AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

DĖL 2022 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ ATRANKOS

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – AVNT) direktoriaus 2021-11-18 įsakymu Nr. V4- 239 patvirtintas 2022 m.
nemokumo administratorių veiklos patikrinimų planas.
Nemokumo administratorių planinių patikrinimų plano sudarymo kriterijus, patikrinimų atlikimo
tvarką ir trukmę reglamentuoja 2020-07-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr.V1-86 patvirtintos
Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklės (toliau – Patikrinimų taisyklės). Per 2022 m.
planinius patikrinimus numatomų tikrinti nemokumo procesų rūšių ir skaičių procentinės dalys atitinka
atrankos metu buvusią nemokumo procesų struktūrą. Patikrinimų rūšių santykis – atlikti 20 procentų
visapusiškų patikrinimų ir 80 procentų tikslinių - nustatytas įvertinus tai, kad daugelį metų atliekant
visapusiškus patikrinimus jau nustatytos esminės bankroto administratorių veiklos klaidos. Daugiausia
(apie 45 procentus) per įmonių bankrotų procesų tikslinius patikrinimus bus tikrinama iki šiol netikrinta
administravimo išlaidų sritis, kuri yra labai jautri tiek administratoriams, tiek kreditoriams, todėl bus
siekiama surinkti ir įvertinti kuo daugiau su šia sritimi susijusios informacijos. Be to, buvo įvertinta
nemokumo procesų rūšių atranka pagal imtis. Pirmiausia buvo atrenkami įmonių bankrotų procesus ne
teismo tvarka administruojantys administratoriai (ne teismo tvarka vykdomi procesai vertintini kaip
aplinkybė, dėl kurios galima didesnė teisės aktų pažeidimų rizika), po to restruktūrizavimo procesus
administruojantys administratoriai (šių procesų skaičius yra mažiausias), trečioje vietoje atrinkti fizinių
asmenų bankroto procesus administruojantys administratoriai (šių procesų yra mažiau nei įmonių
bankrotų procesų) ir ketvirtoje vietoje įmonių bankroto procesus administruojantys administratoriai.
Siekiant įgyvendinti Patikrinimų taisyklėse numatytą planinių patikrinimų tikslą surinkti ir
įvertinti informaciją apie administratoriaus veiklą administruojant nemokumo procesus bei suteikti jam
metodinę pagalbą, 2022 m. planiniams patikrinimams nemokumo administratoriai atrinkti vadovaujantis
Patikrinimų taisyklių nustatytais atrankos kriterijais: 12.2 – administratoriaus, administruojančio
nemokumo procesą (procesus), veikla netikrinta 6 metus; 12.4 – administratoriaus administruojamų
nemokumo procesų skaičius ir 12.8 - kitos aplinkybės, dėl kurių galimas teisės aktų pažeidimų rizikos
padidėjimas. Taikant 12.8 kriterijų pirmiausia buvo atrinkti daugiau nei vieną neteisminį įmonės
bankroto procesą administravę nemokumo administratoriai, kurių atžvilgiu bus atlikti visapusiški įmonių
bankrotų procesų planiniai patikrinimai. Kitiems patikrinimams atrinkti seniausiai tikrinti
administratoriai (12.2 kriterijus), atrankos metu administravę didžiausią nemokumo procesų skaičių
(12.4 kriterijus). Antroje eilėje atrinktas daugiau nei vieną restruktūrizavimo procesą vykdęs
administratorius. Trečioje eilėje atrinkti fizinių asmenų bankroto procesus administravę administratoriai
(visapusiškiems patikrinimams atrinkti daugiau nei 18 fizinių asmenų bankroto procesų administravę
administratoriai, tiksliniams – daugiau nei 6 procesus administravę administratoriai). Ketvirtoje vietoje
tiksliniams veiklos patikrinimams atrinkti 6 ir daugiau įmonių bankroto procesų administravę
administratoriai.
Per fizinių asmenų bankroto procesų tikslinius patikrinimus bus tikrinamos administratoriaus
pareigos, susijusios su plano vykdymo priežiūra, o per įmonių bankroto procesų tikrinimus bus vertinama
informacija, susijusi su administravimo išlaidomis.
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