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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindiniai faktai 

2011 m. spalio 25 d. Komisija paskelbė pasiūlymą, panaikinantį ir iš dalies keičiantį apskaitos 
direktyvas (78/660/EEB r 83/349/EEB), ypač siekiant sumažinti mažų įmonių administracinę 
naštą. 

Abi apskaitos direktyvos galiojo pastaruosius 30 metų; jose pateikiamos visos taisyklės, kurių 
reikia rengiant teisės aktų nustatytas finansines ataskaitas. Kadangi biržos prekybos sąrašuose 
esančias bendroves nuo 2005 m. reglamentuoja TAS, pagrindiniais apskaitos direktyvų 
naudotojais de facto tapo MVĮ. 

Komisija siūlo pakeisti šias dvi direktyvas viena direktyva, kuri būtų geriau pritaikyta prie 
esamų ir būsimų finansinių ataskaitų rengėjų ir naudotojų poreikių. Dabartinis pasiūlymas, 
kurį Europos Parlamentas priėmė 2011 m. gruodžio 13 d., papildo 2009 m. pasiūlymą dėl 
mikroįmonių finansinių ataskaitų.

Remdamasi 2009–2011 m. atliktu poveikio vertinimu Komisija siekia iki 2012 m. 
25 procentais sumažinti administracinę naštą ir numato, kad visos įmonės, patenkančios į šios 
direktyvos taikymo sritį, per metus galėtų sutaupyti 1,5 milijardo eurų.

Nuomonės referentas mano, kad šie klausimai yra itin svarbūs:

Pastabos

Visų pirma, kalbėdamas apie pasiūlymo taikymo sritį, nuomonės referentas mano, kad 
padidinus ES mastu taikomas suderintas ribas mažosioms įmonėms (3 straipsnis) joms bus 
lengviau pasinaudoti privalumais, kuriuos suteikia visoje ES sudarytos vienodos sąlygos. 
Nuomonės referentas pritaria, kad prieduose būtų apribotos finansinės apskaitos sritys ir kad 
nebūtų reikalaujama atlikti įstatymų numatytą auditą.

Vidutinių ir didžiųjų įmonių klausimu jis pritaria siūlomoms riboms, tačiau laikosi 
nuomonės, kad vidutinėms įmonėms ir didžiosioms bendrovėms turėtų būti taikomas 
reikalavimas parengti privalomą pinigų srautų ataskaitą, kuri, viena vertus, užtikrintų, kad 
būtų laiku pateikiama pakankamai informacijos apie įmonių padėtį ir, antra vertus, leistų 
pagerinti tas įmones finansuojančių bankų likvidumo valdymą. Ypač privaloma, reguliariai 
audituojama pinigų srautų ataskaita galėtų potencialiai tapti sąsaja vertinant banko įplaukas 
pagal naująjį likvidumo padengimo reikalavimą pagal susitarimą „Bazelis III“ / Direktyvą dėl 
kapitalo poreikio. 

Nuomonės referentas neabejotinai remia Komisijos pasiūlymus mažinti biurokratiją; jo 
nuomone, dar daug ką galima supaprastinti. Kai kurie dabartiniai Komisijos pasiūlymai 
panaikinti galimybę valstybėms narėms spręsti savo nuožiūra būtų žalingi valstybių narių 
pramonei. Todėl nuomonės referentas siūlo išlaikyti galimybę valstybėms narėms spręsti savo 
nuožiūra, kadangi ją panaikinus nebūtų suteikiama pridėtinės vertės procesui ir bendrovių 
ataskaitoms.
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Kalbėdamas apie MVĮ skirtą TFAS nuomonės referentas remia Komisijos sprendimą jo 
netaikyti. Suderinta apskaitos direktyva užtikrins pasitvirtinusio MVĮ standarto Europoje 
įdiegimą; jame taip pat atsispindės Europos bendrovių teisės specifiškumas.

Nuomonės referentas remia tai, kad būtų pradėtas taikyti privalomas reikalavimas rengti 
finansines ataskaitas elektroniniu daugelio paskirčių formatu: Išplėstine veiklos ataskaitų 
kalba (angl. XBRL Extensible Business Reporting Language), kaip to jau reikalavo Europos 
Parlamentas rezoliucijose dėl Lamfalussy proceso tęsimo – būsimosios priežiūros struktūros 
(2008/2148(INI)) ir dėl Europos smulkiojo verslo akto (2008/2237(INI)). Nuomonės 
referentas mano, kad suderinto elektroninio formato teikiami privalumai galėtų būti panaudoti 
kuriant vieno langelio principo ataskaitų teikimo sistemą, kurią būtų galima panaudoti ir 
kitose srityse, pvz., mokesčių. Tačiau išplėstinę veiklos ataskaitų kalbą padarius privaloma 
būtų sukuriama daug kliūčių mažoms įmonėms, todėl nuomonės referentas siūlo šią sistemą 
taikyti tik tinkamai pasirengus (įtraukiant EVPRI), nuo 2018 m. 

Komisija siūlo naujus ataskaitų pagal šalis ir projektus teikimo reikalavimus didžiosioms 
įmonėms ir viešojo intereso subjektams gavybos pramonės ir neliestų miškų medienos ruošos 
sektoriuose (ataskaitos apie mokėjimus vyriausybėms). Nuomonės referentas iš esmės remia 
Komisijos tikslus suteikti daugiau skaidrumo gamtos išteklių eksploatavimo srityje; tačiau jis 
mano, kad šiuo klausimu svarbu rasti pusiausvyrą. Todėl jis siūlo šią nuostatą taikyti tik 
įmonėms ir bendrovėms, kurių grynoji apyvarta viršija 500 mln. eurų, o mokėjimai –
100 000 eurų. Be teisės aktų pasiūlymų, nuomonės referentas dar norėtų atkreipti dėmesį į 
tarptautinę Gavybos pramonės įmonių skaidrumo iniciatyvą (EITI), kurioje šiuo metu 
dalyvauja 35 valstybės (nė viena iš jų nėra ES valstybė narė), taip pat norėtų atkreipti 
Komisijos ir valstybių narių dėmesį ir galbūt pateikti bendrą ES požiūrį į šią iniciatyvą.

Siekiant padidinti didžiųjų įmonių ir jų tarptautinių operacijų skaidrumą ne gavybos 
sektoriuose, nuomonės referentas siūlo taikyti specialias ataskaitas pagal šalis, kuriose būtų 
pateikiami šalių, kuriose įmonės neturi dukterinių įmonių (ar atskirų juridinių asmenų) ar 
veikia kaip bendrosios įmonės dalis, pagrindiniai finansiniai duomenys. Nuostata turėtų būti 
taikoma tokiu pačiu principu kaip gavybos pramonės įmonių atveju.

Galiausiai nuomonės referentas pageidautų iš dalies pakeisti Reglamentą 1606/2002 siekiant 
Komisijai suteikti teisę deleguotaisiais aktais, vadovaujantis Lisabonos sutarties nuostatomis, 
spręsti dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl tam tikrų rūšių 
įmonių metinių finansinių ataskaitų, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir 
susijusių pranešimų

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl tam tikrų rūšių 
įmonių metinių finansinių ataskaitų, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir 
susijusių pranešimų, iš dalies keičiančios 
Reglamentą 1606/2002

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Vidutinės ir didžiosios įmonės turėtų 
būti įpareigotos pateikti pinigų srautų 
ataskaitą, kuri užtikrintų, kad būtų laiku 
pateikiama pakankamai informacijos apie 
įmonių padėtį, taip pat užtikrintų šias 
įmones finansuojančių bankų geresnį 
likvidumo valdymą.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) asocijuotosios įmonės į 
konsoliduotąsias ataskaitas turėtų būti 
įtraukiamos nuosavybės metodu. Valstybės 
narės turėtų turėti teisę leisti arba 
reikalauti, kad bendrai valdoma įmonė būtų 

(24) asocijuotosios įmonės į 
konsoliduotąsias ataskaitas turėtų būti 
įtraukiamos arba nuosavybės metodu, arba 
buhalterinės vertės metodu. Valstybės 
narės turėtų turėti teisę leisti arba 
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proporcingai konsoliduota 
konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose;

reikalauti, kad bendrai valdoma įmonė būtų 
proporcingai konsoliduota 
konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) valstybės narės primygtinai 
raginamos kurti elektroninio skelbimo 
sistemas, kurios sudarytų sąlygas 
apskaitos duomenis, įskaitant teisės aktų 
nustatytas finansines ataskaitas, įmonėms 
pateikti tik vieną kartą ir tokia forma, kad 
daugelis vartotojų galėtų lengvai su tais 
duomenimis susipažinti ir juos naudoti.
Tačiau tokios sistemos neturėtų būti našta 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

(27) suderintas elektroninis ataskaitų 
teikimo formatas būtų labai palankus 
Sąjungoje įsteigtoms įmonėms, nes jis 
palengvintų vieno langelio principu 
grindžiamos ataskaitų teikimo sistemos, 
kurią būtų galima panaudoti ir kitose 
srityse, kūrimą. Todėl finansinių 
ataskaitų ruošimas naudojant išplėstinę 
veiklos ataskaitų kalbą turėtų būti 
privalomas nuo 2018 m. sausio 1 d., 
praėjus tinkamam laikotarpiui nuo 
rengimo ir bandymo etapo. Tačiau tokios 
sistemos kūrimas neturėtų būti našta 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijoms 
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus ir savo 
piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 

(33) ataskaitos turėtų padėti daug išteklių 
turinčių šalių valdžios institucijoms 
įgyvendinti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principus ir kriterijus ir savo 
piliečiams atsiskaityti už mokėjimus, 
gaunamus iš gavybos pramonės arba 
neliestų miškų medienos ruošos įmonių, 
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veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama pagal 
atskiras šalis ir projektus, kai projektas 
laikomas žemiausio lygmens operaciniu 
ataskaitas teikiančiu vienetu, kuriame 
reguliariai rengiami vidiniai vadovybės 
pranešimai, pvz., koncesija, geografinė 
teritorija ir pan., ir kai mokėjimai priskirti 
prie tokių projektų. Atsižvelgiant į bendrą 
tikslą šiose šalyse skatinti tinkamą 
valdymą, skelbtinų mokėjimų
reikšmingumą reikėtų įvertinti valdžios 
institucijos gavėjos atžvilgiu. Būtų galima 
numatyti įvairius reikšmingumo 
kriterijus, pvz., mokėjimų absoliuti suma 
arba procentinė riba (pvz., mokėjimai, 
viršijantys tam tikrą šalies BVP procentinį 
dydį), kuriuos galima apibrėžti 
deleguotuoju teisės aktu. Ataskaitų 
teikimo tvarka turėtų būti peržiūrėta ir 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie ją 
per penkerius metus nuo direktyvos 
įsigaliojimo pradžios. Atliekant peržiūrą 
reikėtų apsvarstyti tvarkos veiksmingumą 
ir atsižvelgti į tarptautinius pokyčius, 
įskaitant konkurencingumo ir energetinio 
saugumo klausimus. Atliekant peržiūrą taip 
pat reikėtų atsižvelgti į informacijos apie 
mokėjimus rengėjų ir vartotojų patirtį ir 
apsvarstyti, ar būtų tikslinga įtraukti 
papildomą informaciją apie mokėjimus, 
pvz., efektyviuosius mokesčių tarifus ir 
informaciją apie gavėjus, kaip antai banko 
sąskaitos rekvizitus;

veikiančių jų jurisdikcijoje. Ataskaitoje 
informacija turėtų būti atskleidžiama pagal 
atskiras šalis ir projektus, kai projektas 
laikomas žemiausio lygmens operaciniu 
ataskaitas teikiančiu vienetu, kuriame 
reguliariai rengiami vidiniai vadovybės 
pranešimai, pvz., koncesija, geografinė 
teritorija ir pan., ir kai mokėjimai priskirti 
prie tokių projektų. Į ataskaitas nereikia 
įtraukti mokėjimų, neviršijančių 100 000 
eurų, taip pat mokėjimų, paskirtų 
projektui, kurio bendra vertė mažesnė nei 
25 mln. eurų. Ataskaitų teikimo tvarka 
turėtų būti peržiūrėta ir Komisija turėtų 
pateikti ataskaitą apie ją per trejus metus 
nuo direktyvos įsigaliojimo pradžios.
Atliekant peržiūrą reikėtų apsvarstyti 
tvarkos veiksmingumą ir atsižvelgti į 
tarptautinius pokyčius, įskaitant 
konkurencingumo ir energetinio saugumo 
klausimus. Atliekant peržiūrą taip pat 
reikėtų atsižvelgti į informacijos apie 
mokėjimus rengėjų ir vartotojų patirtį ir 
apsvarstyti, ar būtų tikslinga įtraukti 
papildomą informaciją apie mokėjimus, 
pvz., efektyviuosius mokesčių tarifus ir 
informaciją apie gavėjus, kaip antai banko 
sąskaitos rekvizitus;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant atsižvelgti į būsimus valstybių 
narių įstatymų ir Sąjungos teisės aktų, 

(35) siekiant atsižvelgti į būsimus valstybių 
narių įstatymų ir Sąjungos teisės aktų, 
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susijusių su bendrovių rūšimis, pakeitimus, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl I ir II 
prieduose pateiktų įmonių sąrašų 
atnaujinimo. Be to, būtina naudoti 
deleguotuosius teisės aktus įmonių dydžio 
kriterijams pritaikyti, nes laikui bėgant dėl 
infliacijos jų tikroji vertė mažės. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Siekiant 
užtikrinti, kad gavybos pramonės ir 
neliestų miškų medienos ruošos įmonės 
atskleistų svarbią ir tinkamą informaciją 
apie mokėjimus valdžios institucijoms ir 
kad ši direktyva būtų vienodai taikoma,
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl mokėjimų 
reikšmingumo sąvokos patikslinimo;

susijusių su bendrovių rūšimis, pakeitimus, 
taip pat siekiant priimti tarptautinius 
apskaitos standartus, pagal Sutarties 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
įmonių dydžio kriterijams pritaikyti, nes 
laikui bėgant dėl infliacijos jų tikroji vertė 
mažės. 2002 m. liepos 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos 
standartų taikymo1 turėtų būti atitinkamai 
iš dalies pakeistas. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Siekiant 
užtikrinti, kad gavybos pramonės ir 
neliestų miškų medienos ruošos įmonės 
atskleistų svarbią ir tinkamą informaciją 
apie mokėjimus valdžios institucijoms ir 
kad ši direktyva būtų vienodai taikoma, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl mokėjimų 
reikšmingumo sąvokos patikslinimo;

_______________
1 OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
42 straipsnį priimamais deleguotaisiais 
teisės aktais pritaikyti 1 dalyje nurodytus I 
ir II prieduose pateiktus įmonių sąrašus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) gamybos savikaina – žaliavų ir 
komplektavimo gaminių įsigijimo kaina ir 
kitos tiesiogiai su tuo produktu susijusios 
sąnaudos. Galima pridėti ir pagrįstai 
nustatytą dalį tų netiesiogiai su aptariamu 
produktu susijusių sąnaudų, kurios yra 
susijusios su to produkto gamybos 
laikotarpiu. Pardavimo sąnaudos 
neįskaičiuojamos;

(7) gamybos savikaina – žaliavų ir 
komplektavimo gaminių įsigijimo kaina ir 
kitos tiesiogiai su tuo produktu susijusios 
sąnaudos. Reikia pridėti ir pagrįstai 
nustatytą dalį tų netiesiogiai su aptariamu 
produktu susijusių sąnaudų, kurios yra 
susijusios su to produkto gamybos 
laikotarpiu. Pardavimo sąnaudos 
neįskaičiuojamos;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Metinės finansinės ataskaitos sudaro 
vientisą visumą, ir visų įmonių atveju tai 
yra bent jau balansas, pelno (nuostolių) 
ataskaita ir finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas.

1. Metinės finansinės ataskaitos sudaro 
vientisą visumą, ir visų įmonių atveju tai 
yra bent jau balansas, pelno (nuostolių) 
ataskaita, finansinių ataskaitų aiškinamasis 
raštas ir pinigų srautų ataskaita.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Išplėstinė veiklos ataskaitų kalba
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1. Nuo 2018 m. sausio 1 d. visos 
finansinės ataskaitos rengiamos 
išplėstinės veiklos ataskaitų kalbos 
formatu.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 42 straipsnį 
nurodant išplėstinės veiklos ataskaitų 
kalbos formatą ir šios nuostatos taikymo 
valstybėse narėse būdą. Prieš priimant 
deleguotąjį aktą Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucija 
(EVPRI) Komisijai pateikia nuomonę dėl 
formato specifikacijų.
3. Prieš priimdama 2 dalyje nurodytus 
deleguotuosius aktus Komisija kartu su 
EVPRI atlieka atitinkamą galimų 
išplėstinės veiklos ataskaitų kalbos 
formatų vertinimą ir visose valstybėse 
narėse atlieka atitinkamus tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso 
straipsniai pateikiami atsižvelgiant į 
užregistruotų sandorių ar susitarimų esmę;

(h) pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso 
straipsniai klasifikuojami ir pateikiami 
atsižvelgiant ne tik į teisines normas, bet ir 
į užregistruotų sandorių ar susitarimų
ekonominę esmę;

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) straipsnius pripažįstant, vertinant,
pateikiant ir informaciją atskleidžiant 
finansinėse ataskaitose atsižvelgiama į jų 
reikšmingumą.

(j) straipsnius pateikiant ir informaciją 
atskleidžiant finansinėse ataskaitose 
atsižvelgiama į jų reikšmingumą.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės gali leisti skaičiuoti 
vienarūšių prekių atsargų bei visų 
substitutų, įskaitant investicijas, įsigijimo 
kainą arba gamybos savikainą arba 
vidutinių svertinių kainų pagrindu, arba 
FIFO ar kitu panašiu metodu.

8. Valstybės narės gali leisti skaičiuoti 
vienarūšių prekių atsargų bei visų 
substitutų, įskaitant investicijas, įsigijimo 
kainą arba gamybos savikainą arba 
vidutinių svertinių kainų pagrindu, arba 
FIFO („pirmasis į - pirmasis iš“), LIFO 
(„paskutinis į, pirmasis iš“) ar kitu panašiu 
metodu.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 11 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atidėjinys atitinka tiksliausią sąnaudų, 
kurias reikės padengti, įvertį arba 
įsipareigojimo atveju – sumą, reikalingą 
jam padengti balanso sudarymo dieną.

Atidėjinys atitinka tiksliausią objektyvų
sąnaudų, kurias reikės padengti, įvertį arba 
įsipareigojimo atveju – sumą, reikalingą 
jam padengti balanso sudarymo dieną.
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Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Pinigų srautų ataskaita

1. Finansinėse ataskaitose pateikiama 
pinigų srautų ataskaita.
2. Pinigų srautų ataskaitoje pateikiama 
informacija apie įmonės ataskaitinio 
laikotarpio grynųjų pinigų ir grynųjų 
pinigų ekvivalentų pokyčius, atskirai 
nurodant pokyčius iš gamybinės veiklos, 
investicinės veiklos ir finansinės veiklos. 
Ataskaita turi būti ne senesnė kaip 
6 mėnesių.
3. 1 dalis netaikoma mažoms įmonėms ir 
grupėms, atitinkamai apibrėžtoms 
3 straipsnio 1 ir 4 dalyse.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visi svarbūs įvykiai, įvykę nuo 
praėjusių finansinių metų pabaigos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dubliuojasi su 17 straipsnio 1 dalies f punktu.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Konsoliduotosiose finansinėse 
ataskaitose konsoliduojamų įmonių turtas, 
įsipareigojimai, finansinė būklė, pelnas 
arba nuostoliai parodomi taip, lyg jos būtų 
viena įmonė.

7. Konsoliduotosiose finansinėse 
ataskaitose konsoliduojamų įmonių turtas,
įsipareigojimai, finansinė būklė, pinigų 
srautai, pelnas arba nuostoliai parodomi 
taip, lyg jos būtų viena įmonė.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šį straipsnį taikant pirmą kartą, 
asocijuotoji įmonė konsoliduotajame 
balanse parodoma suma, atitinkančia 
asocijuotosios įmonės kapitalo ir rezervų 
dalį, priklausančią konsoliduojamai 
įmonei. Skirtumas tarp tos sumos ir pagal 2 
ir 3 skyrius apskaičiuotos balansinės vertės 
atskirai atskleidžiamas konsoliduotajame 
balanse arba konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte. Šis 
skirtumas apskaičiuojamas tą dieną, kai tas 
metodas taikomas pirmą kartą.

2. Šį straipsnį taikant pirmą kartą, 
asocijuotoji įmonė konsoliduotajame 
balanse parodoma arba:

(a) balansine verte, apskaičiuota pagal 2 
ir 3 skyrių nuostatas. Skirtumas tarp šios 
vertės ir kapitalo ir rezervų dalies, 
priklausančios konsoliduotai įmonei, 
sumos atskirai nurodomas 
konsoliduotame balanse arba 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte. Šis skirtumas 
apskaičiuojamas tą dieną, kai minėtas 
metodas pritaikomas pirmą kartą arba
(b) suma, atitinkančia asocijuotosios 
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įmonės kapitalo ir rezervų dalį, 
priklausančią konsoliduotai įmonei. 
Skirtumas tarp tos sumos ir pagal 2 ir 
3 skyrius apskaičiuotos balansinės vertės 
atskirai atskleidžiamas konsoliduotajame 
balanse arba konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte. Šis 
skirtumas apskaičiuojamas tą dieną, kai tas 
metodas taikomas pirmą kartą.

Valstybė narė gali nurodyti taikyti vieną iš 
a ir b punktuose pateiktų metodų. 
Konsoliduotame balanse arba 
aiškinamajame rašte turi būti pažymėta, 
kuris – a ar b – metodas buvo taikomas.

Be to, valstybės narės gali leisti arba 
reikalauti skaičiuoti tą skirtumą akcijų 
įsigijimo dieną arba, jeigu akcijos buvo 
įsigytos dviem ar daugiau etapų, – dieną, 
kai įmonė tapo asocijuotąja įmone.

Be to, taikant minėtuosius a ir b punktus, 
valstybė narė gali reikalauti arba leisti 
skaičiuoti tą skirtumą akcijų įsigijimo 
dieną arba, jeigu akcijos buvo įsigytos 
dviem ar daugiau etapų, – dieną, kai
bendrovė tapo asocijuotąja bendrove.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodytas reikalavimas 
netaikomas jokiai įmonei, kurios 
praėjusių finansinių metų grynoji 
apyvarta mažesnė nei 500 mln. eurų.

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Į ataskaitas nereikia įtraukti 
mokėjimų, neviršijančių 100 000 eurų, 
taip pat mokėjimų, paskirtų projektui, 
kurio bendra vertė mažesnė nei 25 mln. 
eurų.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 dalyje nurodytas reikalavimas 
netaikomas jokiai įmonei, kurios 
praėjusių finansinių metų grynoji 
apyvarta mažesnė nei 500 mln. eurų.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija peržiūri šio skyriaus 
įgyvendinimą ir veiksmingumą ir pateikia 
apie tai ataskaitą, visų pirma kiek tai susiję 
su ataskaitų teikimo prievolių taikymo 
sritimi ir ataskaitų teikimo pagal projektus 
sąlygomis. Atliekant peržiūrą reikėtų 
atsižvelgti į tarptautinius pokyčius ir 
apsvarstyti poveikį konkurencingumui ir 
energijos tiekimo saugumui. Ji turėtų būti 

Komisija peržiūri šio skyriaus 
įgyvendinimą ir veiksmingumą ir pateikia 
apie tai ataskaitą, visų pirma kiek tai susiję 
su ataskaitų teikimo prievolių taikymo 
sritimi ir ataskaitų teikimo pagal projektus 
sąlygomis. Atliekant peržiūrą reikėtų 
atsižvelgti į tarptautinius pokyčius ir 
apsvarstyti poveikį konkurencingumui ir 
energijos tiekimo saugumui. Ji turėtų būti 
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atlikta ne vėliau kaip per penkerius metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Ataskaita 
pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai 
kartu su teisės akto pasiūlymu, jei reikia.

atlikta ne vėliau kaip per trejus metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo. Ataskaita 
pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai 
kartu su teisės akto pasiūlymu, jei reikia.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a SKYRIAUS (naujo) 41 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a SKYRIUS
ATASKAITŲ PAGAL ŠALIS TEIKIMAS

41a straipsnis
Ataskaitų pagal šalis teikimas

1. Visos I priede išvardytų rūšių įmonės 
privalo parengti ir paskelbti su jų veikla 
kitose šalyse susijusias ataskaitas pagal 
šalis, jei tenkinama bent viena iš šių 
sąlygų:
(a) atitinkama įmonė vykdo veiklą šalyje, 
kurioje neįsteigtas juridinis asmuo;
(b) atitinkama įmonė vykdo veiklą šalyje 
bendrosios įmonės forma.
2. Kiekvienai 1 dalyje nurodytai veiklos 
rūšiai ataskaitoje pagal šalis pateikiama:
(a) grynoji apyvarta;
(b) parduotų prekių savikaina (įskaitant 
vertės patikslinimus);
(c) bendrasis pelnas arba nuostolis;
(d) pardavimo sąnaudos (įskaitant vertės 
patikslinimus);
(e) administracinės sąnaudos (įskaitant 
vertės patikslinimus);
(f) kitos veiklos pajamos;
(g) finansinio turto ir investicijų į 
trumpalaikį turtą vertės patikslinimai;
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(h) pelnas (nuostolis) prieš mokesčius;
i) finansinių metų pelnas arba nuostolis;
3. Rengiamos ir skelbiamos kiekvienos 
šalies, kurioje vykdoma 1 dalyje nurodyta 
veikla, ataskaitos pagal šalis.
4. Ataskaitos pagal šalis rengiamos ir 
skelbiamos kiekvienais metais.
5. Šiame straipsnyje nurodytas 
reikalavimas netaikomas jokiai įmonei, 
kurios praėjusių finansinių metų grynoji 
apyvarta mažesnė nei 500 mln. eurų.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48a straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 

pakeitimai
Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 iš dalies 
keičiamas taip:
1. 3 straipsnio 1 punktas pakeičiamas 
taip:
„1. Komisija pagal 5a straipsnį 
priimamais deleguotaisiais aktais 
sprendžia dėl tarptautinių apskaitos 
standartų Sąjungoje taikymo.“
2. 6 straipsnis pakeičiamas taip:
„6 straipsnis
Deleguotųjų įgaliojimų vykdymas
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 3 straipsnio 1 dalyje minimi įgaliojimai 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
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laikotarpiui nuo …+.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 3 straipsnio 
1 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojantiems 
deleguotiesiems aktams.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 3 straipsnio 1 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per 3 mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento ar 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas trimis mėnesiais.“
3. 7 straipsnis pakeičiamas taip:
„1. Komisijai padeda apskaitos 
reguliavimo komitetas (toliau -
Komitetas). 
2. Komisija nuolat palaiko ryšius su 
Komitetu ir su Europos Parlamento 
atitinkamos kompetencijos komitetu dėl 
vykdomų TASV projektų statuso ir visų 
susijusių TASV išleistų dokumentų, kad 
koordinuotų pozicijas ir palengvintų 
diskusijas dėl standartų, kurie gali būti 
patvirtinti priėmus šiuos projektus ir 
dokumentus.
3. Komisija tinkamai laiku praneša 
Komitetui, jei ketina nesiūlyti priimti 
standarto.“
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_________________
+ OJ: Prašom įrašyti šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento 1606/2002 4 ir 5 straipsniuose pateikiamos nuorodos į 6 straipsnio 2 dalį bus 
atitinkamai iš dalies pakeistos.


