Dėl COVID-19 paskelbto karantino įtakos metinių finansinių ataskaitų rinkinių, auditoriaus išvadų
rengimui, tvirtinimui ir teikimui JAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną bei
patvirtinus karantino režimą Finansų ministerija sulaukia klausimų ir pastebėjimų, kad karantino sąlygomis
ūkio subjektai gali vėluoti laiku parengti finansines ataskaitas, auditoriai – atlikti finansinių ataskaitų auditą ir
tuo pačiu ūkio subjektai gali vėluoti pateikti finansines ataskaitas kartu su auditoriaus išvada Juridinių asmenų
registro (toliau – JAR) tvarkytojui. Finansų ministerija, reaguodama į šiuos pastebėjimus teikia žemiau
nurodytą informaciją.
Kokią įtaką COVID-19 daro dar nepatvirtintoms finansinėms ataskaitoms?
Informaciją apie COVID-19 poveikį apskaitos duomenims vertinti ir informacijai finansinėse
ataskaitose atskleisti pagal verslo apskaitos standartus skelbia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo
valdymo tarnyba adresu:
http://www.avnt.lt/assets/Veiklos-sritys/Apskaita/VAS/COVID/finalFA-rengimas-20-04-03FM-kom.+AVNTpo-redaktoriaus-varus.pdf AAI

TOS
Kaip juridiniai asmenys turi sušaukti visuotinius dalyvių susirinkimus bei patvirtinti metinių finansinių

ataskaitų rinkinius?
Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalimi, juridinio asmens metinių finansinių
ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas ar veiklos ataskaita JAR pateikiami kiekvienais metais per trisdešimt
dienų nuo jų patvirtinimo momento. Finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo terminai nustatyti atitinkamą
juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančiuose įstatymuose, bet nėra vėlesni nei 4 mėnesiai nuo
finansinių metų pabaigos.
Juridiniai asmenys, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, privalo sušaukti visuotinį
dalyvių susirinkimą iki balandžio 30 d., o metines ataskaitas JAR turi pateikti kasmet ne vėliau kaip iki
gegužės 31 d. Juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančiuose įstatymuose nėra pasisakyta apie
balsavimo būdą – balsavimas elektroninio ryšio priemonėmis yra neribojamas.
Daugiau informacijos apie visuotinių dalyvių susirinkimų ir kitų kolegialių organų susirinkimų
organizavimą karantino metu Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje adresu:
https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/bendroviu-visuotiniai-akcininku-susirinkimai-ir-kolegialiu-organuposedziai-turetu-vykti-nuotoliniu-budu
JAR tvarkytojo informacija dėl veiksmų, susijusių su finansinių ataskaitų nepateikimu dėl
COVID – 19
JAR tvarkytojas š. m. kovo 31 d. savo interneto svetainėje paskelbė pranešimą „Registrų centras
finansinių ataskaitų teikimą šiemet vertins lanksčiai“. Vertindamas susidariusią situaciją JAR tvarkytojas
informavo, kad šiais metais finansinių ataskaitų teikimo procesą vertins lanksčiai ir atsižvelgs į objektyvias
priežastis, dėl kurių verslas ar ne pelno siekiančios organizacijos gali nespėti laiku pateikti ataskaitų. Daugiau
informacijos adresu: https://www.registrucentras.lt/naujienos/
Finansų ministerija, atsižvelgdama į tai, kad dėl COVID-19 pandemijos atsiradę apribojimai gali
apsunkinti finansines ataskaitas rengiančių asmenų galimybes laiku parengti finansines ataskaitas, auditorių
galimybes laiku parengti finansinių ataskaitų auditoriaus išvadas ir tai gali įtakoti vėlesnį finansinių ataskaitų
ir auditoriaus išvadų pateikimą Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) tvarkytojui, kreipėsi į JAR tvarkytoją.
JAR tvarkytojui pasiūlyta šiemet vertinant subjektų pareigos pateikti finansines ataskaitas, auditoriaus išvadas
vykdymą atsižvelgti į dėl COVID-19 paskelbto karantino trukmę. Taip pat atsižvelgiant į subjektų

nuogąstavimus dėl to, kokias priežastis JAR tvarkytojas laikys objektyviomis laiku nepateikus finansinių
ataskaitų ir kokiu būdu reikės jas pagrįsti, JAR tvarkytojui pasiūlyta apie tai pateikti papildomą informaciją
savo interneto svetainėje.
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