---------------------------------------2018 m. sausio 24 d., NIPC -----------------------------------------------------ESAMA SITUACIJA DĖL NVO ATASKAITŲ REGISTRŲ CENTRUI IR/AR VMI
Esamos finansinių ataskaitų formos juridiniams subjektams
1. Finansinių ataskaitų rinkinys: balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas - teikiama RC
2. Metinė pelno mokesčio deklaracija* - teikiama VMI
3. Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita, jei gauta parama iš verslo įmonių - teikiama VMI
*Jei organizacija nevykdo ūkinės – komercinės veiklos, ji gali parašyti prašymą VMI ir 5 metų laikotarpiui atidėti šios Pelno
(nuostolio) ataskaitos teikimą VMI
SIŪLYMAI FINANSŲ MINISTERIJAI DĖL FINANSINIŲ IR VEIKLOS ATASKAITŲ FORMOS
Siūloma visiems ne pelno vienetams (asociacijoms, labdaros ir paramos fondams) pildyti RC online būdu ir teikti trumpąją
finansinę ir veiklos ataskaitą, o itin mažiems ne pelno subjektams (pvz. NVO), kurių metinės finansinės įplaukos (apyvarta)
neviršija 10 tkst. EUR, nevykdo ūkinės komercinės veiklos ir kuriose yra ne daugiau kaip 2 darbuotojai teikti tik trumpąją
finansinę ataskaitą, joje nurodant pajamas iš (kiekvienu punkto atveju pildoma – jei taikoma):
Finansavimo šaltinis

Suma EUR

Finansinis lėšų likutis iš praėjusio ataskaitinio metų laikotarpio
LR valstybės ir (ar) savivaldybių konkurso būdu skirto tikslinio finansavimo projektų vykdymui
Viešųjų pirkimų vykdymo, paslaugų ar prekių pardavimo (ūkinės – komercinės veiklos pajamos)*
Juridinių ir (ar) fizinių asmenų skirtos paramos**
Gyventojų skirtos 2% GPM dalies
Nario mokesčio
Kitų pajamų šaltinių (pvz. užsienio valstybių parama ir/ar projektinis finansavimas)
VISO PAJAMŲ PER PRAĖJUSIUS MOKESTINIUS METUS
*Jei gaunamos pajamos pagal šį šaltinį – privaloma teikti pelno (nuostolio) ataskaitą
**Jei gaunamos pajamos pagal šį šaltinį – privaloma teikti paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitą
Ir per ataskaitinius mokestinius metus nurodant patirtas išlaidas EUR bendrai, jų nedetalizuojant. Esant įsiskolinimams, nurodyti
trumpalaikių įsipareigojimų sumą (skolą).
Vietoje aiškinamojo rašto teikiama supaprastinta metinės veiklos ataskaita, kurioje nurodoma:
Organizacijos įkūrimo metai

Įrašyti datą

Organizacijos tikslai, pagrindinės veiklos sritys

Įrašyti tikslą ir veiklos sritis

Dalyviai (steigėjai, dalininkai, nariai), darbuotojų ir savanorių skaičius:

Įrašyti:

•
•

Asociacijos pateikia tik fizinių asmenų skaičių, o jei vienija ir/ar juridinius
asmenis - jų pavadinimus
Labdaros ir paramos fondai, Viešosios įstaigos pateikia dalyvių pavadinimus
(jei jie - juridiniai asmenys), ir/arba fizinių asmenų vardus ir pavardes

Dalyvių pavadinimą (skaičių)
Darbuotojų skaičių (jei yra)
Savanorių skaičių (jei yra)

Trumpa informacija apie praėjusių metų veiklą, vykdytus projektus

Įrašyti trumpą veiklos apžvalgą

Kita, organizacijos nuožiūra laisva forma teikiama informacija

Teikiama savo nuožiūra

Trumpąją finansinę ir veiklos ataskaitą teikia visi ne pelno subjektai (asociacijos, fondai, viešosios įstaigos), o tie, kurie per
praėjusius finansinius metus vykdė ūkinę-komercinę veiklą, turėjo įdarbintų darbuotojų ar kurių finansinės įplaukos (apyvarta)
viršijo 10 tkst. EUR, papildomai teikia balansą ir veiklos rezultatų ataskaitas.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMOS, GALIOJANČIOS NUO 2016-01-01
AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS INFORMACIJA
Šiame skyrelyje skelbiamos finansinių ataskaitų formos, kurios naudojamos sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau
prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.
Sudarant finansines ataskaitas ir teikiant jas Juridinių asmenų tvarkytojui, rekomenduojame naudoti elektroninius
finansinių ataskaitų rinkinius. Informaciją, kaip pildyti ir teikti elektroninius finansinių ataskaitų rinkinius, galima rasti
valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/p/62.
Skelbiamos finansinių ataskaitų formos paruoštos naudoti „Excel“ programoje. Dokumentų apsaugos lygį įmonės
nusistato pačios. Tarnyba už neigiamus padarinius neteisingai naudojant finansinių ataskaitų formas ir formules
atsakomybės neprisiima.
Labai mažų įmonių, pasirinkusių taikyti 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ 8 punkte nurodytą
finansinių ataskaitų rinkinį:
1. Trumpo balanso forma
2. Trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos forma
Mažų įmonių ir labai mažų įmonių, nepasirinkusių 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ 8
punkte nurodyto finansinių ataskaitų rinkinio ir taikančių tokius pačius finansinių ataskaitų sudarymo ir apskaitos
tvarkymo reikalavimus kaip ir mažos įmonės:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sutrumpinto balanso forma
Balanso forma
Pelno (nuostolių) ataskaitos forma
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma (jei įmonė pasirenka rengti savo nuožiūra)
Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma (jei įmonė pasirenka rengti savo nuožiūra)
Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma (jei įmonė pasirenka rengti savo nuožiūra)

Aktualu:
• Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
• Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo
taisyklėmis
• Labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimas
(ištrauka iš 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB dėl mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo, OL
L 124, 2003 5 20, p. 36). KOMISIJOS PRIIMTI MIKROĮMONIŲ, MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ APIBRĖŽIMAI
1 straipsnis. Įmonė
Įmonė yra subjektas, užsiimantis ekonomine veikla, nepriklausomai nuo jo teisinio statuso. Į įmonės apibrėžimą įeina
visų pirma savarankiškai dirbantys asmenys ir šeimos verslai, tarp jų amatai ar kita veikla, bei reguliariai ekonominę
veiklą vykdančios ūkinės bendrijos ar asociacijos.
2 straipsnis
Darbuotojų skaičius ir finansinės viršutinės ribos, apsprendžiančios įmonių kategorijas
1. Į mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) kategoriją įeina įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų
ir kurių metinė apyvarta neviršija 50 milijonų eurų, ir (ar) metinė balanso suma neviršija 43 milijonų eurų.
2. MVĮ kategorijoje, "maža įmonė" apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 asmenų ir kurios metinė
apyvarta ir (arba) metinė balanso suma neviršija 10 milijonų eurų.
3. MVĮ kategorijoje, "mikroįmonė" apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų ir kurios metinė
apyvarta ir (arba) metinė balanso suma neviršija 2 milijonų eurų.

Kokias finansines ataskaitas reikia rengti nuo 2016 m.
Seimas, įgyvendindamas Apskaitos direktyvos pakeitimus, Finansinės atskaitomybės įstatymą išdėstė nauja
redakcija. Apskaitos direktyvoje nustatyti labai mažų, mažų, vidutinių ir didelių įmonių rodiklių dydžiai, vienodos
rodiklių ribos bei atitinkami atskiroms įmonių kategorijoms taikomi finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai.
Vienodomis ribomis siekiama užtikrinti, kad būtų padidintos galimybės palyginti finansines ataskaitas. Taigi pakeistų
įstatymų tikslas – įgyvendinti Apskaitos direktyvos nuostatas, kuriomis siekiama sumažinti administracinę naštą, ypač
mažoms ir vidutinėms įmonėms, padidinti finansinių ataskaitų aiškumą, galimybes jas palyginti.
Pagal Apskaitos direktyvą iš mažų įmonių galima reikalauti parengti tik 3 finansines ataskaitas, todėl Įmonių
finansinės atskaitomybės įstatyme įtvirtinta, kad mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro balansas, pelno
(nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas. Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro 5 finansinės
ataskaitos, kaip yra nustatyta ir šiuo metu. Naujame įstatymo skirsnyje pateikiamos įmonių kategorijos ir jų kriterijai
bei šių kategorijų įmonių finansinių ataskaitų rinkinių sudėtis detalizuojama lentelėje:
Kategorijų pavadinimai
skirstymo kriterijai

ir

Labai mažos
(kurių ne mažiau kaip
du rodikliai paskutinę
finansinių metų dieną
neviršija šių dydžių)
350 000

Balanse
nurodyto
turto
vertė, Eur
Pardavimo grynosios pajamos 700 000
per ataskaitinius finansinius
metus, Eur
Vidutinis metinis darbuotojų 10
skaičius pagal sąrašą per darbuotojų
ataskaitinius finansinius metus
Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis
Balansas
Taip
(trumpas balansas)
Pelno
Taip
(nuostolių) ataskaita
(trumpa pelno
(nuostolių) ataskaita)
Pinigų
̶
srautų ataskaita
Nuosavo
̶
kapitalo pokyčių ataskaita
Aiškinamasis
Savo nuožiūra
raštas
Metinis
Neprivalo (tačiau
pranešimas
tam tikrą informaciją
turi
pateikti
po
balansu)

Mažos įmonės
(kurių ne mažiau kaip du
rodikliai
paskutinę
finansinių metų dieną
neviršija šių dydžių)
4 000 000

Vidutinės įmonės
(kurių ne mažiau kaip du
rodikliai
paskutinę
finansinių metų dieną
neviršija šių dydžių)
20 000 000

Didelės įmonės
(kurių ne mažiau kaip du
rodikliai
paskutinę
finansinių metų dieną
viršija dydžius)
Daugiau
kaip 20 000 000
Daugiau
kaip 40 000 000

8 000 000

40 000 000

50
darbuotojų

250
darbuotojų

Daugiau
kaip 250 darbuotojų

Taip
(arba sutrumpintas)
Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Savo nuožiūra

Taip

Taip

Savo nuožiūra

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Neprivalo (tačiau
tam tikrą informaciją
turi
pateikti
aiškinamajame rašte)*

Taip
(AB,
UAB, tikrosios ūkinės
bendrijos
ir
komanditinės
ūkinės
bendrijos, kurių visi
tikrieji nariai yra AB ar
UAB)*

Taip
(AB,
UAB, tikrosios ūkinės
bendrijos
ir
komanditinės
ūkinės
bendrijos, kurių visi
tikrieji nariai yra AB ar
UAB)

* – Mažos ir vidutinės įmonės gali nepateikti tam tikros nefinansinės informacijos.
Įmonė priskiriama kitai įmonių kategorijai tuo atveju, kai nurodyti rodikliai paskutinę finansinių metų
dieną neviršijami ar pradedami viršyti 2 iš eilės finansinius metus. Kai labai maža įmonė nepasirenka taikyti išimčių,
leidžiamų labai mažoms įmonėms, jai taikomi tokie patys reikalavimai kaip mažoms įmonėms. Labai mažoms
įmonėms leidžiamos išimtys netaikomos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms, taip pat AB ir UAB, kurių prekių
(paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka. Įtvirtinta, kad vienų finansinių metų balanso ir pelno
(nuostolių) ataskaitos formos negali skirtis nuo kitų finansinių metų formų.

