ir įmonių bankroto administravimo
paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2016-01-25 įsakymu Nr. 1K-34, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių
atestavimo komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-01-19
įsakymu Nr. 1K-24, priima: dokumentus restruktūrizavimo administratoriaus egzaminui laikyti,
išduoda restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimus, fizinius bei juridinius asmenis įrašo į
įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą.
Tarnyba per 2016 m. I-III ketv. gavo 24 asmenų prašymus leisti laikyti kvalifikacijos
egzaminą ir išduoti bankroto administratoriaus pažymėjimą, 21 asmens prašymus leisti laikyti
kvalifikacijos egzaminą ir išduoti bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimą ir 8 asmenų
prašymus leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ir išduoti restruktūrizavimo administratoriaus
pažymėjimą.
Per 2016 m. I-III ketv. įvyko 5 Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo
komisijos posėdžiai. Egzaminus laikė 12 pretendentų, siekiančių įgyti teisę teikti bankroto
administravimo paslaugas, 5 pretendentai, siekiantys įgyti teisę dirbti bankroto administratoriaus
padėjėju, ir 4 pretendentai, siekiantis įgyti teisę teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas.
Egzaminus išlaikė – 8 pretendentai, kurie siekė įgyti teisę teikti bankroto administravimo paslaugas,
3 pretendentai, kurie siekė įgyti teisę dirbti bankroto administratoriaus padėjėju, ir 2 predententai,
kurie siekė įgyti teisę teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas.
Tarnyba per 2016 m. I-III ketv. fiziniams asmenims išdavė 4 bankroto administratoriaus
pažymėjimus, 2 restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimus ir 2 bankroto administratoriaus
padėjėjo pažymėjimus, panaikino – 5 bankroto administratoriaus pažymėjimus ir 2
restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimus.
Į asmenų, teikiančių Įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą ataskaitiniu
laikotarpiu buvo įrašyti 3 fiziniai asmenys ir 14 juridinių asmenų, o į Įmonių restruktūrizavimo
administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą – 3 fiziniai asmenys bei 1 juridinis asmuo.
Tarnyba ataskaitiniu laikotarpiu 6 fizinius asmenis ir 12 juridinių asmenų išbraukė iš Įmonių
bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo (1 fizinis asmuo išbrauktas iš sąrašo
jam prašant) ir 2 fizinius asmenis – iš Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas
teikiančių asmenų sąrašo.
2016-09-30 teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas turėjo 513 fizinių ir 333
juridiniai asmenys, 49 asmenys turėjo teisę dirbti bankroto administratoriaus padėjėju. Teisę teikti
įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas turėjo 104 fiziniai ir 57 juridiniai asmenys.
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2016 m. I-III ketv. Tarnyba Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikė siūlymus dėl
Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo išdavimo ir įmonių restruktūrizavimo
administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisyklių bei Bankroto
administratoriaus pažymėjimo ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo išdavimo ir
įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisyklių pakeitimų.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-08 įsakymu Nr. 1K-284 buvo patvirtintos
patikslintos Bankroto administratoriaus pažymėjimo ir bankroto administratoriaus padėjėjo
pažymėjimo išdavimo ir įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo
sudarymo taisyklės bei Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo išdavimo ir įmonių
restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisyklės. Šiuo
įsakymu taip pat buvo patvirtintos Bankroto administratoriaus pažymėjimų ir bankroto
administratoriaus padėjėjo pažymėjimų, išduotų terminuotam laikotarpiui, keitimo taisyklės bei
Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimų, išduotų terminuotam laikotarpiui, keitimo
taisyklės, nustatančios bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo bei
restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimų, galiojusių 2012 m. kovo 1 d, keitimo tvarką.
Planuojama, kad 2016 m. IV ketvirtį naujai išduodami bankroto administratoriaus, bankroto
administratoriaus padėjėjo, restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimai bus spausdinami ant
saugiųjų pažymėjimų blankų. Šiuo metu bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus
padėjėjo, restruktūrizavimo administratorių pažymėjimai yra spausdinami ant blankų, kurie nėra
priskirti prie saugiųjų dokumentų blankų. 2016-06-23 Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų
blankų technologinės apsaugos nustatymo komisija (toliau – Komisija) nusprendė Bankroto
administratoriaus pažymėjimo, Bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo ir
Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo blankus priskirti technologinės apsaugos lygiui ir
polygiui (2016-06-23 Komisijos sprendimas Nr. 32-4 „Dėl dokumentų blankų ir oficialiųjų
žymėjimo ženklų priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui“). Iki 2016 m. III ketv.
pabaigos saugieji pažymėjimų blankai nėra atspausdinti.
6.2. Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos
tobulinimas
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 13 d. 3 p. yra nustatyta, kad bankroto
administratorius (fizinis asmuo) privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją, o Lietuvos Respublikos
įmonių restruktūrizavimo įstatymo 22 str. 3 d. 2 p. nustatyta, kad restruktūrizavimo administratoriai
turi nuolat kelti kvalifikaciją.
Atsižvelgdama į šias teisės aktų nuostatas ir siekdama nustatyti, ar administratoriai laikosi
šių nuostatų reikalavimų, Tarnyba 2016-04-18 kreipėsi į bankroto administratorius ir
restruktūrizavimo administratorius su prašymu pateikti informaciją apie kvalifikacijos tobulinimą
už praeitus metus ir pateikti kvalifikacijos tobulimą patvirtinančius įrodymus.
Šiuo metu Tarnyba nagrinėja administratorių pateiktą informaciją ir kvalifikacijos tobulimą
patvirtinančius įrodymus.
2016-06-22 buvo pateikti pasiūlymai Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl Bankroto
administratorių veiklos priežiūros taisyklių, Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros
bei Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso projektų, kuriuose numatyti
teisės aktų normų pakeitimai, susiję su bankroto ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos
tobulinimu.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl Bankroto ir
restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ buvo patvirtintas Bankroto ir
restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksas. Šio kodekso 6.1 punkte nustatyta, kad bankroto
ir restruktūrizavimo administratoriai, laikydamiesi profesinės kompetencijos principo, turi turėti
pakankamai žinių ir nuolat tobulinti kvalifikaciją, gilinti profesines žinias, gerai išmanyti įstatymus
ir kitus teisės aktus, kurių reikia administravimo paslaugoms teikti. Įmonių bankroto įstatyme ir
Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytu nuolatiniu kvalifikacijos tobulinimu laikomas
administratoriaus dalyvavimas mokymuose (kursuose, seminaruose) Bankroto ir restruktūrizavimo
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administratorių atestavimo komisijos patvirtintos administratorių atestavimo programos temomis ne
mažiau kaip 24 akademines valandas per kalendorinius metus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymo Nr. 1K-286 2
punktu, atitiktis Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1 papunktyje
nustatytam reikalavimui dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos tobulinimo
netikrinama pirmaisiais įrašymo į asmenų, teikiančių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą ir
(arba) įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą kalendoriniais
metais.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-05 įsakymu Nr. 1K-270 „Dėl bankroto
administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ buvo
patvirtintos Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklės ir Restruktūrizavimo
administratorių veiklos priežiūros taisyklės. Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių
27.3 punkte bei Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių 27.3 punkte nustatyta
Tarnybai pareiga kasmet, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 dienos patikrinti, ar
administratoriai praėjusiais kalendoriniais metais tobulino kvalifikaciją. Taip pat nurodyta, kad
administratorių kvalifikacijos tobulinimo tvarką nustato Tarnyba.
Administratorių kvalifikacijos tobulinimo tvarką Tarnyba planuoja parengti ir patvirtinti
2016 m. IV ketvirtyje.
6.3. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros įgyvendinimas
6.3.1. Konsultavimas ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės
aktų pažeidimams, atlikimas
Vadovaujantis Tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro
2015-11-23 įsakymu Nr. 1K-344 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Tarnybai nėra
suteikta oficialaus nemokumą reglamentuojančių teisės aktų aiškinimo teisė, todėl Tarnyba gali tik
pateikti nuomonę dėl tam tikrų teisės aktų nuostatų reikalavimų. Tačiau Tarnyba nuolat sulaukia
fizinių ir juridinių asmenų (tame tarpe ir administratorių) paklausimų ir prašymų paaiškinti kai
kurias teisės aktų, reglamentuojančių nemokumo procesą, nuostatas, taip pat kitų bendro pobūdžio
paklausimų ir prašymų dėl klausimų, susijusių su nemokumu. Tarnyba teikia konsultacijas raštu ir
žodžiu.
Be to, 2016-01-27 Tarnybos atstovai skaitė pranešimą Nacionalinės bankroto
administratorių asociacijos rengtame seminare tema „Lietuvos Respublikos įmonių bankroto
įstatymo pakeitimai 2016 m.“
2016-02-15 parengta 2015 m. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių veiklos
priežiūros ataskaita Nr. D4-199, kuri paskelbta Tarnybos interneto svetainėje.
Patobulinus Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos Bankroto proceso
posistemę (toliau – Programa), skirtą padėti bankroto administratoriams kontroliuoti įmonių
bankroto proceso veiklas, įvykdyti veiklas kaip užduotis, sekti vykdomų užduočių atlikimo
terminus, gauti priminimus elektroniniu paštu apie artėjančius užduočių įvykdymo terminus, 201605-09 Tarnyba pristatė Programą, jos naudojimo galimybes bankroto administratoriams. Pristatymo
metu taip pat buvo atsakyta į bankroto administratorių aktualius klausimus dėl bankroto ir
restruktūrizavimo procesų administravimo. Programos Naudotojo vadovai išsiųsti visiems bankroto
administratoriams elektroniniu paštu. 2016-05-24 Programa pristatyta Nacionalinės bankroto
administratorių asociacijos rengtame seminare.
Per 2016 m. I-III ketv. pateikti pasiūlymai Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl
nemokumo procesą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.
Tarnybos interneto svetainėje paskelbta apie 2016-07-05 Lietuvos Respublikos finansų
ministro įsakymu Nr. 1K-270 patvirtintas Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių veiklos
priežiūros taisykles, 2016-07-13 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-286
patvirtintą Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksą, 2016-08-30 Tarnybos
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direktoriaus įsakymu Nr. V1-341 patvirtintas Planinių ir neplaninių bankroto administratorių
veiklos patikrinimų taisykles, 2016-09-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V1-399 patvirtintas
Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisykles.
Administratoriams informacija taip pat pateikta elektroniniu paštu.
2016-09-29 Tarnybos atstovas dalyvavo Nacionalinės verslo administratorių asociacijos
atvirame seminare – diskusijoje.
6.3.2. Bankroto administratorių veiklos patikrinimai
2016-08-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V1-341 patvirtintos naujos Planinių ir
neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklės.
6.3.2.1. Planiniai bankroto administratorių veiklos patikrinimai
2015-11-09 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau –
Departamentas) direktoriaus įsakymu Nr. V-284 patvirtintas 2016 m. planuojamų tikrinti bankroto
administratorių sąrašas, kuriuo numatyta planinius bankroto administratorių veiklos patikrinimus
pradėti vykdyti nuo 2016-05-02. Minėtas įsakymas pakeistas 2016-04-15 Tarnybos direktoriaus
įsakymu Nr. V1-139, kuriuo numatyta planinius bankroto administratorių veiklos patikrinimus
pradėti nuo 2016-07-01.
2016 III ketv. buvo pradėti 15 bankroto administratorių veiklos planinių patikrinimų.
6.3.2.2. Neplaniniai bankroto administratorių veiklos patikrinimai
Neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų pagrindai yra numatyti Planinių ir
neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų 2016-08-30 Tarnybos
direktoriaus įsakymu Nr. V1-341, 20 punkte, t. y.:
- Tarnybai gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą
prašymą ar pavedimą atlikti administratoriaus veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos
institucijos prašymą;
- Tarnybai gavus asmenų pareiškimą, ar kitą dokumentą (toliau – skundas) dėl
administratoriaus veiklos, turint informacijos ar kilus kitų pagrįstų įtarimų dėl administratoriaus
veiksmų ar neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų nustatytų
reikalavimų;
- siekiant patikrinti, ar buvo pašalinti administratoriaus veiklos ankstesnio patikrinimo metu
nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;
- Tarnybos vykdomos stebėsenos metu, gavus informacijos apie teisės aktų pažeidimų
požymius administratoriaus veikloje.
Per 2016 m. I-III ketv. gauti 164 įvairūs asmenų skundai (prašymai) dėl bankroto
administratorių veiklos, pagal išnagrinėtus skundus, pradėti 74 neplaniniai administratorių veiklos
patikrinimai.
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Per 2016 m. I-III ketv. iš viso baigti 174 neplaniniai bankroto administratorių veiklos
patikrinimai, iš kurių 94 neplaniniai bankroto administratorių veiklos patikrinimai buvo inicijuoti
Tarnybos (Departamento) iniciatyva.
Kaip matyti iš žemiau pateikto paveikslo, teisės aktų pažeidimai nustatyti 77,0 proc. (134
patikrinimų) neplaninių patikrinimų atveju, 23,0 proc. (40 patikrinimų) neplaninių patikrinimų
atveju pažeidimų nustatyta nebuvo. Per 2016 m. I-III ketv. už teisės aktų pažeidimus, nustatytus
atlikus 134 neplaninius veiklos patikrinimus, nuobaudos skirtos 39 atvejais (24 įspėjimai ir 15 viešų
įspėjimų). 95 neplaninių patikrinimų atveju už nustatytus pažeidimus poveikio priemonės
netaikytos, pagal aplinkybes administratoriams pateiktos rekomendacijos.

6.3.3. Restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimai
2016-09-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V1-399 patvirtintos Planinių ir neplaninių
restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklės.
Įgyvendinant 2015 m. atlikto valstybinio audito ataskaitos „Įmonių restruktūrizavimo
proceso valdymas“ 4 priede Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, kurio
teises ir pareigas nuo 2016-01-01 perėmė Tarnyba, pateiktą rekomendaciją, Planinių ir neplaninių
restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklėse numatyti atlikti visapusiški ir
tiksliniai planiniai restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimai.
6.3.3.1. Planiniai restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimai
Taip pat, Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų
taisyklių, patvirtintų Departamento direktoriaus 2011-07-27 įsakymu Nr. V-61 (2015-06-29
įsakymo Nr. V-135 redakcija), 7 punktas nustatė, kad: ,,Planinis administratoriaus veiklos
patikrinimas (toliau – planinis patikrinimas) atliekamas pagal Departamento direktoriaus įsakymu
patvirtintą planuojamų tikrinti administratorių sąrašą (toliau – patikrinimų planas), kuris
tvirtinamas ne rečiau kaip kas 2 metai“. Atsižvelgiant į tai bei į tai, kad dėl restruktūrizavimo
administratorių galimai netinkamos veiklos pateikiama labai nedaug skundų (prašymų),
vadovaujantis minėtu punktu, nuspręsta 2016 m. neatlikti restruktūrizavimo administratorių veiklos
planinių patikrinimų.
6.3.3.2. Neplaniniai restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimai
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Neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų pradėjimo pagrindai
numatyti Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių,
patvirtintų 2016-09-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V1-399, 20 punkte, t. y.:
- Tarnybai gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą
prašymą ar pavedimą atlikti administratoriaus veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos
institucijos prašymą;
- Tarnybai gavus asmenų pareiškimą, ar kitą dokumentą dėl administratoriaus veiklos, turint
informacijos ar kilus kitų pagrįstų įtarimų dėl administratoriaus veiksmų ar neveikimo, kurie gali
prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų nustatytų reikalavimų;
- siekiant patikrinti, ar buvo pašalinti administratoriaus veiklos ankstesnio patikrinimo metu
nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;
- Tarnybos vykdomos stebėsenos metu, gavus informacijos apie teisės aktų pažeidimų
požymius administratoriaus veikloje.
Per 2016 m. I-III ketv. iš viso gauti 2 skundai (prašymai) dėl restruktūrizavimo
administratorių veiklos. Per 2016 m. I-III ketv. iš viso atlikti 3 neplaniniai restruktūrizavimo
administratorių veiklos patikrinimai (1 Tarnybos iniciatyva), kurių metu administratorių veikloje
pažeidimų nustatyta nebuvo.
6.4. Bankroto administratorių kandidatūrų siūlymas
Atsižvelgiant į nuo 2013-03-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto
įstatymo nuostatas, Tarnyba per 2016 m. I-III ketv. pateikė 56 atsakymus apylinkių teismams dėl
fizinių asmenų bankroto administratorių kandidatūrų siūlymo.
6.5. Nemokumo procesų analizė
Per 2016 m. I-III ketv. parengtos ir paskelbtos Tarnybos interneto svetainėje 9 Įmonių
bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto procesų eigos ataskaitos:
1. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto procesų apžvalga
2015 m. sausio–gruodžio mėn.
2. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto procesų apžvalga
2016 m. sausio–kovo mėn.
3. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto procesų apžvalga
2016 m. sausio–liepos mėn.
4. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga už laikotarpį 1993–2016-01-31.
5. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga už laikotarpį 1993–2016-02-29.
6. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga už laikotarpį 1993–2016-05-31.
7. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga už laikotarpį 1993–2016-07-31.
8. Lietuvos Statistikos departamentui pateiktos dvi Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bei
fizinių asmenų bankroto procesų apžvalgos už 2015 m. ir 2016 m. I pusm. bei pagal sutartį
suformuoti duomenys (Excel formatu) apie bankroto ir restruktūrizavimo procesus.
Parengtos ir pateiktos kitos analizės bei duomenys apie įmonių restruktūrizavimo ir bankroto
procesą:
1. Finansų ministerijai duomenys apie įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesą.
2. Ūkio ministerijai duomenys apie įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesą (angliškas
variantas „Data on restructuring and bankruptcy proceedings“).
3. Ūkio ministerijai duomenys apie bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių dydį pagal
darbuotojų skaičių.
4. Finansų ministerijai ataskaita apie supaprastintus bankroto procesus.
5. Per 2013-2015 m. baigtų įmonių bankroto procesų administravimo išlaidų analizė ir
pateikti pasiūlymai Finansų ministerijai dėl bankroto administravimo išlaidų ir atlyginimo bankroto
administratoriui dydžių nustatymo.
6. Pateikti atsakymai į klausimus, kuriuos pateikė savaitraštis „Buhalterija“.
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7. Parengta ir pateikta Finansų ministerijai ataskaita 2010–2014 m. bei 2015 m. baigtų
bankroto procesų analizė apie kreditorių reikalavimų tenkinimą, administravimo išlaidų dalį,
bankroto proceso vidutinę trukmę ir kt.
8. Pateikti skaičiavimai dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2018 metų
strateginiame veiklos plane numatytų programos 01-02 vertinimo kriterijų vykdymo 2016 m. I-II
ketv.
Atlikti Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos (toliau – ĮRBIS)
tobulinimo darbai:
1. Parengti pasiūlymai dėl ĮRBIS esamų funkcionalumų patikslinimo (daugelis patikslinimų
atlikta). Išnagrinėtas kitų institucijų duomenų gavimo ir teikimo automatizuotu būdu ĮRBIS
poreikis.
2. Atlikti testavimo darbai perkeliant ĮRBIS serverius iš Ūkio ministerijos į Finansų
ministeriją.
3. Išanalizavus esamus Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos
funkcionalumus ir duomenų rinkinius, darbui su ĮRBIS supaprastinimui įdiegiant papildomus
funkcionalumus ir administracinės naštos sumažinimui parengti pasiūlymai ĮRBIS modernizavimui.
4. Papildyti Tarnyboje tvarkomų informacijos rinkmenų aprašymai Informacijos rinkmenų
sąraše.
7. TARNYBOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI GARANTINIO FONDO
ADMINISTRAVIMO SRITYJE
7.1. Garantinio fondo administratoriaus gautos paraiškos
2016 m. I-III ketv. Garantinio fondo administratorius gavo 643 bankrutuojančių ir
bankrutavusių įmonių paraiškas skirti lėšas iš Garantinio fondo, kuriose prašoma skirti išmokas
6362 bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams. Prašoma skirti išmokų suma
darbuotojams sudaro 6168,8 tūkst. Eur, vienam darbuotojui vidutiniškai apie 1,0 tūkst. Eur.
Garantinio fondo administratoriaus gautų paraiškų duomenų suvestinė
Gautos paraiškos per I-III ketv.
Paraiškų skaičius
Darbuotojų skaičius
Prašoma skirti darbuotojams
Laikotarpis
(vnt.)
(žm.)
išmokų suma (tūkst. Eur)
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Iš viso:

2015 m.
46
102
85
106
74
91
71
47
74
696

2016 m.
55
82
106
70
56
71
59
74
70
643

2015 m.
357
1260
719
965
979
1102
931
487
693
7493

2016 m.
478
984
1577
666
367
589
552
523
626
6362

2015 m.
275,4
951,4
574,8
867,6
885,0
1115,3
1004,6
377,8
598,3
6650,2

2016 m.
370,9
964,5
1620,3
919,3
277,3
493,8
493,2
439,8
589,7
6168,8

Per 2016 m. I-III ketv. prašoma skirti iš Garantinio fondo lėšų 12,1 tūkst. Eur sumą kredito
įstaigų operacijoms apmokėti ir 58,8 tūkst. Eur sumą bankroto administratoriams už paraiškų
parengimą.
Lyginant 2016 m. ir 2015 m. I-III ketv., Garantinio fondo administratoriaus gautų paraiškų
skaičius sumažėjo 7,622 proc. (2015 m. I-III ketv. gauta 696 paraiškos, 2016 m. I-III ketv. – 643
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paraiškos). 2016 m. I-III ketv. paraiškose nurodytų darbuotojų skaičius sumažėjo 15,10 proc.
lyginant su 2015 m. I-III ketv. (2015 m. I-III ketv. – 7493 darbuotojai, 2016 m. I-III ketv. – 6362
darbuotojai). Lyginant 2016 m. I-III ketv. ir 2015 m. I-III ketv. paraiškose prašomų skirti išmokų
darbuotojams sumas, matyti, kad šis rodiklis mažėjo 7,24 proc. (2015 m. I-III ketv. prašomų išmokų
darbuotojams suma sudarė 6650,2 tūkst. Eur, o 2016 m. I-III ketv. – 6168,8 tūkst. Eur).
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2015 I‐III
ketv.

696

7493

6650,2

2016 I‐III
ketv.

643

6362

6168,8

Garantinio fondo administratoriaus gautų paraiškų duomenys
2015-12-31 duomenimis, Garantinio fondo administratoriaus dar nagrinėjamų paraiškų
skaičiaus likutį sudarė 39 paraiškos, todėl per 2016 m. I-III ketv. Garantinio fondo administratoriaus
nagrinėtų paraiškų skaičius viršija gautų per šį laikotarpį paraiškų skaičių – iš viso 682 paraiškos.
Per 2016 m. I-III ketv. Garantinio fondo administratoriaus nagrinėjamos paraiškos buvo pateiktos
dėl įmonių, kurioms bankroto bylos iškeltos tiek iki 2012 m. gruodžio 31 d., tiek nuo 2013 m.
sausio 1 d., įsigaliojus naujai Garantinio fondo įstatymo redakcijai, dėl ko šios paraiškos buvo
nagrinėjamos ir išmokos iš Garantinio fondo lėšų skiriamos tiek pagal naująją Garantinio fondo
įstatymo redakciją, tiek pagal teisės normas, galiojusias iki Garantinio fondo įstatymo naujosios
redakcijos įsigaliojimo.
Garantinio fondo administratorius fizinių asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, paraiškų
skirti lėšas iš Garantinio fondo iki 2016 m. III ketv. pabaigos negavo.
7.2. Garantinio fondo tarybos skirtos išmokos iš Garantinio fondo lėšų
2016 m. I-III ketv. buvo organizuojami ir įvyko 13 Garantinio fondo tarybos posėdžiai. Per
2016 m. I-III ketv. Garantinio fondo taryba priėmė sprendimus dėl išmokų iš Garantinio fondo lėšų
skyrimo pagal 569 Garantinio fondo administratoriaus išnagrinėtas paraiškas. Iš viso per laikotarpį
Garantinio fondo taryba skyrė 5260,6 tūkst. Eur su darbo santykiais susijusių išmokų iš Garantinio
fondo lėšų 5314 darbuotojų (vidutiniškai 1,0 tūkst. Eur vienam darbuotojui).
2016 m. I-III ketv. Garantinio fondo tarybos posėdžių suvestinė
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2016-03-04

Paraiškų, dėl kurių
priimtas
sprendimas
posėdyje, skaičius
(vnt.)
110

2016-03-25

64

429

386,7

2016-04-07

40

837

869,2

2016-04-21

55

893

873,5

2016-05-05

28

470

728,5

2016-05-20

45

342

306,5

2016-06-16

43

200

184,6

2016-06-30

31

153

144,5

2016-07-14

35

172

108,9

2016-08-05

33

388

348,8

2016-08-26

50

340

324,3

2016-09-19

35

302

294,3

2016-09-30*

-

-

-

Iš viso:

569

5314

5260,6

Garantinio fondo
tarybos posėdžio data

Darbuotojų, kuriems
skirtos Garantinio
fondo lėšos, skaičius
(žm.)

Skirta Garantinio fondo
lėšų darbuotojams pagal
paraiškas (tūkst. Eur)

788

690,8

* 2016-09-30 įvyko Garantinio fondo tarybos posėdis dėl Garantinio fondo veiklos klausimų. Garantinio fondo
tarybos sprendimai dėl skiriamų išmokų bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams priimami nebuvo.

Garantinio fondo taryba taip pat per 2016 m. I-III ketv. Skyrė 38,9 tūkst. Eur išmokų
bankroto administratoriams už paraiškų parengimą ir 2,3 tūkst. Eur išmokų kredito įstaigų
operacijoms apmokėti.
2016 m. I-III ketv. Garantinio fondo administratorius Garantinio fondo tarybai svarstyti
pateikė 15,46 proc. mažiau paraiškų, lyginant su 2015 m. I-III ketv. (2015 m. I-III ketv. – 673
paraiškos, o 2016 m. I-III ketv. – 569 paraiškos). Darbuotojų, kuriems buvo skirtos išmokos iš
Garantinio fondo lėšų, skaičius 2016 m. I-III ketv. Yra 23,54 proc. mažesnis negu 2015 m. I-III
ketv. (2015 m. I-III ketv. išmokos iš Garantinio fondo lėšų skirtos 6950 darbuotojų, o 2016 m. I-III
ketv. – 5314 darbuotojų). Vertinant per 2016 m. I-III ketv. ir 2015 m. I-III ketv. Garantinio fondo
tarybos posėdžiuose skirtų išmokų iš Garantinio fondo lėšų darbuotojams sumas, matyti, kad šis
rodiklis sumažėjo 15,25 proc. (2015 m. I-III ketv. skirtų išmokų darbuotojams suma sudarė 6207,2
tūkst. Eur, 2016 m. I-III ketv. – 5260,6 tūkst. Eur).
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6207,2

2016 I‐III
ketv.

569

5314

5260,6

Garantinio fondo tarybos posėdžių duomenys
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1409 „Dėl Garantinio
fondo tarnybos sudėties patvirtinimo“ 2 p., 2016 m. III ketv. keitėsi ir Lietuvos Respublikos
finansų ministrės 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1K-347 „Dėl Garantinio fondo tarnybos
personalinės sudėties patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. vasario 17 d.
įsakymo Nr. 1K-61 „Dėl Garantinio fondo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimas)
buvo patvirtinta nauja Garantinio fondo tarybos personalinė sudėtis.
7.3. Garantinio fondo lėšos
Garantinio fondo lėšų likutis 2016 m. III ketv. pabaigoje sudaro 31706,8 tūkst. Eur, iš kurio
dalis lėšų, atsižvelgiant į įsipareigojimus, nėra laisvai disponuojamos – grąžintų į valstybės iždo
bendrąją sąskaitą ir išmokėtinų Garantinio fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigai sudaro 1587,2
tūkst. Eur, 2016 m. rugsėjo 30 d. gautose pirminėse paraiškose prašomas išmokų iš Garantinio
fondo likutis sudaro 962,3 tūkst. Eur. Garantinio fondo lėšų einamosios sąskaitos likutis 2016 m. III
ketv. pabaigoje sudarė 27341,8 tūkst. Eur.
Per 2016 m. I ketv. Garantinio fondo lėšų dalis buvo investuota į trumpalaikius terminuotus
indėlius, kurie laikotarpio pabaigoje, t.y. 2016 m. I ketv. pab., sudarė 5427,0 tūkst. Eur.
2016 m. vasario mėn. buvo išpirkti ilgalaikiai vertybiniai popieriai (obligacijos), kurių
nominali vertė 1558,4 tūkst. Eur (įsigijimo savikaina 1446,2 tūkst. Eur).
Šiuo metu dalis Garantinio fondo lėšų yra investuotos į terminuotus vertybinius popierius
(obligacijas), kurių nominali vertė 4365,0 tūkst. Eur (įsigijimo savikaina 4574,5 tūkst. Eur) (šių
vertybinių popierių (obligacijų) išpirkimas numatomas 2016 m. spalio mėn.).
Įmonių įmokos į Garantinį fondą per 2016 m. I-III ketv. Sudarė 11948,1 tūkst. Eur, o iš
Garantinio fondo lėšų per 2016 m. I-III ketv. bankrutuojančioms ir bankrutavusioms įmonėms
pervesta 4997,8 tūkst. Eur.
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2016 m. sausis

2018,9

0,0

2287,0

23985,4

2016 m. vasaris

1226,6

0,0

5193,6

22427,0

2016 m. kovas

1147,2

698,5

22710,3

5427,0

2016 m. balandis

1202,5

1218,9

23897,4

4365,0

2016 m. gegužė

1428,0

1631,9

23792,6

4365,0

2016 m. birželis

1239,3

334,9

24740,4

4365,0

2016 m. liepa

1154,4

355,8

25593,4

4365,0

2016 m. rugpjūtis

1516,4

426,9

26658,4

4365,0

2016 m. rugsėjis

1014,8

330,9

27341,8

4365,0

Viso:

11948,1

4997,8

Garantinio fondo lėšos, tūkst. Eur
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 246
(toliau – Nutarimas) patvirtintų Garantinio fondo nuostatų 36 p., 2016 m. I-III ketv. iš Garantinio
fondo lėšų grynais pinigais bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams išmokėta 10,1
tūkst. Eur suma. Lyginant su 2015 m. I-III ketv., iš Garantinio fondo lėšų išmokėta 14,78 proc.
didesnė grynųjų pinigų suma (2015 m. išmokėta 8,8 tūkst. Eur).
2016 m. I-III ketv. Garantinio fondo administratoriui, dėl to kad nebuvo rasti visi
bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojai buvo grąžinta 67,6 tūkst. Eur suma skirta iš
Garantinio fondo lėšų. Tuo tarpu išmokos iš grąžintų lėšų (kai darbuotojai ar jų įpėdiniai pateikia
prašymą išmokėti šias lėšas) 2016 m. I-III ketv. Siekia 32,4 tūkst. Eur.
Dėl neteisingai nurodytų bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių banko sąskaitų rekvizitų
2016 m. I-III ketv. Garantinio fondo administratoriui buvo grąžinta 1,9 tūkst. Eur suma, kuri tą patį
metų ketvirtį ir išmokėta.
Iš viso, imant duomenis nuo 2001 m., Garantinio fondo administratoriui grąžintų ir
išmokėtinų išmokų sumų likutis 2016 m. III ketv. pabaigoje sudaro 1587,2 tūkst. Eur.
Grąžintų į Garantinį fondą neišmokėtų išmokų suvestinė už 2016 m. I-III ketv. laikotarpį
pateikiama lentelėje.
2016 m. I-III ketv. grąžintų į Garantinį fondą neišmokėtų išmokų suvestinė
Laikotarpis
Grąžinta skirtų nepanaudotų
Išmokėta išmokų iš
Grąžintų lėšų likutis
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lėšų
(tūkst. Eur)
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Iš viso:

8,6
0,0
3,6
20,7
14,5
9,4
2,5
4,5
3,8
67,6

grąžintų nepanaudotų
lėšų
(tūkst. Eur)
4,0
0,9
4,1
3,3
9,1
1,6
2,3
4,9
2,2
32,4

mėnesio pabaigai
(tūkst. Eur)
1559,4
1558,5
1557,9
1575,4
1579,6
1587,3
1586,0
1585,7
1587,2
-

Atkreiptinas dėmesys, jog vadovaujantis 2012-06-19 Lietuvos Respublikos Garantinio fondo
įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-2079 (nauja įstatymo redakcija) ir 2014-12-23 šio įstatymo 2
straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1531 nuostatomis nuo 2016 m. I ketv. pradžios turi būti
nurašomi grąžintų į valstybės iždo bendrąją sąskaitą lėšų likučiai. Per 2016 m. I-III ketv. buvo
nurašyta 1,4 tūkst. Eur bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams skirtų Garantinio
fondo lėšų, kurios buvo grąžintos į valstybės iždo bendrąją sąskaitą.
Valstybės įmonei Turto bankui 2016 m. I-III ketv. iš viso perduota 4906,7 tūkst. Eur dydžio
kreditorinių reikalavimų į 417 bankrutuojančias ir bankrutavusias įmones, o kreditorinio
reikalavimo tenkinimas per 2016 m. I-III ketv. iš Valstybės įmonės Turto banko sudarė 871,7 tūkst.
Eur.
2016 m. GFA kreditorinio reikalavimo perleidimo ir tenkinimo suvestinė
GFA kreditorinio reikalavimo
Perleidžiamas GFA
Sumokėta dalis VĮ
tenkinimas iš:
kreditorinis
Turto bankui nuo
bankrutuojančių
Laikotarpis
reikalavimas VĮ
tenkintų kreditorinių
ar bankrutavusių
VĮ Turto banko
Turto bankui (tūkst.
reikalavimų
įmonių (tūkst.
(tūkst. Eur)
Eur)
(tūkst. Eur)
Eur)
9,3
Sausis
75,2
5,7
Vasaris
54,0
50,6
Kovas
409,6
Balandis
845,3
115,0
14,2
Gegužė
454,6
49,0
6,0
Birželis
2419,5
70,7
8,7
Liepa
7,0
0,9
Rugpjūtis
824,6
7,4
0,9
Rugsėjis
362,7
0,1
83,7
10,3
0,1
871,6
Iš viso:
4906,7
107,6
871,7
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Skirta dalis VĮ Turto
bankui nuo tenkintų
kreditorinių
reikalavimų
107,6 tūkst. Eur
2,19 %

Netenkintas GFA
kreditorinio
reikalavimo dalis
3927,4 tūkst. Eur
80,04 %

Tenkinta GFA
kreditorinio
reikalavimo dalis
871,7 tūkst. Eur
17,77 %

GFA kreditorinio reikalavimo tenkinimas per 2016 m. I-III ketv.
7.4. Garantinio fondo administravimo išlaidos
Garantinio fondo administravimo išlaidos 2016 m. I-III ketv. Sudarė 163 787,87 Eur, t. y.
69,61 proc. Garantinio fondo administravimui numatytos lėšų sumos patvirtintos 2016 m.
Garantinio fondo administravimo išlaidų sąmatoje.
2014-09-16 Garantinio fondo taryba patvirtino (Garantinio fondo tarybos posėdžio
protokolas Nr. GF2-18) (2015-02-12 Garantinio fondo taryba perpatvirtino (Garantinio fondo
tarybos posėdžio protokolas Nr. GF2-1) Garantinio fondo administravimo išlaidų sąmatą bei suteikė
teisę Garantinio fondo administratoriui, esant poreikiui, šią sąmatą koreguoti neviršijant bendros
2016 m.
Garantinio fondo lėšų sąmatoje numatytos Garantinio fondo administravimui skirtos lėšų
sumos. Garantinio fondo administratoriui per 2016 m. I ketv. kilo poreikis pakeisti Garantinio fondo
administravimo išlaidų sąmatą – 2016-03-23 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo
valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-100
sąmata buvo pakeista, numatant sumažintą lėšų poreikį kanceliarinėms prekėms ir papildomą lėšų
poreikį bylinėjimosi išlaidoms.
Garantinio fondo administratoriui per 2016 m. II-III ketv. poreikio pakeisti Garantinio fondo
administravimo išlaidų sąmatą nekilo.
2016 m. I-III ketv. Garantinio fondo administravimui panaudotų lėšų suvestinė
Sąmata
Faktinis
Faktinis
Faktinis
Faktinis
(Eur)
panaudojimas panaudojimas panaudojimas panaudojimas
I ketv.
II ketv.
III ketv.
I-III ketv.
(Eur)
(Eur)
(Eur)
(Eur)
Garantinio fondo
administravimui
235 300,00 38 038,95
92 815,77
32 933,15
163 787,87
numatytų lėšų suma
PLANUOJAMOS
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IŠLAIDOS:
1. Ūkinės išlaidos
susijusios su
reorganizavimu
2. Komunalinės
paslaugos
3. Pašto paslaugos
4. Kanceliarinės prekės
5. IT paslaugos
6. Informavimo
paslaugos
7. Darbo užmokestis
8. Mokėtina suma VĮ
Turto bankui
9. Bylinėjimosi išlaidos

15 000,00

3 736,11

4 981,48

4 981,48

13 699,07

5 150,00

608,81

955,77

392,80

1 957,38

150,00
2 800,00
14 000,00

8,68
36,14
-

43,58
-

17,36
-

69,62
36,14
-

2 000,00

1 027,00

-

-

1 027,00

96 000,00

14 323,80

16 036,72

17 042,07

47 402,59

100 000,00

18 101,04

70 798,22

10 499,44

99 398,70

200,00

197,37

-

-

197,37

Galutinis mokėjimas Garantinio fondo administravimo 2016 m. III ketv. išlaidoms padengti
iš Garantinio fondo lėšų nebuvo atliktas pagal susitarimą su Lietuvos Respublikos finansų
ministerija dėl šių išlaidų apmokėjimo iš biudžeto lėšų ir vėliau atliekant išlaidų kompensavimą
Garantinio fondo lėšomis, išskyrus atsiskaitymus su Valstybės įmone Turto banku, jie vykdomi
užskaitymo būdu.
7.5. Garantinio fondo administravimo skyriaus kita veikla
Garantinio fondo administratorius organizavo ir įgyvendino bankroto administratorių bei jų
darbuotojų (padėjėjų, finansininkų) mokymus Garantinio fondo klausimais, kuriuose buvo pristatyta
aktuali Garantinio fondo veikla ir atsakyta į mokymų dalyviams rūpimus klausimus, taip pat
organizuota kita veikla, įgyvendinant Nutarimo 17.14. p. numatytą įpareigojimą teikti bankroto
administratoriams metodinę, informacinę pagalbą, konsultuoti administratorius paraiškų pildymo ir
teikimo, išmokų iš Garantinio fondo skyrimo klausimais.
8. TARNYBOS KITA VEIKLA
8.1. Buhalterių profesionalų sąrašo tvarkymas
Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 6 d. ir
10¹ str., tvarko Buhalterių profesionalų sąrašą. Tarnyba įrašo asmenis į Buhalterių profesionalų
sąrašą, vadovaudamasi Buhalterių profesionalų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir
išbraukimo iš jo taisyklių, patvirtintų Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015-12-30 įsakymu
Nr. V-12 „Dėl buhalterių profesionalų įrašymo į Buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo
taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Į Buhalterių profesionalų sąrašą įrašomas asmuo, kuris pateikia prašymą ir yra:
1. Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės auditorius vienijančios profesinės
organizacijos, priklausančios Tarptautinei buhalterių federacijai (toliau – TBF), narys ir (arba)
2. Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės buhalterius vienijančios profesinės
organizacijos, priklausančios TBF, narys.
Pažymėtina, kad 1 ir 2 punktuose nurodytais nariais pripažįstami asmenys, atitinkantys
žemiau nurodytus kriterijus:
a) asmuo yra Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės auditorius ir (arba)
buhalterius vienijančios profesinės organizacijos, kuri yra TBF narė, narys. Lietuvos arba kitos
Europos Sąjungos valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios profesinės
organizacijos, kurios yra kandidatės į TBF narius ar kitais pagrindais dalyvaujančios TBF veikloje,
šiame punkte nurodytomis TBF narėmis nelaikomos;
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b) asmuo yra išlaikęs a) punkte nurodytos Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos valstybės
narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios profesinės organizacijos narystei būtinus
kvalifikacinius egzaminus, organizuojamus pagal TBF narystės reikalavimus;
c) pagal TBF narystės reikalavimus jam taikomi a punkte nurodytos Lietuvos arba kitos
Europos Sąjungos valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios profesinės
organizacijos nustatyti profesinės kvalifikacijos kėlimo, etikos reikalavimai ir kokybės užtikrinimo,
drausminių nuobaudų sistemos.
Per 2016 m. I-III ketv. Tarnyba išnagrinėjo 103 pretendentų, norinčių būti įrašytais į
buhalterių profesionalų sąrašą, prašymus. 101 pretendentų prašymai atitiko Buhalterių profesionalų
įrašymo į sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių nustatytus reikalavimus ir jie buvo įrašyti į Buhalterių
profesionalų sąrašą. 2 pretendentų prašymai neatitiko reikalavimų, todėl Tarnyba kreipėsi į juos su
prašymu patikslinti pateiktą prašymą ir pateikti papildomus dokumentus. Per nustatytą terminą
pretendentai nepatikslino prašymo ir nepateikė trūkstamų dokumentų, todėl Tarnyba,
vadovaudamasi Buhalterių profesionalų įrašymo į sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių 24 punktu,
priėmė sprendimą nutraukti prašymo įrašyti į Buhalterių profesionalų sąrašą nagrinėjimą.
Aktualus Buhalterių profesionalų sąrašas skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.
8.2. Teisminiai ginčai
Per 2016 m. I-III ketv. Tarnyba pateikė 59 atsiliepimus, 12 rašytinių paaiškinimų, 1 skundą,
9 prašymus teismams. Taip pat Tarnybos specialistai per 2016 m. I-III ketv. dalyvavo 49 teismo
posėdžiuose.
8.3. Ryšiai su visuomene
Pagrindinis viešųjų ryšių tikslas – operatyviai ir kompetentingai supažindinti visuomenę su
Tarnybos vykdoma veikla.
Viešieji ryšiai Tarnyboje formuojami įgyvendinant šias priemones: teikiant aktualią
informaciją sukurtoje Tarnybos interneto svetainėje www.avnt.lt; atsakant į interesantų paštu ar
elektroniniu paštu pateiktus klausimus; tiesiogiai aptarnaujant interesantus Tarnyboje.
Per 2016 m. I-III ketv. Tarnyboje gauti ir užregistruoti 20563 įvairūs raštai, paklausimai,
skundai. Per tą patį laikotarpį Tarnyboje parengti ir užregistruoti 3508 įvairaus pobūdžio raštai,
atsakymai, sprendimai, bei parengti 2071 įvairūs Tarnybos vidaus dokumentai. 2016-09-05 Tarnyba
pasirašė sutartį dėl DVS „Kontoros“ atnaujinimo.
8.4. Kova su korupcija
Tarnyba Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikė veiklos sritis, kurioje tikslinga
atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-06-14
įsakymo Nr. 1K-247 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Finansų ministro valdymo
sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose tikslinga 2016 metais atlikti antikorupcinę analizę ir
vertinimą, nustatymo“ 5 p. nustatyta, kad 2016 m. tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą
Tarnybos veiklos srityje - auditorių ir audito įmonių atlikto audito tyrimai. Tarnybos interneto
svetainėje sukurtas skyrius „Korupcijos prevencija“ ir jame skelbiama informacija apie korupcijos
prevencijos priemonių įgyvendinimą. Vadovaujantis Finansų ministerijos ir Finansų ministro
valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2007-09-20 įsakymu Nr. 1K-261(2012-09-06 įsakymo Nr. 1K-300
redakcija) 9 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-06-14 įsakymo Nr. 1K-247 „Dėl
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų
veiklos sričių, kuriose tikslinga 2016 metais atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, nustatymo“ 5
p. sudaryta darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei auditorių ir audito įmonių atlikto audito
tyrimų srityje.
8.5. Viešieji pirkimai
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Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Tarnybos
supaprastintų
viešųjų
pirkimų
taisyklėmis,
patvirtintomis
Tarnybos
direktoriaus
2016 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V1-135:
2016 m. I ketv. įvykdė 35 supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus, kurių bendra suma
sudarė 73520,31 Eur. Pagal pirkimo objekto rūšis lėšos pasiskirstė taip:
1. prekėms pirkti – 2004,79 Eur ;
2. paslaugoms pirkti – 71515,52 Eur., iš jų „Tarnybinių kelionių organizavimo“ pirkimas
kuriame numatyta 24 mėnesių sutarties vertė 50000 Eur.
2016 m. II ketv. įvykdė 53 supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus, kurių bendra
suma sudarė 71459,73 Eur. Pagal pirkimo objekto rūšis lėšos pasiskirstė taip:
1. prekėms pirkti – 7434,33 Eur ;
2. paslaugoms pirkti – 64025,4 Eur.
2016 m. III ketv. įvykdė 27 supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus, kurių bendra
suma sudarė 62459,31 Eur. Pagal pirkimo objekto rūšis lėšos pasiskirstė taip:
1. prekėms pirkti – 41995,29 Eur ;
2. paslaugoms pirkti – 20464,02 Eur.
Viso per 2016 m. I-III ketv. įvykdyti 115 supaprastinti mažos vertės viešieji pirkimai:
1. prekėms pirkti - 51434,41 Eur ;
2. paslaugoms pirkti – 156004,94 Eur.
Bendra suma - 207439,35 Eur.
9. FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS
Pajamos iš turto vertintojų ir turtą ar verslą vertinančių įmonių valstybinės priežiūros
2016 m. I-III ketv. sudarė 15002,62 Eur, tai pajamos iš turto vertintojų asistentų bei turto vertintojų
kvalifikacijos kėlimo.

Mėnuo

Vasaris
Kovas
Balandis
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugsėjis

2016 m.I-III ketv. pajamos, gautos iš Tarnybos vykdomos veiklos
Valstybinis
Pajamos
Pavadinimas
Kaina
Privatus sektorius
sektorius
viso
Suma
Asmenų Suma
(Eur)
Asmenų sk. (Eur)
sk.
(Eur)
(Eur)
Seminaras
Seminaras
Mokymai
Seminaras
Seminaras
Seminaras
Mokymai
Seminaras

36,20
36,20
92,64
36,20
36,20
36,20
260,66
43,44
Viso

47
33
12
47
40
35
14
42
270

1701,40
1194,60
1111,68
1701,40
1448,00
1267,00
3649,24
1824,48
13897,80

3
1
2
1
3
3
2
15

108,60
36,20
185,28
36,20
108,60
108,60
521,32

1810,00
1230,80
1296,96
1737,60
1556,60
3175,60
4170,56
1824,48
1104,82 15002,62

Tarnybai pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-2018 metų strateginį veiklos
planą priemonei „Įgyvendinti valstybės politiką finansinės atskaitomybės ir audito, turto ir verslo
vertinimo bei nemokumo valdymo srityse“ 2016 m. skirta valstybės biudžeto lėšų 1208000 Eur, iš
jų 777000 Eur darbo užmokesčiui. Tarnybos 2016 m. I-III ketv. asignavimų planas sudaro 911000
Eur, iš jų darbo užmokesčiui suplanuota 587000 Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų 2016 m.
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patvirtintas planas – 23000 Eur, iš jų 3000 Eur ilgalaikiam turtui įsigyti. Pajamų įmokų 2016 m. III
ketv. planas sudaro 18000 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį surinkta ir pervesta į valstybės biudžetą 15002,62 Eur pajamų
įmokų už Tarnybos suteiktas paslaugas.
2016 m. I-III ketv. asignavimų panaudojimas
Asignavimai
Patvirtinti
Panaudoti
asignavimai (Eur)
asignavimai
(Eur)
Iš viso asignavimų programai
929000
722559
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1) Lietuvos Respublikos valstybės
911000
709431
biudžetas
2) Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
18000
13128
________________

Asignavimų
panaudojimas
(%)
78
78
73

