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MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS

4

SANTRUMPOS
AVNT – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos.
Audito sritis
CEAOB – Europos audito priežiūros įstaigų komitetas (angl. Committee of European Auditing Oversight Bodies).
IFIAR – Tarptautinis nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumas (angl. International Forum of
Independent Audit Regulators).
LAR – Lietuvos auditorių rūmai.
Peržiūra – finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūra.
Tikrinimas – atlikto audito tikrinimas, atliekamas AVNT darbuotojų.
Vertinimo sritis
Garbės teismas – Turto arba verslo vertintojų garbės teismas.
Įstatymas – Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas.
Išorės vertintojų sąrašas – Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašas.
Vertinimas – turto arba verslo vertinimas.
Vertinimo ataskaita – turto arba verslo vertinimo ataskaita.
Vertinimo įmonė – turto arba verslo vertinimo įmonė.
Vertintojas – turto arba verslo vertintojas.
Finansinės atskaitomybės sritis
FAĮ – Finansinės apskaitos įstatymas.
VAS – verslo apskaitos standartai.
Nemokumo sritis
Administratorius – nemokumo administratorius.
FA - fizinis asmuo.
JA - juridinis asmuo.
JANĮ – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas.
Neplaninis patikrinimas – nemokumo administratoriaus veiklos neplaninis patikrinimas.
Planinis patikrinimas – nemokumo administratoriaus veiklos planinis patikrinimas.
Restr. - restruktūrizavimas.
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I KETVIRČIO VEIKLOS RODIKLIAI, TIKSLAI
2%
2 134 €

darbuotojų kaita
vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

2+2

organizuota egzaminų (vertintojo + vertintojo asistento)

1+6

atlikta VIĮ audito įmonių tikrinimų + VIĮ auditorių tikrinimų

845

suteikta konsultacijų dėl apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo

9

atlikta neplaninių nemokumo administratorių patikrinimų

38

teismo bylos, kuriose dalyvavo AVNT

TIKSLAI
AVNT tikslai – įgyvendinti valstybės politiką:
•

audito srityje – siekti, kad būtų užtikrinta auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra;

•

finansinės atskaitomybės srityje – siekti, kad būtų užtikrintas finansinės atskaitomybės informacijos
patikimumas;

•

vertinimo srityje – siekti, kad būtų užtikrinta vertinimo kokybė bei vertintojų, vertinimo įmonių ir
visuomenės teisių ir jų teisėtų interesų šioje srityje apsauga;

•

nemokumo srityje – siekti, 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, kad
būtų užtikrintas bankroto arba restruktūrizavimo procesų efektyvumas.

2022-03-31 AVNT dirbo 46 darbuotojai – 22 valstybės tarnautojai ir 24 pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai.
Didžiausias AVNT leistinas pareigybių skaičius – 57.

vidutinis ne
vadovų
atlyginimas

1 599 000 €

darbuotojų
kaita

AVNT biudžetas

2022 m.

2022 m. I ketv.

ATSKAITOMYBĖ

vidutinis
vadovų
atlyginimas

2%

I ketv.

Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas

Vyresnysis
patarėjas

Nemokumo
administravimo
patikrinimų skyrius

Vertinimo kokybės
patikrinimų skyrius

Infrastruktūros
administravimo
skyrius

Licencijavimo
skyrius

Analizės skyrius

Apskaitos ir
metodologijos
skyrius

Audito kokybės
patikrinimų skyrius

Teisės skyrius

VERTINIMAS

skyriai

2 915 € 1 889 €

NEMOKUMAS

darbuotojai

8

KITA VEIKLA

46

AUDITAS

PERSONALAS

PERSONALAS
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VIDUTINIS DARBO
UŽMOKESTIS

VIDUTINIS DARBO
UŽMOKESTIS

NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2 915 Eur
1 866 Eur
2 263 Eur

NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
2 740 Eur
1 794 Eur
1 547 Eur

Darbuotojų kaita
2022-03-31 AVNT dirbo 46 darbuotojai, 2021-03-31 jų buvo 44.
AVNT siekia suburti ir išlaikyti inovatyvius, kompetentingus ir naudingus valstybės tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis.
2022 m. I ketv. buvo skelbta 10 konkursų į valstybės tarnautojo pareigas ir 9 konkursai į pagal darbo sutartį
dirbancių darbuotojų pareigas.
Į AVNT priimtas 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Kiti konkursai neįvyko – nebuvo pretendentų arba
pretendentai neatitiko reikalavimų. Iš darbo atleistas 1 pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
Darbuotojų kaita (atleistųjų santykis su dirbančiaisiais) 2022m. I ketv. siekė 2 proc.

Vyrai ir moterys, vidutinis amžius
2022-03-31 AVNT dirbo 17 vyrų ir 29 moterys. Vidutinis darbuotojų amžius – 45 metai.

PROBLEMATIKA
•

Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, neatsiranda kandidatų eiti valstybes tarnautojų pareigas ar dirbti
pagal darbo sutartis. Sunku pritraukti į valstybes tarnybą naujų zmonių ir islaikyti aukstą jau dirbancių
AVNT valstybes tarnautojų kvalifikaciją. Konkurencija del geriausių darbuotojų nuolat stipreja,
valstybes tarnyba, kaip ir verslas, varzosi del darbuotojų. Galima daryti prielaidą, kad į valstybes
tarnybą ateję asmenys cia įgyja patirties ir iseina, t. y. valstybes tarnyboje mokamas darbo uzmokestis,
karjera ir kiti motyvacijos veiksniai nepatrauklus ir negali jų islaikyti.

NEMOKUMAS

AUDITAS

AUDITAS

2021 M. I KETV.

329

154

158

auditoriai

padėjėjai

audito įmonės

AVNT pavesta atlikti auditorių ir audito įmonių viesąją prieziurą, kasmet yra atliekami planiniai tikrinimai ir
perziuros, taip pat ir neplaniniai – atlikto audito tyrimai ir pazeidimo tyrimai:
• VIĮ auditorių ir audito įmonių tikrinimus atlieka AVNT;

KITA VEIKLA

Administracijos vadovai
Vyriausieji specialistai
Vyresnieji specialistai

2022 M. I KETV.

ATSKAITOMYBĖ

PAREIGYBĖS PAVADINIMAS

VERTINIMAS

Atlyginimai

PERSONALAS
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ne VIĮ auditorių ir audito įmonių perziuras atlieka AVNT tvirtinami LAR auditoriai kontrolieriai;
atlikto audito tyrimus ir pažeidimo tyrimus atlieka AVNT.
Peržiūros pagal 2021 m. plano
įgyvendinimą
1
3
3
1
2022 m. I ketv.
auditoriai

2022 m. I ketv.
audito įmonės

Gauta ataskaitų, nustatyta trūkumų
Gauta ataskaitų, nenustatyta trūkumų

Auditorių veikloje nustatyta pažeidimų
Audito pabaigimo procedūros

2

Dokumentavimas ir audito
įrodymai

2

Auditoriaus procedūros,
atliekamos atsižvelgiant į įvertintas
rizikas

1

Rizikos vertinimo procedūros

1

Įmonės supratimas, įskaitant
vidaus kontrolę

1

AUDITAS

Siekiant, kad peržiūros kuo mažiau trukdytų tiesioginiam auditorių
darbui, jos paprastai atliekamos per paskutinius 4 kalendorinių metų
mėnesius, todėl sprendimai dėl jų priimami tik gruodžio mėn. arba kitų
metų I pusmetyje. Toliau pateikiama visa informacija apie 2021 metų
peržiūrų plano įgyvendinimą 2022 m. I ketv. ir duomenys apie peržiūrų
procedūrų atlikimą, informacijos pateikimą ir priimtų sprendimų datas,
kurie nebuvo pateikti AVNT 2021 metų veiklos ataskaitoje.
2022 m. I ketv. AVNT gavo ir įvertino 4 audito įmonių ir 4 auditorių
peržiūrų ataskaitas, iš kurių 1 audito įmonės ir 3 auditorių peržiūrų metu
buvo nustatyta atlikto audito kokybės trūkumų. LAR pateikė siūlomus
sprendimus skirti nurodymus ir (ar) poveikio priemones. Gautose
peržiūrų ataskaitose auditoriai kontrolieriai 3 auditorių darbe nustatė
trūkumų šiose srityse:

• LAR 2022 m. I ketv. AVNT
pateike 4 audito įmonių ir 4
auditorių perziurų ataskaitas, is
kurių 1 audito įmones ir 3 auditorių
– su audito trukumais.

ATSKAITOMYBĖ

Peržiūros

VERTINIMAS

•
•

PERSONALAS
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2022 m. I ketv.

Audito įmonių veikloje nustatyta pažeidimų
Audito įstatymo ir kitų teisės aktų laikymasis

1

Stebėsena

1

Atitinkami etikos reikalavimai

1

NEMOKUMAS

Gautose peržiūrų ataskaitose auditoriai kontrolieriai 1 audito įmonės veikloje nustatė trūkumų šiose srityse:

AVNT 2022 m. I ketv. LAR siūlomus sprendimus dėl 3 audito įmonių ir 3 auditorių atliktų peržiūrų pagal 2021 metų
peržiūrų plano rezultatus įvertino ir 2022 m. II ketv. dėl 1 audito įmonės ir 3 auditorių vertinimų kreipsis į Audito
priežiūros komitetą dėl nuomonės.

KITA VEIKLA

2022 m. I ketv.

AVNT 2022 m. I ketv. baigė 2021 m. pradėtą 1 VIĮ audito įmonės ir
6 VIĮ auditorių tikrinimą, 2022 m. I ketv. tęsiami 5 audito įmonių ir
15 auditorių tikrinimai iš 2021 metų VIĮ auditorių ir audito įmonių
atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano.
AVNT 2022 m. I ketv. patvirtino 2022 metų VIĮ auditorių ir audito
įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planą,
kuriame numatyta patikrinti 7 VIĮ audito įmones ir 14 VIĮ auditorių.

• 2022 m. I ketv. tęsiami 5 audito
įmonių ir 15 auditorių tikrinimai
is 2021 metų VIĮ auditorių ir
audito įmonių atlikto finansinių
ataskaitų
audito
kokybes
tikrinimų plano.

Atlikto audito tyrimai

AUDITAS

Tikrinimai

PERSONALAS
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Pažeidimo tyrimai
Pažeidimo tyrimas – auditorių ir audito įmonių, kitų fizinių ar juridinių asmenų veiklos atitikties naujos redakcijos
Audito įstatymo ir (arba) Audito reglamento nuostatoms įvertinimas gavus informacijos apie galimą minėto įstatymo
ir (arba) reglamento nuostatų nesilaikymą.
2022 m. I ketv. AVNT pažeidimo tyrimų neatliko.

Darbas tarptautinėse viešosios audito priežiūros institucijas vienijančiose darbo grupėse ir
pogrupiuose
Didėja ES valstybių narių ir kitų pasaulio valstybių viešąją audito priežiūrą užtikrinančių institucijų skaičius ir stiprėja
jų bendradarbiavimas. AVNT dalyvauja IFIAR, CEAOB ir CEAOB tikrinimų bei tyrimų pogrupių veikloje.
Dalyvavimas šių organizacijų veikloje leidžia užtikrinti tinkamą keitimąsi informacija, padeda išvengti papildomo
viešosios audito priežiūros institucijų santykių formalizavimo, dalytis priežiūros organizavimo patirtimi, kuri sudaro
galimybę veiksmingiau vykdyti pavestas funkcijas.
2022 m. I ketv. AVNT atstovai dalyvavo: 2 CEOAB Enforcement pogrupio nuotoliniuose susitikimuose ir 2 CEOAB
Audito standartų pogrupio nuotoliniuose susitikimuose, 1 CEAOB plenariniame posėdyje nuotoliniu būdų.

Audito priežiūros komitetas
2022 m. I ketv. įvyko 3 nuotoliniai posėdžiai audito viešosios priežiūros klausimais.

LICENCIJAVIMAS
LAR priežiūra licencijavimo srityje

VERTINIMAS

• 1 auditoriui - nurodyta papildomai kelti profesinę
kvalifikaciją

NEMOKUMAS

NURODYMAS

ATSKAITOMYBĖ

2022 m. I ketv. buvo apsvarstyti 2021 m. IV ketv. baigto 1 atlikto audito tyrimo rezultatai Audito priežiūros komitete.

Kasmet AVNT tikrina LAR atliekamas funkcijas, susijusias su kvalifikacinių egzaminų organizavimu ir vykdymu,
taip pat stebi LAR organizuojamus kvalifikacijos kėlimo kursus. 2022 m. III-IV ketv. bus stebimi 3 kvalifikaciniai
atestuoto auditoriaus egzaminai (apskaitos, mokesčių ir audito) bei vertinami su egzaminais susiję dokumentai.

2022 m. I ketv. AVNT negavo skundų dėl kvalifikacinio auditoriaus egzamino įvertinimo.

KITA VEIKLA

Skundų nagrinėjimas

METODOLOGIJA
Teisės aktų rengimas
2022 m. I ketv. buvo pakeisti AVNT direktoriaus įsakymai „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros
ataskaitos reikalavimų patvirtinimo“ ir „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, kurie įsigalios nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

PERSONALAS
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FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

122

39

39

845

buhalteriai
profesionalai

VAS

VAS metodinės
rekomendacijos

konsultacijos

ATSKAITOMYBĖ

•

2022 m. vasario 24 d. Rusijai pradejus karinę invaziją į Ukrainą pasikeite pasaulio ir Lietuvos
makroekonomine situacija, todel del sparciai besikeiciancios situacijos ir daugelio
neapibreztumų auditoriams ypac svarbu auditus atlikti skeptiskai, laikantis tarptautinių audito
standartų ir kodeksų nuostatų.
COVID-19 (koronaviruso) pandemijos poveikis globalus ir turi didelę įtaką įmonems ir jų
auditoriams, taip pat gali tureti neigiamos įtakos audito kokybei. Nepaisant precedento
neturincio pandemijos protrukio masto, auditoriai be isimcių turi laikytis reikalaujamų standartų
ir ypac kreipti demesį į pakankamų tinkamų audito įrodymų surinkimą, veiklos tęstinumo ir
pobalansinių įvykių vertinimą, be to, issukių kelia ir ataskaitų teikimo terminai.

VERTINIMAS

•

AUDITAS

PROBLEMATIKA

Buhalterių profesionalų sąrašo tvarkymas

AVNT įgyvendina valstybės politiką finansinės atskaitomybės srityje – teikia ir skelbia apibendrintus VAS
paaiškinimus ir konsultacijas konkrečiais VAS klausimais.

KITA VEIKLA

VAS praktinio taikymo konsultacijos

NEMOKUMAS

Iki 2022-03-31 Buhalterių profesionalų sąraše buvo įrašyti 122 buhalteriai profesionalai. 2022 m. I ketv. buvo
gautas 1 pretendento prašymas įrašyti į šį sąrašą. Aktualus Buhalterių profesionalų sąrašas skelbiamas AVNT
interneto svetainėje (norėdami atidaryti elektroninę šios ataskaitos versiją spauskite čia).

Atsakymai į paklausimus dėl apskaitos ir
finansinių ataskaitų sudarymo
754

922

PERSONALAS
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123

2021 m. I ketv.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo (toliau – FAĮ) 12 straipsnio 6 dalies 2-3
punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės
įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymą“ 1 punktu, 2022 m. kovo
31 d. AVNT patvirtintos ir paskelbtos rekomendacijos:
1. Rekomendacijos „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“
2. Rekomendacijos „Vidaus kontrolės organizavimas“
Paskelbtas rekomendacijas galite rasti AVNT interneto svetainės skiltyje Veiklos sritis / Apskaita / Rekomendacijos
(norėdami atidaryti rekomendacijas spauskite čia).
Pagal FAĮ 12 straipsnio 6 dalies 4-6 punktus numatytos rekomendacijos šiuo metu rengiamos ir planuojamos
paskelbti 2022 m. II ketv.:
1. Rekomendacijos apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams dėl apskaitos paslaugų teikimui taikomos
darbo organizavimo ir kontrolės tvarkos.
2. Finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinė forma.
3. Subjektų, išskyrus viešojo sektoriaus subjektus, apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos
apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimo akto, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto
vadovas, pavyzdinė forma.
FAĮ galite rasti Teisės aktų registre (norėdami atidaryti elektroninę FAĮ versiją spauskite čia).

AUDITAS

2022 m. I ketv.

Telefonu

ATSKAITOMYBĖ

Raštu

VERTINIMAS

91

KITA VEIKLA

2022-03-31 AVNT patvirtintos ir paskelbtos rekomendacijos:
• Rekomendacijos „Apskaitą tvarkancio asmens pasirinkimas“
• Rekomendacijos „Vidaus kontroles organizavimas“

NEMOKUMAS

NAUJOVES

116

asistentai

išorės vertintojų sąraše
esančių vertinimo
įmonių ir nepriklausomų
vertintojų

2022-03-31 duomenimis, Vertintojo eksperto kvalifikaciją turėjo 2 asmenys, Vertintojo kvalifikaciją – 322
asmenys, iš kurių 31 asmens Vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas buvo sustabdytas. Vertintojo
asistento kvalifikaciją turėjo 227 asmenys, iš kurių 63 asmenų Vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimų
galiojimas buvo sustabdytas.
Planinio veiklos patikrinimo metu tikrinama Vertintojo ir (arba) Vertinimo įmonės veikla rengiant Vertinimo
ataskaitas. Patikrinimo metu tikrinama ne ilgesnio kaip paskutinių 3 metų laikotarpio parengtų Vertinimo
ataskaitų duomenų teisingumas ir šių Vertinimo ataskaitų atitiktis Įstatymo 22 straipsnio nustatytiems
reikalavimams.
Paklausimas – tai pareiškėjo kreipimasis į AVNT, kuriuo prašoma įvertinti Vertinimo ataskaitos atitiktį Įstatymo
22 straipsnio nustatytiems reikalavimams. Tai yra viena iš AVNT teikiamų administracinių paslaugų, už kurią
pareiškėjai teisės aktų nustatyta tvarka turi sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

Planiniai patikrinimai
Į 2022 m. planinių patikrinimų planą buvo įtraukta 25 Išorės sąraše įrašyti Vertintojai ir Vertinimo įmonės.
Palyginimui – į 2021 m. planinių patikrinimų planą buvo įtraukta 15 Išorės sąraše įrašytų Vertintojų ir Vertinimo
įmonių. Iki 2022 m. I ketv. pabaigos buvo pradėti 6 planiniai patikrinimai, iš kurių 1 baigtas, o 3 nutraukti dėl to,
kad Vertintojas arba Vertinimo įmonė per numatytą laikotarpį neparengė vertinimo ataskaitų (tokių subjektų
planiniai patikrinimai perkeliami į ateinančių metų planinių patikrinimų planą).

Neplaniniai patikrinimai
2022 m. I ketv. nebuvo inicijuota neplaninių Vertintojų arba Vertinimo įmonių veiklos patikrinimų. Palyginimui,
2021 m. I ketv. buvo pradėtas 1 neplaninis Vertinimo įmonės veiklos patikrinimas.
Paklausimų nagrinėjimo duomenys

Paklausimų dėl Vertinimo ataskaitų nagrinėjimas
2022 m. I ketv. buvo gauti 4 paklausimai, kuriuose prašyta
pateikti išvadas dėl 5 Vertinimo ataskaitų, t. y. 2
paklausimais ir 1 Vertinimo ataskaita mažiau negu per
atitinkamą 2021 m. laikotarpį. Taip pat 2022 I ketv. buvo
baigti nagrinėti 2021 IV ketv. gauti 2 paklausimai dėl 3
vertinimo ataskaitų.

ATSKAITOMYBĖ

vertintojai

227

VERTINIMAS

vertintojai
ekspertai

322

6
4

3
1

Nagrinėjamos ataskaitos
2022 m. I ketv.

Išnagrinėtos ataskaitos
2021 m. I ketv.

KITA VEIKLA

2

NEMOKUMAS

VERTINIMAS

AUDITAS

PERSONALAS
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PERSONALAS
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Atsakomybė
AVNT, nustačiusi Vertinimo ataskaitų neatitiktį Įstatymo reikalavimams, 2022 m. I ketv. 5 kartus kreipėsi į Garbės
teismą dėl drausmės bylos iškėlimo Vertintojams. 2022 I ketv. buvo iškeltos 3 drausmės bylos. Garbės teismas
Vertintojams skyrė drausmines nuobaudas – 1 pastabą ir 1 vertintojo kvalifikacinio pažymėjimo galiojimo
panaikinimą, o 1 drausmės byla buvo nutraukta.
Garbės teismo nagrinėtos drausminės bylos
5
3

AUDITAS

1

Egzaminai ir jų rezultatai
1

AVNT teikimai iškelti drausmės bylą
2022 m. I ketv.

Iškeltos drausmės bylos

11

2021 m. I ketv.

Egzaminai
7

asistento (žemiausios), vertintojo (aukštesnės) bei vertintojo

0

6

0

eksperto (aukščiausios).

Vertintojo asistento ir Vertintojo

ATSKAITOMYBĖ

2

AVNT organizuoja vertintojo kvalifikacijos egzaminus (vertintojo

procentas 2022 m. I ketv. 50%.
Išlaikė

Neišlaikė

2022 m. I ketv. AVNT organizuotus kvalifikacijos egzaminus laikė 18
pretendentų, siekiančių įgyti vertintojo asistento (žemiausią)
kvalifikaciją ir 8 pretendentai, siekiantys įgyti vertintojo (aukštesnę)
kvalifikaciją.
2021 m. I ketv. kvalifikacijos egzaminai nebuvo vykdomi dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto
karantino dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.

VERTINIMAS

kvalifikacijos egzaminų bendras išlaikymo

2022 m. I ketv. vertintojo kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas sustabdytas 2 asmenims, iš jų 1 vertintojo asistentui
ir 1 vertintojui (4 vertintojo asistento ir 1 vertintojo kvalifikacijos pažymėjimai).
Pažymėjimų galiojimo sustabdymas
4

6

Vertintojų asistentai

Per ataskaitinį laikotarpį panaikintų kvalifikacijos pažymėjimų nebuvo.

1
Vertintojai

1

KITA VEIKLA

2022 m. I ketv. savo prašymu
2021 m. I ketv. savo prašymu

NEMOKUMAS

Pažymėjimų galiojimo sustabdymas ir panaikinimas

Išorės vertintojų sąrašo tvarkymas

Išorės vertintojų sąraše esančių
asmenų skaičius

2022 m. I ketv. į Išorės vertintojų sąrašą naujai įrašytas 1
juridinis asmuo.

118

114

PERSONALAS
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115

Turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitų pateikimo ir pateiktų
duomenų vertinimas
Turto ir verslo vertintojai bei į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą įrašyti
asmenys pasibaigus kalendoriniams metams per 3 mėnesius privalo AVNT pateikti vertinimo veiklos ir kvalifikacijos
kėlimo ataskaitą. AVNT iki 2022 m. kovo 31 d. ataskaitų pateikimo duomenys atvaizduoti grafike:
Veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitų pateikimas iki kovo 31 d., proc.
16

21

84

79

2022 m.
2021 m.
I ketv. Išorės I ketv. Išorės
sąraše įrašyti sąraše įrašyti
asmenys
asmenys

11

6

100

89

94

2022 m.
I ketv.
vertintojai
ekspertai

2022 m.
I ketv.
vertintojai

2021 m.
I ketv.
vertintojai

Pateikė

26

23

74

77

2022 m.
I ketv.
vertintojų
asistentai

2021 m.
I ketv.
vertintojų
asistentai

Nepateikė

ATSKAITOMYBĖ

AVNT organizuoja seminarus bei mokymus turto arba verslo vertinimo veiklos klausimais ir koordinuoja turto
arba verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimą.
2022 m. I ketv. AVNT organizavo 1 mokymus, skirtus turto arba verslo vertinimo asistento kvalifikacijos
egzaminui pasirengti, tačiau mokymai dėl per mažo užsiregistravusių klausytojų skaičiaus neįvyko.

VERTINIMAS

Kvalifikacijos kėlimo koordinavimas ir mokymų organizavimas

AUDITAS

2020 m. I ketv. 2021 m. I ketv. 2022 m. I ketv.

AVNT 2022 I ketv. suteikė 40 konsultacijų, iš kurių 12 buvo suteiktos raštu, o 28 žodžiu. Pažymėtina tai, kad apie
penktadalį visų konsultacijų buvo suteikta Vertintojams ir (arba) Vertinimo įmonėms įvairiais vertinimą
reglamentuojančių teisės aktų ir metodologijos klausimais.

NAUJOVES
•

2022-03-30 buvo parengta galimybių studija „Vertinimo ataskaitų ir faktinių sandorių duomenų palyginimo,
faktinių sandorių panaudojimo vertinimo procese ir vertinimui aktualių duomenų bazių atverimo
galimybes“. Suinteresuoti asmenys su sia galimybių studija gali susipazinti čia.

KITA VEIKLA

Konsultavimas AVNT kompetencijos klausimais

NEMOKUMAS

2022 m. II ketv. bus nagrinėjamas kvalifikacijos kėlimas.

PERSONALAS
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nemokumo
administratorių
(fizinių)

nemokumo
administratoriai
(juridiniai)

Nuo 2020-01-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (Įstatymas) dvi
profesijos (bankroto administratoriai ir restruktūrizavimo administratoriai) sujungtos į vieną – nemokumo
administratorių profesiją. 2021-12-31 pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, kai dar buvo galima veikti turint tik
bankroto arba tik restruktūrizavimo administratoriaus licenciją, 2022 m. pradžioje visi administratoriai, turintys
tik vieną licenciją (81 nemokumo administratorius fizinis asmuo ir 9 nemokumo administratoriai juridiniai
asmenys), buvo išbraukti iš Nemokumo administratorių sąrašo ir neteko nemokumo administratoriaus licencijos.
Viena iš administratorių veiklos priežiūros dalių – administratorių veiklos patikrinimai. Administratorių veikla
tikrinama dviem būdais – planiniais ir neplaniniais patikrinimais.
Neplaniniai patikrinimai atliekami gavus informacijos (skundą, prašymą) apie administratorių galimai netinkamą
veiklą arba pačios AVNT iniciatyva, planiniai patikrinimai – pagal AVNT direktoriaus patvirtintą (-us) planą (-us),
kuris (-ie) skelbiamas (-i) AVNT interneto svetainėje.

Planiniai patikrinimai
2022 m. planuojama atlikti šiuos administratorių patikrinimus:
Kiekvieno patikrinimo metu bus atrenkami 3 rizikingiausi planuojamų tikrinti administratorių vykdomi arba
vykdyti bankroto procesai (jei nuo bankroto proceso pabaigos iki planinio patikrinimo pradžios yra praėję ne
daugiau kaip vieneri metai).
Planiniai patikrinimai

2022 m.

ATSKAITOMYBĖ

296

VERTINIMAS

317

AUDITAS

NEMOKUMAS

2021 m.

10
6

3

JA visapusiški
patikrinimai

6

2
FA visapusiški
patikrinimai

1
JA tiksliniai
patikrinimai

FA tiksliniai
patikrinimai

1

Restr. visapusiški
patikrinimai

0

1

Restr. tiksliniai
patikrinimai

KITA VEIKLA

10
8

NEMOKUMAS

16

Tikslinių planinių patikrinimų metu administruojant juridinių asmenų bankroto procesus bus tikrinamos
pareigos, susijusios su bankroto proceso administravimo išlaidomis, o tikslinių planinių patikrinimų
administruojant fizinių asmenų bankroto procesus metu bus tikrinamos pareigos, susijusios su plano vykdymu.
2022 m. I ketv. pagal planinių patikrinimų planą pradėta 15 patikrinimų administruojant nemokumo procesus, 1
planinis patikrinimas nepradėtas - administratorius neadministravo procesų pagal atrinktą patikrinimo rūšį).

47

AUDITAS

Gauta skundų (prašymų) ir pradėta
neplaninių patikrinimų
40
14

11
2021 m. I ketv.

2022 m. I ketv. iš viso baigti 9 neplaniniai patikrinimai, iš kurių:
•
•

•

1 patikrinimas nutrauktas;
7 patikrinimų metu nustatyti
teises aktų pazeidimų, t. y.
87,5
proc.
atvejų
(neįskaitant
nutrauktų
patikrinimų);
1 neplaninio patikrinimo
metu
pazeidimų
nenustatyta.

Neplaniniai patikrinimai

9

7

6
1
Baigta neplaninių
patikrinimų

0

Nutraukta
patikrinimų
2022 m. I ketv.

Per 2022 m. I ketv. už teisės aktų
pažeidimus administratoriams neplaninių patikrinimų metu skirta:
•

•

1

6

ATSKAITOMYBĖ

Pradėta patikrinimų

0

Nenustatyta
pažeidimų

Nustatyta
pažeidimų

2021 m. I ketv.

7 poveikio priemonės:
o 7 įspėjimai;
o dėl 3-ims administratoriams siūlomų griežtesnių poveikio priemonių taikymo kreiptasi nuomonės į
NPK ir sprendimai 2022-03-31 dienai dar nepriimti).
4 nurodymai:
o 3 nurodymai - istaisyti veiklos trukumus;
o 1 nurodymas - papildomai nustatytą valandų skaicių kelti kvalifikaciją.

Taip pat skirti 2 įspėjimai už nurodymų papildomai kelti kvalifikaciją nustatytą valandų skaičių nevykdymą.
2021 m. I ketv. iš viso baigti 6 neplaniniai patikrinimai. Teisės aktų pažeidimų nustatyta 100 proc. atvejų, t. y. visų
neplaninių patikrinimų metu.
Per 2021 m. I ketv. už teisės aktų pažeidimus administratoriams skirta:
• poveikio priemonių – 10 įspėjimų, iš kurių 3 skirti už AVNT skirtų nurodymų nevykdymą;
• nurodymų – 5: 3 nurodymai ištaisyti veiklos trūkumus ir 2 nurodymai iki 2021 m. gruodžio 31 d.
papildomai kelti kvalifikaciją nustatytą valandų skaičių.

VERTINIMAS

Gauta skundų (prašymų)

NEMOKUMAS

2022 m. I ketv.

KITA VEIKLA

Neplaniniai patikrinimai
Per 2022 m. I ketv. iš viso gauti 47 asmenų skundai
(prašymai) (toliau – skundai) dėl administratorių veiklos.
Pagal ataskaitiniu laikotarpiu gautus ir išnagrinėtus
skundus pradėta 11 naujų neplaninių patikrinimų. Iš viso
per 2022 m. I ketv. pradėta 14 neplaninių veiklos
patikrinimų, iš kurių 3 patikrinimai pradėti pagal 2021 m.
gautus skundus. Atitinkamai, per 2021 m. I ketv. dėl
administratorių veiklos gauta 40 skundų, pradėta 11 naujų
patikrinimų (6 patikrinimai pagal 2021 m. gautus skundus,
5 patikrinimai pagal 2020 m. gautus skundus).

PERSONALAS
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Nemokumo administratorių priežiūros komitetas
Nemokumo administratorių priežiūros komitetas teikia nuomonę dėl AVNT teikimų skirti nemokumo
administratoriui griežčiausias poveikio priemones: dalyvavimo atrankoje sustabdymą arba teisės administruoti
nemokumo procesus panaikinimą. 2022 m. I ketv. vyko 1 komiteto posėdis, kuriame komitetas pateikė nuomonę dėl
AVNT siūlomų poveikio priemonių 2 nemokumo administratoriams.

PERSONALAS
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2022 m. I ketv. teisė administruoti nemokumo procesus suteikta 14 naujų juridinių asmenų.
2022 m. I ketv. teisė administruoti nemokumo procesus panaikinta 12 juridinių asmenų.
2022 m. I ketv. teisė administruoti nemokumo procesus nesuteikta nei vienam fiziniam asmeniui.
2022 m. I ketv. teisė administruoti nemokumo procesus panaikinta 81 fiziniam asmeniui.

Nemokumo administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Nemokumo administratorius neturi teisės administruoti nemokumo proceso, jeigu nėra apsidraudęs profesinės
civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.
AVNT pagal 2022 m. I ketv. nemokumo administratorių pateiktus duomenis tikrino, kaip nemokumo administratoriai
vykdė teisės aktuose jiems nustatytą pareigą drausti savo profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu. Iš
viso patikrinti 175 nemokumo administratoriai (iš jų 67 fiziniai asmenys ir 108 juridiniai asmenys), kurių profesinės
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo galiojimas baigėsi per ataskaitinį laikotarpį.
Nustatyta, kad 2 juridiniai nemokumo administratoriai ir 1 fizinis nemokumo administratorius, administruojantys
nemokumo procesus, pažeidė teisės aktų nuostatas – neužtikrino, kad draudimo apsauga galiotų nenutrūkstamai. Už
teisės aktų, nustatančių nemokumo administratoriui pareigą drausti profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju
draudimu pažeidimus 2 juridiniams asmenims JANĮ 136 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyti nurodymai ir (ar) 136
straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas nebuvo skirti, o 1 fiziniam asmeniui buvo skirta
JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas ir JANĮ 136 straipsnio 2 dalies 2 punkte
numatytas nurodymas.

Konsultavimas ir kiti prevenciniai veiksmai

ATSKAITOMYBĖ

Teisės administruoti nemokumo procesus suteikimas ir panaikinimas

VERTINIMAS

Vadovaudamasi Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatomis AVNT per 2022 m. I ketv. Lietuvos Respublikos
apylinkių teismams pateikė 43 pasiūlymus dėl bankroto administratorių kandidatūrų fizinių asmenų bankroto
procesuose.

AUDITAS

Bankroto administratorių kandidatūrų siūlymas

•
•

AVNT svetaineje paskelbta 2021 m. nemokumo administratorių veiklos prieziuros ataskaita.
AVNT svetainėje paskelbta Apibendrinta informacija apie 2021 m. II pusm. atliktus administratorių veiklos
patikrinimus.

KITA VEIKLA

NAUJOVES

NEMOKUMAS

AVNT teikia nemokumo administratoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims atsakymus (informaciją apie
nemokumo procedūras, savo poziciją, nuomonę keliamais klausimais) tiek raštu, tiek telefonu. Per 2022 m. I ketv.
AVNT raštu pateikė 34 atsakymus į įvairius paklausimus, susijusius su nemokumo administravimu ir nemokumo
administratorių veikla. AVNT specialistai taip pat teikė konsultacijas telefonu.

Viešieji pirkimai
AVNT funkcijoms vykdyti reikalingos prekės, paslaugos ar darbai įsigyjami Viešųjų pirkimų įstatymo ir lydimųjų
teisės aktų nustatyta tvarka taupiai ir racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Atliekant viešuosius pirkimus
laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
Iš viso 2022 m. I ketv. įvykdyti 8 viešieji pirkimai (paslaugų):
Paslaugoms pirkti išleista 5 126,31 Eur.
Bendra AVNT 2022 m. I ketv. atliktų viešųjų pirkimų vertė sudarė 90 386,27 Eur.

Kita informacija
2022 m. I ketv. AVNT neužsakė straipsnių, laidų, reklamos ar pan. dalykų spaudoje, radijuje ar kitose visuomenės
informavimo priemonėse, ji neturi ir viešųjų ryšių specialistų ar atstovų spaudai. Viešieji ryšiai organizuojami per
teikiamą aktualią informaciją AVNT interneto svetainėje https://avnt.lrv.lt. Kaip vienas iš kanalų perduoti
informaciją naudojamas socialinis tinklas „Youtube“, kuriame skelbiama mokomoji vaizdo medžiaga.
Pagal numatytą grafiką vykdomi Nemokumo portalo sukūrimo antrojo etapo darbai.
AVNT gautų ir sudarytų dokumentų skaičius (įskaitant siunčiamus ir teisės aktus) 2022 m. I ketv. buvo 2 363 vnt.

AUDITAS
ATSKAITOMYBĖ
VERTINIMAS

32

2022 m. I ketv. AVNT dalyvavo (buvo atsakovu
arba trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje) 38
4
2
teismo bylose. Iš jų 4 bylos – vertintojų
priežiūros srityje, 2 bylos auditorių priežiūros Vertinimo priežiūros Nemokumo admin. Audito priežiūros
srityje
priežiūros srityje
srityje
srityje, 32 – nemokumo administratorių
priežiūros srityje.
Dėl 2021 m. IV ketv. ir 2022 m. I ketv. priimtų
AVNT sprendimų vertintojų priežiūros ir audito
priežiūros srityse teismui buvo pateikta po 2
skundus, nemokumo administratorių priežiūros srityje teismui ir Lietuvos administracinių ginčų komisijai buvo
pateikti 5 skundai.
2022 m. I ketv. AVNT pateikė 12 atsiliepimų - 6
Apskųsti AVNT sprendimai
nemokumo administratorių priežiūros srityje, 2
2022 m. I ketv.
vertintojų priežiūros srityje, 4 auditorių
5
priežiūros srityje. AVNT 2022 m. I ketv. pateikė
1 apeliacinį skundą dėl priimto teismo
2
2
sprendimo ir 1 skundą dėl LAGK sprendimų
nemokumo administratorių priežiūros srityje.
AVNT specialistai per 2022 m. I ketv. dalyvavo 4
Vertintojų priežiūros Nemokumo admin. Auditorių priežiūros
teismo
posėdžiuose
ir
1
Lietuvos
srityje
priežiūros srityje
srityje
administracinių ginčų komisijos posėdyje.
Per 2022 m. I ketv. buvo baigti procesai 10 bylų
nemokumo administratorių priežiūros srityje.
Per 2022 m. I ketv. buvo pateiktos 7 raštiškos
konsultacijos paklausėjams nemokumo srityje, 2
audito srityje, 1 susijusi su asmens duomenų
tvarkymu.

NEMOKUMAS

Teismo procesai

AVNT teismo bylos pagal sritis
2022 m. I ketv.

KITA VEIKLA

KITA VEIKLA

PERSONALAS
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FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS
Pajamų iš vertintojų ir vertinimo įmonių valstybinės priežiūros 2022 m. I ketv. nebuvo.

PERSONALAS

19

2022 m. I ketv. pajamos, gautos iš AVNT vykdomos veiklos

Mokymai

GAUTA PAJAMŲ (Eur)
2022 (2021)

AUDITAS

Seminarai

DALYVIŲ SKAIČIUS
2022 (2021)
- (63)

- (1 253)
- (-)

AVNT pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2022–2024 m. strateginį veiklos planą priemonei
„Įgyvendinti valstybės politiką finansinės atskaitomybės ir audito, turto ir verslo vertinimo bei nemokumo
valdymo srityse“ 2022 m. skirta valstybės biudžeto lėšų 1 599 000 Eur, iš jų 1 355 000 Eur darbo užmokesčiui,
1 350 000 Eur skirta Valstybės investicijų projekto lėšomis finansuojamiems darbams. AVNT 2022 m. I ketv.
valstybės biudžeto lėšų asignavimų planas sudaro 756 400 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 338 000 Eur. Biudžetinių
įstaigų pajamų įmokų 2022 m. planas – 25 000 Eur.

ATSKAITOMYBĖ

VEIKLOS
PAVADINIMAS

PANAUDOTI
ASIGNAVIMAI (EUR)
2022 (2021)
247 372 (292 492)

ASIGNAVIMŲ
PANAUDOJIMAS (%)
2022 (2021)
32 (68)

756 400 (428 000)

247 372 (292 492)

33 (68)

5 000 (5 000)

0 (0)

0 (0)

NEMOKUMAS

Iš viso asignavimų
programai
Iš jų pagal finansavimo
šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų
įmokos

PATVIRTINTI
ASIGNAVIMAI (EUR)
2022 (2021)
761 400 (433 000)

KITA VEIKLA

ASIGNAVIMAI

VERTINIMAS

2022 m. I ketv. asignavimų panaudojimas

