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Leidinio išleidimą rėmė: 
Projektas „Socialinių mokslų kolegijos studijų programų atnaujinimas ateities specialistų 

ugdymui“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-077) finansuojamas pagal 2007-2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“. 
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ĮVADAS 

 

 Sudėtingėjant verslo sąlygoms, didėjant tarpusavio konkurencijai, vis reikšmingesnę įtaką turi 

išsami informacija apie verslo subjekto veiklą, finansinę būklę, pinigų srautus. Tik turint teisingą ir 

visapusišką informaciją, galima priimti teisingus verslo sprendimus, tinkamai investuoti. Todėl vis 

didesnį vaidmenį ekonominiame gyvenime įgyja auditas. 

 Auditas  yra nuolatinis organizuoto ūkininkavimo palydovas, ir kad, laikui bėgant, jo padėtis, 

funkcijos, atlikimo technika keitėsi, bet tikslas išliko toks pat – nustatyti klaidas, netikslumus, 

sukčiavimo atvejus, įvertinti veiklos tęstinumo galimybes  [35, p.87]. Kuo sudėtingesni ryšiai tarp ūkio 

subjektų, tuo labiau reikia audito, kuris suteiktų garantijų, kad audituoto subjekto būklė ir veiklos 

rezultatai tikrai yra tokie, kokie pateikti įmonės finansinėse ir veiklos ataskaitose [35, p.87]. 

Šiandieninė patirtis rodo, kad auditorių darbo rezultatai ypač svarbūs investuotojams, audito išvadų 

svarba konstatuojama ir Lietuvos Respublikos teismų praktikoje vertinant įrodymus. Pasaulinė audito 

teorija ir praktika rodo, kad svarbiausioji auditorių paskirtis -  teikti naudą audituojamam subjektui. 

 Auditas vis labiau įsitvirtina Lietuvoje. Vis daugiau verslininkų, finansininkų, buhalterių 

supranta audito svarbą ir būtinumą šiuolaikinėje verslo aplinkoje. Nuolat vykstantys verslo aplinkos, 

teisės aktų pokyčiai padidina klaidų tikimybės riziką. Auditas gali padėti atskleisti negeroves, 

informuoti  apie neigiamas tendencijas. Iš audito visuomet tikimasi objektyvios ir nepriklausomos 

nuomonės apie audituojamojo subjekto veiklą, finansinę būklę, veiklos efektyvumą, veiksmingą, 

rezultatyvumą ir kt. Audito proceso organizavimas, atlikimo metodika keitėsi jau ne vieną kartą. Šiuos 

pokyčius inspiravo ne tik sudėtingėjantys ekonominiai procesai, bet ir didėjanti konkurencija tarp 

audito įmonių. Vidaus audito raidai Lietuvoje bene didžiausią įtaką turėjo šalies integracija į Europos 

Sąjungą. Ši narystė lėmė Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo priėmimą, 

kuris tapo pagrindu steigti vidaus audito padalinius viešuosiuose juridiniuose asmenyse. 
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 Nors audito problematika plačiai nagrinėjama užsienio literatūroje, tačiau mokslinių darbų, 

kuriuose išsamiai būtų išnagrinėta audito teorija ir praktika, nėra daug. Audito istorinę raidą, aktualias 

problemas, perspektyvas išsamiai nagrinėjo tokie autoriai, kaip J.Mackevičius, V.Lakis. Minėti autoriai 

neabejotinai savo darbais prisidėjo prie audito plėtros Lietuvoje. Negalima nepaminėti ir audito teoriją 

ir praktiką analizavusių D.Daujotaitės, R.Kanapickienės, L.Rupeikienės, A.Kustienės, I.Toliatienės, 

V.Piečiūros. Šiuo metu vis daugiau dėmesio skiriama veiklos audito analizei. Paminėtini tokie autoriai, 

kaip S.Puškorius, D.Daujotaitė, savo moksliniuose darbuose atskleidę veiklos audito esmę ir svarbą. 

 Šio vadovėlio tikslas yra koncentruotai, viename leidinyje, pateikti audito istorinės raidos 

analizę, apibūdinti teisinį audito reglamentavimą Lietuvoje, audito organizavimo ir atlikimo procesą, 

audito priežiūros ir kontrolės sistemą. Vadovėlis apibūdintinas kaip mokymo priemonė, skirta finansų, 

buhalterinės apskaitos, bankininkystės studijų programos studentams, padėsianti įgyti teorinių ir 

praktinių audito dalyko žinių. 

 Rašant vadovėlį buvo naudotos lietuvių autorių publikacijos, monografijos, šaltiniai anglų ir 

rusų kalbomis, tarptautinių organizacijų priimti dokumentai, Lietuvos Respublikos teisės aktai ir kiti 

prieinami informacijos šaltiniai. 

Vadovėlį sudaro keturiolika skyrių. Pirmame skyriuje apibūdinta audito istorinė raida, pateikta 

audito sąvokos samprata. Antrame skyriuje išsamiai apibūdintas audito klasifikavimas, nagrinėjami 

atskirų audito rūšių panašumai ir skirtumai. Trečias vadovėlio skyrius skirtas audito teisinio 

reglamentavimo Lietuvoje apžvalgai. Ketvirtame skyriuje nagrinėjama vidaus kontrolės įtaka audito 

procesui, pateikiamas vidaus kontrolės vertinimo apibūdinimas. Auditoriai turi puikiai išmanyti vidaus 

kontrolę, kad sugebėtų tinkamai ją įvertinti bei atsižvelgiant į šio įvertinimo rezultatus planuoti savo 

darbą. Penktas skyrius skirtas audito planavimo procedūrai, jos praktinei reikšmei nagrinėti. Šeštame 

vadovėlio skyriuje apibrėžta audito atrankos esmė, jos etapai ir būdai. Septintas skyrius skirtas audito 

rizikai apibūdinti ir jai vertinti audito metu. Aštuntame ir devintame vadovėlio skyriuose apibūdinami 

audito įrodymai ir darbo dokumentai. Pateiktas jų klasifikavimas, apžvelgta jų forma ir reikšmė. 

Dešimtas skyrius skirtas auditoriaus išvadoms apibūdinti. Vienuoliktas ir dvyliktas skyriai skirti 

finansinio ir veiklos audito metodikų analizei aptarti. Tryliktame skyriuje apibūdinta audituojamo 

subjekto finansinės būklės analizės atlikimo būtinybė audito metu. Keturioliktame skyriuje apibrėžta 

audito kokybės priežiūros sistema Lietuvoje. 

Reikšminiai žodžiai: auditas, finansinis auditas, veiklos auditas, išorės auditas, vidaus auditas, 

vidaus kontrolė, audito atranka, audito rizika, audito įrodymai, audito darbo dokumentai, auditoriaus 

išvada. 
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Profesinės kompetencijos, kurioms įgyti skirtas vadovėlis 

 

Šio vadovėlio tikslas – suteikti studentams audito teorijos ir praktikos žinių, kad jie galėtų 

įvertinti, ar finansinė atskaitomybė rodo tikrąją įmonių finansinę būklę, ar atskaitomybė parengta pagal 

bendruosius apskaitos principus bei teisės aktus, ar tinkama vidaus kontrolės sistema. 

Vadovėlio pagalba studentai: 

• žinos aplinkybes, kurios lėmė audito atsiradimą ir būtinumą; 

• žinos esminius skirtumus tarp vidaus, išorės ir valstybinio audito, finansinio ir veiklos audito;  

• žinos audito teisinį reglamentavimą Lietuvoje; 

• žinos audito sistemą ir jos elementus;  

• išmanys vidaus kontrolės procesą;  

• žinos audito įrodymus ir jų rūšis;  

• išmanys audito planavimo procesą; 

• žinos  auditoriaus darbo dokumentus;  

• žinos auditoriaus išvadų rūšis;  

• žinos audito kokybės priežiūros sistemą. 
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Sąvokų žodynas 

 

Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas 

ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų 

audito atlikimą, reikalavimais. 

 

Valdymo auditas - įmonės valdymo sistemos efektyvumo, darbo organizavimo metodų, personalo 

politikos ir kitų veiksmų tyrimas. 

 

Veiklos auditas – tai audituojamo subjekto veiklos siekiant iškeltų tikslų, taip pat darbo, materialinių, 

finansinių bei kitų išteklių naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo įvertinimas. 

 

Socialinis auditas – tai darbuotojų socialinių sąlygų, užimtumo priemonių, motyvacijos, darbų saugos 

analizė. 

 

Išorės auditas – nepriklausomas įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir išvados pateikimas, kai 

nurodoma, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai atspindi įmonės finansinę 

būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, ar finansinės ataskaitos atitinka teisės aktus, 

reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. 

 

Vidaus auditas – vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka, vidaus auditoriams vykdant 

nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama užtikrinti audituojamo 

subjekto veiklos gerinimą. 
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Valstybinis auditas apima valdžios ir valdymo organų, valstybinių įmonių ir įstaigų veiklą, 

kontroliuoja valstybės turto ir lėšų naudojimą, jų apsaugą ir kitas sritis, turinčias valstybinę reikšmę. 

 

Tarptautiniai audito standartai – apibendrinta ir susisteminta audito teorijos ir praktikos medžiaga. 

 
Atestuotas auditorius – fizinis asmuo, turintis Lietuvos Respublikos audito  įstatymo nustatyta tvarka 

suteiktą atestuoto auditoriaus vardą. 

 

Profesinis skepticizmas – požiūris, kurio laikydamasis auditorius nuolat abejoja ir stebi aplinkybes, 

galinčias rodyti iškraipymus dėl klaidos ar dėl apgaulės, ir kritiškai vertina audito įrodymus. 

 

Vidaus kontrolė – tai už valdymą atsakingų asmenų, vadovybės ir  kitų  darbuotojų suplanuotos ir 

atliekamos  procedūros, skirtos užtikrinti,  kad bus pasiekti įmonės tikslai dėl finansinių ataskaitų 

patikimumo, veiklos efektyvumo ir veiksmingumo bei įstatymų ir teisės aktų laikymosi. 

 

Bendrasis audito planas – tai visuma numatomų priemonių ir darbų, padedančių atlikti auditą 

nuosekliai, objektyviai, visapusiškai ir minimaliomis sąnaudomis. 

 

Audito atranka (atranka) – audito procedūrų taikymas mažiau kaip 100 procentų auditui svarbios 

visumos vienetų, kai visi atrankos vienetai turi galimybę būti atrinkti, taip sudarant auditoriui tinkamą 

pagrindą padaryti išvadas apie visą audituojamą visumą. 

 

Audito rizika - tai rizika, kad auditorius pareikš netinkamą auditoriaus nuomonę, kai finansinės 

ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos. 

 

Įgimta rizika  – tai rizika, kad klaidų gali būti kiekvienoje finansinėje ataskaitoje, neatsižvelgiant į 

įmonės veiklos sudėtingumą, ūkinių operacijų skaičių, pobūdį ir įvairovę. 

 

Kontrolės rizika - tai rizika, kad apskaitos ir vidaus kontrolės sistemos neužtikrins, jog informacijos 

iškraipymams, kurie gali atsirasti sąskaitų likučiuose ar operacijų grupėse ir būti reikšmingi patys 

savaime arba kartu su informacijos iškraipymais kitų sąskaitų likučiuose arba ūkinių operacijų grupėse, 

nebus laiku užkirstas kelias ar jie nebus laiku pastebėti ir pataisyti. 
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Neaptikimo rizika - tai rizika, kad auditoriaus atliekamos išsamios procedūros nepadės aptikti sąskaitų 

likučiuose ar operacijų grupėse egzistuojančių informacijos iškraipymų, kurie gali būti reikšmingi patys 

savaime arba kartu su iškraipymais kitų sąskaitų likučiuose arba ūkinių operacijų grupėse. 

 

Reikšmingumas – tai finansinės operacijos dydis arba jos pobūdis, kuris esant tam tikroms 

aplinkybėms gal turėti įtakos informacijos vartotojams, jų veiksmams ir sprendimams. 

 

Audito  įrodymai - tai informacija, kuria remdamasis auditorius daro išvadas, kuriomis grindžiama 

auditoriaus nuomonė. 

 

Audito darbo dokumentai - tai dokumentai, kuriuose fiksuojami įrašai apie atliktas audito procedūras, 

surinktus tinkamus audito įrodymus ir auditoriaus padarytos išvados. 

 

Auditoriaus išvada – tai dokumentas, kuriame auditorius greta kitų privalomų dalykų pareiškia savo 

nuomonę apie audituotas finansines ataskaitas. 

 

Finansinė atskaitomybė – įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų duomenų ir jų 

aiškinimo rengimas nustatyta forma. 

 

Balansas - finansinė ataskaita, kurioje parodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir 

įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. 

 

Pelno (nuostolių) ataskaita - finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos per ataskaitinį laikotarpį 

įmonės uždirbtos pajamos, patirtos sąnaudos ir gauti veiklos rezultatai. 

 

Pinigų srautų ataskaita - finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio 

pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos bei išmokos. 

 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita - finansinė ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie 

nuosavo kapitalo pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį. 
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Aiškinamasis raštas - metinės finansinės atskaitomybės rinkinio dalis, kurioje paaiškinamos balanso, 

pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat 

atskleidžiama papildoma reikšminga informacija, kuri nepateikta minėtose finansinėse ataskaitose. 

 

Ekonomiškumas – minimalus išteklių panaudojimas išlaikant nustatytą produkto ir / ar teikiamų 

paslaugų kokybę. 

 

Efektyvumas – santykis tarp pagaminto produkto ir / ar paslaugų apimties ir jiems panaudotų išteklių. 

 

Rezultatyvumas – tikslų pasiekimo lygis, taip pat santykis tarp pasiekto efekto ir tikslams pasiekti 

panaudotų išteklių. 

 

Įmonės mokumas – tai įmonės potencialus sugebėjimas turimomis priemonėmis sumokėti už tai, kas 

įsipareigota, – grąžinti skolas suėjus terminui. 

 

Finansų analizė – tai verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvos įvertinimas remiantis 

atskaitomybės dokumentais, specialiais tyrimais, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais. 
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1. AUDITO ATSIRADIMAS IR RAIDA 
 

 Tiksli audito atsiradimo data nėra žinoma. Vieni autoriai [31, p.13] teigia, kad audito 

užuomazgų buvo Artimuosiuose Rytuose 4000 m. prieš mūsų erą, nes buvo susiformavusios valstybės, 

renkami mokesčiai, skaičiuojamos pajamos ir išlaidos. Kiti autoriai [20, p.18] audito atsiradimo 

užuomazgų įžvelgia daugiau kaip prieš 5000 m. Tačiau pagrindas auditui atsirasti buvo bandymai 

nesąžiningai praturtėti. Pastaruoju metu vykstantys ekonominiai ir politiniai procesai paveikė ir audito 

raidą. Šiuo metu be audito sunku įsivaizduoti bet kurios ūkio šakos funkcionavimą. Auditas reikalingas 

visais organizuotos veiklos lygiais, pradedant nuo visos valstybės ekonominės veiklos ir baigiant 

įmonių ir atskirų asmenų veikla. 

  
 1.1. Audito atsiradimo prielaidos ir raida 

 

Tokio audito, kokį mes suprantame šiandien, pagrindine audito atsiradimo priežastimi laikomas 

ūkio ir valstybių plėtojimasis. XIX a. pradėjo steigtis daug įvairių bendrovių. Tuo metu turto savininkai 

nustojo patys valdyti savo įmones ir šias funkcijas perdavė samdytiems asmenims. Atsirado būtinybė 

kontroliuoti turto panaudojimą ir samdytų asmenų veiklą, o valstybei kontroliuoti mokesčių surinkimą 

nuo uždirbamų pajamų. Auditas buvo svarbus įmonių savininkams, akcininkams, bankams, 

kreditoriams ir partneriams, nes auditoriai pareikšdavo nuomonę apie įmonės finansinę būklę ir veiklos 

rezultatus.  

Audito tėvyne laikoma Didžioji Britanija. Pirmosios pasaulyje profesinės apskaitos 

organizacijos pradėjo kurtis Škotijoje 1853 m. Tačiau tikroji audito atsiradimo data yra 1854 m. spalio 

23 d., kai Edinburgo buhalterių sąjungai buvo suteiktas karališkasis statusas. Iki XX a. pradžios buvo 

įkurtos šios buhalterių (auditorių) organizacijos [13, p.8]:  

1854 m. – Edinburgo buhalterių sąjunga;  
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1855 m. – Glazgo buhalterių ir ekspertų sąjunga;  

1867 m. – Aberdyno buhalterių sąjunga;  

1870 m. – Anglijos ir Velso privilegijuotų buhalterių institutas;  

1880 m. – Kanados privilegijuotų buhalterių institutas;  

1886 m. – Australijos privilegijuotų buhalterių institutas;  

1887 m. – Australijos buhalterių sąjunga;  

1887 m. – JAV diplomuotų viešų buhalterių institutas;  

1888 m. – Airijos privilegijuotų buhalterių institutas;  

1891 m. – Anglijos diplomuotų buhalterių privilegijuotoji asociacija;  

1894 m. – Naujosios Zelandijos buhalterių sąjunga;  

1895 m. – Olandijos registruotų buhalterių institutas. 

 Pirmosios audito procedūros buvo orientuotos į finansinių ataskaitų rengimą ir jų tikrinimą. 

Auditą atliekančių asmenų veiksmai pirmiausiai turėjo būti nukreipti į atsakingų už bendrovės finansus 

asmenų sąžiningumo patikrinimą, o ne į valdymo efektyvumo vertinimą. Vėliau buvo pradėtas skirti 

didesnis dėmesys įmonės valdymo sistemoms ir vidaus kontrolės efektyvumo vertinimui. Šiuo metu 

auditas vis labiau siejamas su rizikos veiksnių vertinimu.  

Didėjant audito įtakai visuomeniniame gyvenime kūrėsi tarptautinės audito organizacijos. 1953 

m. buvo įkurta profesinė auditorių organizacija INTOSAI, kuri vienija 189 visateises ir 4 asocijuotas 

nares. Šios organizacijos tikslas yra padėti aukščiausioms audito institucijoms prisitaikyti prie 

didėjančių joms keliamų reikalavimų, skatinti patirties ir naujovių audito srityje sklaidą. Lietuvos 

Respublikos Valstybės kontrolė visateise INTOSAI nare tapo 1992 m. ir sėkmingai įsiliejo į jos 

veiklą. INTOSAI regioninė darbo grupė – EUROSAI vienija 49 Europos šalių aukščiausiąsias audito 

institucijas ir Europos Audito Rūmus. 1990 m. įkurtos organizacijos tikslas – stiprinti 

bendradarbiavimą tarp Europos aukščiausiųjų audito institucijų, skatinti informacijos mainus, remti 

mokslinius darbus valstybinio audito srityje. 1999 m. EUROSAI priėmė visoms aukščiausiosioms 

audito institucijoms svarbią Deklaraciją dėl aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumo. 

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė EUROSAI veikloje dalyvauja nuo 1993 m. ir yra įsitraukusi 

į darbą Aplinkos apsaugos audito ir Informacinių technologijų darbo grupėse bei Kvalifikacijos 

tobulinimo komitete. 

Analizuojant audito atsiradimą ir raidą Lietuvoje, pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį ir 

analizuoti Valstybės kontrolės istorinę raidą, nes būtent jos veikloje anksčiausiai aptinkama audito 

bruožų. Lietuva valstybinės kontrolės srityje pirmuosius žingsnius žengė gana vėlai. Viena pirmųjų 

institucijų, skirtų finansų kontrolei, buvo Vienkartinis iždo teismas, įkurtas 1591 m. Iki tol Lietuvos 
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Didžiojoje Kunigaikštystėje specializuotų ekonominės kontrolės organų nebuvo, nes Vytautas Didysis 

buvo įvedęs asmeninę kontrolę, t.y. jis reikalaudavo pasiaiškinimų iš asmenų, įtariamų neteisėtu 

praturtėjimu, o jų nesulaukęs tiesiog konfiskuodavo tų asmenų turtus į iždą [65, p.127]. Vėliau buvo 

pradėti kurti iždo teismai, tačiau jie nebuvo pajėgūs padėti valstybei efektyviai kovoti su mokesčių 

vengimu. Dėl šios priežasties 1613 – 1763 metais veikė Iždo tribunolas, kuris taip pat vykdė tam tikras 

finansinės kontrolės funkcijas. 1718 m. buvo įsteigta Revizijos kolegija, tikrindavusi visų valstybinių 

pajamų ir išlaidų sąskaitas. Po trečiojo padalijimo, 1795 m., Lietuva buvo aneksuota ir priskirta Rusijos 

imperijai, todėl nuo 1795 m. iki Nepriklausomybės atgavimo, 1918 m. Lietuvoje viešųjų finansų 

kontrolė buvo reglamentuojama tuometinių carinės Rusijos įstatymų [28, p.17]. 

Kuriantis Lietuvos valstybei po 1918 m. iškilo būtinumas apsaugoti valstybės ir jos piliečių 

turtą, sukurti mokesčių sistemą, užtikrinti, kad valstybinės ir privačios institucijos laikytųsi nustatytos 

tvarkos. Valstybės kontrolės formavimąsi galima suskirstyti į tris etapus [62]:  

 1) Valstybės kontrolės raida tarpukariu (1918 – 1940 m.m.);  

 2) Valstybės kontrolės raida sovietinio režimo metais (1940 – 1990 m.m.);  

 3) Valstybės kontrolės raida atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki dabar).  

1919 m. sausio 16 d. buvo įsteigta Valstybės kontrolė ir paskirtas pirmasis Lietuvos 

Respublikos valstybės kontrolės vadovas Kostas Daugirdas. Įsteigus Valstybės kontrolę, kaip 

savarankišką žinybą, kilo būtinybė apibrėžti jos teisinę padėtį, todėl netrukus buvo priimtas ir pirmasis 

Valstybės kontrolės įstatymas. Jis oficialiai įteisino institucijos pavadinimą – Valstybės kontrolė. Šio 

įstatymo pagrindinės nuostatos buvo įtrauktos į 1919 m. Lietuvos Laikinosios Konstitucijos Pamatinius 

Dėsnius, kur Valstybės kontrolei buvo paskirtas ištisas skirsnis. Apskritai reikia pažymėti, kad 

Valstybės kontrolės, kaip išskirtinės valstybės valdymo sąrangoje institucijos, funkcijos buvo 

reglamentuojamos visose Lietuvos valstybės konstitucijose. Konstitucijoje buvo apibrėžta Valstybės 

kontrolės vieta valstybėje, jos teisinė padėtis ir funkcijos. Taip pat nustatyta, jog valstybės kontrolierių 

skiria Prezidentas. Nepriklausomos Lietuvos metais pareigas ėjo 8 valstybės kontrolieriai. 

Įvertinus tai, kad Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai iš viso turėjo 42 straipsnius, o 

Valstybės kontrolei reglamentuoti skirti 9 straipsniai, galima daryti išvadą apie institucijos svarbą ir 

reikšmę jaunai valstybei. 

1920 m. buvo įsteigta Valstybės kontrolės taryba ir patvirtintas jos darbo reglamentas, o 1926 

m. gegužės 12 d. įsigaliojo nauja Valstybės kontrolės įstatymo redakcija, kuri galutinai užbaigė 

institucijos kūrimosi etapą, nes Valstybės kontrolei buvo suteiktas tvirtas teisinis pagrindas. Įstatyme 

buvo išskirtinai akcentuojama priežiūros funkcija. Kita vertus, žvelgiant iš šių dienų perspektyvos 

įstatyme trūko dėmesio lėšų panaudojimo ekonomiškumui, efektyvumui ir veiksmingumui. Tarpukariu 
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Valstybės kontrolė buvo gana savarankiškai veikianti ir valstybines priežiūros funkcijas vykdanti 

institucija, tačiau 1940 m. rugpjūčio 26 d. Valstybės kontrolės veikla buvo nutraukta, o pati institucija 

likviduota. Taip prasidėjo antrasis raidos etapas. Tais pat metais vietoje prievarta nutraukusios savo 

veiklą Valstybės kontrolės buvo įkurtas Liaudies komisariatas, o kadangi sovietinės okupacinės 

valdžios siekis buvo pakeisti visus valstybinės valdžios ir valdymo institucijų vadovaujančius 

darbuotojus, dauguma institucijos darbuotojų buvo atleisti. 1941 m. vasarą prasidėjus karui ir nutrūkus 

Valstybės kontrolės sovietizavimo procesui, grupė buvusių Valstybės kontrolės darbuotojų bandė 

atgaivinti institucijos veiklą, tačiau šioms pastangoms pasipriešino okupacinė vokiečių valdžia.  

1944 m. pasibaigus vokiečių okupacijai Lietuvoje buvo atkurta sovietinė santvarka. Šiuo 

laikotarpiu kontrolės institucija ne kartą buvo reorganizuota ir įvairiai vadinta, tačiau ji nevykdė savo 

esminių funkcijų, o buvo tik partinio vadovavimo ir kontrolės įrankis. Nuo 1944 m. iki 1990 m. 

demokratinėms valstybėms būdingos, nepriklausomos ir valstybės veiklą prižiūrinčios Valstybės 

kontrolės nebuvo. Tuo metu veikusi institucija nebuvo parlamento formuojama ar jam atskaitinga, ji 

nevykdė ekonominės finansinės kontrolės funkcijos.  

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, 1990 m. Kovo 11 d., prasidėjo naujas ir Valstybės 

kontrolės raidos etapas, sąlygojęs nepriklausomo audito atsiradimą. Pagrindiniai Valstybės kontrolės 

organizavimo ir atlikimo principai tarpukario laikotarpiu ir dabar nedaug tesiskiria [33, p.68]. 

Išskiriami išorės kontrolės tarpukario ir išorės audito šiuolaikinėje Lietuvoje panašumai ir skirtumai, 

kurie pateikti 1 lentelėje. 

 

Valstybės kontrolės tarpukario Lietuvoje ir išorės audito šiuolaikinėje Lietuvoje palyginimas 

1 lentelė 

Požymiai Valstybės kontrolė tarpukario laikotarpiu Valstybės kontrolė šiuo metu 

Struktūra Bendrosios revizijos departamentas, Krašto 

apsaugos revizijos departamentas, 

Susisiekimo revizijos departamentas 

Finansinio audito departamentas, 

Veiklos audito departamentas 

Tarptautinis 

reglamentavimas 

Nebuvo Vadovaujamasi tarptautiniais 

standartais 

Valstybės 

kontrolieriaus 

skyrimas 

Prezidentas Seimas Prezidento teikimu 

Santykiai su Formaliai Vyriausybė ir jos institucijos turėjo Nustačiusi visuomenės interesų 
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Vyriausybe vykdyti Valstybės kontrolės nurodymus, 

tačiau faktiškai Vyriausybė juos net 

panaikindavo 

pažeidimus praneša Vyriausybei 

Darbuotojų teisės Daryti kvotas Atsisakyta 

Kontrolės formos Parengiamoji ir galutinė revizija, faktinė 

revizija 

Finansinis ir veiklos auditas 

Veiklos pobūdis Revizija Auditas 

Atlikto darbo 

kontrolė 

Revizijos aktus tikrino vyr.revizoriai ir 

departamentų vadovai. Paaiškėjus 

netikslumams, galėjo būti skirta pakartotinė 

revizija 

Audito ataskaitą ir išvadą tikrina 

pavedimą atlikti išdavęs asmuo 

Šaltinis: Lakis V. 2007. Išorės audito užuomazgos tarpukario Lietuvoje. Ekonomika, 78, p. 77. 

 

Kaip matyti, ir anksčiau, ir dabar Valstybės kontrolės padėtis ir nepriklausomybė buvo įtvirtinta 

Konstitucijoje ir Valstybės kontrolės įstatyme. Valstybės kontrolė kiekvienais metais rengia ir pateikia 

Seimui ataskaitą ir išvadą apie praėjusių metų valstybės biudžeto vykdymą. Valstybės kontrolierius gali 

dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose ir pareikšti atskirąją nuomonę dėl Vyriausybės nutarimų. Tikrinami 

tokie patys subjektai, t. y. įmonės, įstaigos ir organizacijos, kurios vienaip ar kitaip naudoja valstybės 

turtą ir pinigus. Kontrolės metu taikomos panašios procedūros. Kontrolės darbuotojai turi teisę gauti 

visus reikiamus dokumentus, kitą informaciją ir paaiškinimus, dalyvauti atliekant inventorizacijas.  

 Nors, kaip buvo minėta, audito užuomazgų  jau buvo prieš 5000 m., tačiau kaip atskira mokslo 

šaka susiformavo palyginti neseniai. Lietuvoje audito užuomazgų atsiradimo pradžia gali būti laikomi 

1990 m. [36, p.29], kai buvo pradėtas rengti Buhalterinės apskaitos įstatymo projektas, kuriame pirmą 

kartą vartotos sąvokos „auditinė kontrolė“ bei „auditoriaus išvada“. Auditorių veikla Lietuvoje įteisinta 

tik 1999 m. birželio 15 d. Įsigaliojus šiam įstatymui, suaktyvėjo profesinių audito organizacijų veikla, 

imta daugiau dėmesio skirti audito duomenų bazės kūrimui [13, p.9]. 2000-2001 metus galima vadinti 

Lietuvos nepriklausomo audito sistemos susiformavimo ir būdų jai tobulinti paieškų laikotarpiu [13, 

p.9]. 

1.2. Audito sąvokos analizė. Audito būtinumas 

 

 Audito terminas kildinamas iš lotynų kalbos žodžio „audit”, kuris reiškia „jis girdi”.  

Akivaizdu, kad auditorius turi ne tik girdėti, bet ir matyti, jausti bei suvokti sudėtingas finansines 
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operacijas [15, p.8], verslo organizavimo procesą, žinoti teisinę aplinką. Įvairūs autoriai pateikia 

įvairius audito apibrėžimus, tačiau savo esme jie beveik nesiskiria.  

 Teorijoje ir praktikoje dažniausiai sutinkama labiausiai paplitusi audito (angl. Audit activity, 

audit – „tikrinimas", „revizija“) samprata, reiškianti įmonės finansinių ataskaitų nepriklausomą 

patikrinimą (ekspertizę) ir nuomonės apie jas suformavimą. Dar nuo senovės laikų revizija buvo 

suprantama  kaip išlaidų kontrolė, turint omenyje jų teisėtumą, pagrįstumą, tikslumą, finansinių 

dokumentų tvarkingumą, turimų įgaliojimų paisymą ir pan. Revizija, kaip finansinės kontrolės forma, 

taikoma visame pasaulyje ir vargu ar jos bus atsisakyta ateityje. Tačiau sparti pažanga, didėjantis bet 

kokios veiklos sudėtingumas, sąveikos, komunikacijos, valdymo ir kiti veiksniai neleidžia apsiriboti tik 

vieno konkretaus objekto finansinių reikalų nagrinėjimu. Dėl šių priežasčių finansinė revizija keičiama 

platesne samprata – finansiniu auditu, nes nagrinėjama kur kas daugiau problemų, susijusių su 

finansinių išteklių panaudojimu. Negana to, reikia tikrinti, kaip valdoma kokia nors organizacija ar 

sistema, kokios valdymo struktūros yra sukurtos, kaip paskirstytos struktūrinių padalinių funkcijos ir 

atsakomybė ir kitus veiklos ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo aspektus [55, p.18].  

Lietuvos Respublikos audito įstatymo [2] 2 straipsnyje nurodyta, kad finansinių ataskaitų 

auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados 

pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, 

reikalavimais. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatyme [3] pateiktas toks finansinio audito 

apibrėžimas: „Finansinis (teisėtumo) auditas – audituojamo subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinių, metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, nacionalinio ataskaitų rinkinio ir (ar) kitų 

ataskaitų duomenų, taip pat valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir 

jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas“. 

Auditas apibrėžiamas ir kaip oficiali nepriklausoma kliento informacijos apie finansinę atskaitomybę ir 

ekonominę veiklą realumo ir priklausomumo analizė ir įvertinimas lyginant su bendraisiais apskaitos 

principais, standartais bei kitais norminiais dokumentais bei auditoriaus raštiškos nuomonės apie tai 

pateikimas [56, p. 8]. Šiame apibrėžime akcentuojamas ne tik finansinių ataskaitų teisingumo 

įvertinimas, bet ir tai, kad audito metu turi būti vertinamas ekonominės veiklos realumas. Kaip matyti 

iš pateiktų apibrėžimų, audito ir finansinio audito sąvokos praktiškai vartojamos kaip sinonimai.  

 Pateiktuose audito apibrėžimuose atsispindi pagrindiniai audito tikslai, kurie nustatyti ir 

Lietuvos Respublikos audito įstatyme [2]. Pagrindiniai audito tikslai yra nustatyti, ar: 

1) finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo audituojamos įmonės 

finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę 

apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą; 
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2) metiniame pranešime (konsoliduotajame metiniame pranešime) arba įmonės veiklos 

ataskaitoje (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus jie rengiami) pateikti finansiniai duomenys atitinka 

metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) duomenis. 

Tiek aukščiau minėtų autorių, tiek ir pateiktuose teisės aktuose apibrėžimuose akcentuojami šie 

pagrindiniai dalykai: 

1) audito, kaip proceso, nepriklausomumas tiek nuo išorinės, tiek nuo vidinės aplinkos įtakos; 

2) auditoriaus nuomonės pareiškimas apie audituojamą objektą. 

Be abejonės, kitų audito, t.y. nefinansinio audito, rūšių tikslai skiriasi. Jie bus aptarti kituose 

vadovėlio skyriuose.  

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus audito apibrėžimus, galima sutikti su nuomone [13, p.12], 

kad auditas – tai objektyvus įrodymų rinkimo, sisteminimo ir įvertinimo procesas. Ši audito sąvoka 

praktiškai apibūdina visų audito rūšių esmę.  

 Kalbant apie audito, kaip proceso, sampratą, būtina apžvelgti audito būtinumą lemiančius 

kriterijus. Kalbant apie auditą kyla natūralus klausimas: kokiais atvejais auditas būtinas?  

 Išskiriami šeši pagrindiniai veiksniai, lemiantys audito būtinumą [13, p. 14]: 

1) siekiant patikrinti, ar finansinė atskaitomybė teisingai parengta; 

2) sprendžiant turtinius ginčus tarp įmonių arba tarp įmonių ir konkrečių asmenų; 

3) vykdant operacijas, susijusias su turto padalijimu ir naudojimu; 

4) norint užtikrinti dirbančių žmonių tarpusavio pasitikėjimą; 

5) jungiantis, dalijantis ar bankrutuojant įmonei; 

6) siekiant geriau sutvarkyti apskaitą, vidaus kontrolę, patobulinti valdymo sistemą ir pan. 

Sutinkama ir nuomonė, kad auditas būtinas šiais atvejais [42, p.11]: 

1) investuotojams, akcininkams ir kitiems informacijos vartotojams, siekiantiems įsitikinti 

įmonės finansinės būklės tikrumu ir jos veiklos patikinimu; 

2) sprendžiant turtinius ginčus tarp įmonių arba tarp įmonės ir konkrečių asmenų; 

3) vykdant operacijas, susijusias su turto padalijimu ir naudojimu; 

4) bankrutuojant įmonei; 

5) jungiantis ir dalijantis įmonėms; 

6) garantuojant darbuotojų tarpusavio pasitikėjimą; 

7) siekiant geriau sutvarkyti apskaitą; 

8) įvertinti vidaus kontrolės sistemą; 

9) patobulinti įmonės valdymo sistemą ir organizacinę struktūrą; 

10) numatyti įmonės veiklos perspektyvas; 
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11) teikti informaciją įmonės vadovybės operatyviesiems ir valdymo sprendimams; 

12) kitais atvejais. 

 Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo [4] 20 straipsnyje nustatyti 

atvejai, kai auditas yra privalomas. Nuo 2012 m. kovo 1 d. galiojančioje įstatymo redakcijoje įtvirtinta 

ir tarpinių finansinių ataskaitų audito būtinybė tam tikrais atvejais. Taigi, finansinių ataskaitų auditas 

Lietuvos Respublikoje privalomas: 

1) Valstybės ir savivaldybės įmonėse, viešojo intereso įmonėse, akcinėse bendrovėse, šio 

straipsnio 2 punkte nurodytose uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse 

(kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi 

tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, taip pat uždarosiose akcinėse 

bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė, turi būti atliktas metinių finansinių 

ataskaitų auditas. 

2) Metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas uždarosiose akcinėse bendrovėse, 

kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse 

bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų 

ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius: 

a) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 12 mln. litų; 

b) balanse nurodyto turto vertė – 6 mln. litų; 

c) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pardavimo grynąsias pajamas sudaro ataskaitiniais finansiniais 

metais pardavus prekes ir paslaugas uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių pardavimo, 

nukainojimo, nuolaidų sumos, o vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą apskaičiuojamas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos 

įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo [4] 20 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad valstybės ir 

savivaldybės įmonėse turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas, neatsižvelgiant į grynąsias 

pajamas, turto dydį ar vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių. Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymo [5] 14 straipsnio 3 dalis imperatyviai nustato, kad tvirtinamas tik 

audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Šiame įstatyme nustatyti skirtingi savivaldybių įmonių 

ir valstybės įmonių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikėjai.  

Analizuojant aukščiau nurodytus audito būtinumą lemiančius veiksnius, galima pateikti ne 

vieną pavyzdį. kaip auditorių pateikti duomenys vis dažniau naudojami sprendžiant ginčus teismuose. 

Lietuvos apeliacinis teismas [37] nagrinėjo civilinę bylą Nr.2-2620/2011, kurioje buvo sprendžiamas 

klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Luitas”. Nors nepriklausomas auditorius buvo 
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pateikęs išvadą, kad įmonę galima restruktūrizuoti, tačiau teismas konstatavo, kad auditoriaus ataskaita 

dėl restruktūrizavimo plano metmenų nepatvirtina, jog UAB „Luitas” turi realių perspektyvų atkurti 

mokumą. Iš auditoriaus pateiktos išvados, kad UAB „Luitas” restruktūrizavimo plano metmenys visais 

reikšmingais atžvilgiais teisingai parengti pagal galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius įmonių 

restruktūrizavimą, matyti, jog auditorius restruktūrizavimo plano metmenis tyrė ne jų turinio, o formos 

prasme, t. y. pateikta išvada neatsako į klausimą, ar metmenyse nurodytos priemonės padės atkurti 

įmonės mokumą. Vis dažniau praktikoje pasitaiko atvejų, kai ieškinių reikalavimai faktiškai grindžiami 

auditorių ataskaitose apie faktinius pastebėjimus išdėstytais teiginiais bei vertinimais. Lietuvos 

Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad auditoriaus išvada nepripažintina ekspertizės aktu, nes 

parengta ne teismo pavedimu, tačiau ji yra rašytinis įrodymas ir, atsižvelgiant į tai, kad ją parengė 

atestuotas auditorius, vadovaudamasis profesinės etikos principais (Lietuvos audito įstatymo [2] 2 

straipsnio 1, 4 punktai, 4 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai), išvadoje pateikiama 

informacija yra pakankama ir patikima. 

Kalbant apie audito būtinumą įmonei bankrutuojant, būtų puiku, jeigu šis audito būtinumą 

lemiantis veiksnys būtų įtvirtintas teisės aktuose. Praktikoje, bent jau Lietuvos Respublikoje, labai retai 

pasitaiko atvejų, kai įmonei bankrutuojant atliekamas auditas. Dažnesni atvejai, kai auditas atliekamas 

kreditorių sprendimu jau ūkio subjektui bankrutavus, siekiant įvertinti bankroto administratoriaus 

atliekamus veiksmus bei įsitikinti sudarytų sandorių pagrįstumu. Atlikus finansinės atskaitomybės, 

sudarytos pagal bankroto bylos iškėlimo dienos duomenis, auditą būtų garantuota teisinga informacija 

apie bankrutuojančios įmonės turtą, kreditorinių reikalavimų, užfiksuotų apskaitoje pagrįstumą, atliktų 

sandorių teisėtumą. 

Mokslinėje literatūroje vyrauja kelios nuomonės dėl audito būtinumo ateityje. Vieni autoriai 

teigia, kad esant išsivysčiusioms ir plačiai paplitusioms informacinėms technologijoms auditas bus 

nebereikalingas, kitų autorių nuomonė yra priešinga – šioje srityje aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų negali pakeisti informacinės technologijos. Audito teorijoje nurodoma, kad audito poreikis 

ateityje nemažės dėl šių visuomenės problemų [42, p.15]: 

1) esama galimybės įmonių vadovams pateikti neobjektyvią informaciją; 

2) tarp įmonių vadovų ir informacijos vartotojų kyla konfliktų dėl neobjektyvios informacijos; 

3) informacijos vartotojai gali priimti neteisingus sprendimus, besiremiančius neobjektyvia 

informacija; 

4) informacijos vartotojai neturi pakankamai laiko, priemonių ir galimybių objektyviai 

įvertinti įmonės vadovybės pateiktos informacijos kokybės, kai kurie iš jų neturi ir tinkamos 

kvalifikacijos bei patirties. 
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Visiškai galima sutikti su minėtų autorių nuomone, kad kai kurių įmonių vadovai, siekdami 

pagerinti įmonės įvaizdį, jos finansinę būklę ar veiklos rezultatus, klaidina informacijos vartotojus, 

iškreipdami finansinių ataskaitų duomenis. Neigiamų pasekmių dėl manipuliavimo finansiniais 

duomenimis galima išvengti auditoriaus pagalba. 

Skirtingi autoriai išskiria panašius audito būtinumą lemiančius veiksnius. Apibendrinant galima 

teigti, kad audito būtinumą lemia keletas pagrindinių veiksnių – teisės aktų nuostatos ir įmonės, 

įstaigos ar organizacijos steigėjų bei vadovybės požiūris į patikimos finansinės, ekonominės 

informacijos svarbą, efektyvią vidaus sistemos kontrolę. 

 

Klausimai temai pakartoti 

 

1. Kas yra auditas? 

2. Kokie pagrindiniai audito tikslai? 

3. Su kuo siejamas audito atsiradimas Lietuvoje? 

4. Kada atsirado auditas? 

5. Kas lėmė audito atsiradimą? 

6. Kokiais atvejais būtina atlikti auditą? 

7. Kas apibrėžia audito būtinumą Lietuvoje? 

8. Kokios visuomenės problemos lems audito būtinumą ateityje? 

9. Kada sukurtas Lietuvos Respublikoje teisinis pagrindas audito veiklai vykdyti? 
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2. AUDITO KLASIFIKAVIMAS IR JO ESMĖ 

 
 Auditas klasifikuojamas pagal įvairius požymius, tačiau šiuo metu visuotinai pripažįstamos 

audito rūšys susiformavo ne iš karto [49, p.41]. 

 
2.1. Pagrindiniai audito klasifikavimo požymiai 

 

 Šiuolaikinėje literatūroje auditas dažniausiai klasifikuojamas pagal keturis pagrindinius 

požymius (žr. 1 pav.). 
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1. Pav. Audito klasifikacija 

Šaltinis: Mackevičius J. Auditas: teorija, praktika, perspektyvos. Vilnius: Lietuvos mokslas, 2001, 

p. 41. 

Pagal funkcinį požymį paprastai auditas skirstomas į keturias pagrindines grupes:  

• finansinį auditą; 

• valdymo auditą; 

•  veiklos auditą; 

• socialinį auditą.  

Paprastai finansinis auditas apibrėžiamas kaip nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių 

ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis finansinių ataskaitų audito 

atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Pagrindinis šio audito tikslas – nustatyti, ar 

finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo audituojamos įmonės finansinę būklę, 

veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir 

finansinių ataskaitų sudarymą.  

Valdymo auditu vadinamas įmonės valdymo sistemos efektyvumo, darbo organizavimo 

metodų, personalo politikos ir kitų veiksmų tyrimas. Taigi, tai tyrimo ir vertinimo procedūra, kurios 

metu siekiama įsitikinti, ar audituojamame subjekte sukurta tinkama valdymo politika.  Šio audito 

pagrindinis tikslas – patikrinti ir įvertinti valdymo metodus bei jų efektyvumą. Daugelis autorių 

nurodo, kad atliekant valdymo auditą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas organizacinės valdymo 

struktūros vertinimui. 

 Veiklos auditas – tai audituojamo subjekto veiklos siekiant iškeltų tikslų, taip pat darbo, 

materialinių, finansinių bei kitų išteklių naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo 

įvertinimas. Iš pateikto veiklos apibrėžimo matyti, kad pagrindinis veiklos audito tikslas – įvertinti, ar 

audituojamo subjekto veikla yra efektyvi, ekonomiška, rezultatyvi. Šio audito metu būtina atskleisti 

veiklos tobulinimo galimybes. 

 Socialiniu auditas apima darbuotojų socialinių sąlygų, užimtumo priemonių, motyvacijos, 

darbų saugos analizę. Į socialinio audito sritį įtraukiamas ir gamtinės aplinkos auditas, kai kurių audito 

specialistų vadinamas gamybos ir gamtos dermės, ekologijos auditu [13, p.18]. 

 Kai kurie autoriai aplinkos, projektų, informacinių sistemų auditą išskiria kaip atskiras audito 

grupes pagal funkcinį požymį, kiti juos priskiria aukščiau aptartoms keturioms pagrindinėms grupėms. 

 Pagal apimtį ir atlikėjus auditas skirstomas į tris grupes: 

• išorės; 
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• vidaus; 

• valstybinį. 

Išorės auditą atlieka nepriklausomi auditoriai. Atliekant šios rūšies auditą, pagrindinis dėmesys 

skiriamas finansinių ataskaitų analizei. Išorės auditas – nepriklausomas įmonės finansinių ataskaitų 

patikrinimas ir išvados pateikimas, kai nurodoma, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais 

teisingai atspindi įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, ar finansinės ataskaitos 

atitinka teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą [42, p.25]. 

Vidaus auditas – vidaus kontrolės sistemos dalis, dėl kurios, vidaus auditoriams vykdant 

nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama užtikrinti audituojamo 

subjekto veiklos gerinimą [7]. Vidaus auditas yra nepriklausoma, objektyvi tyrimo ir konsultavimo 

veikla, skirta pridėtinei vertei kurti ir organizacijos veiklai gerinti. Sistemingai ir visapusiškai vertinant 

ir skatinant gerinti organizacijos rizikos valdymo, kontrolės priežiūros procesų veiksmingumą, ji 

padeda organizacijai įgyvendinti keliamus reikalavimus [52]. Šio audito tikslas – sistemingai ir 

visapusiškai vertinant rizikos valdymą, vidaus kontrolę, įmonės valdymo procesų veiksmingumą, 

padėti įgyvendinti įmonės tikslus [13, p.18]. Tarptautiniuose audito standartuose nurodyta, kad vidaus 

audito funkcija – vertinimo veikla, kurią atlieka  įmonėje  įsteigtas subjektas arba kuri  įmonei teikiama 

kaip paslauga. Ši veikla, be kitų dalykų, yra vidaus kontrolės tinkamumo ir veiksmingumo tikrinimas, 

vertinimas bei stebėsena. Vidaus auditą atlieka vidaus auditoriai, kurie paprastai yra įmonės 

darbuotojai. Prireikus, jie konsultuoja įmonės vadovybę, kaip geriau pasiekti nustatytus tikslus [42, 

p.25]. Vidaus auditoriai tradiciškai teikia įvairias konsultacines paslaugas, pavyzdžiui, nagrinėja 

veiklos operacijas ir teikia rekomendacijas, kaip jas gerinti. Konsultacinė veikla yra natūralus vidaus 

auditoriaus darbas. Tai gali būti neformalus arba oficialus patarimas, analizė, įvertinimas. Būtina 

pabrėžti, kad bet kokiu atveju vidaus auditas nėra valdymo sprendimus priimanti funkcija. Sprendimą 

įgyvendinti ar neįgyvendinti vidaus auditoriaus pasiūlytą rekomendaciją privalo priimti organizacijos 

vadovai [17, p.76]. 

Vidaus auditas ne kontroliuoja, o vertina, kaip įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovai atlieka 

kontrolės funkciją. Taigi, vidaus auditorių pareiga – prižiūrėti vidaus kontrolės sistemą ir siekti, kad 

sistema funkcionuotų kuo ekonomiškiau, efektyviau ir veiksmingiau. Vadovų požiūris į vidaus auditą 

yra palankesnis, kai vidaus auditoriai domisi audituojamam subjektui aktualiais klausimais ir padeda 

siekti nustatytų tikslų.  

Valstybinis auditas apima valdžios ir valdymo organų, valstybinių įmonių ir įstaigų veiklą, 

kontroliuoja valstybės turto ir lėšų naudojimą, jų apsaugą ir kitas sritis, turinčias valstybinę reikšmę 

[31, p.16]. Valstybinį auditą Lietuvoje atlieka aukščiausioji valstybinio audito institucija – Lietuvos 
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Respublikos valstybės kontrolė. Jos pagrindinė funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomi ir 

naudojami valstybės finansai ir kitas turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas [3]. Valstybės 

kontrolė atlieka valstybinį auditą, kuris yra dviejų rūšių – finansinis (teisėtumo) ir veiklos auditas. 

Valstybės kontrolės įgaliojimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje [1] ir Lietuvos 

Respublikos valstybės kontrolės įstatyme [3] bei kituose teisės aktuose. Valstybinio audito, kurį atlieka 

Valstybės kontrolė sričiai priskiriama: šalies biudžeto įgyvendinimas; valstybės finansų naudojimas; 

valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; Valstybinio socialinio draudimo ir 

Privalomojo sveikatos draudimo fondų biudžeto įgyvendinimas; valstybės biudžeto lėšų, skiriamų 

savivaldybėms, naudojimas;  Lietuvos gautų Europos Sąjungos lėšų ir vykdomų programų, kuriose 

dalyvauja Lietuva, vertinimas. Valstybinio audito subjektai, arba institucijos, kuriose Valstybės 

kontrolė gali atlikti auditą, yra: valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės, visų rūšių įmonės, 

kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip pusę balsų, įmonės ir 

kiti juridiniai asmenys, kuriems valstybės ar savivaldybės institucija suteikė lėšų arba perdavė turto. 

Nors konstatuojama, kad valstybinį auditą Lietuvoje atlieka Valstybės kontrolė, tačiau Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnyje [6] nustatyta, kad savivaldybės kontrolierius 

(savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba), prižiūrėdamas (prižiūrėdama), ar teisėtai, efektyviai, 

ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas 

valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka 

išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo 

subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. 

 Pagal privalomumą auditas skirstomas į: 

• privalomąjį auditą; 

• neprivalomąjį auditą. 

Kaip jau buvo minėta ankstesniame skyriuje, audito privalomumą Lietuvoje nustato Lietuvos 

Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo [4] 20 straipsnis. Kitais atvejais auditas gali būti 

atliekamas pačių ūkio subjektų iniciatyva. Audito privalomumą lemia ir kiti specialieji teisės aktai 

(Lietuvos Respublikos banko įstatymas, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, Lietuvos 

Respublikos finansų įstaigų įstatymas ir kt.). Privalomojo audito subjektai Lietuvos Respublikoje 

nurodyti 2 pav. 
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2 pav. Privalomojo audito subjektai 

Šaltinis: Daujotaitė, D. Finansinis auditas. Vilnius: VVAM, 2006, p. 21. 

2 pav. pateiktas privalomojo audito subjektų sąrašas nėra baigtinis. Audito privalomumą gali 

lemti dalyvavimas projektuose ar programose, finansuojamos ES paramos lėšomis bei lemti kitos 

aplinkybės.  

Neprivalomas auditas yra toks auditas, kai įmonės pačios, savo sprendimu, pasirenka atlikti 

ataskaitiniais finansiniais metais auditą ar ne. 

 Dažniausiai pagal atlikimo laiką auditas skirstomas į: 

• nuolatinį auditą;  

• periodinį auditą. 

Kai kurie autoriai siūlo pagal atlikimo laiką auditą klasifikuoti į: 

• nuolatinį; 

• periodinį; 

• netikėtą; 

• planinį; 

• pareikalaujamąjį. 

Nuolatiniu auditu vadiname auditą, kuris atliekamas nuolat, be pertraukų, analizuojant, stebint, 

tiriant didžiausios rizikos sritis, užtikrinant nuolatinę kontrolę. Nuolatinis auditas dažniausiai 

atliekamas didesnėse įmonėse, kurioms būdingi didelės rizikos elementai, sudėtingi sandoriai ar didelė 

sandorių apimtis [13, p.22]. Galima sakyti, kad šis auditas užtikrina nuolatinę kontrolę. Periodinis 

auditas kartais vadinamas klasikiniu auditu, įprastu auditu. Jis atliekamas per tam tikrą laikotarpį, bet 

dažniausiai ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.   

Mokslinėje literatūroje sutinkami ir kiti audito klasifikavimo požymiai. Kai kurie autoriai [54, 

p. 18] mano, kad išskiriamos trys pagrindinės audito rūšys: finansinis auditas, veiklos auditas ir 

konstitucinis auditas. Konstitucinis auditas suprantamas kaip valstybės ir ministerijų ekonomikos 

plėtros ir finansinių išteklių paskirstymo kontrolė: balansų, nekilnojamojo turto, lėšų ir valstybės 

interesų atstovavimas valstybinėse įmonėse [54, p. 23]. Konstitucinis auditas – valstybinio audito 
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atitikmuo. Nors auditas klasifikuojamas pagal įvairius požymius, tačiau galima sutikti, kad [31, p.15] 

svarbiausi yra du požymiai: pagal institucinę priklausomybę ir pagal funkcijas. Kai kurių autorių [31, 

p.15] nuomone, svarbiausias klasifikacinis požymis yra institucinė priklausomybė, nes nuo to, kokia 

institucija atlieka auditą, priklauso jo pobūdis. Jie siūlo audito sistemą suskirstyti į išorės audito 

institucijas ir vidaus audito institucijas (žr. 3 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Audito sistema 

Šaltinis: Lakis V. Audito sistema: raida ir problemos: monografija – Vilnius: Vilniaus universiteto 

leidykla, 2007, p. 15. 

Kaip matyti iš 3 pav., išorės auditą atlieka valstybinių institucijų specialistai ir nepriklausomi 

auditoriai, o vidaus auditą – įmonėse, įstaigose, organizacijose įsteigtos vidaus audito tarnybos ar 

vidaus auditoriai, jeigu tarnybos nesteigiamos. Šią, 3 pav. pateiktą audito sistemą reikėtų papildyti 

atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius auditą. Prie valstybinio audito 

atlikėjų priskirtini savivaldybių kontrolieriai, kurie, kaip jau minėta aukščiau, atlieka išorės finansinį ir 

veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės 

kontroliuojamose įmonėse. Universaliausiais [31, p.22] auditais galima laikyti finansinį ir veiklos 
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auditus. Atliekant juos tikrinama, ar audituojamas subjektas laikosi teisės aktų reikalavimų, ar pateikta 

informacija pakankama ir patikima.  

 

2.2. Išorės ir vidaus audito panašumai ir skirtumai 
 

Išorės ir vidaus auditas turi ir panašumų, ir skirtumų. Išorės auditą atlieka asmenys, kurie nėra 

audituojamo subjekto darbuotojai, tuo metu vidaus auditoriai – audituojamojo darbuotojai, t.y. 

neatsiejama organizacijos dalis. Visiškai galima sutikti su vyraujančia nuomone, kad išorės auditoriai 

yra visiškai nepriklausomi nuo audituojamojo, o vidaus auditorių nepriklausomybė, nors ir įtvirtinta 

įstatyme, tačiau realioje veikloje labiau pažeidžiama. Analizuojant nepriklausomybės principo 

užtikrinimą atliekant vidaus auditą, reikia atsižvelgti į vieną esminį dalyką – vidaus auditoriai audituoja 

savo bendradarbių veiklą. Kadangi dažniausiai vidaus auditorių pareigybės ar vidaus audito tarnybos 

yra įsteigiamos viešuosiuose juridiniuose asmenyse, tai jų nepriklausomybė ribojama ir įtraukiant 

vidaus auditorius į įvairių darbo grupių, komisijų sudėtį. Praktikoje nereti atvejai, kai viešųjų pirkimų, 

korupcijos prevencijos komisijoms vadovauja vidaus auditoriai. Tokiais atvejais lieka nebeaišku, kaip 

ir kas atlieka viešųjų pirkimų procedūrų ar kitų veiklos sričių, kurių valdyme dalyvauja vidaus 

auditoriai, auditą. Pats savo darbo rezultatų audituoti juk negali.  

Išorės auditoriai dažniausiai atlieka finansinių ataskaitų auditą, valstybinį auditą atliekantys 

asmenys – ir veiklos auditą. Jie pareiškia nuomonę apie finansinių ataskaitų patikimumą bei nurodo, ar 

finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai atspindi įmonės finansinę būklę, veiklos 

rezultatus ir pinigų srautus, ar finansinės ataskaitos atitinka teisės aktus, reglamentuojančius finansinę 

apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. Išorės auditoriai pateikia išvadą, kuri yra viešas dokumentas. 

Vidaus auditorių darbo apimtis yra visapusiška. Jie atlieka visų rūšių auditus, dažniausiai 

atliekamas auditas, turintis visų rūšių požymių. Vidaus auditas, skirtingai nei išorės, yra skirtas 

patikrinti visą įmonės veiklą, ne tik finansinę. Vidaus auditoriai viešai nereiškia savo nuomonės, 

pateikta ataskaita skirta audituojamo subjekto vadovui. Tiesa, kai kurie teisės aktai, pavyzdžiui, 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, nustato atvejus, kada ir kokiu būdu vidaus audito 

ataskaita turi būti pateikiama merui, kontrolės komitetui, tarybai, savivaldybės kontrolieriui. 

Išorės auditorių atliekamų auditų tikslai ir uždaviniai yra suformuluoti atitinkamuose 

įstatymuose ir standartuose ir privalomi visiems auditoriams [31, p.23]. Tuo metu vidaus auditorių 

darbo tikslai ir uždaviniai, reglamentuoti teisės aktuose ir standartuose, yra rekomendacinio pobūdžio. 

Konkretūs vidaus audito tikslai priklauso nuo įmonės veiklos ypatumų ir vadovybės keliamų 

reikalavimų vidaus auditoriui [31, p.23].  
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Vidaus auditorių veikla nukreipta į rizikos valdymą, veiklos tobulinimo galimybes, vidaus 

kontrolę bei valdymo procesus. Ji apima visus organizacijos veiklos aspektus. Vidaus auditoriai dėmesį 

sutelkia į būsimų įvykių vertinimą. Išorės auditorių veikla audituojamame subjekte yra labiau istorinio 

pobūdžio, nes išorės audito metu vertinama jau sudaryta finansinė atskaitomybė.   

Tiek išorės, tiek vidaus auditoriams svarbus tarpusavio bendradarbiavimas. Jis suteikia 

galimybę nedubliuoti išorės ir vidaus auditorių funkcijų, ypač viešajame sektoriuje.  Ir vidaus, ir išorės 

auditoriai turėtų reguliariai aptarti bendrus interesus, pasinaudoti papildomais vieni kitų įgūdžiais, 

kompetencija, apžvelgti perspektyvas, įgyti supratimą apie vieni kitų darbo metodus, kartu įvertinti 

rizikos sritis. Siekiant padidinti įmonės veiklos veiksmingumą ir bendrą audito proceso veiksmingumą, 

audituojamo subjekto vadovybė turėtų reikalauti, kad vidaus ir išorės auditoriai koordinuotų savo 

darbą. Vidaus audito ir išorės audito santykių svarba atsispindėta ir Tarptautiniuose audito standartuose 

[59] (610 – asis standartas). Būtinas ir abipusis pasitikėjimas. 

Vidaus auditorių ataskaitos gali būti ir kaip puikus rizikų įžvalgos šaltinis išorės auditoriams 

(žr. 4 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Vidaus ir išorės auditorių bendradarbiavimas 

Šaltinis: http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/internal-audit-faqs/%3Fi%3D1086 

 

Nepriklausomai nuo vidaus audito funkcijos savarankiškumo ir objektyvumo masto, vidaus 

auditorių veikla nėra tokia nepriklausoma nuo įmonės, kaip reikalaujama iš išorės auditoriaus, 

Vidaus auditoriai ir  
išorės auditoriai – 

partneriai 

Vidaus auditorių 
ataskaitos – rizikų ir 

įžvalgų šaltinis 
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pareiškiančio nuomonę  apie finansines ataskaitas. Išorės auditorius yra visiškai atsakingas už pareikštą 

auditoriaus nuomonę, ir jo naudojimasis vidaus auditorių atliktu darbu tokios atsakomybės nesumažina. 

Išorės ir vidaus auditoriai atlieka tuos pačius darbus siekdami skirtingų tikslų [31, p.27].  Tiek 

išorės auditorių, tiek vidaus auditorių veikloje ypač svarbų vaidmenį turi rizikos įvertinimas planavimo 

procese bei vidaus kontrolės sistemos vertinimas. Išorės ir vidaus audito darbo apimtis priklauso nuo 

įmonės vidaus kontrolės sistemos. Tiek vidaus, tirk išorės auditoriai tiria apskaitos įrašų teisingumą, 

rengia darbo dokumentus, bet tyrimų gilumas skirias [56, p. 38].  

  Vidaus audito rekomendacijose [52] pateikti tokie vidaus ir išorės audito skirtumai:  

• laiko atžvilgiu. Išorės auditoriai stengiasi rasti pakankamai  įrodymų, pagrindžiančių nuomonę 

dėl bendrojo finansinės atsakomybės ir apskaitos teisingumo. Todėl žiūrint iš laiko perspektyvos, jų 

veikla yra istorinio pobūdžio, t.y., tikrinama tai, kas  įvyko praėjusiais metais. Vidaus auditas 

analizuoja ir vertina situaciją, kuri yra dabar ir bus ateityje;  

• vidaus kontrolės sistemos atžvilgiu. Išorės auditoriai, kaip ir vidaus auditoriai, vertina vidaus 

kontrolės sistemą. Tačiau išorės auditoriai daugiausia domisi vidaus kontrole tik tiek, kiek tai yra susiję 

su finansinėmis ataskaitomis ir apskaita;  

• atskaitomybės lygiu. Iš esmės skiriasi vidaus ir išorės auditorių atsiskaitomumo lygis ir 

atsakomybė. Vidaus auditoriai dirba akcininkams ir tam tikra prasme valdžios institucijoms.   

• galutinio rezultato atžvilgiu. Pagrindinis vidaus audito tikslas yra  įvertinti naudojamas ir 

įgyvendinamas finansines sistemas, tai yra procedūras, kurios yra naudojamos rengiant, apskaitant ir 

pateikiant patikimą informaciją apie finansines operacijas, patvirtinti, kad procedūros, naudojamos kaip 

pagrindas galutiniam rezultatui pasiekti, yra teisingos. Tuo tarpu pagrindinis išorės auditoriaus tikslas 

yra patvirtinti galutinio rezultato teisingumą.   

Išorės ir vidaus audito panašumų ir skirtumų pagal įvairius kriterijus analizė pateikta 2 lentelėje 

(žr.2 lentelę). 

Išorės ir vidaus audito panašumai ir skirtumai 

2 lentelė 

Kriterijai Išorės auditas Vidaus auditas 

Reglamentavimas Reglamentuoja įstatymai, 

standartai, etikos kodeksai, 

privalomi auditoriui 

Įstatymai ir kiti norminiai aktai 

reglamentuoja tik viešojo sektoriaus 

ir iš dalies komercinių bankų vidaus 

auditorių veiklą. Šie reikalavimais 

jiems privalomi. Privataus 
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sektoriaus vidaus auditorių veikla 

įstatymais nereglamentuota. Vidaus 

audito  

standartai ir etikos kodeksas yra 

rekomendacinio pobūdžio. Vidaus 

auditorių funkcijas nustato tos 

institucijos, kuriose jie dirba, 

vadovai. 

Auditoriaus statusas 

Auditoriaus kompetencija 

 

 

 

Auditoriaus kvalifikacinis 

dokumentas 

Privalomumas  

 

 

Periodiškumas  

 

Nepriklausomybė 

 

 

 

 

 

 

Auditorių bendradarbiavimas 

Informacijos šaltiniai 

Darbo kontrolė 

Įmonės 

 

Dirba pagal sutartį 

Gerai išmano apskaitos, 

atskaitomybės ir audito 

standartus. Gerai žino padėtį 

ūkyje 

Būtinas 

 

Numatytas įstatymuose 

 

 

Atliekamas kasmet 

 

Garantuoja įstatymai 

 

 

 

 

 

 

Pageidautinas 

Tokie patys 

Vykdo išorės institucijos 

Steigiamos, kai yra įvykdyti 

įstatymų reikalavimai 

Yra institucijos darbuotojai. 

Gerai išmano subjekto finansinę ir 

nefinansinę veiklą. 

 

 

Nebūtinas 

 

Privalomas tik viešajame sektoriuje 

ir komerciniuose bankuose. 

Atliekamas pagal nustatytą grafiką 

arba prireikus. 

Priklauso nuo auditoriaus padėties 

institucijoje. Auditorius turi būti 

nepriklausomas nuo audituojamų 

padalinių ir nedirbti darbo, kuris 

gali būti kontroliuojamas. 

 

 

 

Pageidautinas 

Tokie patys 

Vykdo institucijos vadovai 

Nereglamentuota 
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Audito apimtis 

 

Darbo rezultatai 

 

Audito rezultatų 

panaudojimas 

Finansinė atskaitomybė 

 

Skirti išorės vartotojams ir 

visuomenei 

Vertinant esamą padėtį 

Finansinė ir nefinansinė informacija 

 

Skirti institucijos vidaus poreikiams 

 

Ieškant naujų galimybių 

Šaltinis: Lakis V. Audito sistema: raida ir problemos: monografija – Vilnius: Vilniaus universiteto 

leidykla, 2007, p. 26. 

Analizuojant 2 lentelėje išskirtus išorės ir vidaus audito panašumus ir skirtumus, galima šiek 

tiek papildyti autorių. Viešojo sektoriaus vidaus auditorių darbo kontrolę vykdo ne tik  institucijos, 

kurioje jie dirba vadovai, bet ir išorinę jų veiklos priežiūrą atliekanti institucija – Lietuvos Respublikos 

finansų ministerija. Ji vertina ir prireikus tikrina, ar vidaus audito veikla atitinka jai keliamus 

reikalavimus, analizuoja, kaip veikia vidaus audito tarnybos viešuosiuose juridiniuose asmenyse. Išorės 

auditorių darbo rezultatai, be abejonės, skiriami išorės vartotojams ir visuomenei, tačiau reikšmingi ir 

pačiam audituojamam subjektui. Tiek išorės, tiek vidaus auditorių atliekamų auditų metu surinkta 

informacija fiksuojama darbo dokumentuose.  

 

2.3. Finansinio ir veiklos audito esmė 

 

Tiek finansinio, tiek veiklos audito esmę išreiškia jų elementai. Išskiriami trys pagrindiniai 

audito sistemos elementai [13, p. 24]: 

• audito koncepcijos; 

• audito standartai; 

• audito postulatai. 

Šie elementai yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir sąlygoja vienas kitą (žr. 5 pav.) [49, p.60]. 

 

 

 

 

 

 

 

Audito teorija Audito sistema Audito praktika 

Koncepcijos Postulatai Standartai 
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5 pav. Audito sistemos elementai 

Šaltinis: Mackevičius J. Auditas: teorija, praktika, perspektyvos. Vilnius: Lietuvos mokslas, 2001, p. 

60. 

Kaip matyti, audito sistemos elementai yra vienas nuo kito priklausomi, turi įtakos audito 

teorijai ir praktikai [43, p.16]. Audito teorijai didžiausią įtaką turi koncepcijos ir postulatai, o praktikai 

– standartai [13, p. 24]. Audito koncepcijos apibūdinamos kaip apibendrintos idėjos, suformuluotos 

remiantis tyrimais, stebėjimais ir patirtimi. Literatūroje skiriamos penkios pagrindinės audito 

koncepcijos [13, p. 25]: profesinė etika, nepriklausomumas, profesionalumas, įrodymai, informacijos 

tikslumas. Audito standartai apibrėžiami kaip visuma taisyklių, principų ir procedūrų, 

reglamentuojančių audito procesą ir auditorių veiklą. Jų tikslas – sukurti kriterijus ir/ar bendrąsias 

taisykles, kurių privalo laikytis auditorius, kad jo veiksmai ir tikrinimo procedūros būtų tikslingos, 

sisteminės ir subalansuotos [54, p. 47]. Audito teorijoje standartai skirstomi į tarptautinius audito 

standartus ir nacionalinius audito standartus. Tarptautinių audito standartų tikslas – suderinti audito 

teoriją ir praktiką visose pasaulio šalyse, o nacionalinių audito standartų tikslas – padėti auditoriams 

objektyviai įvertinti finansines ataskaitas, atsižvelgiant į šalių ekonomines, politines, istorines, religines 

ir kitas ypatybes [42, p. 21]. Audito postulatai – tai nuostatos, kurios yra priimamos be įrodymų, 

laikomos tikromis ir teisingomis iki to momento, kol nebus įrodyta kitaip [49, p.65]. 

Veiklos audito esmę išreiškia jo struktūriniai elementai: ekonomiškumas, efektyvumas ir 

rezultatyvumas. Veiklos auditas labiau skirtas kai kuriems atskiriems su ekonomiškumu, efektyvumu, 

rezultatyvumu ar jų deriniu susijusiems klausimams, atsižvelgiant į nustatytą galimą reikšmingą riziką, 

nagrinėti. Vertinant ekonomiškumą, tiriama, ar lėšos išleistos pagal tikslinę paskirtį; vertinant 

rezultatyvumą, tiriama, ar naudojant išteklius įvykdytos užduotys, pasiekti numatyti tikslai; vertinant 

efektyvumą, abu minėti tyrimai sujungiami ir rezultatai palyginami su jiems pasiekti sunaudotais 

ištekliais. Ekonomiškumas ir efektyvumas paprastai siejami su kiekybiniais rodikliais, o 

rezultatyvumas su kokybiniais [15, p. 30]. 

Kaip buvo minėta 2.1. sk., finansinis auditas apibrėžiamas kaip nepriklausomas audituojamos 

įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis finansinių 

ataskaitų audito atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Visas dėmesys nukreipiamas į 

finansinėse ataskaitose esančią informaciją. Juk ir pagrindinis finansinio audito tikslas – nustatyti, ar 

finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo audituojamos įmonės finansinę būklę, 
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veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir 

finansinių ataskaitų sudarymą. Audito atsiradimas siejamas su finansinio audito užuomazgomis. 

Pasaulyje veiklos audito teorija pradėta plėtoti tik  XX a. II-oje  pusėje, tiksliau 7-ajame 

dešimtmetyje. Veiklos audito praktikos pradžia laikytina septintojo dešimtmečio pabaiga. Ji sietina su 

labiausiai ekonominiu požiūriu išsivysčiusiomis šalimis – JAV, Didžiąja Britanija, Kanada, Švedija 

[53, p.1].  Ypač  plačiai veiklos auditas paplito 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Šį procesą lėmė keletas 

veiksnių [16, p.178]: 

1)  stipriai išsiplėtusi vyriausybės veiklos apimtis. Iš pradžių vykdžiusios esmines funkcijas, 

tokias kaip teisė, tvarka ir teisingumo įgyvendinimas, laikui bėgant vyriausybės prisiėmė svarbų 

vaidmenį įgyvendinant socialinę – ekonominę plėtrą, o tai paskatino viešųjų išlaidų augimą;  

2)  konkurencija dėl išteklių paskirstymo. Išteklių ribotumas reikalauja racionalaus ir gerai 

informuoto sprendimų priėmimo, susijusio su viešosiomis išlaidomis  –  tai reiškia, kad  iš išleistų 

pinigų reikia gauti kuo daugiau įmanomos naudos; 

3)  demokratinių institucijų plėtra bei didėjantis visuomenės ir jos atstovų sąmoningumas, t.y. 

visuomenės reikalavimas atsiskaityti dėl viešųjų išteklių panaudojimo;  

4)  rizikų, susijusių su visuomenės pasitikėjimu, atsiradimas ir sugebėjimo jas valdyti poreikis ir 

kt.   

Nors tiek finansinio, tiek veiklos audito sistemos elementai tie patys, tačiau analizuojant jų 

panašumus ir skirtumus matyti, kad jie skiriasi tiek teoriniais pagrindais, tiek ir atlikimo būdu. Europos 

Audito Rūmų parengtame Veiklos audito vadove [19] nurodyti šie pagrindiniai skirtumai (žr. 3 lentelę): 

 

Veiklos ir finansinio audito skirtumai 

3 lentelė 

Aspektai Veiklos auditas Finansinis auditas 

Tikslas Įvertinti, ar lėšos buvo panaudotos 

ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai. 

Įvertinti, ar finansinės 

operacijos buvo įvykdytos 

teisėtai ir tvarkingai ir ar 

sąskaitos yra patikimos. 

Pagrindinė tema Politika, programa, organizavimas, 

veiklos sritys ir valdymo sistemos. 

Finansinės operacijos, 

apskaitos procedūros ir 

pagrindinės kontrolės 

procedūros. 
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Būtinas 

išsilavinimas 

Ekonomika, politikos mokslai, sociologija 

ir pan. 

Apskaita ir teisė. 

Metodai Priklauso nuo konkrečių auditų. Standartizuotas formatas. 

Audito kriterijai  Daugiau galimybių palikta auditoriaus 

vertinimui. Atskiri kriterijai kiekvienam 

konkrečiam auditui. 

Mažiau galimybių palikta 

auditoriaus vertinimui. 

Standartizuoti teisės ir 

norminiuose aktuose nustatyti 

kriterijai visiems auditams. 

Ataskaitos Specialios ataskaitos, kurių struktūrą ir 

turinį apsprendžia audito tikslas. 

Metinė ataskaita. Daugiau ar 

mažiau standartizuota. 

Šaltinis: Veiklos audito vadovas. Europos Audito Rūmų Audito tobulinimo ir ataskaitų rengimo 

skyrius http://eca.europa.eu/portal/page/portal/audit 

 

Veiklos audito vadove [19] nurodyta, kad toks auditas, kuriam nustatomi tuo pat metu ir veiklos 

audito, ir finansinio audito tikslai, vadinamas integruotu auditu. Sprendimas, ar reikia atlikti veiklos ar 

integruotą auditą, kiekvienu konkrečiu atveju priimamas vadovaujantis profesiniu įvertinimu. 

Auditoriai turi aiškiai suvokti, kad net „gryną“ veiklos auditą atlikti yra nelengva, o atliekant integruotą 

auditą reikalavimai yra dar didesni. Todėl į integruotą auditą turi būti žiūrima labai atsargiai ir jis turi 

būti atliekamas tik su sąlyga, jei yra aišku, kad bus  įmanoma gauti pakankamus, svarbius ir patikimus 

audito  įrodymus, o rengiant ataskaitą galima bus suformuluoti aiškias, naudingas ir savalaikes išvadas, 

atitinkančias ir veiklos, ir finansinio auditų tikslus. Audito plano memorandume ir audito programoje 

abi jo sudėtinės dalys turi būti aiškiai atskirtos, kad auditorių grupė aiškiai suvoktų skirtingus audito 

tikslus ir į juos tinkamai atsižvelgtų. 

Lietuvos Valstybės kontrolės parengtame Veiklos audito vadove [39, p. 19] nurodyti šie veiklos 

ir finansinio audito panašumai ir skirtumai (žr. 4 lentelę): 

 

Veiklos ir finansinis auditas 

4 lentelė 

Aspektai Veiklos auditas Finansinis auditas  

Audito tikslas Įvertinti, ar audituojamas subjektas 

dirba ekonomiškai, efektyviai ir 

produktyviai.   

Įvertinti ar audituojamo subjekto  

finansinė atskaitomybė yra tikra ir 

teisinga. 
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Audito pagrindas Auditas atliekamas tik suformulavus 

problemą. 

Auditui atlikti nėra būtina problema. 

Vertinimo sritis Didžiausias dėmesys skiriamas 

organizacijai (programai) ar jos  

veiklai. Orientuotas į veiklos tikslus, 

subjekto veiklos tarpinius ir 

galutinius rezultatus. 

Didžiausias dėmesys skiriamas 

apskaitos sistemai. Auditas orientuotas 

į pateisinančius dokumentus. 

Objektas Tiria visą subjekto veiklą ar jos dalį 

ekonomiškumo, efektyvumo ir 

rezultatyvumo požiūriu. 

Tikrina subjekto finansinės 

atskaitomybės pagrįstumą, pajamas ir 

išlaidas. 

Metodai Audito metodų taikymas 

nestandartizuotas – kiekviename 

audito projekte jis gali skirtis. 

Audito metodų taikymas daugiau ar  

mažiau standartizuotas, naudojamų 

metodų kiekis yra ribotas. 

Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijai yra 

subjektyvesni ir kiekvieno audito 

metu gali skirtis, juos  

nustato auditorius. 

Vertinimo kriterijai tinkami visiems 

atliekamiems auditams – daugiau ar 

mažiau standartizuoti. 

Vertinimo pobūdis Auditas orientuotas į kokybinį 

vertinimą, dažniausiai paremtas 

analitiniais vertinimais. 

Auditas dažniau įgauna kiekybinę 

išraišką, mažiau paremtas analitiniais 

vertinimais. 

 

Vertinimo pagrindas Veiklai vertinti be  finansinių  

rodiklių ir juos reglamentuojančių 

standartų reikalingi kiti (ne 

finansiniai) veiklą apibūdinantys 

rodikliai, veiklą reguliuojantys 

standartai, palyginamoji panašių 

subjektų veikla ir subjektui nustatyti 

tikslai. 

Vadovaujamasi finansiniais rodikliais ir 

juos reglamentuojančiais standartais. 

Informacijos pobūdis Audito metu daugiausiai naudojama 

įvairaus pobūdžio informacija, gauta 

bendraujant su žmonėmis. 

Audito metu daugiausiai naudojama 

finansinė informacija. 
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Darbo dokumentai Standartizuotų darbo dokumentų 

naudojimas ribotas. 

Audito darbo dokumentai 

standartizuoti. 

Ataskaitų pobūdis ir 

periodiškumas 

Audito ataskaitų struktūra ir turinys 

gali skirtis atsižvelgiant į audito 

problemą. 

Audito ataskaitos standartizuotos, 

auditas atliekamas reguliariai. 

Išvados teikimas Atlikus auditą, surašoma ataskaita, 

kurioje pateikiamos išvados ir 

rekomendacijos dėl veiklos 

gerinimo. Atskiras dokumentas  –  

išvada  – nerengiamas. 

Atlikus auditą, surašoma ataskaita ir 

teikiama išvada. 

Audito 

periodiškumas 

Auditas atliekamas neturint tikslo 

apimti kuo daugiau subjektų, 

nesikartoja kas metai subjektų ir 

temų požiūriu. Audito objektai ir 

subjektai parenkami pagal juose 

esančių problemų reikšmingumą. 

Paprastai auditas atliekamas reguliariai 

pas tuos pačius asignavimų valdytojus. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė. 2010. Veiklos audito vadovas. Vilnius, p.19. 

 

Kaip matyti iš 3 ir 4 lentelės, veiklos ir finansinis auditas turi žymiai daugiau skirtumų nei 

panašumų. Vienas iš esminių veiklos ir finansinio audito skirtumų - veiklos audito metu didesnis 

dėmesys skiriamas organizacijos (programos) veiklos ekonomiškumui, efektyvumui  ir veiksmingumui, 

o finansinio audito metu -  ataskaitų tikslumui, teisingumui bei teisėtumui. Veiklos auditas yra daug 

platesnės apimties nei finansinis auditas. Veiklos auditas atliekamas tik suformulavus problemą bei 

vadovaujantis subjektyviais, kiekvienu atveju skirtingais kriterijais bei mažai standartizuotais metodais. 

Finansinio audito atlikimui problema nėra būtina. Veiklos auditas daugeliu atveju reikalauja daugiau 

laiko, žmoniškųjų išteklių negu finansinis auditas. Tai visiškai suprantama, nes veiklos audito metu 

tiriamoji sritis yra žymiai platesnė. 
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Klausimai temai pakartoti 

 

1. Kokie pagrindiniai audito klasifikavimo požymiai? 

2. Kaip auditas klasifikuojamas pagal funkcinį požymį? 

3. Kaip auditas klasifikuojamas pagal apimtį ir atlikėjus? 

4. Kaip auditas klasifikuojamas pagal privalomumą? 

5. Kaip auditas klasifikuojamas pagal atlikimo laiką? 

6. Kas yra finansinis auditas? 

7. Kas yra valdymo auditas? 

8. Kas yra veiklos auditas? 

9. Kas yra socialinis auditas? 

10. Kas yra išorės auditas? 

11. Kas yra vidaus auditas? 

12. Kas yra valstybinis auditas? 

13. Kokie išorės ir vidaus audito panašumai ir skirtumai? 

14. Kas sudaro audito sistemą? 

15. Kokie veiklos ir finansinio audito skirtumai? 
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3. AUDITO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE 

 

Analizuojant audito teisinį reglamentavimą, pastarasis skiriamas į tarptautinį ir nacionalinį 

reglamentavimą. Tarptautiniam audito reglamentavimui didžiausią dėmesį skiria Tarptautinė audito ir 

užtikrinimo standartų valdyba, kurią yra įsteigusi Tarptautinė buhalterių federacija. Ši organizacija yra 

parengusi tarptautinius audito standartus, apibrėžtus kaip visumą finansinių ataskaitų tikrinimo ir 

vertinimo principų, taisyklių ir procedūrų, pripažįstamus pasauliniu mastu. Teisinis audito 

reglamentavimas yra patikimos ir stabilios audito sistemos egzistavimo užtikrinimas [13, p. 32]. Šiame 

skyriuje bus analizuojamas nepriklausomo, vidaus ir valstybinio audito teisinis reglamentavimas 

Lietuvos Respublikoje. 

  
 3.1. Nepriklausomo audito reglamentavimas 

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys finansinių ataskaitų auditą, atliekamą 

nepriklausomų auditorių, yra Lietuvos Respublikos audito įstatymas [2] (žr. 1 priedą), Tarptautiniai 

audito standartai [59], Buhalterių profesionalų etikos kodeksas, Tarptautiniai kokybės kontrolės 

standartai [61]. 

Lietuvos Respublikos audito įstatymas [2] nustato finansinių ataskaitų rinkinio ir 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo, auditoriaus vardo suteikimo ir jo įrašymo į 

atestuotų auditorių sąrašą tvarką, auditoriaus vardo netekimo aplinkybes ir jo išbraukimo iš atestuotų 

auditorių sąrašo tvarką, audito įmonių įrašymo į audito  įmonių sąrašą, audito įmonių pažymėjimų 

išdavimo tvarką, audito įmonių ir atestuotų auditorių viešąją priežiūrą, viešojo intereso įmonių 
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finansinių ataskaitų audito reikalavimus, užtikrinimo užduočių ir kitų susijusių paslaugų teikimą, 

Audito ir apskaitos tarnybos teises ir pareigas, Lietuvos auditorių rūmų veiklą. Užtikrinimo ir kitos 

susijusios paslaugos įstatyme apibrėžtos kaip audito įmonės teikiamos ne audito paslaugos, kurioms 

taikomi Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos 

parengti ir patvirtinti tarptautiniai užtikrinimo užduočių, tarptautiniai peržiūros užduočių, tarptautiniai 

susijusių paslaugų standartai ir susiję praktiniai nurodymai. Auditorių rūmai rengia tarptautinių 

užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir 

susijusių praktinių nurodymų taikymo teikiant užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas rekomendacijas 

ir kontroliuoja atliktų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybę. 

Lietuvos Respublikos audito įstatyme [2] aiškiai apibrėžti reikalavimai asmeniui, norinčiam 

tapti auditoriumi. Nustatyta, kad auditoriumi gali būti asmuo, jeigu jis: 

1) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

2) yra nepriekaištingos reputacijos; 

3) dirbo audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje auditoriaus padėjėju ne 

trumpiau kaip 3 metus ir, jei prašymo suteikti auditoriaus vardą pateikimo metu asmuo audito įmonėje 

nebedirba, darbas audito įmonėje auditoriaus padėjėju buvo baigtas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki 

prašymo pateikimo dienos; 

4) išlaikė kvalifikacinius auditoriaus egzaminus per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo pirmo 

kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos. 

Nepriekaištinga pretendento į auditorius reputacija siejama su asmens teistumu, 

piktnaudžiavimu alkoholiu ir psichotropinėmis medžiagomis, atleidimu iš darbo už darbo drausmės 

pažeidimus, darbu audito įmonėje, kuri išbraukta iš audito įmonių sąrašo. Pažymėtina, kad įstatyme 

įtvirtinti ir audito įmonės nepriekaištingą reputaciją apibrėžiantys kriterijai. Audito įmonė laikoma 

nepriekaištingos reputacijos, jeigu: 

1) šios įmonės dalyviai ir šioje įmonėje dirbantys auditoriai laikomi nepriekaištingos 

reputacijos; 

2) ji nėra patraukta baudžiamojon atsakomybėn arba jos patronuojanti įmonė nėra patraukta 

baudžiamojon atsakomybėn. 

Lietuvos Respublikos audito įstatyme [2] nustatyta, kad auditorius savo veikloje privalo laikytis 

ne tik Buhalterių profesionalų etikos kodekse įtvirtintų principų, bet ir šių pagrindinių profesinės etikos 

principų: 

1) nepriklausomumo ir objektyvumo – auditorius ir audito įmonė atlikti auditą gali tik būdami 

nepriklausomi nuo audituojamos įmonės ir nedalyvaudami priimant joje sprendimus; 
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2) konfidencialumo ir profesinės paslapties – auditorius ir audito įmonė privalo laikyti 

paslaptyje užsakovo ir (arba) audituojamos įmonės patikėtą informaciją ir jos neteikti tretiesiems 

asmenims, išskyrus šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus, nenaudoti užsakovo ir (arba) 

audituojamos įmonės audito metu gautos informacijos audito įmonės ir (arba) trečiųjų asmenų 

interesams tenkinti; 

3) sąžiningumo – auditoriaus ir audito įmonės nuomonė neturi būti veikiama kitų nuomonės; 

4) profesinės kompetencijos ir reikiamo atidumo – auditorius privalo turėti reikiamų žinių ir 

įgūdžių, skirti pakankamai laiko, kad auditas būtų atliktas profesionaliai; 

5) atsakomybės visuomenei – audito rezultatais naudojasi finansinių ataskaitų informacijos 

vartotojai (kredito įstaigos, valstybės institucijos, darbdaviai ir darbuotojai, įmonių savininkai ir 

dalyviai, investuotojai ir kiti), priimdami ekonominius sprendimus. 

Šie principai apima visišką auditoriaus ar audito įmonės atsakomybę prieš visuomenę, jų 

nepriklausomumą bei dalykinę kompetenciją ir sąžiningumą, garantuoja atliekamų paslaugų kokybę. 

Vienu iš pagrindinių principų laikomas nepriklausomumas. Tik būdamas visiškai nepriklausomas 

auditorius turi galimybę objektyviai atlikti numatytas ar patikėtas užduotis [13, p. 34]. Lietuvos 

Respublikos audito įstatymo [2] 5 straipsnyje įtvirtinti pagrindai, kuriais vadovaujantis nustatoma 

auditoriaus nepriklausomybė. Auditoriai ir audito įmonės turi būti nepriklausomi nuo audituojamos 

įmonės ir jokiu būdu nedalyvauti įmonės vadovybei priimant sprendimus. Reikėtų atsisakyti atlikti 

atskaitomybės auditą, jeigu tarp auditoriaus ar audito įmonės ir audituojamos įmonės yra finansiniai ar 

verslo ryšiai, užimtumo santykiai ar kokie nors kitokie ryšiai, kurie galėtų pakenkti auditoriaus ar 

audito įmonės nepriklausomumui. Nepriklausomumo principo laikymosi užtikrinimą lemia Lietuvos 

Respublikos audito įstatymo  [2] 5 str. 4 d. nuostata, kad auditorius negali atlikti tos pačios įmonės 

audito ilgiau kaip 7 iš eilės finansinius metus ir, jeigu yra audituojama viešojo intereso įmonė, – ilgiau 

kaip 5 metus iš eilės, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Tuo metu Lietuvos Respublikos bankų 

įstatymo [8] 62 str. 2 d. nustato, kad auditorius, taip pat kitas asmuo, dalyvaujantis kartu su auditoriumi 

atliekant auditą, negali atlikti to paties banko audito ilgiau kaip 3 finansinius metus iš eilės. 

Nepriklausomumo principo svarbą rodo ir tai, kad audito įmonės lokaliniu teisės aktu patvirtina 

nepriklausomumo principo laikymosi tvarką. Nors įstatyme aiškiai neįvardintas, tačiau glaudžiai 

susijęs su objektyvumu – skepticizmo principas. Profesinis skepticizmas yra pamatinė auditoriaus 

objektyvumo prielaida. Tai požiūris, kuriuo vadovaudamasis auditorius abejoja audito  įrodymais ir 

objektyviai juos vertina. Auditorius turi planuoti ir atlikti auditą laikydamasis profesinio skepticizmo 

požiūrio, pripažindamas, kad gali būti aplinkybių, dėl kurių finansinėse ataskaitose gali būti reikšmingų 

iškraipymų. Profesinio skepticizmo principas reikalauja, kad auditorius neprarastų atitinkamo budrumo 
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viso audito metu. Nepriklausomas auditorius vadovaujasi savo žiniomis, įgūdžiais ir gebėjimais, 

siekdamas kruopščiai ir sąžiningai surinkti ir objektyviai įvertinti audito įrodymus. Audito metu 

surinkęs ir tinkamai įvertinęs audito įrodymus, nepriklausomas auditorius viso audito metu nepraranda 

profesinio skepticizmo. Taigi, nepriklausomi auditoriai atlieka užduotis, vadovaudamiesi skeptišku 

požiūriu, ir nedvejodami tikrina vadovybės tvirtinimus, jeigu tokie tvirtinimai prieštarauja audito  

įrodymams ir paties auditoriaus sprendimams. Pakankamai dažnai nepriklausomo auditoriaus ir  

įmonės vadovybės požiūriai išsiskiria, pavyzdžiui, dėl konkrečių ūkinių operacijų apskaitos, tam tikros 

informacijos atskleidimo ar  apskaitinių įvertinimų pagrįstumo. Tačiau visais atvejais nepriklausomas 

auditorius privalo elgtis atsižvelgdamas  į viešąjį, o ne įmonės ar jos vadovybės interesą. 

Auditorių ir klientų tarpusavio santykiuose ne mažiau svarbus konfidencialumo bei profesinės 

paslapties principas. Konfidencialumo ir profesinės paslapties principo esmė dažnai perkeliama į audito 

paslaugų sutartį, pasirašomą tarp audito įmonės ir kliento (audituojamo subjekto). 

Auditoriams įstatymu suteiktos šios teisės [2]: 

1) pasinaudodamas profesinėmis žiniomis, įgūdžiais ir atsižvelgdamas į audito atlikimo 

metodiką, pasirinkti audito atlikimo procedūras; 

2) gauti iš audituojamos įmonės reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas auditui atlikti ir 

naudotis visa sukaupta informacija; 

3) reikalauti iš audituojamos įmonės, kad būtų teikiami paaiškinimai, atliekami kiti būtini 

veiksmai, reikalingi auditui atlikti; 

4) reikalauti, kad audituojamos įmonės darbuotojai teiktų paaiškinimus raštu; 

5) reikalauti, kad audituojamoje įmonėje būtų sudarytos sąlygos atlikti auditą; 

6) kitas teises, numatytas tarptautiniuose audito standartuose ir audito sutartyje. 

Be nurodytų teisių, Lietuvos Respublikos audito įstatymas [2] nustato ir tam tikras auditorių 

pareigas: 

• atlikdamas auditą, jis privalo vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, tarptautiniais 

audito standartais; 

• privalo  laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos 

principų; 

• atlikęs auditą, privalo pateikti auditoriaus išvadą, tam tikrais atvejais ir ataskaitą; 

• kelti kvalifikaciją. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos audito įstatymas [2] apibrėžia įmonių, 

kurios gali vykdyti audito veiklą, dalyvių reikalavimus. Nustatyta, kad ne mažiau kaip 3/4 audito 
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įmonės dalyvių turi būti auditoriai, valstybių narių auditoriai, audito įmonės ir (arba) valstybių narių 

audito įmonės. Audito įmonė gali pradėti vykdyti audito veiklą tik po to, kai yra įrašoma į audito 

įmonių sąrašą. 

Dar viena svarbi nuostata, pateikta įstatyme [2] , atlyginimo už audito atlikimą apibūdinimas. 7 

straipsnyje nustatyta, kad atlyginimas už audito atlikimą turi būti toks, kad auditas būtų atliekamas 

vadovaujantis profesinės etikos principų ir tarptautinių audito standartų reikalavimais. Be to, 

atlyginimas už audito atlikimą turi būti nustatytas audito sutartyje ir joje negali būti nustatomos jokios 

neapibrėžtos sąlygos, galinčios turėti įtakos atlyginimo už audito atlikimą dydžiui.  

Be to, kad Lietuvos Respublikos audito įstatyme [2] nustatyta atlygio už audito atlikimą 

nustatymo sutartyje tvarka, taikomos ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos. Auditorių 

rūmai yra parengę pavyzdinę audito sutarties formą, apibrėžiančią kliento ir auditoriaus santykius (žr. 2 

priedą). Audito paslaugų teikimo sutartis – tai dviejų šalių, audito įmonės ir užsakovo, susitarimas dėl 

audito atlikimo, numatantis abiejų šalių įsipareigojimus ir atsakomybę [46, p. 162]. Audito paslaugų 

teikimo sutartis atspindi auditoriaus ir kliento interesus, padeda išvengti nesusipratimų, galinčių 

atsirasti audito atlikimo metu. Ši sutartis pasirašoma iki paslaugų teikimo pradžios. Audito paslaugų 

teikimo sutartis patvirtina, kad auditorius sutinka su paskyrimu būti auditoriumi, audito tikslais ir 

apimtimi bei auditoriaus atsakomybe klientui, ir numato, kokios ataskaitos bus pateiktos klientui. 

Audito paslaugų teikimo sutarties turinys ir forma gali skirtis kiekvienu atveju, tačiau joje visada 

tikslinga nurodyti:  

   • finansinės atskaitomybės audito tikslą;  

   • įmonės vadovybės atsakomybę už finansinę atskaitomybę;  

   • įmonės veiklos ataskaitos peržiūros tikslą; 

   • įmonės vadovybės atsakomybę už veiklos ataskaitą;  

   • audito apimtį, įskaitant pagrindinius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, kuriais 

vadovavosi auditorius;  

   • paslaugų teikimo rezultatų ataskaitas ar kitą rezultatų pateikimo formą;  

   • faktą, kad dėl testų pobūdžio ir kitų audito apribojimų, apskaitos ir vidaus kontrolės 

ribotumo lieka neišvengiama rizika, kad gali likti nepastebėtų netgi kai kurių reikšmingų informacijos 

iškraipymų;  

   • sutartimi garantuoti neribotą priėjimą prie registrų, dokumentų ir kitos informacijos, 

reikalingos auditui atlikti. 

Sutartyje, be aukščiau išvardintų dalykų, reikėtų aptarti konfidencialios informacijos, nuostolių 

atlyginimo, mokėjimo sąlygų ir kitus abiems šalims svarbius klausimus. Analizuojant audito paslaugų 
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teikimo sutartį, atkreiptinas dėmesys į tai, ar sutartis ilgalaikė, ar ne. Tais atvejais, kai sudaroma 

ilgalaikė sutartis, auditorius turi nuspręsti, ar, atsižvelgus į aplinkybes, būtina peržiūrėti audito 

užduoties sąlygas ir ar būtina įmonei priminti galiojančios audito sutarties sąlygas. Be abejonės, 

klientas irgi gali pasiūlyti tam tikrus pakeitimus, atsižvelgdamas į pasikeitusias aplinkybes. 210-ame 

Tarptautiniame audito standarte [59] nustatyta, kad auditorius neturi sutikti keisti užduoties sąlygų, 

jeigu tai daryti nėra pagrįstų priežasčių. 

Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos audito įstatymą [2], atlikdamas finansinį 

auditą, nepriklausomas (atestuotas) auditorius turi vadovautis tarptautiniais audito standartais – 

apibendrinta ir susisteminta audito teorijos ir praktikos medžiaga. Kai kurios tarptautinių audito 

standartų nuostatos yra labai svarbios planuojant auditą, kitos – atliekant tam tikrų finansinių ataskaitų 

straipsnių, ūkinių operacijų ar įvykių auditą, dar kitos – formuluojant auditoriaus nuomonę ir surašant 

audito išvadą [46, p. 71]. Tarptautinių standartų auditui, taikomų nuo 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau 

prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų auditui, santraukos pateiktos 5 lentelėje. 5 lentelėje 

pateikti ir tarptautinių audito praktinių nurodymų tikslai. 

Tarptautiniai standartai auditui 

5 lentelė 

Standarto 
ar 
praktinio 
nurodymo 
numeris 

Standarto 

pavadinimas 

Pastabos 

200 Finansinių ataskaitų 

audito tikslas ir 

bendrieji principai 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas yra nustatyti  

standartus bei pateikti finansinių atskaitų audito tikslą ir 

bendruosius principus apibrėžiančias nuorodas. Šiame standarte 

taip pat apibūdinama vadovybės atsakomybę už finansinių 

ataskaitų sudarymą ir pateikimą ir už taikomą finansinių 

ataskaitų sudarymo tvarką. 

210 Audito užduoties 

sąlygos 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas yra nustatyti standartus 

ir pateikti nuorodas dėl: (a) susitarimo su klientu dėl audito 

užduoties sąlygų; (b) auditoriaus atsakymo į kliento 

reikalavimą pakeisti užduoties sąlygas taip, kad būtų teikiamas 

žemesnis užtikrinimo lygis. 

220 Istorinės finansinės 

informacijos auditų 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas yra nustatyti 

standartus bei pateikti nuorodas dėl įmonės darbuotojų pareigų, 
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kokybės kontrolė susijusių su istorinės finansinės informacijos,  įskaitant 

finansines ataskaitas, auditų kokybės  kontrolės  procedūromis. 

230 Audito dokumentai Šio tarptautinio standarto auditui tikslas yra nustatyti standartus 

ir pateikti nuorodas dėl audito dokumentų. Šio standarto priede 

pateiktas sąrašas kitų Tarptautinių audito  standartų, kuriuose 

išdėstyti konkrečių audito sričių dokumentams taikomi  

reikalavimai ir atitinkamos  nuorodos. Papildomus  

reikalavimus dokumentams gali nustatyti  įstatymai ir kiti teisės 

aktai. Darbo dokumentų nuosavybės, jų pateikimo kitiems 

asmenims nuostatos apibrėžtos Lietuvos Respublikos audito 

įstatymo 32 str. 

240 Auditoriaus pareiga 

atsižvelgti į galimą 

apgaulę, atliekant 

finansinių ataskaitų 

auditą 

Šio  tarptautinio standarto auditui tikslas  –   nustatyti  

standartus  ir   pateikti   nuorodas,  kaip  auditorius turi 

atsižvelgti į finansinių ataskaitų audito  metu nustatytą apgaulę, 

ir išsamiau paaiškinti, kaip  taikyti  315-ojo „Įmonės   ir  jos   

aplinkos  supratimas  bei  reikšmingo  iškraipymo  rizikos  

vertinimas“ bei  330-ojo  „Auditoriaus procedūros,  atliekamos  

atsižvelgiant  į  įvertintą  riziką“ standartus ir nuorodas dėl 

apgaulės atsiradusios reikšmingo iškraipymo rizikos. Šio 

standarto  nuorodų reikia laikytis viso audito metu. 

250 Įstatymų ir teisės aktų 

reikšmė atliekant 

finansinių ataskaitų 

auditą 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas yra nustatyti standartus 

ir pateikti nuorodas dėl auditoriaus pareigos atsižvelgti į 

įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, atliekant finansinių 

ataskaitų auditą. 

260 Už valdymą atsakingų 

asmenų informavimas 

audito klausimais 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas, kaip už įmonės valdymą atsakingiems 

asmenims pranešti apie audito klausimus, iškilusius finansinių 

ataskaitų audito metu. Kaip apibrėžta šiame standarte, šie 

pranešimai siejami su audito klausimais, kurie susiję su 

valdymu. Šiame standarte nepateikiama nuorodų, kaip 

auditorius turi pranešti už įmonės ribų esančioms šalims, 

pavyzdžiui, išorės reguliavimo ar priežiūros institucijoms. 
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300 Finansinių ataskaitų 

audito planavimas 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas yra nustatyti standartus 

ir pateikti nuorodas dėl  svarstymų ir veiksmų planuojant 

finansinių ataskaitų auditą. Šis standartas taikomas tais atvejais, 

kai auditas atliekamas ne pirmą kartą. 

315 Įmonės ir jos aplinkos 

supratimas bei 

reikšmingo 

iškraipymo rizikų 

vertinimas 

Šio  tarptautinio  standarto  auditui tikslas  –  nustatyti  

standartus  ir pateikti  nuorodas,  kaip atliekant  finansinių  

ataskaitų  auditą  įgyti supratimą apie įmonę  ir jos aplinką, 

įskaitant įmonės vidaus kontrolę  ir įvertinti reikšmingo 

iškraipymo rizikas. 

320 Reikšmingumas 

auditui 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas dėl reikšmingumo sampratos bei 

reikšmingumo ryšio su audito rizika. 

330 Auditoriaus 

procedūros, 

atliekamos 

atsižvelgiant į 

įvertintas rizikas 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas dėl bendrųjų veiksmų ir tolesnių audito 

procedūrų planavimo        ir atlikimo, kaip nustatyti 

bendruosius veiksmus bei  rengti ir atlikti tolesnes audito 

procedūras, atsižvelgiant į finansinių ataskaitų audito metu 

nustatytą  reikšmingą   iškraipymo riziką finansinių ataskaitų ir 

tvirtinimų lygmeniu. 

402 Įmonių, kurių 

apskaitą pagal sutartį 

tvarko kita įmonė, 

auditas 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas–nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas auditoriui, kurio kliento apskaitą pagal sutartį 

tvarko kita įmonė (toliau – apskaitos paslaugas pagal sutartį 

teikianti įmonė). Šiame standarte taip pat yra apibūdintos 

apskaitos paslaugas pagal sutartį teikiančios įmonės auditoriaus 

išvados, kurias gali gauti klientų auditoriai. 

500 Audito įrodymai Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas, kas sudaro finansinių ataskaitų audito metu 

surenkamus audito įrodymus, koks turi būti surenkamų audito 

įrodymų kiekis ir kokybė, kokias procedūras atlieka auditorius, 

kad surinktų audito įrodymus. 

501 Audito įrodymai, 

papildomai 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti 500-ąjį standartą „Audito  įrodymai“ papildančias 
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nagrinėjant 

specifinius straipsnius 

nuorodas dėl specifinių finansinių ataskaitų sąskaitų likučių ir 

kitų atskleidimų. 

505 Išoriniai patvirtinimai Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas, kaip auditorius turi naudoti išorinius 

patvirtinimus audito įrodymams rinkti. 

510 Pradiniai likučiai, 

atliekant pirmąjį 

auditą 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas dėl pradinių likučių, kai finansinių ataskaitų 

auditas atliekamas pirmą kartą arba tada, kai ankstesnio 

ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų auditą atliko kitas 

auditorius. Šis standartas taip pat taikomas tuo atveju, jei 

auditorius sužino apie ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

buvusius neapibrėžtumus ir įsipareigojimus.   

520 Analitinės procedūros Šio  tarptautinio   standarto   auditui  tikslas  –   nustatyti 

standartus  ir  pateikti  nuorodas dėl  analitinių procedūrų 

taikymo atliekant auditą.   

530 Audito atranka ir kiti 

atrankinio tikrinimo 

būdai 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas dėl audito atrankos ir kitų atrinkimo būdų 

naudojimo planuojant audito procedūras, skirtas audito 

įrodymams surinkti. 

540 Apskaitinių 

įvertinimų auditas 

  Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti 

finansinėse ataskaitose pateiktų apskaitinių įvertinimų audito 

standartus ir nuorodas. Šis standartas nėra numatytas taikyti 

vertinant perspektyvinę finansinę informaciją, nors daugelis 

jame aprašytų procedūrų galėtų tikti ir tokiam tikslui. 

545 Tikrosios vertės 

nustatymų ir 

atskleidimų auditas 

Šiame tarptautiniame standarte auditui aptariami klausimai,    

susiję su finansinėse ataskaitose  pateiktų ar atskleistų 

materialiojo turto, įsipareigojimų  ir ypatingų nuosavybės dalių 

tikrosios vertės nustatymų, pateikimų ar atskleidimų auditais. 

Turto, įsipareigojimų ir nuosavybės dalių tikroji vertė 

nustatoma pirmą kartą registruojant ūkines operacijas, tiek 

vėliau pasikeitus jų vertei. Pagal skirtingas finansinių  ataskaitų  

sudarymo tvarkas, tikrosios vertės pokyčiai gali būti 
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skaičiuojami skirtingai. 

550 Susijusios šalys Šio  tarptautinio standarto auditui  tikslas  –   nustatyti 

standartus ir apibrėžti nuorodas dėl auditoriaus atsakomybės ir  

audito procedūrų dėl susijusių šalių ir sandorių su tokiomis 

šalimis, nepaisant to, ar pagal nustatytą finansinių ataskaitų 

sudarymo tvarką yra taikomi 24-ojo  tarptautinio apskaitos 

standarto „Susijusių šalių atskleidimas“ reikalavimai, ar 

panašūs reikalavimai. 

560 Įvykiai po balanso 

datos 

Šio  tarptautinio  standarto auditui  tikslas – nustatyti   

standartus   ir  apibrėžti auditoriaus atsakomybę dėl įvykių po 

balanso datos. 

570 Veiklos tęstinumas Šio  tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus  

ir pateikti nuorodas dėl auditoriaus atsakomybės finansinių 

ataskaitų audito metu įvertinti įmonės veiklos tęstinumo 

prielaidą, naudotą rengiant finansines ataskaitas, taip pat ir  

įmonės vadovų  atliktą įvertinimą dėl įmonės gebėjimo tęsti 

veiklą. 

580 Vadovybės 

pareiškimai 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas, kaip panaudoti vadovybės pareiškimus kaip 

audito rodymą, kokias taikyti procedūras vadovybės pareiškimų 

įvertinimui ir dokumentavimui, bei kokių imtis veiksmų, jei 

vadovybė atsisako pateikti tinkamus pareiškimus. 

600 Kito auditoriaus darbo 

naudojimas 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas apie tai, kaip auditorius, pateikiantis audito   

išvadą apie įmonės finansines ataskaitas, naudoja kito 

auditoriaus, tikrinusio tam tikrų į įmonės finansines ataskaitas 

įtrauktų padalinių finansinę informaciją. 

610 Atsižvelgimas į 

vidaus audito darbą 

Šio tarptautinio standarto  auditui tikslas –  nustatyti standartus  

ir pateikti nuorodas  išorės auditoriams, vertinantiems vidaus 

audito darbą. Procedūros,  apibrėžtos  šiame standarte, 

taikomos tik vidaus audito veiklai, kuri susijusi su finansinių 

ataskaitų auditu. 

 49 



620 Eksperto darbo 

naudojimas 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas, kaip panaudoti eksperto darbą audito 

įrodymams rinkti. 

700 Nepriklausomo 

auditoriaus išvada 

apie visą bendrosios 

paskirties finansinių 

ataskaitų rinkinį 

Šio tarptautinio standarto auditui  tikslas – nustatyti  standartus   

ir pateikti nuorodas dėl nepriklausomo auditoriaus išvados,   

kurią nepriklausomas auditorius pateikia atlikęs įmonės viso  

finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal taikomą finansinių 

ataskaitų sudarymo tvarką, pagal kurią siekiama teisingai 

parengti ir pateikti finansines ataskaitas, auditą. 

701 Nepriklausomo 

auditoriaus išvados 

modifikavimas 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas dėl aplinkybių kai turi būti modifikuojama   

nepriklausomo auditoriaus išvada ir dėl  tomis aplinkybėmis   

modifikuotos auditoriaus išvados formos ir turinio.   

710 Lyginamoji 

informacija 

Šio  tarptautinio  standarto  auditui tikslas  –  nustatyti   

standartus ir pateikti nuorodas dėl auditoriaus atsakomybės, 

susijusios su lyginamąja informacija. 

720 Kita informacija 

dokumentuose, į 

kuriuos įtrauktos 

audituotos finansinės 

ataskaitos 

Šio tarptautinio  standarto  auditui tikslas – nustatyti  standartus 

ir pateikti nuorodas dėl kitos informacijos dokumentuose, į 

kuriuos įtrauktos  audituotos  finansinės ataskaitos, ir į kurią  

auditorius atsižvelgia, tačiau nėra įpareigotas apie tokią 

informaciją pateikti išvadas. 

800 Nepriklausomo 

auditoriaus išvada, 

vykdant specialios 

paskirties audito 

užduotis 

Šio tarptautinio standarto auditui tikslas – nustatyti standartus ir 

pateikti nuorodas dėl specialios paskirties audito užduočių, 

kurios apima: visą finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą pagal 

kitus bendruosius apskaitos principus; viso bendros paskirties 

ar  specialios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio 

sudedamąsias dalis, tokias kaip atskiros finansinės ataskaitos, 

konkrečios   sąskaitos,  sąskaitų dalys ar finansinių ataskaitų 

straipsnius; sutartinių įsipareigojimų vykdymą; sutrumpintas 

finansines ataskaitas. 

1000 Tarpbankinės 

patvirtinimo 

Šio tarptautinio audito praktinio nurodymo tikslas yra  suteikti 

pagalbą  išoriniam nepriklausomam auditoriui bei banko 
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procedūros vadovybei,  tokiai kaip vidaus auditoriai ar inspektoriai, dėl 

tarpbankinių patvirtinimo  procedūrų. 

1004 Santykiai tarp bankų 

priežiūros institucijų 

ir bankų išorės 

auditorių 

Šio tarptautinio audito praktinio nurodymo tikslas yra pateikti 

informaciją ir nuorodas kaip, siekiant abipusės naudos, 

sustiprinti bankų auditorių ir priežiūros institucijos santykius,   

ir jame yra atsižvelgiama į Bazelio komiteto parengtus   

pagrindinius efektyvios bankų priežiūros principus. 

1005 Mažų įmonių audito 

ypatumai 

Šio tarptautinio audito praktinio nurodymo tikslas – apibūdinti 

paprastai mažoms įmonėms būdingus požymius ir parodyti, 

kokią įtaką jie gali turėti tarptautinių standartų auditui 

taikymui.  

1006 Bankų finansinių 

ataskaitų auditai 

Šio tarptautinio audito praktinio nurodymo tikslas yra suteikti   

praktinę pagalbą auditoriams ir skatinti gerą praktiką taikant   

Tarptautinius audito standartus atliekant bankų finansinių   

ataskaitų auditą. Tačiau juo nesiekiama pateikti išsamaus   

procedūrų  ir  praktikos  pavyzdžių   sąrašo,  kuriuo  būtų  

vadovaujamasi atliekant tokius auditus. 

1010 Aplinkosaugos 

klausimų įvertinimas, 

atliekant finansinių 

ataskaitų auditą 

Šio tarptautinio audito praktinio nurodymo tikslas – pateikti 

patarimus, kaip taikyti tarptautinis standartus auditui tais 

atvejais, kai aplinkosaugos dalykai yra svarbūs įmonės 

finansinėms ataskaitoms. Šiuo nurodymu siekiama padėti 

auditoriams ir plėtoti gerą praktiką. Atsižvelgdamas  į 

tarptautinių standartų auditui reikalavimus ir įmonės aplinkybes 

auditorius pats turi nuspręsti, kiek konkrečiu atveju reikia 

atlikti šiame nurodyme aprašytų audito procedūrų.    

1012 Išvestinių finansinių 

priemonių auditas 

Šio tarptautinio audito praktinio nurodymo tikslas yra pateikti 

nuorodas auditoriui planuojant ir atliekant finansinės ataskaitos   

tvirtinimų, susijusių su išvestinėmis finansinėmis   

priemonėmis, audito procedūras. 

1013 Elektroninės prekybos 

įtaka finansinių 

ataskaitų auditui 

Šio tarptautinio audito  praktinio nurodymo tikslas   –   pateikti   

nuorodas finansinės atskaitomybės  auditoriams,  jei 

audituojama  įmonė  vykdo  komercinę  veiklą, naudodama  į 
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viešąjį tinklą sujungtus kompiuterius, pavyzdžiui, internetą 

(užsiima elektronine prekyba).                                                                                                               

1014 Auditorių pranešimas 

dėl suderinamumo su 

Tarptautiniais 

finansinės 

atskaitomybės 

standartais 

Šio tarptautinio audito praktinio nurodymo tikslas – pateikti 

papildomas nuorodas auditoriui pareiškiant nuomonę apie 

finansines ataskaitas, kuri, vadovybės tvirtinimu, yra sudaryta:  

 tiktai pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 

(TFAS); pagal TFAS ir nacionalinę finansinių ataskaitų 

sudarymo tvarką; pagal  nacionalinę finansinių ataskaitų   

sudarymo tvarką, atskleidžiant, kaip yra laikomasi TFAS. 

Šaltinis: Tarptautiniai audito standartai. 

Kaip matyti iš pateiktoje lentelėje esančios informacijos, Tarptautiniai audito standartai 

apibūdina bendrąją audito praktiką, kuri būdinga daugeliui šalių. Jie gali būti naudingi teismams kaip 

svarbus informacijos šaltinis, nurodantis, kaip turėtų būti elgiamasi bendruoju atveju, kuris galėtų būti 

panaudotas konkrečioje byloje [46, p.73]. Nepriklausomas auditas Lietuvoje pakankamai 

reglamentuotas, kad būtų užtikrintas tinkamas jo atlikimo procesas.  

 

3.2. Valstybinio audito reglamentavimas 

 

Aukščiausia valstybinio audito institucija Lietuvoje – Valstybės kontrolė. Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos [1] 133 str. nustatyta, kad Valstybės kontrolės sistemą ir įgaliojimus nustato įstatymas. 

Valstybės kontrolei vadovauja valstybės kontrolierius, kurį penkeriems metams Respublikos 

Prezidento teikimu skiria Seimas. Valstybės kontrolierius, pradėdamas eiti pareigas, prisiekia. Priesaiką 

nustato įstatymas. Konstitucijos [1] 134 straipsnis apibrėžia pagrindines jos funkcijas – Valstybės 

kontrolė prižiūri, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės 

biudžetas. 

Valstybės kontrolierius teikia Seimui išvadą apie metinę biudžeto įvykdymo apyskaitą. 

Konstitucijoje nieko neužsimenama apie pagrindinį šios institucijos principą  – nepriklausomumą (tiek 

funkcinį, tiek organizacinį, tiek finansinį), kuris taip pabrėžiamas INTOSAI ir EUROSAI 

deklaracijose. Valstybės kontrolė, kaip aukščiausiosios valstybinio audito institucijos nepriklausomybė 

įtvirtinta ne Konstitucijoje, o Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatyme [3]. Įstatyme per daug 

nedetalizuojamas valstybinio audito turinys, o didesnis dėmesys sutelkiamas į pačios institucijos 

organizacinę struktūrą, kontrolieriaus ir pareigūnų kompetenciją. Valstybinio audito sistemoje 

svarbiausias vaidmuo tenka valstybės biudžeto auditui.  
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Be Konstitucijos, valstybinio audito būtinumą, jo atlikimo tvarką ir kitus klausimus 

reglamentuoja šie teisės aktai: 

• Valstybės kontrolės įstatymas; 

• Biudžeto sandaros įstatymas; 

• Garantinio fondo įstatymas; 

• Valstybės skolos įstatymas; 

• Vietos savivaldos įstatymas; 

• Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas; 

• Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymas; 

• Seimo statutas; 

• Valstybinio audito reikalavimai; 

• Tarpžinybiniai ir tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai. 

Valstybinio audito atlikėjai taip pat vadovaujasi: 

• EUROSAI Deklaracija dėl aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumo (1999); 

• INTOSAI Limos deklaracija dėl audito principų gairių (1977); 

• INTOSAI Meksiko nepriklausomumo deklaracija (2007); 

• Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija dėl AAI nepriklausomumo (2011). 

 Valstybės kontrolė, kaip aukščiausioji valstybinio audito institucija, vadovaudamasi Valstybės 

kontrolės įstatymu jai nustatyta kompetencija, atlieka finansinį ir veiklos auditą. Valstybės kontrolė 

audituoja valstybės biudžeto vykdymą, valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės turto valdymą, 

naudojimą ir disponavimą juo; Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymą; Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymą; atitinkamas lėšų valdymo institucijas ir paramos gavėjus, 

kaip naudojamos Lietuvos Respublikoje gautos Europos Sąjungos lėšos ir kaip vykdomos programos, 

kuriose dalyvauja Lietuva. Valstybės kontrolė turi teisę audituoti savivaldybių biudžetų vykdymą, 

savivaldybių turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo. Valstybinis auditas atliekamas pagal 

valstybės kontrolieriaus patvirtintus Valstybinio audito reikalavimus. Valstybės kontrolė, siekdama 

efektyviai atlikti savo funkcijas, nustato valstybinio audito mastą. Valstybės kontrolė valstybinio audito 

mastą kasmet nustato valstybinio audito programose. Šias programas, įvertinęs Seimo Audito komiteto 

pateiktas rekomendacijas, tvirtina valstybės kontrolierius.  

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatyme [3] nustatyta, kad valstybinio audito 

subjektai yra: 

1) valstybės institucijos ir įstaigos; 
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2) savivaldybės; 

3) visų rūšių įmonės, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia ne 

mažiau kaip 1/2 balsų; 

4) įmonės ir kiti juridiniai asmenys, kuriems valstybės ar savivaldybės institucija suteikė lėšų 

arba perdavė turto. 

Audito darbas turi būti stebimas, tuo siekiant užtikrinti, kad auditas būtų atliekamas pagal 

audito planą ir audito programą, įskaitant ir Valstybės kontrolės, kaip aukščiausiosios audito 

institucijos, kokybės siekimą. 

Valstybinio audito dokumentai yra darbo dokumentai, valstybinio audito ataskaita ir valstybinio 

audito išvada. Valstybinis auditas baigiamas įforminus valstybinio audito dokumentus. Dėl audito metu 

nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų priimamas administracinis aktas – sprendimas. Valstybinio 

audito ataskaitos turinį reglamentuoja Valstybinio audito reikalavimai. Pagal šiuos reikalavimus audito 

ataskaitoje turi būti nurodyta data, numeris, pavedimo atlikti auditą duomenys, audito tikslai ir 

objektas, bendra informacija apie audituojamą subjektą, audito metodai, faktai, išvados ir 

rekomendacijos. Gali būti pateikta ir kita informacija, kurią, auditoriaus nuomone, reikia pateikti [34, 

p.69]. Ataskaitos apimtis ir turinys priklauso nuo audito sudėtingumo ir rezultatų. Valstybinio audito 

reguliavimas remiasi tam tikrais jam būdingais principais: 

• nepriklausomumo; 

• profesionalumo; 

• duomenų prieinamumo; 

• tarptautinių ir nacionalinių audito standartų taikymo; 

• atskaitingumo; 

• atsakomybės; 

• standartų taikymo; 

• organizavimo; 

• audito metodų tobulinimo; 

• viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto vengimo. 

Valstybės kontrolė nuolat palaiko ir plėtoja tarptautinius ryšius su kitų valstybių 

aukščiausiosiomis audito institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, yra Tarptautinės aukščiausiųjų 

audito institucijų organizacijos (INTOSAI) ir jos regioninės darbo grupės Europos aukščiausiųjų audito 

institucijų organizacijos (EUROSAI) narė. Dalyvavimas tarptautinėje veikloje sudaro sąlygas gauti kitų 

šalių aukščiausiųjų audito institucijų patirtį ir skleisti savąją. 
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Be Valstybės kontrolės, prie subjektų, atliekančių valstybinį auditą, galima priskirti 

savivaldybių kontrolierius. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje [1] nėra užsimenama apie 

savivaldybės kontrolės ir audito instituciją, o detaliau jos teisinis statusas reglamentuotas Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatyme. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, prižiūrėdamos, ar 

teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei 

patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti 

piniginiai ištekliai, atlieka išorės auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo 

subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

įsteigtos visose savivaldybėse. Savivaldybės kontrolieriaus veikla turi būti grindžiama 

nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. Savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos dažniausiai atlieka šių rūšių išorės audito užduotis: 

• finansinį (teisėtumo) auditą; 

• veiklos auditą; 

• specialių užduočių auditą (užtikrinimo užduotys). 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliekamo audito rūšies pasirinkimą iš esmės sąlygoja 

trys pagrindiniai veiksniai, kurie glaudžiai susiję su veiklos planavimu tarnybose: tarnybos 

kompetencija ir privalomos užduotys; tarnybos žmogiškieji, materialiniai ir kiti ištekliai; savivaldybės 

tarybos sprendimais tarnybai  pavedamų neplaninių audito užduočių apimtys. Jų kompetencija 

apibrėžta šiuose teisės aktuose (žr. 7 lentelę): 

 

 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybų kompetencija 

7 lentelė 

Teisės aktas Kompetencija 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nustatyta, kad tarnybos įgaliotos atlikti išorės 

finansinį ir veiklos auditą savivaldybės 

administracijoje, savivaldybės administravimo 

subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose 

įmonėse.  

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 

įstatymas 

Nustatyta, kad tarnybos įgaliotos atlikti išorės 

finansinį ir veiklos auditą savivaldybės 

biudžetinėse įstaigose. 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus Nustatyta, kad tarnybos atlieka savivaldybės 
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atskaitomybės įstatymas viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų 

rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų 

grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių 

auditą ir (arba) patikrinimą. 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas Nustatyta, kad tarnybos atlieka savivaldybės 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, savivaldybės 

biudžeto vykdymo, savivaldybės biudžeto 

asignavimų valdytojų programų sąmatų, 

savivaldybės biudžeto lėšų apskaitos auditą. 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įmonių įstatymas 

Nustatyta, kad savivaldybės įmonės metinę 

finansinę atskaitomybę ir įmonės veiklos ataskaitą 

turi patikrinti savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos. 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymas  

Nustatyta, kad tarnybos kontroliuoja savivaldybės 

turto apskaitą, valdymą, naudojimą ir disponavimą 

juo. 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas  Nustatyta, kad tarnybos turi teisę įstatymų 

nustatyta tvarka tikrinti viešosios įstaigos veiklą. 

Specifika dėl audito sveikatos priežiūros įstaigose 

nustatyta Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme ir 

įstaigos įstatuose. 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas Nustatyta, kad vietinių rinkliavų rinkimą, be kitų 

įstatymu nustatytų kontrolės institucijų, 

kontroliuoja ir tarnybos. 

Lietuvos Respublikos skolos įstatymas Nustatyta, kad tarnybos, teisės aktų nustatyta 

tvarka, tikrina valstybės skolininkų ir valstybės 

garantuojamų skolininkų ūkinę ir finansinę būklę, 

taip pat perskolinamų paskolų ir valstybės 

garantijų teikimą, perskolinamų paskolų 

naudojimą pagal tikslinę paskirtį ir grąžinimą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-07-05 

nutarimas Nr. 793 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Nustatyta, kad tarnybos vykdo Valstybės garantijų 

apskaitos ir vykdymo kontrolę. 
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kompensacijų už valstybės išperkamą 

nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo 

terminų bei tvarkos, tai pat valstybės garantijų ir 

lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į 

išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, 

įstatymo 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos“  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-12-21 

nutarimas Nr. 1455 „Dėl valstybės išperkamo iš 

savininkų turto bei savininkams sugrąžintų 

gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, kuriuose 

gyvena nuomininkai, vertės nustatymo“ 

Tarnyboms suteikta teisė patikrinti vertinimo 

pagrįstumą, iki savininkams atlyginama už 

valstybės išperkamą turtą ar įvykdomos valstybės 

garantijos nuomininkams. 

Šaltinis: Tamulionienė G. Prioritetinės audito rūšys savivaldybėje [žiūrėta 2012-01-04]. Prieiga 

internetu 

http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/303/G.Tamulioniene._Prioritetines_audito_rusys_savivaldybej

e__2011_10_25_.pdf. 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išorės auditą atlieka pagal valstybiniam auditui 

keliamus reikalavimus, taip pat vadovaujasi tarptautinių audito standartų pritaikomumu. Tarnybų 

atliekamo audito išorės peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė. Valstybės kontrolė ir savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnyba glaudžiai bendradarbiauja, siekdama užtikrinti tinkamą savivaldybės 

skiriamų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą.  

Konstitucinė Valstybės kontrolės pareiga – prižiūrėti, ar teisėtai valdomas ir naudojamas 

valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas. Ši nuostata įgyvendinama atliekant 

nepriklausomą valstybinį auditą. Nors teisės aktuose įtvirtintas valstybinio audito, atliekamo valstybės 

ir savivaldybės subjektuose, nepriklausomumo principas, tačiau šiuos auditus atliekančių asmenų 

atskaitomybė politikams gali veikti jų nepriklausomumą. Atlikti objektyvius ir nepriklausomus 

valstybinius auditus galima tik tada, kai aukščiausioji audito institucija yra nepriklausoma ir saugi nuo 

išorės poveikio. Valstybinio audito rezultatų viešas pateikimas skatina biudžeto lėšų naudojimo 

kontrolę, drausmina biudžeto lėšų naudotojus, sukuria palankias sąlygas rekomendacijoms įgyvendinti. 

 

3.3. Vidaus audito reglamentavimas  
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 Kaip jau buvo minėta ankstesniame skyriuje, įstatymai ir kiti norminiai aktai reglamentuoja tik 

viešojo sektoriaus ir iš dalies komercinių bankų vidaus auditorių veiklą. Šie reikalavimai jiems 

privalomi. Privataus sektoriaus vidaus auditorių veikla įstatymais nereglamentuota. Vidaus audito 

standartai ir etikos kodeksas yra rekomendacinio pobūdžio. Vidaus auditorių funkcijas nustato tos 

institucijos, kuriose jie dirba, vadovai. Šiame skyriuje bus aptariamas viešojo sektoriaus vidaus audito 

reglamentavimas. 

Vidaus audito sistemą sudaro vidaus audito tarnybos viešuosiuose juridiniuose asmenyse 

(įskaitant ir centralizuotas vidaus audito tarnybas) ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Vidaus 

audito teisinę aplinką sudaro teisės aktai, reglamentuojantys vidaus auditą (žr. 8 lentelę). 

 

Vidaus audito teisinė aplinka 

8 lentelė 

Teisės aktas Pastabos 

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus 

audito įstatymas 

Nustato pagrindinius vidaus kontrolės, įskaitant 

finansų kontrolę, ir vidaus audito funkcionavimo 

viešajame juridiniame asmenyje, kuris valdo, 

naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo 

disponuoja, teisinius pagrindus, tikslus bei viešojo 

juridinio asmens vadovo kompetenciją siekdamas, 

kad veiktų Įstatymo reglamentuojama vidaus 

kontrolė. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 

Balandžio 14 d. Nutarimas Nr. 470 „Dėl Lietuvos 

Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 

įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos 

pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 

Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų 

tikslas – padėti viešiesiems juridiniams asmenims, 

kurie valdo, naudoja valstybės ir savivaldybių 

turtą ir juo disponuoja, parengti savo vidaus audito 

tarnybos nuostatus atsižvelgiant į veiklos 

ypatumus. 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. 

Gegužės 2 d. Įsakymas Nr. 1K-117 „Dėl 

Pavyzdinės vidaus audito metodikos, Vidaus 

auditorių profesinės etikos taisyklių ir Vidaus 

audito poreikio įvertinimo analizės metmenų 

Vidaus audito metodikos tikslas – padėti viešojo 

juridinio asmens vidaus audito tarnybai, 

atsižvelgiant į viešojo juridinio asmens veiklos 

specifiką, parengti ir pateikti viešojo juridinio 

asmens vadovui tvirtinti vidaus audito tarnybos 
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patvirtinimo“ vidaus audito metodiką. Profesinės etikos taisyklių 

tikslas – apibrėžti vidaus auditorių profesinio 

elgesio principus ir normas, kurių jie turi laikytis 

įgyvendami savo teises, atlikdami nustatytas 

funkcijas ir pareigas. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 

14 d. Nutarimas Nr. 1288 

Vidaus audito tarnyboms priskirta funkcija – 

atlikti korupcijos rizikos valdymo vertinimą. 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nustato centralizuotų vidaus audito tarnybų 

veiklos savivaldybėse principus. 

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 
2009 m. kovo 9 d. Nr. 1K-057  “Dėl viešųjų 
juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir 
(arba) savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus 
auditorių ir asmenų, dirbančių vidaus audito 
srityje, atestacijos nuostatų patvirtinimo“ 

Reglamentuoja viešųjų juridinių asmenų vidaus 

auditorių kompetencijos įvertinimą ir kvalifikaciją 

žyminčio dokumento išdavimo tvarką. 

Lietuvos banko valdybos 2004 m. rugsėjo 2 d. 
nutarimas Nr.148 „Dėl banko vidaus audito 
organizavimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ 

Šis dokumentas nustato vidaus audito 

organizavimo principus banke: banko organų 

vaidmenį vidaus auditui, vidaus audito tikslus, 

funkcijas, vidaus audito tarnybos veiklos 

organizavimo principus, vidaus audito atlikimo 

principus. 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
parengtos bei Nuolatinės tarpžinybinės komisijos 
vidaus audito sistemos kūrimo valstybiniame 
sektoriuje koordinuoti patvirtintos metodinės 
rekomendacijos 

Vidaus audito rekomendacijos skirtos Finansų 

ministerijos parengtai Pavyzdinei vidaus audito 

metodikai papildyti ir yra naudojamos kaip 

papildoma išsami informacinė priemonė, 

pateikianti viešųjų juridinių asmenų vidaus 

auditoriams principus, sąvokas ir rekomendacijas, 

kurios jiems būtų naudingos vykdant ir 

organizuojant savo veiklą bei rengiant specialias 

vidaus audito metodikas.   

 

Vidaus auditas viešajame sektoriuje pradėtas kurti tik 2000 metais. Vadovaujantis 2000 m. 

vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 127 „Dėl valstybės įmonių ir įstaigų 

vidaus audito“ , valstybinėse įstaigose buvo pradėti steigti vidaus audito skyriai arba pareigybės. Vėliau 
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šį nutarimą pakeitė Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas [7] (3 priedas). 

Šis įstatymas nustato pagrindinius vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, ir vidaus audito 

funkcionavimo viešajame sektoriuje, kuris valdo ir naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo 

disponuoja, teisinius pagrindus, tikslus bei viešojo juridinio asmens vadovo kompetenciją siekiant, kad 

veiktų šio teisės akto reglamentuojama vidaus kontrolė. 

Vidaus audito atlikimo principai išdėstyti ir Vidaus audito profesinės praktikos standartuose, 

Profesinės vidaus audito praktikos rekomendacijose ir etikos kodekse. Jie yra taikomi visame 

pasaulyje. Vidaus audito profesinės praktikos standartus sudaro [52]: Kokybės standartai (grupė Nr. 

1000), Veiklos standartai (grupė Nr. 2000) ir Diegimo standartai. Kokybės standartai apibrėžia 

pagrindinius vidaus auditą atliekančių organizacijų ir fizinių asmenų bruožus ir savybes. Veiklos 

standartai nusako vidaus audito veiklos pobūdį ir apibrėžia kokybės kriterijus, kuriais remiantis turi 

būti vertinamos vidaus audito paslaugos. Kokybės ir veiklos standartai yra taikomi visai audito veiklai. 

Diegimo standartai reglamentuoja Kokybės ir Veiklos standartų taikymą atskiriems audito darbams 

(pavyzdžiui, atliekant patikrinimą, kaip laikomasi  įstatymų, norminių aktų arba sutarčių nuostatų, 

atliekant klastotės tyrimą, vykdant valdymo savikontrolę). 

Nors yra priimta pakankamai teisės aktų, reglamentuojančių vidaus auditą viešajame sektoriuje, 

tačiau šiuo metu galiojantis viešojo sektoriaus audito (išorės ir vidaus) teisinis reglamentavimas yra 

nepakankamas, sudaromos prielaidos funkcijoms dubliuoti, trūksta vidaus kontrolės ir vidaus audito 

veiklos koordinavimo, neužtikrinamas išorės audito kokybės kontrolės sistemos įgyvendinimas 

savivaldybėse, neišspręsta nepriklausomumo problema, neveikia viešojo sektoriaus auditorių 

atestavimo sistema, neužtikrinamas tinkamas vidaus kontrolės ir vidaus audito veikimas viešuosiuose 

juridiniuose asmenyse. 

Atskirai aptartinos vidaus audito organizavimo bankuose nuostatos. Lietuvos banko valdybos 

2004 m. rugsėjo 2 d. nutarime Nr.148 „Dėl banko vidaus audito organizavimo bendrųjų nuostatų 

patvirtinimo“ [12] ir vėlesniuose jo pakeitimuose nustatyta, kad banke turi būti sukurtas vidaus audito 

komitetas. Nutarime pateiktas Vidaus audito komiteto funkcijų sąrašas (pažymėtina, kad jis nėra 

baigtinis): 

• stebėti finansinių ataskaitų rengimo procesą; 

• stebėti banko vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų veiksmingumą; 

• stebėti audito ir vidaus audito atlikimo procesus, aptarti vidaus audito tarnybos pateikiamą 

informaciją apie atliktus patikrinimus, nustatytų trūkumų šalinimą, vidaus audito darbo planų 

įgyvendinimą ir pan., prireikus imtis atitinkamų veiksmų; 
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•  tvirtinti vidaus audito tarnybos nuostatus, vidaus audito tarnybos einamųjų metų vidaus audito 

planą ir asmenų, kuriems pateikiama audito ataskaita arba jos santrauka, sąrašą ir ataskaitos pateikimo 

tvarką; 

• siekti, kad vidaus audito tarnybai būtų skirta pakankamai išteklių numatytiems uždaviniams 

įgyvendinti, vidaus audito tarnybos darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją savo funkcijoms atlikti; 

• periodiškai peržiūrėti, ar banko veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos banko 

teisės aktus, kitus teisės aktus, banko įstatus, banko veiklos strategiją; 

• banko stebėtojų tarybai teikti rekomendacijas dėl pasirenkamos banko išorės audito įmonės; 

•  stebėti, kaip auditorius ir audito įmonė, atliekanti banko auditą, laikosi nepriklausomumo ir 

objektyvumo principų; 

• atlikti kitas vidaus audito komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas. 

Minėtas nutarimas įtvirtina, kad banko valdyba yra atsakinga už vidaus audito tarnybos teisę 

atlikti visų banko padalinių ir visų banko veiklos sričių auditą bei pateikti objektyvias išvadas ir 

vertinimus; vidaus audito tarnybos darbuotojų nepriklausomybę; vidaus audito tarnybos vadovo teisę 

savo iniciatyva tiesiogiai kreiptis į banko valdybos pirmininką ar vidaus audito komitetą, taip pat, jei 

būtina, vadovaujantis vidaus audito tarnybos nuostatuose nustatyta tvarka, pasitelkti į pagalbą 

trečiuosius asmenis ypatingiems tyrimams ar kitoms užduotims atlikti. 

Nustatytos šios banko vidaus audito tarnybos funkcijos:  

• sukurti vidaus kontrolės sistemos vertinimo metodus; 

• nagrinėti ir vertinti, ar vidaus kontrolės sistema tinkama ir veiksminga, kaip taikomos atskiros 

vidaus kontrolės procedūros; 

• tikrinti, ar prisiimta rizika neviršija banko nustatytų rizikos limitų, nagrinėti ir vertinti, ar banko 

rizikos valdymo priemonės ir rizikos vertinimo metodai tinkami ir veiksmingi, ar užtenka kapitalo 

prisiimtai rizikai padengti; 

• vertinti, ar valdymo informacinės sistemos, įskaitant elektroninės bankininkystės paslaugas, 

patikimos ir saugios; 

•  įvertinti, ar apskaitos duomenys, finansinės (pateikiamos Lietuvos bankui, akcininkams ir 

visuomenei) ir priežiūrai skirtos (pateikiamos Lietuvos bankui) ataskaitos tikslios, patikimos ir laiku 

pateikiamos; 

•  tikrinti, kaip banke laikomasi teisės aktų ir Lietuvos banko reikalavimų, tarnybinės etikos 

normų, kaip įgyvendinama banko veiklos strategija, politikos, procedūros ir pan., kaip šalinami 

ankstesnio audito metu nustatyti trūkumai; 
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• vertinti banko perkamų veiklą papildančių paslaugų kokybę, ar jos atitinka banko poreikius ir 

pan.; 

•  vertinti, ar banko turtas saugomas, valdomas ir naudojamas taupiai, racionaliai, laikantis 

įstatymų, sutarčių ir kitų reikalavimų; 

• vertinti, kaip banke organizuojamas darbas; 

•  nustatyti silpnąsias banko veiklos puses ir pateikti rekomendacijas, kaip ištaisyti padėtį; 

•  koordinuoti veiklą su išorės auditoriais, Lietuvos banko inspektoriais, atliekančiais 

inspektavimą, kitų kontroliuojančių institucijų pareigūnais ir informuoti apie tai vidaus audito 

komitetą. 

Be aukščiau išvardintų banko vidaus audito tarnybos funkcijų, ji audito komitetui pateikia 

informaciją apie planuojamos samdyti išorės audito įmonės tinkamumą, įskaitant ir tai, ar ji atitinka 

Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme nustatytus reikalavimus. Banko vidaus auditoriai 

periodiškai turi pareikšti nuomonę apie išorės audito įmonės atliktą darbą ir apie tai informuoti vidaus 

audito komitetą: 

• ar išorės auditoriai savo darbą atliko tinkamai, laikydamiesi sutarties sąlygų; 

• ar išorės auditorių atliktas darbas atitinka jų pateiktas išvadas; 

• ar išorės auditoriai atliko savo darbą objektyviai, t. y., ar nebuvo pažeistas jų 

nepriklausomumas. 

Teisės aktai nustato tik minimalius reikalavimus vidaus audito atlikimui. Vidaus auditas turi 

būti atliekamas atsižvelgiant į audituojamo subjekto dydį, atliekamų operacijų pobūdį, įvairovę, mastą, 

riziką, kontrolės poreikį, valdymo, veiklos centralizacijos laipsnį, informacinių technologijų lygį ir jų 

naudojimo mastą ir kitus veiksnius. Teisinis vidaus audito reglamentavimas įtvirtina nuostatą, kad 

vidaus auditas ne kontroliuoja, o vertina, kaip įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovai įgyvendina 

kontrolės funkciją. 
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Klausimai temai pakartoti 

 

1. Kas reglamentuoja nepriklausomą auditą Lietuvoje? 

2. Kas atlieka valstybinį auditą Lietuvoje? 

3. Ką reglamentuoja Lietuvos Respublikos audito įstatymas? 

4. Ką reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas? 

5. Kokios yra auditoriaus teisės ir pareigos? 

6. Kaip užtikrinamas auditoriaus nepriklausomumo principas? 

7. Ką nustato Vidaus audito profesinės praktikos standartai? 

8. Kokie yra nustatyti reikalavimai asmeniui, norinčiam tapti auditoriumi? 

9.  Ką apibrėžia Tarptautiniai audito standartai? 

10. Ar privalo nepriklausomi auditoriai laikytis Tarptautinių audito standartų nuostatų? 

11. Ar privalo vidaus auditoriai laikytis Tarptautinių audito standartų ir Vidaus audito 

profesinės praktikos standartų nuostatų? 

12. Ar privalo valstybinio audito atlikėjai laikytis Tarptautinių audito standartų ir Vidaus 

audito profesinės praktikos standartų nuostatų? 
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4. VIDAUS KONTROLĖ AUDITO PROCESE 
 

 Šiuolaikinėmis dinamiško ir konkurencingo verslo sąlygomis įmonių vadovai, siekdami 

užtikrinti veiksmingą vadovavimą įmonei ir pasiekti numatytus veiklos tikslus, turi sukurti efektyvią 

vidaus kontrolės sistemą [46, p. 139]. Vidaus kontrolė – tai ne vienas įvykis ar aplinkybė, bet veiksmų, 

apimančių visos organizacijos veiklą, serija. Šie veiksmai atliekami organizacijai nuolat vykdant 

veiklą. Jie apima visą organizacijos valdymą. Todėl vidaus kontrolė nėra tam tikras pridėtinis dalykas 

prie bendrovės veiklos, kaip kai kurie mano, ar būtina našta. Vidaus kontrolės veikla susipynusi su 

organizacijos veikla  ir efektyviausia tada, kai ji integruota į organizacijos infrastruktūrą ir yra jos 

esmės dalis. Vidaus kontrolė turi pateikti patikimą ir išsamią informaciją, apsaugoti turtą ir 

dokumentus, užtikrinti efektyvią ūkinę veiklą, užtikrinti apskaitos principų laikymąsi ir patikimų 

finansinių ataskaitų pateikimą, užtikrinti įstatymų ir poįstatyminių aktų, įmonės priimtų taisyklių 

laikymąsi, užtikrinti efektyvų rizikos valdymą [27, p.29]. Efektyvi vidaus kontrolė atskleidžia įmonės, 

įstaigos ar organizacijos vystymosi perspektyvas, padeda pastebėti pavojingą jos egzistavimui riziką – 

taip ši kontrolė tampa svarbi rizikos valdymo priemonė. Vidaus kontrolės sistemos būklė lemia 

auditoriaus darbo apimtį: kuo geresnė vidaus kontrolės sistema, tuo mažesnė darbo apimtis audito metu 

bei mažesnė rizika. 

 
4.1. Vidaus kontrolės sąvoka ir funkcijos 

 
Vidaus kontrolė – tai kompleksinis procesas, kurį įgyvendina organizacijos vadovybė bei 

darbuotojai ir kuris skirtas nustatyti rizikos veiksnius ir nuosaikiai užtikrinti, kad, vadovaujantis 

organizacijos misija, įgyvendinami šie bendrieji tikslai [64]:  

•  tvarkingai, etiškai, taupiai, rezultatyviai ir efektyviai vykdyti veiklą;  

•  vykdyti atsiskaitymo įsipareigojimus;  
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•  laikytis galiojančių įstatymų ir norminių teisės aktų;  

•  saugoti išteklius nuo praradimo, naudojimo ne pagal paskirtį ir sugadinimo. 

Privačiose įmonėse vidaus kontrolė kuriama įmonės vadovybės iniciatyva –  jos privalomumas 

įstatymiškai nėra nustatytas, o viešiesiems juridiniams asmenims efektyvi vidaus kontrolė yra 

privaloma [25, p.]. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme [7] vidaus kontrolė 

apibrėžta kaip viešojo juridinio asmens vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kurios dėka 

siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, 

rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos 

ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi 

bei su visa tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą. 

315 – ame Tarptautiniame audito standarte [59] „Įmonės ir jos aplinkos supratimas bei 

reikšmingo iškraipymo rizikų vertinimas“ vidaus kontrolė apibūdinama kaip už valdymą atsakingų 

asmenų, vadovybės ir  kitų  darbuotojų suplanuotos ir atliekamos  procedūros, skirtos pakankamai 

užtikrinti,  kad bus pasiekti įmonės tikslai dėl finansinių ataskaitų patikimumo, veiklos efektyvumo ir 

veiksmingumo bei įstatymų ir teisės aktų laikymosi. Vidaus kontrolė yra sukurta ir taikoma reaguoti į 

nustatytą verslo riziką, dėl kurios kyla grėsmė, kad šie tikslai nebus pasiekti. Šiame apibrėžime 

akcentuojami keli svarbūs aspektai, nusakantys vidaus kontrolės esmę [46, p. 140]: 

• vidaus kontrolės procedūras turi suplanuoti ir atlikti įmonės vadovybė; 

• procedūros turi padėti pasiekti numatytus tikslus; 

• išvardinti trys pagrindiniai įmonės tikslai, kuriuos padeda pasiekti gera vidaus kontrolė: 

• finansinės atskaitomybės patikimumas; 

• veiklos efektyvumas; 

• įstatymų bei teisės aktų laikymasis. 

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme [7] nustatyti šie vidaus 

kontrolės tikslai: 

1) užtikrinti, kad veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal 

strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei procedūras;  

2) užtikrinti, kad turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo 

sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų; 

3) užtikrinti, kad įmonė, įstaiga ar organizacija vykdydama veiklą laikytųsi patikimo finansų 

valdymo principų; 
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4) užtikrinti, kad informacija apie finansinę ir kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

Efektyvi vidaus kontrolė vykdo tokias funkcijas [31, p.85]: 

• teikia patikimus duomenis;  

• užtikrina turto ir dokumentų saugumą;  

• skatina darbuotojus tinkamai atlikti pareigas;  

• didina veiklos efektyvumą;  

• prisideda prie numatytos strategijos vykdymo. 

Vidaus kontrolė yra dinamiškas kompleksinis procesas, nuolat prisitaikantis prie organizacijos 

pokyčių. Visų lygių vadovai ir darbuotojai turi dalyvauti šiame procese, nagrinėdami rizikos veiksnius 

ir nuosaikiai užtikrindami, kad bus  įgyvendinta organizacijos misija ir bendrieji tikslai. Vidaus 

kontrolės tikslas – suteikti nuosaikų užtikrinimą, kad organizacijos bendrieji tikslai bus pasiekti. Todėl 

aiškūs tikslai – būtina efektyvaus vidaus kontrolės proceso sąlyga.  

Vidaus kontrolę sudaro penki tarpusavyje susiję elementai [64]:  

 •  kontrolės aplinka;  

•  rizikos vertinimas;  

•  kontrolės veikla (kontrolės veiksmai);  

•  informavimas ir komunikacija (informacijos sistema);  

•  stebėsena. 

9 lentelėje pateiktos vidaus kontrolės sistemos sudedamosios dalys ir jų struktūra. 

 

Vidaus kontrolės sudedamosios dalys ir jų struktūra 

9 lentelė 

Vidaus kontrolės sistemos dalys Vidaus kontrolės sistemos dalių struktūra 

1. Kontrolės aplinka 1.Sąžiningumo ir moralinių vertybių tvirtinimas ir skelbimas. 

2.Atitiktis kompetencijai. 

3. Aukščiausio lygio vadovybės dalyvavimas. 

4. Vadovų filosofija ir darbo stilius. 

5.Organizacinė struktūra. 

6. Įgaliojimų ir atsakomybės nustatymas. 

7. Žmogiškųjų išteklių valdymo politika ir veikla. 

2. Rizikos vertinimas 1.Veiklos aplinkos pasikeitimas. 
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2. Nauji darbuotojai. 

3. Naujos ar atnaujintos informacinės sistemos. 

4. Greitas augimas. 

5. Naujos technologijos. 

6. Nauji verslo modeliai, projektai, veikla. 

7. Įmonės restruktūrizavimas. 

8. Veiklos užsienyje plėtra. 

9. Nauji apskaitos reikalavimai. 

3. Informacijos sistema 1.Kompiuterinės ir techninės įrangos dalys. 

2.Programinė įranga. 

3.Žmonės. 

4.Informacinės technologijos. 

5.Procedūros ir įrašai, skirti inicijuoti, fiksuoti, apdoroti ir 

ataskaitose teikti įmonės ūkines operacijas. 

6. Kitos procedūros ir duomenys. 

4. Kontrolės veiksmai 1.Įgaliojimai. 

2.Veiklos ir finansinių rodiklių peržiūra. 

3.Informacijos apdorojimas. 

4.Fizinė kontrolė (turto fizinė apsauga). 

5.Pareigų atskyrimas. 

5. Stebėsena 1.Vadovų atliekama peržiūra siekiant nustatyti, ar likučių 

suderinimas su bankais yra atliekamas laiku. 

2.Vidaus auditorių atliekamas pardavimo darbuotojų vertinimas, 

siekiant nustatyti, ar jų veikla atitinka įmonės nustatytas 

pardavimo sutarčių sąlygas. 

3.Teisės padalinio vykdoma įmonės elgesio normų ar verslo 

praktikos tvarkos laikymosi priežiūra. 

Šaltinis: Mackevičius J. 2009. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir 

vertinimas. Vilnius: TEV, p.149. 

 

Kontrolės aplinka – visos vidaus kontrolės sistemos pagrindas. Ji užtikrina discipliną bei 

struktūrą ir atmosferą, turinčią įtakos vidaus kontrolės kokybei. Ji veikia strategijos ir tikslų 
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formulavimo procesą ir kontrolės veiklos organizavimą. Nustačius aiškius tikslus ir suformavus 

efektyvią kontrolės aplinką, įvertinama organizacijos rizika, su kuria ji susiduria  įgyvendinama savo 

misiją ir tikslus, nes tai sudaro pagrindą tinkamam reagavimui į riziką. Rizikos mažinimo strategija  

įgyvendinama per vidaus  kontrolės veiklą. Kontrolės veikla gali būti prevencinio ir (ar) nustatomojo 

pobūdžio. Kad būtų pasiekti tikslai, vidaus kontrolės veiklą būtinai turi papildyti ištaisomieji veiksmai. 

Kontrolės veikla ir ištaisomieji veiksmai turi būti efektyvūs išlaidų požiūriu. Jų kaina neturi būti 

didesnė už  gaunamą naudą (sąnaudų efektyvumo principas). Efektyvus informavimas ir komunikacija 

turi esminę reikšmę organizacijos veiklos vykdymui ir valdymui. Organizacijos vadovybei turi būti 

laiku pranešama aktuali, išsami, patikima ir teisinga informacija apie vidaus bei išorės įvykius. 

Tikslams pasiekti būtina, kad informacija būtų paskleista po visą organizaciją. Kadangi vidaus kontrolė 

yra dinamiškas procesas, kurį būtina nuolat pritaikyti prie organizacijos rizikos veiksnių ir pokyčių, 

reikalinga vidaus kontrolės sistemos stebėsena, užtikrinanti, kad vidaus kontrolė neatsiliktų nuo 

pasikeitusių tikslų, aplinkos, išteklių ir rizikos. Aptarti vidaus kontrolės sistemos elementai tarpusavyje 

glaudžiai susiję. Šių elementų ryšio schema pateikta 6 pav. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pav. Vidaus kontrolės sistemos elementų ryšys 

Šaltinis: Kanapickienė R. 2008 Įmonės vidaus kontrolė: teorija ir praktika. Kaunas, p. 78. 

 

 Audito procese pagrindinis informacijos šaltinis – apskaitos duomenys, todėl tikslinga išskirti 

tas vidaus kontrolės funkcijas, kurios tenka apskaitai arba veikia ir funkcionuoja joje (10 lentelė). 

 

Kontrolės aplinka 

Rizikos valdymas 

Informacinė sistema 

Buhalterinės apskaitos 
sistema 

Kontrolės veiksmai 

Kontrolės stebėsena 

Vidaus kontrolės veiksmingumo 
vertinimas 
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Pagrindinės įmonės vidaus kontrolės funkcijos 

10 lentelė 

Autorius Išskiriamos vidaus kontrolės funkcijos organizacijos 

apskaitoje 

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės 

ir vidaus audito įstatymas  

Užtikrina veiklos teisėtumą ir ekonomiškumą. 

Kačergienė (2005) Padeda išsaugoti įmonės turtą. 

Kanapickienė (2008) Užtikrina efektyvią ūkinę veiklą. 

Rupeikienė (2005) Turi įspėti apie būsimas ūkines – finansines operacijas, 

galimus jų padarinius ir padeda nustatyti ūkinių operacijų 

teisingumą. 

Lakis (2007) Atlieka išlaidų limitavimo kontrolę, užtikrina išteklių ir 

dokumentų prieigos kontrolę. 

Užtikrina efektyvų apyvartinių ir sintetinių sąskaitų 

palyginamumą. 

Padeda analizuoti paaiškėjusių neatitikčių priežastis.  

Padeda palyginti pinigų ir materialiųjų vertybių kiekį, rastą 

inventorizacijos metu, su apskaitos duomenimis. 

Užtikrina pirminių dokumentų patikrinimą pagal formą ir 

turinį. 

Giriūnas (2009) Užkerta kelią reikšmingiems apskaitinės informacijos  

iškraipymams.   

Užtikrina galiojančių finansinę ir mokestinę apskaitą  

reglamentuojančių įstatymų ir reglamentų laikymąsi.  

Užtikrina procedūrų ir dokumentų, susijusių su turto 

apsauga, patikrinimą, padeda nustatyti įmonės apskaitos 

trūkumus. 

Šaltinis: Giriūnas L. Įmonės vidaus kontrolės funkcijos klasterizavimas apskaitoje: teorinis aspektas// 

CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND EDUCATION‘2011, p. 100. 
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Pagrindinės vidaus kontrolės funkcijos apskaitoje – apsaugoti turtą ir dokumentus bei užtikrinti 

konfidencialumą. Jeigu organizacijai priklausantis turtas nesaugojamas, jis gali būti panaudotas 

nenumatytiems tikslams, gali būti pasisavintas kitų asmenų ar atsitiktinai sunaikintas.  

Vidaus kontrolė turi [27]:  

• pateikti patikimą ir išsamią informaciją. Priimant valdymo sprendimus, naudojama gausybė 

pačios įvairiausios informacijos. Todėl vadovai turi būti tikri, kad informacija yra tiksli, konkreti, 

visapusiška, neiškraipyta, nes ja vadovaujantis bus priimami verslui būtini verslo sprendimai;  

• apsaugoti turtą ir dokumentus bei užtikrinti konfidencialumą. Jei turtas nesaugojamas, jis gali 

būti panaudotas nenumatytiems tikslams, pavogtas ar atsitiktinai sunaikintas. Taip pat pasakytina ir 

apie „neapčiuopiamus“ aktyvus (pvz., pirkėjų įsiskolinimą, sutartis, konfidencialius dokumentus) ir 

registrus (didžiąją knygą, žurnalus). Įdiegus kompiuterių sistemas, kai kurių turto rūšių apsauga įgijo 

ypatingą svarbą. Didelis informacijos kiekis, saugomas kompiuterių laikmenose, gali būti sunaikintas, 

jei nebus tinkamai pasirūpinta jų apsauga;  

• užtikrinti efektyvią ir produktyvią ūkinę veiklą. Vidaus kontrolė turi užtikrinti ne tik tai, kad 

turtas būtų naudojamas efektyviai, bet ir kad visose ūkinės veiklos srityse būtų išvengta nereikalingo 

dubliavimo, negamybinių išlaidų. Konkretesni šio tikslo momentai yra: sutvarkyti ūkinius faktus ir 

užtikrinti teisinį įregistravimą; įgyvendinti įmonės ūkinės – finansinės politikos reikalavimus;  

• užtikrinti, kad būtų laikomasi apskaitos principų ir kad būtų pateikiamos patikimos finansinės 

ataskaitos. Įmonės administracija nustato tam tikrus apskaitos tvarkymo metodus ir taisykles, o vidaus 

kontrolės sistema turi užtikrinti, kad įmonės darbuotojai jų laikytųsi, kad finansinė atskaitomybė ir 

ataskaitos yra patikimos (jas galima skelbti viešai ir naudoti įmonės tikslams) bei atitinka įstatymų 

reikalavimus. Kadangi įmonėje apskaita apima tiek finansinę apskaitą, kuri skirta išorės vartotojams, 

tiek valdymo apskaitą, kuri skirta vidaus vartotojams, būtina pabrėžti, kad efektyvi vidaus kontrolės 

sistema turi užtikrinti ne tik išorinių, bet ir vidinių ataskaitų patikimumą;  

• užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų ir poįstatyminių aktų, įmonės priimtų taisyklių. Kad 

veikla būtų teisėta, įmonė, vykdydama ūkinę veiklą, turi remtis galiojančiais įstatymais ir norminiais 

aktais. Juos būtina detaliai išstudijuoti; 

• užtikrinti, kad verslo rizika būtų valdoma efektyviai. Šiuolaikinėmis verslo sąlygomis 

gebėjimas valdyti įgyja ypatingą reikšmę. Vidaus kontrolės sistema tampa rizikų valdymo sistemos 

dalimi, kurios tikslas nustatyti, išanalizuoti ir sumažinti įmonės veiklos reikšmingiausias rizikas;  

• padėti prisitaikyti prie besikeičiančių verslo sąlygų. Kontrolės buvimas leidžia atskleisti 

vykstančias permainas ir imtis reikiamų priemonių.  
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Kiekvienas organizacijos narys tam tikru būdu atsakingas už vidaus kontrolę:  
 

Vadovai  

 

Tiesiogiai atsakingi už visą organizacijos veiklą,  įskaitant  vidaus kontrolės 

sistemos planavimą,  įgyvendinimą, veikimo priežiūrą, palaikymą ir 

dokumentavimą. Jų atsakomybė skiriasi atsižvelgiant  į jų funkcijas 

organizacijoje ir organizacijos ypatybes.  

Vidaus auditoriai  

 

Nagrinėja vidaus kontrolės efektyvumą ir prisideda prie jo savo vertinimais bei 

rekomendacijomis, todėl atlieka reikšmingą vaidmenį užtikrinant vidaus 

kontrolės efektyvumą.  Tačiau jie, priešingai vadovams, tiesiogiai neatsako už 

vidaus kontrolės planavimą,  įgyvendinimą, palaikymą ir dokumentavimą.  

 

 

Darbuotojai  

 

Irgi prisideda prie vidaus kontrolės. Vidaus kontrolė – aiškiai matoma arba 

paslėpta kiekvieno darbuotojo pareigų dalis. Visi darbuotojai turi tam tikrą 

vaidmenį  įgyvendinant kontrolę ir jiems gali būti skirta atsakomybė už 

pranešimą apie veiklos problemas, elgesio taisyklių nesilaikymą ar veiklos 

krypties pažeidimus. 

Šaltinis: Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės standartų gairės. www.finmin.lt 

Išskirti keturi pagrindiniai  vidaus veiksniai, kurie daro  didžiausią įtaką vidaus kontrolei [25, p. 

26]:  

1) valdymo filosofija ir vadovavimo stilius; 

 2) įmonės organizacinė struktūra;  

3) aukščiausio lygio vadovybės dalyvavimas;  

4) žmogiškųjų išteklių politika.  

Vadovybės vaidmuo yra lemiamas efektyvios vidaus kontrolės sistemai sukurti. Išorės šalys irgi 

turi didelę reikšmę vidaus kontrolės procesui. Jie gali prisidėti prie organizacijos tikslų  įgyvendinimo 

arba teikti vidaus kontrolei naudingą informaciją. Tačiau jie neatsako už organizacijos vidaus kontrolės 

planavimą, įgyvendinimą, palaikymą ar dokumentavimą. 

Vidaus kontrolė turi apsaugoti įmonės išteklius ne tik nuo ne efektyvaus naudojimo, grobstymų 

ir švaistymo, bet ir turi užtikrinti buhalterinių sąskaitų įrašų tikslumą, teisingumą ir patikimumą, t.y. 

tikrina, ar visi sandoriai ir ūkinės operacijos yra užregistruoti apskaitoje, ar užregistruoti faktai yra 

realūs, tinkamai įvertinti, ar užregistruoti laiku, tinkamai suklasifikuoti, apibendrinti ir ar teisingai 

atsispindi finansinėse ataskaitose [21]. Tik nuolatinė ir efektyvi kontrolė leidžia laiku atskleisti 

nusižengimus ir klaidas bei apgaules. Nėra tokios kontrolės sistemos, kuri visiškai garantuotų visų 
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veiksmų ir funkcijų kontrolę, be to, net ir sukūrus tokią sistemą, jos išlaikymas  būtų  brangus ir 

neekonomiškas. Vidaus kontrolės sistema turi tik  užtikrinti, kad funkcijos yra kontroliuojamos, kad 

vadovai žino apie tai, kas vyksta organizacijoje, ir kad numatyti uždaviniai bus įgyvendinti. Efektyvios 

vidaus kontrolės pagrindas yra [26, p. 20]: gera apskaitos sistema; raštu pateikta politika ir procedūros, 

kurios apima ne tik apskaitos sistemą; tinkamas biudžetų sudarymas; geras personalo valdymas ir 

vidaus auditas. 

Šiandieniniame rinkos plėtojimosi etape vidaus kontrolė yra neatsiejama įmonės valdymo 

sistemos dalis. Šiuolaikinės rinkos sąlygomis vidaus kontrolės sistemai virstant aktyviu įmonės 

valdymo įrankiu, keičiasi ir ją sudarančių elementų samprata – jie tampa priemonėmis, padedančiomis 

įmonei siekti savo tikslų [66]. Tačiau reikia nepamiršti vieno esminio dalyko – vidaus kontrolės 

išlaidos neturi viršyti gaunamos naudos. Kai kurie autoriai siūlo skaičiuoti vidaus kontrolės sistemos 

išlaidas ir jos naudą naudojant formulę [56, p. 105]: 

  N 
VKeekk  = ----, kur 
  I 
 
 VKeekk   - vidaus kontrolės efektyvumo koeficientas, N – vidaus kontrolės nauda, I – vidaus 

kontrolės išlaidos. Be abejo, apskaičiuojant vidaus kontrolės efektyvumo koeficientą, susiduriama su 

vidaus kontrolės naudos apskaičiavimo problema. Išlaidas, tenkančias vidaus kontrolei, apskaičiuoti 

lengviau. 

4.2. Vidaus kontrolės vertinimas 

 

  Svarbu ne tik sukurti ir įdiegti vidaus kontrolės sistemą, bet ir tinkamai ją vertinti. Auditorius, 

siekdamas nustatyti galimų iškraipymų rūšis bei papildomų audito procedūrų pobūdį, laiką ir apimtį, 

vidaus kontrolę turi vertinti nuosekliai [46, p.150]. Kontrolės vertinimas yra sudėtingas procesas, 

reikalaujantis ne tik žinių, bet ir atitinkamos vertinimo metodikos. 

Vidaus kontrolės sistemos įvertinimas vyksta etapais [56, p.106]: 

1.  Susipažinimas su vidaus kontrolės sistemos struktūra.  

2.  Preliminarus kontrolės rizikos įvertinimas.  

3.  Kontrolės procedūrų testavimo tikslingumas ir testų atlikimas (jeigu reikia). 

4.  Kontrolės procedūrų testavimo įvertinimo peržiūrėjimas. 

 Vertinant vidaus kontrolės sistemą būtina išanalizuoti jos sudedamąsias dalis, įvertinti jos 

sukūrimo ir veikimo procedūras (žr. 7 pav.) 

 Vidaus kontrolės sistema 
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7 pav. Vidaus kontrolės sistemos vertinimo nuoseklumas 

Šaltinis: Mackevičius J. 2009. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir 

vertinimas. Vilnius: TEV, p.150. 

 

 Auditorius turi skirti vienodą dėmesį visoms vidaus kontrolės sistemos dalims, nes visos jos 

svarbios. Vidaus kontrolės sistema dažniausiai vertinama sudarant klausimynus. Klausimynai – tai iš 

anksto parengtas sąrašas klausimų, į kuriuos atsako apklausiamas personalas. Pasitelkiant klausimynus 

gali būti ne tik renkama ir fiksuojama informacija apie įmonės vidaus kontrolės būklę. Jei jie tinkamai 

sudaryti, gali padėti nustatyti ir kontrolės riziką, parodančią vidaus kontrolės efektyvumo ir 

neefektyvumo lygį [66].  

 Atliekant vidaus kontrolės sistemos apžvalgą, rekomenduojama atsakyti į tokius klausimus: 

• Ar yra patvirtinta vidaus kontrolės struktūra? 

• Ar yra sudaryta ir patvirtinta įmonės organizacinė valdymo struktūra? Jei taip, būtų gerai gauti 

kopiją. 

• Ar yra sudarytos ir patvirtintos pareiginės ir darbo instrukcijos? Jei taip, peržiūrėti, būtų gerai 

gauti kopijas. 

• Ar sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys su materialiai atsakingais darbuotojais? 

• Ar nustatytos vidaus tvarkos taisyklės? 

• Kaip darbuotojai su jomis supažindinami? 

• Kaip prižiūrima, ar jų laikomasi? 

• Kokia numatyta darbuotojų skatinimo ir nuobaudų sistema?  

• Ar taikomos papildomos socialinės garantijos? 

Kontrolės 
aplinka 

Rizikos 
vertinimas 

Informacinė 
sistema 

Kontrolės 
veiksmai 

Kontrolės 
stebėsena 

Vidaus kontrolės sistemos sukūrimo vertinimas 

Vidaus kontrolės sistemos veikimo vertinimas 
Vidaus kontrolės sistemos dalių sąveika ir jų poveikis 
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• Ar įmonėje yra nustatytos vidaus tradicijos? 

• Ar sudaryta darbuotojų motyvacijos sistema? 

• Ar įmonėje yra vidaus auditorius (revizorius)? 

Kadangi vidaus kontrolės tyrimo tikslas – įsitikinti šios kontrolės veiksmingumu ir galutinai 

įvertinti kontrolės rizikos lygį, auditorius turi įsitikinti, ar vidaus kontrolė padeda siekti apskaitos 

sistemos tikslų, t.y. [13, p.114]: 

• ar visos ūkinės operacijos atliekamos neviršijant įgaliojimų arba tik vadovybei leidus; 

• ar visų operacijų teisingos sumos įrašytos į atitinkamas sąskaitas ir ar tai padaryta tų operacijų 

atlikimo laikotarpiu; 

• ar apskaitos ir faktiniai duomenys lyginami laikantis nustatytų terminų, ar, radus netikslumų, 

atliekami atitinkami veiksmai. 

Siekdamas įvertinti bendrovės vidaus kontrolės sistemą, auditorius renka žinias apie bendrovės 

apskaitos sistemą, dokumentus, sandorius, įrašus apie juos, ataskaitų pateikimo procesą. Auditoriaus 

žinios apie apskaitos sistemą kaupiamos naudojant ankstesnių subjektų audito duomenis, personalo 

apklausos rezultatus, dokumentų ir įrašų peržiūrą, asmeninį stebėjimą [42, p. 123]. 

Atliekant vidaus kontrolės vertinimą, kaip ir kitas procedūras, būtina visą susijusią su vertinimu 

informaciją dokumentuoti. Dokumentų forma, apimtis priklauso nuo įmonės dydžio, veiklos 

sudėtingumo, apskaitos sistemos. Sudaromos anketos, klausimynai, aprašymai, schemos. Kaip 

pavyzdys gali būti pardavimų operacijų vidaus kontrolės klausimynas (žr. 11 lentelę). 

 

Pardavimų operacijų vidaus kontrolės klausimynas 

11 lentelė 

PARDAVIMAI  
Pardavimo sąskaitų-faktūrų išrašymo įvertinimas 

Kas vykdo pardavimus?   

Kas atsakingas už sąskaitų išrašymą?   

Kokia sąskaitų-faktūrų išrašymo sistema naudojama audituojamame subjekte 
(pvz., rankinė, kompiuterizuota)?   

Kaip užtikrinama, kad visoms atliktoms paslaugoms yra išrašytos sąskaitos-
faktūros?   

Sąskaitų faktūrų teisingumo įvertinimas 
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Kaip, išrašant sąskaitą-faktūrą, užtikrinami reikalavimai: teisingas atliktos 
paslaugos pavadinimas, kiekis, kainos (įskaitant nuolaidas), teisingas galutinių 
sumų apskaičiavimas? 

  

Kas sudaro kainoraščius, kaip informuojama apie kainų pasikeitimus bei pirkėjams 
suteikiamas nuolaidas?   

Ar paskirti asmenys, atsakingi už išrašytų sąskaitų patikrinimą?   
Sąskaitų faktūrų apskaitos įvertinimas 

Kas atsakingas už išrašytų sąskaitų-faktūrų pristatymą buhalterinę apskaitą 
tvarkantiems asmenims?   

Kaip kontroliuojama, kad visos panaudotos sąskaitos-faktūros būtų laiku 
pristatytos buhalterinę apskaitą tvarkantiems asmenims?   

Pardavimų už grynus pinigus įvertinimas 
Kokią apytikslę dalį pardavimų audituojamame subjekte sudaro pardavimai už 
grynus pinigus?   

Kokia yra pardavimų už grynus pinigus dokumentavimo tvarka? Kas atsakingas už 
grynų pinigų priėmimą iš klientų?   

Kaip kontroliuojama grynųjų pinigų dienos apyvarta?   

Kaip patikrinama, ar visi iš klientų gauti pinigai yra apskaityti įmonės kasoje?   
Gautinų mokėjimų iš pirkėjų įvertinimas 

Kaip kontroliuojamos gautinos sumos iš klientų (ar teisingai įregistruotos 
apskaitoje pagal gautus banko išrašus ar kitą informaciją)?   

Ar atliekama analitinė gautinų sumų iš pirkėjų apžvalga, kas ją atlieka?   

Kas, kokiu periodiškumu ir kokiu būdu turi pateikti įmonės vadovui gautinų sumų 
sąrašus?   

Kokia yra beviltiškų gautinų sumų išieškojimo, nurašymo tvarka, kas už tai 
atsakingas?   

Ar yra nustatyta ir veikianti pirkėjų skolų įvertinimo tvarka?   

Prekių, paslaugų  „grąžinimo” ir kitų koregavimų, atliekamų pirkėjų/pardavimų sąskaitose, 
įvertinimas 

Kas tvirtina „grąžinimo” galimybę?    

Kokiais dokumentais įforminamas „paslaugų grąžinimas”?   

Kokia yra taikoma nuolaidų, pirkėjų premijavimo ir kita pirkėjų skatinimo tvarka?   

Kaip ši tvarka yra dokumentuojama?   

Kaip apskaitoje atsispindi pirkėjams suteiktos nuolaidos, premijos bei kitos pirkėjų 
skatinimo priemonės?   
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Pirkėjų pretenzijų, nuostolių dėl pretenzijų įforminimo įvertinimas 

Ar apskaitoje yra numatytas atidėjimas dėl galimų nuostolių?    

Kokia yra pretenzijų ir nuostolių dėl pretenzijų dokumentavimo tvarka?   

Kas yra atsakingas už tokių atvejų išaiškinimą, pretenzijos patvirtinimą ir 
nuostolių nurašymo dokumentavimą?   

Kaip atsispindi apskaitoje patirti nuostoliai?   

Kas ir kokiu būdu tikrina, ar visi dėl pirkėjų patirti nuostoliai yra įregistruoti 
apskaitoje, ar tai atlikta teisingai?   

Periodiškumo įvertinimas 
Kaip įmonė patvirtina, kad atliktos  paslaugos, kurioms apyskaitinių metų 
pabaigoje nėra išrašytos sąskaitos-faktūros, atspindėtos teisingame ataskaitiniame 
laikotarpyje? 

  

Kaip apskaitoje registruojami gauti avansiniai mokėjimai?   
Kas atsakingas už pirkėjų skolų suderinimą laikotarpio pabaigoje, kaip tai 
atliekama?   

 

Vidaus audito rekomendacijose siūloma vidaus kontrolės patikimumą vertinti pasinaudojant tokia 

skale [52]:  

• labai gera – jeigu visa rizika yra tinkamai kontroliuojama, tai kontrolė  vykdoma efektyviai;  

• gera – jeigu visa rizika yra tinkamai kontroliuojama, tai kontrolė  vykdoma efektyviai, išskyrus 

nedideles išimtis;  

• vidutiniška – jeigu visa rizika yra tik tam tikru lygiu kontroliuojama, tai kontrolė gali kartais 

būti nevykdoma;  

• bloga -  jeigu ne visa rizika yra kontroliuojama, ir/arba kontrolė gali dažnai būti nevykdoma.   

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 

įstatymo [7] 5 str. 2 d. 6 p., vienas iš nustatytų vidaus audito uždavinių – ne rečiau kaip vieną kartą per 

trejus metus įvertinti, kaip vidaus kontrolė veikia viešajame juridiniame asmenyje. Be to, ir kiekvieno 

vidaus audito metu pareiškiama nuomonė apie vidaus kontrolės įvertinimą. Tuo metu 

nepriklausomiems auditoriams atliekant finansinį auditą, nuomonė apie vidaus kontrolės sistemą 

pareiškiama ataskaitoje (žr. 5 priedą). 
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Klausimai temai pakartoti 

 

1. Kas yra vidaus kontrolė? 

2. Kokie pagrindiniai vidaus kontrolės tikslai? 

3. Ar būtina vertinti vidaus kontrolę audito metu ir kodėl? 

4. Kokią įtaką vidaus kontrolės įvertinimas turi tolesniam audito procesui? 

5. Kokios yra vidaus kontrolės sistemos sudedamosios dalys? 

6. Kas yra kontrolės aplinka? 

7. Kas yra įmonės rizikos vertinimas? 

8. Kas yra informacijos sistema? 

9. Kas yra kontrolės veiksmai? 

10. Kas yra stebėsena? 

11. Kokie yra vidaus kontrolės sistemos įvertinimo etapai? 

12. Kokios pagrindinės vidaus kontrolės funkcijos apskaitoje? 
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5. AUDITO PLANAVIMAS 
 
 

Tinkamas audito planavimas užtikrina, kad svarbiausioms audito sritims būtų skiriamas 

didžiausias dėmesys, kad būtų numatytos galimos problemos ir auditas būtų atliktas efektyviai [13, 

p.85]. Planavimas yra vienas iš svarbiausių audito etapų, garantuojantis ne tik galimybę tinkamai atlikti 

auditą, bet ir reikiamai panaudoti padėjėjus, geriau derinti auditorių ir ekspertų veiksmus [31, p. 219]. 

 
 5.1. Audito procesas 

 

 Literatūroje nėra vieningos nuomonės dėl audito procesą sudarančių dalių skaičiaus. Skirtingi 

autoriai skirtingai vadina audito proceso sudedamąsias dalis: vieni jas įvardija etapais, kiti fazėmis, dar 

kiti – audito nuoseklumo seka. Vieni autoriai [13, p.84] išskiria septynis audito proceso etapus: 

• audito strategijos etapas; 

• žinių apie kliento verslą ir jo aplinką rinkimo etapas; 

• audito planavimo etapas; 

• audito medžiagos rinkimo etapas; 

• tikrinimo etapas; 

• auditoriaus išvados parengimo ir pateikimo etapas; 

• atlikto audito kontrolės etapas. 

Kiti autoriai [31, p. 209] nurodo šešias auditinės veiklos stadijas: 

• veiklos strategijos nustatymas; 

• klientų priėmimas ir išsaugojimas; 

• audito planavimas; 
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• audito įrodymų rinkimas; 

• audito rezultatų apibendrinimas ir nuomonės formulavimas; 

• poauditinė veikla. 

DAS rengimo metodikoje [18] (Audito Rūmų rengiamas metinis patikinimo pareiškimas paprastai 

vadinamas DAS) nurodyta, kad taikant DAS metodiką laikomasi įprastinio audito ciklo, deramą dėmesį 

skiriant kiekvienam pagrindiniam etapui, būtent (žr.8 pav.):  

• audito aplinkos supratimui;  

• audito planavimui;  

• audito atlikimui ir jo rezultatų įvertinimui; 

• audito išvadų ir audito nuomonės formulavimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprasti audito aplinką 

Rinkti, atnaujinti, analizuoti informaciją apie audito 
aplinką: 

• teisinį pagrindą; 
• priežiūros ir kontrolės sistemų sąrangą ir 

veikimą; 
• atspindimų operacijų pobūdį; 
• taikytinus audito standartus ir pan. 

Planuoti audito 
procedūras 

Nustatyti reikšmingumą 

Apdairiai formuluoti tikėtiną būdingą riziką ir priežiūros 
bei kontrolės sistemų kokybę 

Planuoti audito procedūras, siekiant gauti pagrįstą 
patikinimą 

Atlikti audito 
procedūras ir įvertinti 
rezultatus 

Atlikti audito procedūras: 
• priežiūros ir kontrolės sistemų tyrimas; 
• atspindimų operacijų savarankiški testai; 
• metinių veiklos ataskaitų analizė; 
• prireikus dirbti su kitais įrodymų šaltiniais (kitų 

auditorių rezultatais ir pan.) 
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8 pav. DAS audito procesas 

Šaltinis: DAS metodika. http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/1671555.PDF 

   

 Audito strategija apima audito tikslų, apimties, laiko ir kitų ypatybių nustatymą ir yra audito 

plano parengimo gairės [67, p.156]. Rengdamas bendrąją audito strategiją, auditorius turi:  

• nustatyti užduoties ypatybes, kurios apibrėžia jos apimtį;  

• nustatyti užduoties atskaitomybės tikslus, kad būtų galima planuoti audito laiką ir reikiamo 

informavimo pobūdį;  

• apsvarstyti veiksnius, kurie, auditoriaus profesiniu sprendimu, yra svarbūs nukreipiant 

užduoties grupės pastangas;  

• apsvarstyti parengiamųjų užduoties darbų rezultatus ir, jeigu taikytina, apsvarstyti, ar žinios, 

gautos užduoties partneriui vykdant kitas užduotis šioje įmonėje, gali būti svarbios;  

•  įvertinti išteklių, reikalingų užduočiai atlikti, pobūdį, skyrimo laiką ir apimtį. 

300 – ame  tarptautiniame audito standarte [59] nurodyta, kad bendrosios audito strategijos 

rengimo procesas padeda auditoriui spręsti tokius klausimus kaip:  

• ištekliai, kuriuos reikia skirti konkrečioms audito sritims, tokie kaip tinkamą patirtį 

turinčių grupės narių panaudojimas didelės rizikos srityse arba ekspertų pagalba sudėtingose srityse;  

• ištekliai, kuriuos reikia skirti konkrečioms audito sritims, tokie kaip grupės narių, 

paskirtų stebėti, kaip skaičiuojamos atsargos svarbiose vietose, skaičius, kitų auditorių darbo peržiūros 

apimtis grupės auditų atveju ar valandinis audito biudžetas, skiriamas didelės rizikos sritims;  

• kada šie ištekliai turi būti naudojami, pavyzdžiui, ar tarpiniame audito etape, ar 

svarbiausių laikotarpių pabaigos dienomis;  

Įvertinti audito rezultatus: 
• dar kartą patikrinti (įvertinti) preliminarius lūkesčius; 
• prireikus keisti pirminį planą remiantis preliminariais 

audito rezultatais; 
• prireikus atlikti papildomą audito darbą. 

Formuluoti audito 
išvadas ir audito 
nuomonę 

Formuluoti audito išvadas 

Formuluoti audito nuomonę 
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• kaip tokie ištekliai yra valdomi, skiriami ir prižiūrimi, pavyzdžiui, kada turi būti 

rengiami grupės pasitarimai ir ataskaitiniai susirinkimai, kaip užduoties partneris ir darbo grupės 

vadovas tikisi atlikti savo peržiūras (pavyzdžiui, vietoje ar ne) ir ar baigti užduoties kokybės kontrolės 

peržiūras.  

Tas pats aukščiau minėtas tarptautinis audito standartas [59] nurodo, kad rengiant bendrąją audito 

strategiją reikėtų atsižvelgti į:  

• finansinės atskaitomybės tvarką, pagal kurią buvo parengta audituotina finansinė informacija;  

• konkrečiai  ūkio šakai būdingus atskaitomybės reikalavimai, kaip, pavyzdžiui, ataskaitos, kurių 

reikalauja tos ūkio šakos priežiūros institucijos; 

• tikėtina audito apimtis; 

• audituojamo verslo pobūdį, įskaitant specialiųjų žinių poreikį; 

• vidaus auditorių darbo prieinamumą ir pasitikėjimo vidaus auditoriaus darbu lygį;   

• tikėtiną naudojimąsi ankstesnių auditų metu gautais  įrodymais, pavyzdžiui, audito įrodymais, 

susijusiais su rizikos vertinimo procedūromis ir kontrolės priemonių testais.   

• informacinių technologijų  įtaką audito procedūroms,  įskaitant duomenų prieinamumą ir 

tikėtiną kompiuterinių audito metodų taikymą;  

• kliento personalo ir duomenų prieinamumą. 

Šis sąrašas nėra baigtinis, nes kiekvienam auditui būdingas savitumas. Parengus bendrąją audito 

strategiją, gali būti rengiamas audito planas, kuriame numatoma, kaip bus sprendžiami įvairūs 

bendrojoje audito strategijoje nurodyti klausimai, atsižvelgiant į poreikį pasiekti audito tikslus, našiai 

panaudojant auditoriaus išteklius. Bendrosios audito strategijos ir detalaus audito plano parengimas 

nebūtinai yra atskiri ar vienas po kito einantys procesai, bet jie yra glaudžiai tarpusavyje susiję, nes 

pakeitus vieną iš jų gali prireikti atitinkamai keisti ir kitą. 

Klientų priėmimas ir išsaugojimas apima bendros informacijos apie klientą surinkimą, 

apibendrinimą, sprendimo dėl galimybės teikti audito paslaugas priėmimą, audito paslaugų sutarties 

sudarymą [31, p. 210]. Žinios apie kliento verslą bei jo aplinką ir šių žinių naudojimas padeda 

auditoriui  nustatyti bendrąją audito strategiją, efektyviai atlikti auditą, tinkamai įvertinti audito 

įrodymus, nustatyti audito problemas ir įvertinti audito riziką [13, p.84]. 315 – ame Tarptautiniame 

audito standarte [59] nurodyta, kad auditorius turi susipažinti su šiais dalykais:   

• ūkio šaka, reguliavimo ir kitais išorės veiksniais,  įskaitant taikomą finansinės atskaitomybės 

tvarką;  
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• įmonės pobūdžiu, įskaitant: jos veiklą, jos nuosavybės ir valdymo struktūras, įmonės daromų ir 

planuojamų daryti investicijų,  įskaitant investicijų  į specialiosios paskirties įmones, rūšis ir  kokia 

įmonės struktūra bei kaip ji yra finansuojama; 

•  įmonės pasirinktais ir taikomais apskaitos metodais ir jų keitimo priežastimis. Auditorius turi 

įvertinti, ar įmonės apskaitos metodai yra tinkami pagal jos veiklos pobūdį ir ar atitinka  ūkio šakoje 

taikomą finansinės atskaitomybės tvarką bei apskaitos metodus;   

• įmonės tikslais ir strategija bei susijusia verslo rizika, dėl kurios gali atsirasti reikšmingo 

iškraipymo rizika;   

• įmonės finansinių rezultatų vertinimu ir peržiūra; 

• auditorius turi susipažinti su auditui svarbia  vidaus kontrole. 

Auditorius daug vertingų žinių apie įmonę ir jos aplinką gali gauti susipažinęs su įmonės 

finansiniais rodikliais, juos palyginęs su praėjusių laikotarpių, konkurentų, vidutiniais šakos 

rodikliais [46, p.160]. 

Auditoriui reikalingą informaciją galima suskirstyti į tris pagrindinius blokus (žr. 9 pav.). Žinios 

apie kliento verslo aplinką turi padėti auditoriui teikti klientui geresnes paslaugas. Šių žinių 

kaupimas yra tęstinis procesas, susijęs su visais audito etapais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 pav. Žinios apie kliento verslą 

 

Informaciją apie bendruosius ekonominius veiksnius sudaro informacija apie bendrą ekonominę 

būklę, jos kitimo tendencijas, palūkanų normas, finansavimo galimybes ir pan. Informaciją apie šaką, 

kuriai priklauso audituojamo subjekto verslas, sudaro informacija apie rinkas, verslo riziką, jo plėtrą, 

technologijų pokyčius, statistinius konkurentų duomenis, teisinį veiklos reglamentavimą, pagrindinius 

apskaitos bruožus. Informaciją, susijusią su audituojamo subjekto veikla ir valdymu, sudaro 

Informacija apie bendruosius 
ekonominius veiksnius 

Informacija apie šaką, kuriai 
priklauso audituojamo 
subjekto verslas 

Informacija, susijusi su 
audituojamo subjekto veikla 
ir valdymu 

Žinios apie kliento verslą 
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informacija apie audituojamo subjekto savininkus, kapitalo struktūrą, organizacinę valdymo struktūrą, 

veiklos strategiją, valdymo organus, pagrindines vidaus kontrolės sistemos sudedamąsias dalis. Vis tik 

praktikoje, ko gero, daugelis auditorių svarbiausia informacija laiko informaciją, susijusią su 

audituojamo subjekto veikla ir valdymu. Rekomenduojama surinkti bei užfiksuoti šiuos duomenis ir 

atsakyti į žemiau pateiktus klausimus: 

• Informacija, susijusi su audituojamo subjekto veikla ir valdymu: 
Pilnas pavadinimas 
Registracijos adresas 
Pagrindinis veiklos adresas 
Padaliniai, filialai 
Įmonės identifikacinis kodas 
PVM registracijos numeris 
Pagrindiniai telefonai, faksas 
Elektroninis paštas 
Įstatinis kapitalas, jo sudėtis 

Pagrindiniai akcininkai, turimų akcijų skaičius, įsigijimo data, kontaktiniai duomenys 

• Duomenys apie audituojamo subjekto  vadovą: 
Vardas, pavardė 
Telefonai 
Adresas 
Nuo kada dirba įmonėje 
Nuo kada dirba direktoriumi 

Interesai giminingose įmonėse (turimos akcijos, artimiausių giminaičių turimos akcijos, darbas 
analogiškoje įmonėje ir pan.) 

• Duomenys apie audituojamo subjekto vyr.finansininką / vyr.buhalterį: 
Vardas, pavardė 
Telefonai 
Adresas 
Nuo kada dirba įmonėje 
Nuo kada dirba vyr.finansininku / vyr.buhalteriu 

Interesai giminingose įmonėse (turimos akcijos, artimiausių giminaičių turimos akcijos, darbas 
analogiškoje įmonėje ir pan.) 

• Duomenys apie revizorių / vidaus auditorių: 
Vardas, pavardė (įmonės pavadinimas) 
Telefonai 
Adresas 
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Nuo kada paskirtas revizoriumi / vidaus auditoriumi 
Kvalifikacija 

Interesai giminingose įmonėse (turimos akcijos, artimiausių giminaičių turimos akcijos, darbas 
analogiškoje įmonėje ir pan.) 

Juridinės paslaugos (kas jas teikia, adresas, telefonas) 

Turimos sąskaitos bankuose (sąskaitų pavadinimai, numeriai, bankų  pavadinimai, kodai) 

Pagrindinė veiklos rūšis 

Įmonės pagrindinis ilgalaikis turtas (nuosavas, nuomojamas, finansinė išperkamoji nuoma) 

Įmonės dalyvavimas kitose įmonėse 

Įmonės darbuotojų skaičius (audituojamų metų pabaigoje) 

Finansinės skolos (audituojamų metų pabaigoje) 

Apyvarta (paskutinių praėjusių metų ir preliminari audituojamų metų) 

Tame skaičiuje, PVM neapmokestinamų prekių ir paslaugų pardavimas (suma ar procentais nuo visos 
apyvartos per metus) 

• Šiuo metu vykstantys teisminiai procesai: 

Su debitoriais – teisminiai procesai, kurių baigtis jau aiški (debitorius, suma, išieškojimas) 
Su debitoriais – teisminiai procesai, kurių baigtis dar nėra aiški (debitorius, suma, preliminari baigties 
data ir rezultatai) 
Su kreditoriais – teisminiai procesai, kurių baigtis jau aiški (kreditorius, suma, išieškojimas) 
Su kreditoriais – teisminiai procesai, kurių baigtis dar nėra aiški (kreditorius, suma, preliminari 
baigties data ir rezultatai) 

• Šiuo metu esantys garantiniai įsipareigojimai : 
Gautos garantijos – garantijos davėjas, garantijos dydis, garantijos laikotarpis, kieno naudai gauta 
garantija 
Suteiktos garantijos – garantijos gavėjas, garantijos dydis, garantijos laikotarpis 

• Šiuo metu įkeistas ar areštuotas įmonės turtas 
Įkeistas turtas – turto pavadinimas, įkeitimo dydis, įkeitimo priežastis, įkeitimo laikotarpis 

Areštuotas turtas – turto pavadinimas, areštuoto turto vertė, arešto priežastis 

• Susijusios šalys 
Ar vykdomos operacijos tarp susijusių šalių (pirkimai, pardavimai, paslaugos, gautos ar suteiktos 
paskolos), kokios tai šalys (būtina nurodyti susijusių asmenų pavadinimus, pavardes)? 
Kokią apytiksliai dalį operacijų (pirkimų, pardavimų, paslaugų, gautų ar suteiktų paskolų) sudaro 
operacijos tarp susijusių šalių? 
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Kiekvieno audito 

pradžia sietina su išankstiniu audituojamojo subjekto tyrimu, o jo tikslas – nustatyti galimas audito 

problemas ir apsispręsti dėl audito atlikimo galimybės ir jo poreikio. 

Audito planavimas apima bendrojo audito plano ir audito programos parengimą. Plėtodamas 

bendrąjį audito planą, auditorius turi parengti audito programą, nurodytas planuojamų audito 

procedūrų, reikalingų bendrajam audito planui įvykdyti, pobūdį, laiką ir apimtį [13, p. 85]. 

Auditoriaus nuomonei pareikšti ir išvadai parengti būtini audito įrodymai. Jie renkami audito 

medžiagos rinkimo etape. Audito įrodymai gali būti įvairūs, renkami įvairiais būdais ir priemonėmis. 

Svarbu, kad jie būtų konkretūs, turėtų juridinę galią, kad juos būtų galima panaudoti sprendžiant tam 

tikrus diskusinius audito klausimus [44, p. 71]. Todėl svarbu teisingai apibrėžti audito įrodymus, kad 

visi audito proceso dalyviai vienareikšmiškai juos suprastų. Audito įrodymai – tai visais audito 

atlikimo etapais surinkta ir susisteminta arba gauta iš vidaus ir išorės šaltinių informacija, reikalinga 

patvirtinti arba paneigti tam tikras išvadas ir pagrįsti auditoriaus nuomonę [44, p. 71].  

 Audito rezultatų apibendrinimas ir išvados pateikimas apima audito darbo dokumentų 

tikrinimą, auditoriaus nuomonės formulavimą, išvados ir audito ataskaitos parengimą. Galima teigti, 

kad šis etapas apibendrina ankstesniais etapais atliktą auditoriaus darbą. 

 Atliekant poauditinę veiklą auditorius ir toliau turi domėtis tolesne audituoto subjekto veikla, 

stebėti, ar nurodyti trūkumai bus pašalinti.  

 Kai kurie autoriai išsamiai aprašo daugelį darbų, kuriuos būtina atlikti audito metu, ir juos 

vadina audito etapais. Tokia pozicija išdėstyta ir Vidaus audito rekomendacijose [52], kuriose nurodyti 

11 audito etapų: 

1.Audito planavimas: 

a)  Apibrėžkite tikslą, kriterijus, biudžetą. 

b)  Surinkite informaciją ir pakalbėkite  su žmonėmis.  

c)  Sudarykite preliminarų audito plano projektą.  

d)  Įtraukite į darbo dokumentus.  

2. Susitikimo planavimas: 

 a)  Peržiūrėkite preliminarų audito planą su VAT vadovu.  

b)  Įtraukite į darbo dokumentus. 

3. Audito planas: 

 a) VAT vadovas tvirtina parengtą planą. 

b)  Įtraukite planą į darbo dokumentus. 

• Kita svarbi informacija 
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4. Konferencijos atidarymas: 

a)  Peržiūrėkite audito planą su viešojo juridinio asmens vadovu.  

b)  Įtraukite jo(s) pageidavimus/komentarus.  

c)  Parašykite memorandumą.  

d)  Įtraukite memorandumą į darbo dokumentus. 

5. Faktinės medžiagos rinkimas vietoje: 

 a) Paremkite savo darbą, nustatytus faktus, skaičiavimus dokumentais. 

6. Vidinė peržiūra: 

a)  Peržiūrėkite savo darbą su vidaus audito tarnybos vadovu.  

b)  Nutarkite dėl pratęsimo/pakeitimų.  

c)  Trumpas memorandumas darbo dokumentuose. 

7. Audito ataskaitos projektas: 

a)  Peržiūrėkite audito ataskaitos projektą su vidaus audito tarnybos vadovu. 

8. Baigiamoji konferencija: 

a)  Aptarkite savo nustatytus faktus ir rekomendacijas su atsakinguoju vadovu.  

b)  Trumpas memorandumas darbo dokumentuose. 

9. Galutinė audito ataskaita: 

 a)  Apžvalga kartu su klientu. 

10. Vidaus kokybės užtikrinimo peržiūra: 

a)  Vidaus audito tarnybos vadovas.  

b)  Trumpas memorandumas byloje. 

11. Tęstinumo planavimas: 

 a) Auditorius šioje srityje turėtų įvertinti archyvavimą. 

 Įvairių autorių pateikti ir apibūdinti audito etapai iš esmės nesiskiria. Nors Vidaus audito 

rekomendacijose aiškiai nėra išskirtas poauditinės veiklos etapas, tačiau jis nustatytas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus 

kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų 

patvirtinimo“ [10] 10.4 p., kuriame nurodyta, kad vidaus audito tarnybos vykdo pažangos stebėjimą 

(veiklą po audito).  

5.2. Bendrasis audito planas ir audito programa 

 

 Tinkamas planavimas padeda užtikrinti, kad svarbioms audito sritims būtų skiriama 

pakankamai dėmesio, kad galimos problemos būtų nustatytos, sprendžiamos laiku, o audito darbas būtų 
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tinkamai organizuotas ir prižiūrimas, siekiant racionaliai panaudoti audito išteklius (finansinius, 

žmogiškuosius, materialinius, laiko ir kitus), jį atlikti efektyviai ir naudingai [14, p. 98]. Audito planas 

padeda sumažinti audito riziką iki priimtino lygio. Planavimo etapas baigiamas audito plano ir audito 

programų parengimu. 

Bendrasis audito planas – tai visuma numatomų priemonių ir darbų, padedančių atlikti auditą 

nuosekliai, objektyviai, visapusiškai ir minimaliomis sąnaudomis [42, p. 88]. Jo formą ir turinį lemia 

daug veiksnių: pirmiausiai auditoriaus kvalifikacija, audituojamo subjekto dydis, jo organizacinė 

struktūra, audito apimtis ir sudėtingumas bei kiti veiksniai. Audito planas yra detalesnis negu bendroji 

audito strategija, nes jis apima audito procedūrų, kurias turi atlikti audito grupės nariai, pobūdį, 

atlikimo laiką ir apimtį. Audito planavimo kokybė priklauso nuo auditoriaus profesinės kvalifikacijos ir 

jo sugebėjimo surinkti ir gauti pakankamus bei tinkamus informacijos šaltinius [46, p. 155]. 12 

lentelėje pateikti pavyzdinio audito plano elementai. 

 

Pavyzdinio audito plano elementai 

12 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Audito plano elementai Numatomų darbų aprašymas 

1. Audito objektai  Nurodomi visi audito objektai, kurie bus audituojami 

(jeigu yra svarbūs audituojami objektai, kurie bus 

audituojami, nurodama kodėl). 

2. Audito tikslai Suformuluojami pagrindiniai audito tikslai (pvz., 

įvertinti vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, 

finansinės atskaitomybės tikrumą ir pan.). 

3. Svarbiausių ir rizikingiausių veiklos 

sričių tyrimas 

Išvardijamos rizikingiausios veiklos sritys ir 

pagrindžiama, kodėl jas būtina tikrinti ir vertinti. 

4. Audito terminai Nurodoma audito pradžia ir pabaiga. 

5. Informacijos rinkimas, apdorojimas 

ir vertinimas 

Nurodoma, kokia bus renkama informacija, kokie bus 

jai keliami reikalavimai, koks bus naudojamas atrankos 

būdas, kokiomis priemonėmis informacija bus 

apdorojama. 

6. Audito testai ir procedūros Nurodoma, kokie bus naudojami audito testai ir 

procedūros. 

 87 



7. Reikalingi materialiniai ištekliai Nurodoma, kokie reikalingi ištekliai auditui atlikti 

(kompiuteriai, darbo vietos ir pan.). 

8. Audito komanda Nurodoma, kokie auditoriai atliks auditą, kokia jų 

kompetencija. 

9. Audito rezultatų įforminimas Auditoriaus išvados ir audito ataskaitos surašymas. 

Šaltinis: Mackevičius J. 2009. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir 

vertinimas. Vilnius: TEV, p.158. 

  

Planavimo procedūra privaloma tiek atliekant nepriklausomą, tiek vidaus auditą nepriklausomai 

nei nuo jo funkcinių požymių, nei nuo atlikėjų. Sudarant vidaus audito planą (žr. 6 priedą), būtina 

atsižvelgti į [52]:  

1)  tikrinamos veiklos tikslus ir jos kontrolės priemones; 

2) reikšmingą riziką, susijusią su tikrinama veikla, jos tikslais, ištekliais ir operacijomis, bei priemones, 

kurias taikant galimas rizikos poveikis išlaikomas priimtino lygio; 

3)  tikrinamos veiklos rizikos valdymo ir kontrolės sistemų veiksmingumą ir atitiktį standartinei 

kontrolės struktūrai arba modeliui;  

4)  galimybes reikšmingai pagerinti tikrinamos veiklos  rizikos valdymo ir kontrolės sistemas. 

Plėtodamas bendrąjį audito planą, auditorius turi parengti išsamią audito programą [46, p. 159]. 

Audito plane nurodomi kriterijai, kuriais vadovaujantis sudaroma programa, klausimynai, vertinami 

surinkti duomenys [35, p. 224]. Audito programa –  tai smulkus darbų aprašymas, kuriuos reikia atlikti, 

nurodymų rinkinys audito procese dalyvaujantiems auditorių padėjėjams, tam tikras būdas kontroliuoti 

ir konkrečiai aprašyti darbo atlikimą. Šis dokumentas dažniausiai skiriamas auditorių padėjėjams, kurie 

atlieka audito informacijos rinkimo ir apdorojimo darbą. Audito programą sudaro tikslių  audito 

apimčių nustatymas, darbų atlikimo tvarkos, terminų ir vykdytojų nurodymas, audito testų ir procedūrų 

bei darbų atlikimo įvertinimo būdų numatymas. Literatūros šaltiniai nepateikia konkrečių audito 

programų pavyzdžių. Kiekviena audito įmonė turi savus reikalavimus audito programoms. Atkreiptinas 

dėmesys į tai, kad audito programoje turėtų būti nurodytos darbų apimtys, jų atlikimo tvarka ir 

terminai, darbų vykdytojai, planuojamos taikyti audito procedūros (žr. Susijusių asmenų audito 

programos pavyzdį).  

Audito įmonės pavadinimas  Audituojamo subjekto pavadinimas 

Audito darbo grupės vadovas 

Kiti auditoriai 

Kiti darbo grupės nariai 
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Atlikimo terminas 

SUSIJUSIŲ ŠALIŲ AUDITO PROGRAMA 

Eil.Nr. Procedūra Procedūrą 

atlikusio asmens 

vardas , pavardė 

Atlikimo 

terminas 

Darbo 

dokumento 

pav., Nr., 

data 

1. Peržiūrėti ankstesnių metų audito, 
jeigu buvo atliktas, darbo dokumentus 
ir patikrinti žinomų susijusių šalių 
pavadinimus. 

   

2. Išsiaiškinti, ar įmonės vadovai ir 
darbuotojai turi bendrų ryšių su 
kitomis įmonėmis. 

   

3. Gauti raštišką įmonės vadovybės 
pareiškimą, patvirtinantį, kad pateikta 
visa informacija susijusių šalių 
nustatymui ir finansinėje 
atskaitomybėje susijusios šalys 
atskleistos pagal nustatytus 
reikalavimus. 

   

4. Peržiūrėti ir įvertinti sandorius su 
neįprastomis prekybos sąlygomis, 
tokiomis kaip kaina, nuolaidų 
procedūros, garantijos, mokėjimo 
terminai ir pan. 

   

5. Peržiūrėti ir įvertinti sandorius, 
nepagrįstus verslo logika bei 
sandorius, kurių turinys ir forma 
skiriasi. 

   

6. Peržiūrėti ir įvertinti didelius, 
reikšmingus sandorius su tam tikrais 
tiekėjais ir pirkėjais. 

   

7. Peržiūrėti ir įvertinti gautus bei 
suteiktus laidavimus, garantijas, 
įvardijant laiduotojus ar laidavimo 
gavėjus ir nustatant jų ryšius su įmonės 
akcininkais, vadovybe bei 
darbuotojais. 

   

8. Peržiūrėti ir įvertinti didelės vertės 
neįprastus sandorius, sudarytus ir 
apskaitoje užregistruotus laikotarpio 
pabaigoje ar netoli jos. 

   

9. Patikrinti, ar teisingai ir pakankamai 
informacija apie susijusias šalis 
pateikta ir atskleista metinėje 
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finansinėje atskaitomybėje. 

 Nors, kaip jau buvo minėta aukščiau, planavimo procedūrą atlieka tiek nepriklausomi, tiek 

vidaus auditoriai, tačiau praktikoje dažniausiai vidaus auditoriai nesudaro dviejų atskirų dokumentų – 

bendrojo audito plano ir programos. Šie du dokumentai apjungiami į vidaus audito programą (žr. X 

mokyklos vidaus audito programos pavyzdį). Pavyzdinėje vidaus audito metodikoje, patvirtintoje 2003 

m. gegužės 2 d.  Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-117 „Dėl pavyzdinės vidaus 

audito metodikos ir vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių patvirtinimo“,  nustatyta, kad vidaus 

auditoriai prieš kiekvieno vidaus audito atlikimą turi parengti vidaus audito programą, kurią patvirtina 

vidaus audito tarnybos vadovas. Šioje vidaus audito programoje turi būti nurodyta: vidaus audito tema, 

tikslai, vidaus audito apimtis, vidaus audito procedūros, susijusios su vidaus audito informacijos 

rinkimu, analizavimu ir dokumentavimu; periodai pagal vykdytojus bei pagal poreikį; kita svarbi 

informacija. 

X MOKYKLOS VIDAUS AUDITO PROGRAMA 
 

               Vidaus audito tema. X mokyklos vidaus auditas. 

               Vidaus audito tikslas. X mokyklos vidaus kontrolės įvertinimas. 

               Audituojamasis subjektas. X mokykla. 

               Vidaus audito terminas.  

                Vidaus audito pradžia. 2012 m. balandžio 5 d. 

                Vidaus audito pabaiga. 2012 m. birželio 30 d. 

                Centralizuoto vidaus audito skyriaus metiniame veiklos plane vidaus audito atlikimui 

numatyta 40 darbo dienų.                                        

               Audituojamas laikotarpis. 2011 – 2012 m. 

               Vidaus audito vykdytojas  (nurodomos pareigos, vardas, pavardė). 

 

Eil. 

Nr. 

Užduoties apibūdinimas Atlikimo 

terminas 

darbo 

dienomis 

Taikoma 

audito 

procedūra 

Užduoties 

vykdytojas 

1. Pradinis susitikimas: 

- pokalbis su mokyklos darbuotojais apie vidaus 

audito tikslus, vidaus audito eigą ir kitus klausimus, 

 Pokalbis  
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susijusius su vidaus auditu. 

2. Vidaus kontrolės aplinkos vertinimas:  

- nustatyti, ar patvirtinti mokyklos nuostatai ir darbo 

tvarkos taisyklės; 

- nustatyti, ar mokyklos pareigybių sąrašas 

patvirtintas N savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, 

ar įforminant darbo santykius su darbuotojais, 

vadovaujamasi mokyklos vadovo įsakymu patvirtintu 

pareigybių (etatų) sąrašu; 

- nustatyti, ar sudaryti ir patvirtinti pareigybės 

aprašymai ir darbuotojai su jais yra susipažinę. 

 Dokumentų 

analizė, 

pokalbis, 

vertinimas. 

 

 

3. Darbo santykių dokumentavimo procedūrų 

vertinimas: 

- įvertinti darbo sutarčių sudarymo ir nutraukimo 

taisyklingumą, nustatyti, ar darbo sutartys 

registruojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka; 

- patikrinti, ar mokykloje užtikrinti teisės aktų, 

reglamentuojančių darbo tapatybę patvirtinančio 

dokumento išdavimą, reikalavimai. 

 Atrankos 

būdas, 

dokumentų 

analizė, 

pokalbis, 

vertinimas. 

 

 

4. Darbo užmokesčio vertinimas: 

-patikrinti ir įvertinti, ar mokyklos vadovo įsakymais 

nustatyti darbuotojų tarnybinių atlyginimų 

koeficientai (bazinės mėnesinės algos dydžiais) 

atitinka  Lietuvos Respublikos teisės aktų, 

reglamentuojančių biudžetinių įstaigų ir organizacijų 

bei  švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarką, reikalavimus; 

- įvertinti  darbo užmokesčio skaičiavimo teisingumą. 

 Atrankos 

būdas, 

dokumentų 

analizė, 

tikrinimas, 

pokalbis, 

perskaičiavim

as, 

vertinimas. 

 

 

5. Viešųjų pirkimų procedūrų vertinimas: 

-patikrinti ir įvertinti, ar mokykloje viešieji pirkimai 

 Atrankos 

būdas, 
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vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir 

kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų 

vykdymą, nuostatomis. 

dokumentų 

analizė, 

pokalbis, 

vertinimas. 

 

6. Kasos darbo organizavimo ir kasos bei banko 

operacijų atlikimo vertinimas: 

- patikrinti ir įvertinti, ar kasos darbas 

organizuojamas ir kasos operacijos atliekamos, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka; 

- patikrinti, ar išmokos iš mokyklos sąskaitų 

pagrindžiamos atitinkamais dokumentais ir pinigų 

išmokėjimo sumos, nurodytos pirminiuose išlaidų 

dokumentuose, atitinka banko išraše nurodytas 

sumas. 

 Atrankos 

būdas, 

dokumentų 

analizė, 

tikrinimas, 

pokalbis, 

vertinimas. 

 

7. Vidaus kontrolės vertinimas  Vertinimas  

8. Ataskaitos projekto parengimas ir pateikimas    

9. Baigiamasis susitikimas: 

- vidaus audito ataskaitos projekto aptarimas su 

mokyklos vadovu bei atsakingais už audituotą sritį 

darbuotojais. 

 Pokalbis  

10. Galutinės ataskaitos parengimas ir pateikimas    

 

 Akivaizdu, kad pagrindinis audito planavimo tikslas – gauti pakankamai žinių apie 

audituojamąjį subjektą ir jo vidaus kontrolę. Pakankamos žinios suteikia galimybę tinkamai įvertinti 

reikšmingų iškraipymų riziką tiek finansinėse, tiek veiklos ataskaitose. Be to, leidžia sukurti ir įvykdyti 

būtinas audito procedūras. 

Vieni autoriai teigia, kad audito programa padeda įgyvendinti bendrąjį audito planą ir yra 

sudaroma konkrečiai audituojamai sričiai, pavyzdžiui, pajamų audito programa, sąnaudų audito 

programa, trumpalaikio turto audito programa, susijusių asmenų audito programa ir pan. [42, p.90]. 

Kiti teigia, kad audito programa gali būti bendresnė arba detali. Bendresnė programa gali būti viena 
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visam auditui, o detali audito programa sudaroma kiekvienai audito sričiai [31, p.225]. Iš esmės nėra 

jokio skirtumo, ar audito metu sudaroma viena ar kelios programos. Svarbiausia, kad būtų pasiektas 

pagrindinis jų tikslas – padėti įgyvendinti audito planą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimai temai pakartoti 

 

1. Kas sudaro audito procesą? 

2. Kas sudaro žinias apie kliento verslą? 

3. Kokie planavimo tikslai? 

4. Kas yra audito planavimas? 

5. Kas yra bendrasis audito planas? 

6. Kas yra audito programa? 

7. Į ką būtina atsižvelgti sudarant vidaus audito planą? 

8. Į ką reikia atsižvelgti rengiant bendrąją audito strategiją? 

9. Kokie elementai sudaro audito planą? 

10.Kas turi būti nurodyta audito programoje? 
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6. AUDITO ATRANKOS NAUDOJIMAS AUDITO PROCESE 
 
 
Atranka yra viena iš svarbiausių priemonių, kurią naudoja praktiškai tiek nepriklausomi, tiek 

vidaus auditoriai, nes auditorius yra nepajėgus fiziškai patikrinti visus audituojamo subjekto 

dokumentus ir jų užregistravimą apskaitoje. Taikant audito atranką galima suderinti audito išlaidas su 

teikiama nauda. [31, p. 274].  

6.1. Audito atrankos esmė 
 

530 – ame Tarptautiniame audito standarte [59] nurodyta, kad audito atranka (atranka) – audito 

procedūrų taikymas mažiau kaip 100 procentų auditui svarbios visumos vienetų, kai visi atrankos 

vienetai turi galimybę būti atrinkti, taip sudarant auditoriui tinkamą pagrindą padaryti išvadas apie visą 

audituojamą visumą. Valstybinio audito reikalavimuose audito atranka apibrėžiama kaip atrinkimas 

elementų, kurie geriausiai reprezentuoja visumą, arba audito procedūrų taikymas mažiau kaip 100 

procentų tiriamos visumos, leidžiantis auditoriui įvertinti ir padaryti išvadas apie visumą. Bendrąja 

prasme atranka – atrinkimas tam tikrų dalykų, kurie geriausiai reprezentuoja visumą. Visi visumą 

sudarantys objektai turi galimybę patekti į atranką. Naudojant atranką iškyla dvi svarbios problemos 

[46, p. 182]: 

• auditorius patikrina dalį visumos, tačiau nuomonę turi reikšti apie visą visumą; 

• patikrinta dalis niekada negali visiškai užtikrinti visumos rezultato patikimumo. 
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Darant atranką būtina stengtis, kad atrinktoji dalis kuo objektyviau atspindėtų aibę [14, p.85]. 

Naudojant atranką svarbu įvertinti tai, kad gali būti neišaiškintos esančios klaidos. Auditoriai, 

spręsdami, taikyti ar ne atranką audito procese, pirmiausia turi atsižvelgti į vienetų skaičių visumoje. 

Jeigu joje yra keli vienetai, tikslinga patikrinti visą 100 proc. visumos. Kitas svarbus veiksnys, turintis 

įtakos auditoriaus apsisprendimui taikyti atranką, yra informacijos reikšmingumas. Jeigu atliekamos 

ūkinės operacijos yra nereikšmingos ir jose galima klaida neturės įtakos audituojamo subjekto 

finansiniams ar veiklos rezultatams bei informacijos vartotojų sprendimams, auditorius gali pasirinkti 

vieną ar kitą atrankos būdą. Auditorius svarstydamas, daryti atranką ar pasirinkti kitus audito įrodymų 

gavimo būdus, turi atsižvelgti į laiko ir pinigų sąnaudas [14, p. 85]. 

Atranka netaikoma susipažįstant su įmonės valdymo organų (stebėtojų tarybos, valdybos, 

administracijos) posėdžių protokolais ir nutarimais, kai yra nedaug labai reikšmingų objektų, kai dėl 

kokių nors priežasčių negalima atlikti atrankos [13, p. 275]. Prie atrankos nepriskiriamos tokios audito 

procedūros kaip žodinė audituojamo subjekto darbuotojų apklausa, raštiškų paaiškinimų surinkimas, 

atsakymų į užklausas surinkimas, vidaus kontrolės testavimas anketomis, apskaitos peržiūrėjimas 

ieškant neįprastų įrašų, personalo veiksmų stebėjimas ir pan. [42, p. 126]. 

 
6.2. Atrankos etapai 

 

 Audito atranka, kaip ir kiti veiksmai, atliekami tam tikrais etapais. Dažniausiai išskiriami 4 

audito atrankos etapai (10 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 pav. Audito atrankos etapai 

Šaltinis: Daujotaitė D. 206. Finansinis auditas. Vilnius: VVAM, p. 141. 

  

Literatūroje išskiriami penki audito atrankos etapai [46, p.183]: 

• atrankos planavimas; 

Atrankos etapai 

Atrankos planavimas Audito pavyzdžių 
atranka 

Atrinktų 
pavyzdžių 
testavimas 

Atrankos 
rezultatų 
įvertinimas 
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• atrankos dydžio nustatymas; 

• atrankos pavyzdžių parinkimas; 

• atrinktų pavyzdžių testavimas; 

• atrankos rezultatų įvertinimas. 

Atrankos planavimo etape būtina apsvarstyti audito tikslus, kruopščiai ištirti visumą, iš kurios 

daroma atranka, įvertinti jos apimtį, struktūrą, ypatumus. 530 – ame Tarptautiniame audito standarte 

[59] tiriamoji visuma apibūdinama kaip visas duomenų rinkinys, iš kurio atrenkama imtis ir apie kurį 

auditorius siekia padaryti išvadas. Auditoriui svarbu įsitikinti, kad visuma atitinka atrankos procedūrų 

tikslus, kurie apima ir tikrinimo krypties apsvarstymą. Pavyzdžiui, jei auditoriaus tikslas – nustatyti 

mokėtinų sumų padėjimą, visuma gali būti apibrėžta kaip mokėtinų sąskaitų sąrašas, o gautinų sumų 

srities tiriamąja visuma bus visos gautinos sumos. 

Atrankos dydžio nustatymas susijęs su audito rizika. Kuo mažesnė priimta rizika, tuo turi būti 

didesnė atrankos apimtis [46, p. 183]. Nustatant atrankos dydį tiriamoji visuma išskaidoma į žemesnio 

lygmens visumas. Toks skaidymas vadinamas stratifikacija (stratifikacija – procesas, kuriuo visuma 

suskirstoma į povisumes, kurių kiekviena yra panašias charakteristikas turinčių atrankos vienetų grupė 

(dažniausiai tai – piniginiai vienetai). Visumos skaidymas į dalis mažina atitinkamų visumos dalių  

duomenų kintamumą ir leidžia auditoriui daugiau dėmesio skirti  toms sritims, kuriose tikėtina 

didžiausia klaidų tikimybė [13, p. 143].  

 Atrankos pavyzdžių parinkimo esmė – auditorius turi pasirinkti atrankos pavyzdžius taip, kad 

jie reprezentuotų visą visumą, turėtų visai visumai būdingas savybes [46, p.183]. Atrenkant konkrečius 

pavyzdžius gali būti naudojami statistiniai ir nestatistiniai atrankos būdai. Statistinis atrankos būdas 

pasižymi dviem požymiais [59] : 

• atsitiktiniu atrankos išrinkimu; 

• tikimybių teorijos taikymu atrankos rezultatams ir atrankos rizikai įvertinti. 

Nestatistinis atrankos būdas – atranka, kurios metu auditoriai rezultatams pareikšti nenaudoja 

statistikos metodų. Duomenys gali būti atrinkti tiek atsitiktinai, tiek naudojant kitus atsitiktinumu 

nepagrįstus būdus. Naudodamas šią atranką auditorius remiasi profesinėmis žiniomis ir patirtimi [57, 

p.86]. Atrankos būdai išsamiau bus apibūdinti kitame šio skyriaus poskyryje. 

Atrinktų pavyzdžių testavimas reiškia tai, kad kiekvienam atrinktam pavyzdžiui turi būti 

pritaikytos tokios audito procedūros, kurios labiausiai tinka konkrečiam audito tikslui pasiekti [46, p. 

183]. 
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Atrankos rezultatų įvertinimas yra baigiamasis atrankos etapas. Vertindamas atrankos rezultatus 

auditorius turi nustatyti, ar pasitvirtina preliminarus atitinkamų visumos požymių įvertinimas [46, p. 

183]. Auditorius turi išnagrinėti atrankos pavyzdžiuose rastas klaidas, jas pritaikyti visumai ir prireikus 

iš naujo įvertinti atrankos riziką [41, p. 129]. Atrankos rezultatų įvertinimas labai reikšmingas 

auditoriaus nuomonės pareiškimui.  

Audito duomenų atranka gali būti atliekama viso audito metu bet kuriuo audito etapu, t.y. ją galima 

taikyti tiek vertinant vidaus kontrolę, tiek atliekant kitas procedūras [13, p.141]. Visi aukščiau aptarti 

atrankos etapai svarbūs ir reikšmingi. Jų metu atlikti darbai lemia atrankos kokybę.  

 

6.3. Atrankos būdai 

 

Kaip buvo minėta 6.2 sk., atranka gali būti atliekama statistiniu ir nestatistiniu būdu. Pastarieji 

skirstomi į rūšis (žr. 11 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 pav. Atrankos būdai ir rūšys 

Šaltinis: Lakis V. 2007. Audito sistema: raida ir problemos: monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto 

leidykla. 

Mackevičius J. 2009. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir vertinimas. 

Vilnius: TEV. 

Statistinė atranka rekomenduojama taikyti tada, kai visuma yra gerai sutvarkyta, galima lengvai 

gauti reikiamus duomenis ir dokumentus [31, p. 277]. Paprastoji atsitiktinė atranka pasižymi tuo, 

kad stebimi objektai parenkami atsitiktinai (traukiant burtus, naudojant atsitiktinių skaičių lentelę ir 
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pan.). Pavyzdžiui, iš duotų 44 dokumentų reikia atrinkti 9 dokumentus atsitiktine atranka. Atsitiktinai 

imtį  panaudojus skaičių generaciją (arba atsitiktinių skaičių lentelę) gauti tokie skaičiai: 2, 8, 9, 13, 23, 

24, 28, 42, 43. Kadangi atranka atspindi visą generalinę aibę, tariama, jog šie 9 dokumentai atspindi 

visus 44 dokumentus [47, p. 91]. Paprastoji atsitiktinė atranka nesunkiai suformuojama ir yra 

pakankamai efektyvi, kai tiriamoji visuma yra nedidelė ir gerai sutvarkyta, nes didelėse visumose 

priskirti kiekvienam vienetui numerį gali trukti labai daug laiko [31, p. 279]. 

 

Sisteminė atsitiktinė atranka atliekama turint tam tikrų tiriamos visumos vienetų pirminį sąrašą. 

Ji pasižymi tuo, kad iš aibės elementų sąrašo imamas kiekvienas per k dydžio intervalą objektas, o 

pirmas objektas parenkamas atsitiktinai. Pavyzdžiui, iš duotų dokumentų atrenkami 9 dokumentai 

sisteminės atrankos metodu. Reikia rasti dokumento, kuriuo pradedant bus formuojama atranka, 

numerį. Į atranką turi patekti kas penktas dokumentas, nes  44/9 ≈ 5. Atsitiktinai iš penkių skaičių buvo 

ištrauktas 1, t. y. pradedant šiuo numeriu formuojama atranka [47 p. 91]. 

 

Taikant stratifikuotą atranką, aibė dalijama į vienarūšes dalis – stratas. Suformuotos grupės turi 

skirtis. Jose objektai imami proporcingai atsitiktine atranka. Pavyzdžiui, iš 44 dokumentų reikia atrinkti 

9, kad būtų gauta stratifikuota atranka. Atlikus duomenų grupavimą pagal audituojamą požymį, 

nustatyta, kad yra 5 vienarūšės grupės, o dėl skirtingų dažnių kiekvienoje iš jų atliekamas 

neproporcingas vienetų ėmimas į atranką. Grupių dažniai tokie: 2, 9, 22, 10, 1. Pirma ir antra, ketvirta 

ir penkta grupės sujungiamos ir iš kiekvienos paimama po 2 vienetus; iš trečios grupės paimami 5 

vienetai. Taip gaunami 9 vienetai ar, kitaip tariant, audituotini dokumentai. Konkrečių dokumentų 

atrinkimas atliekamas generuojant skaičius, t. y. atsitiktinai. Taip gaunama iš 9 dokumentų sudaryta 

stratifikuota atranka, kuri atspindi visą generalinę aibę [47, p. 91]. Šio atrankos metodo pranašumas yra 

tas, kad užtikrinama, jog elementai iš kiekvienos stratos bus įtraukti formuojant imtį, o tai padidina 

imties reprezentatyvumą [31, p. 280]. 

 

Taikant sankaupų atranką, aibė suskaidoma į panašias sankaupas – grupes, paprastosios 

atsitiktinės atrankos būdu atrenkamos kelios sankaupos, kurių visi objektai tiriami. Pavyzdžiui, šiuo 

atveju 44 dokumentai suskirstomi į 9 sankaupas, atsižvelgiant į audituojamo požymio ar požymių 

savybes, ir nustatomos panašios 9 grupės ar dokumentų sankaupos. Toliau iš kiekvienos sankaupos 

atrenkama po vieną dokumentą atsitiktinai, panašiai kaip sisteminėje atrankoje. Iš 5 skaičių atsitiktinai 

yra ištraukiamas skaičius 3, todėl iš kiekvienos sankaupos paimamas trečiu numeriu pažymėtas 

dokumentas. Taip gaunama iš 9 dokumentų sudaryta sankaupų atranka [47, p.91].  
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Nestatistinis atrankos būdas dažniausiai naudojamas tais atvejais, kai audituojamos visumos 

elementų skaičius nedidelis, kai tikrinama apimtis neesminė arba kai nedidelė dalis esminių elementų 

sudaro didžiąją dalį visumos [46, p. 184]. Išskirtinis nestatistinės atrankos bruožas yra subjektyvumas 

atrenkant audituojamos tiriamos visumos vienetus. Taikant nestatistinę atranką, atrenkami tokie 

vienetai, kurie, atlikėjo nuomone, geriausiai reprezentuoja visą tiriamą visumą, tačiau taip 

formuojamos imtys nėra patikimos [31, p. 275], t.y. nėra atsitiktinumo. Pagrindinis statistinės atrankos 

būdo pranašumas – paprastumas. Nestatistinis atrankos būdas dažniausiai naudojamas atliekant auditą 

nedidelėse įmonėse, kuriose yra galimybių patikrinti didžiąją dalį ūkinių operacijų ir paprastai 

sudėtingiausias ir reikšmingiausias operacijas. Nestatistinis atrankos būdas veiksmingiausias tada, kai 

įmonėje auditas atliekamas ne pirmus metus ir auditorius naudojasi jau anksčiau sukaupta informacija. 

 

Taikant parankinę atranką, auditorius atrenka tyrimui tokią vienetų grupę, kuri jam patogesnė dėl 

kokių nors priežasčių. Daroma prielaida, kad nėra priežasties, dėl kurios kita, paimta iš tiriamos aibės 

dalis būtų kitokia, negu paimta imties tyrimui [47, p.91]. Šitaip suformuotos imties trūkumas yra 

menkas jos reprezentatyvumas, o gauti rezultatai negali būti pritaikyti visumai [31, p. 275].  

 

Kvotinė atranka pasižymi tuo, kad tiriama aibė skaidoma į grupes pagal įvairius požymius ir iš 

kiekvienos grupės nustatoma atrinktina kvota. Vienetai, kuriuos būtina tirti nustatant kvotą, atrenkami 

auditoriaus nuožiūra [47, p. 91]. Šios atrankos tikslas – sudaryti imtį, kuri būtų reprezentatyvi ir atitiktų 

audituojamos visumos struktūrą. Ji panaši į stratifikuotą atranką. Kvotinės atrankos metodas gali būti 

naudingas, kai nereikia didelio tikslumo ir norima susidaryti bendrą vaizdą [31, p. 276]. 

 

Įvertinimo atrankos metu tiriama aibė skaidoma į grupes pagal įvairius požymius ir iš kiekvienos 

grupės nustatoma atrinktina kvota. Vienetai, kuriuos būtina tirti nustatant kvotą, atrenkami auditoriaus 

nuožiūra [47, p.91]. Taigi, vienetų atrinkimas priklauso nuo imti formuojančio asmens kompetencijos. 

Įvertinimo atranka duoda teigiamą rezultatą, kai imties apimtis yra maža, o tiriama visuma tam 

asmeniui, kuris ją formuoja, gerai žinoma. Taikant šį metodą gautų rezultatų negalima pritaikyti 

visumai. 

 

Taikant koncentruotos aibės atrankos metodą, auditorius atrenka tyrimui tokią vienetų grupę, kuri 

dėl kokių nors priežasčių išsiskiria savo ypatybėmis [47, p.91]. 
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Chaotiška atranka gali būti naudojama kaip alternatyva atsitiktinei atrankai, jeigu daroma 

prielaida, kad auditoriai patenkinti atrankos reprezentatyvumu. Taikant šį atrankos būdą, būtina 

išlaikyti chaotiškumą bei neatrinkti vienetų, kuriuos lengviausia audituoti [46, p.184]. 

Tiek statistinis, tiek nestatistinis atrankos būdai turi ir privalumų, ir trūkumų. Šių metodų 

pranašumai ir trūkumai pateikti 13 lentelėje. 

Statistinio ir nestatistinio atrankos būdų pranašumai ir trūkumai 

13 lentelė 

Statistinis Nestatistinis 

Pranašumai Trūkumai  Pranašumai Trūkumai  

1.Galima moksliškai  
apskaičiuoti imtį, kad 
ji būtų reprezentatyvi; 
 
2.Būdas  
objektyvesnis, 
patikimesnis;  
 
3.Atranka nepriklauso  
nuo auditoriaus, jis 
nedaro įtakos 
nustatytai „formulei“; 
 
4. Būdas paprastesnis,  
o tyrimo rezultatai 
tikslesni; 
  
5. Būdas 
veiksmingesnis, nes 
imtis pasirenkama  
pagal tam tikrus 
kriterijus; 
 
6.Naudojant statistinį  
būdą lieka mažiau 
būdų piktnaudžiauti 
atliekant auditą;  
 
7.Didesnės galimybės 
surasti klaidas ir 
apgaules; 
  
8.Būdą lengva taikyti,  
galima greitai 
apskaičiuoti rezultatą;  

1.Taikant šį būdą  
auditoriaus darbas  
tampa labiau  
mechaninis; 
  
2.Statistinis būdas  
gali nurodyti  
auditoriui tirti ir visai 
nereikšmingus  
duomenis; 
  
3.Tikrinti tai, ką  
parenka statistinis  
būdas, – netikslu; 
 
4. Taikyti statistinį  
būdą reikia daugiau  
darbo; 
  
5. Naudojamas tų  
auditorių, kurie turi  
mažiau patirties;  
6.Per daug „sausas“ 
būdas, didesnė 
tikimybė priimti 
neteisingą sprendimą; 
  
7.Netinkamas  
kokybinėms klaidoms 
nustatyti; 
  
8.Reikia didesnio  
techninio pasirengimo;  
 
9. Sudėtingesnis,  

1.Auditoriaus darbas 
kūrybiškesnis;  
 
2.Tikrinamos 
reikšmingos ūkinės 
operacijos (pvz., 
didelės pirkimų ir 
pardavimų sumos); 
 
3.Darbo patirtis 
nurodo, kur gali būti 
klaidų; 
 
4. Veiksmingesnis 
būdas, nes auditorius – 
kvalifikuotas  
specialistas; 
  
5. Galima gauti 
kokybiškesnę ir 
išsamesnę informaciją; 
  
6.Auditorius, 
remdamasis savo  
mąstymu, patirtimi, 
teoriniu pasirengimu ir 
logika, gali geriau 
numatyti, kuriose 
operacijose gali būti 
klaidų; 
  
7.Svarbu pasikliauti ne 
tik skaičiais, bet ir 
nuojauta, tikrinti, kas 
taikytina ir kuo  

1. Auditoriaus žinių 
gali neužtekti 
objektyviam 
įvertinimui; 
 
2.Atliekant auditą 
pirmus metus, 
auditoriaus patirties 
nepakanka; 
  
3.Neefektyvus būdas, 
kai  
audituojamieji objektai 
yra didelės apimties; 
  
4. Auditoriams yra  
daugiau galimybių  
piktnaudžiauti ; 
5. Neatskleidus klaidų 
ir apgaulių, auditorius 
neturi kuo pasiteisinti; 
  
6.Nemoksliškas, 
niekuo nepagrįstas ir 
neobjektyvus būdas; 
  
7.Galimi auditoriaus ir  
audituojamos įmonės 
darbuotojų suokalbiai 
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9. Leidžia nešališkai 
atrinkti dokumentus ar  
apskaitos duomenis. 

trunka daugiau laiko 
skaičiavimams atlikti. 

abejojama; 
  
8.Remdamasis savo 
patirtimi, auditorius 
gali geriau atrinkti  
rizikingiausias 
operacijas ir 
problemines veiklos 
sritis; 
 
9. Būdas geras tuo, kad 
jis priklauso nuo 
auditoriaus 
profesionalumo ir 
galimas patikimas 
rezultatas; 
 
10.Nestatistinį būdą 
galima taikyti įmonėse, 
kuriose  
apskaita 
nekompiuterizuota; 
  
11. Leidžia lanksčiau 
reaguoti į netikėtumus 
audito metu, be to, 
mažesnės išlaidos. 

Šaltinis: Mackevičius J. 2009. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir 

vertinimas. Vilnius: TEV,  p. 188. 

Tų pačių autorių atliktas tyrimas parodė, kad auditoriai vangiai ir nenoriai naudoja statistinę 

atranką. Statistinio atrankos būdo naudojimą atliekant auditą daugiausia riboja tai, kad nėra jo 

metodikų. Auditoriai nepakankamai žino statistinio atrankos būdo rūšis ir jų naudojimo ypatybes 

konkretiems audito objektams tirti, todėl atliekant tiek išorės, tiek vidaus auditus dominuoja 

nestatistinė atranka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 101 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimai temai pakartoti 

 

 

1. Ką vadiname atranka? 

2. Su kokiomis problemomis susiduriama taikant atranką? 

3. Kokie yra atrankos etapai? 

4. Ką vadiname statistine atranka? 

5. Ką vadiname nestatistine atranka? 

6. Kokios yra statistinės atrankos rūšys? 

7. Kokios yra nestatistinės atrankos rūšys? 

8. Kokie statistinės atrankos privalumai? 

9. Kokie statistinės atrankos trūkumai? 

10. Kokie nestatistinės atrankos privalumai? 

11. Kokie nestatistinės atrankos trūkumai? 
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7. AUDITO RIZIKA IR JOS VERTINIMAS 
 
 
Audito rizika yra nuolatinis kiekvieno audito palydovas. Kad ir kokie patikimi būtų audito 

duomenys, kad ir koks kvalifikuotas būtų auditorius, visais atvejais egzistuoja tikimybė neaptikti klaidų 

ir apgaulių [13, p. 123]. Audito rizikos neįmanoma išvengti, tačiau auditorius turi visada stengtis, kad 

rizika, jog jo išvada bus neteisinga, būtų minimali [31, p. 270.]. Audito rizikos įvertinimas yra vienas iš 

svarbiausių audito proceso elementų. 

  

7.1. Audito rizikos samprata ir klasifikavimas 

 

Visos organizacijos, nepaisant jų dydžio, struktūros, prigimties, susiduria su rizika. Nėra praktinio 

būdo, kaip būtų galima panaikinti riziką. Riziką sudaro bet kokio įvykio tikimybė, sąlygojama veiksmų 

arba neveikimo, kurie gali atnešti nuostolių arba pakenkti organizacijos  įvaizdžiui, arba kurie gali 

trukdyti siekti organizacijos užsibrėžtų uždavinių ir tikslų. 200 – ame Tarptautiniame audito 

standarte[59] audito rizika apibrėžiama kaip rizika, kad auditorius pareikš netinkamą auditoriaus 

nuomonę, kai finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos. Audito rizika yra reikšmingo 

iškraipymo ir neaptikimo rizikos veiksnių išraiška. Literatūroje audito rizikos atsiradimas siejamas su 

tuo, kad auditorius gali pateikti netinkamą (neteisingą, nepagrįstą) nuomonę apie įmonės finansines 
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ataskaitas, kai jos parengtos klaidingai ar yra reikšmingų iškraipymų. Auditoriui audito rizika visada 

reiškia grėsmę, nes ji gali nulemti tai, kad auditorius suformuluos neteisingą audito išvadą.   

Analizuodami audito riziką, autoriai pabrėžia vieną ar kitą jos aspektą ir audito riziką apibūdina 

kaip [46, p.191]: 

• tikimybę, kad auditoriui pateikus išvadą liks klaidų; 

• kaip rezultatas dviejų veiksnių: rizikos, kad egzistuoja reikšmingos klaidos, ir rizikos, kad šios 

klaidos liks nepastebėtos; 

• kaip veiksnys, kad auditorius pateiks klaidingą išvadą; 

• kaip pavojus, kad auditorius padarys klaidingą išvadą, remdamasis atliktų auditų rezultatais. 

Auditorius klaidingą nuomonę gali pateikti tiek dėl jo paties padarytų klaidų ir dėl to nepastebėtų 

netikslumų ar iškraipymų, tiek ir dėl nuo nepriklausančių aplinkybių. 

Norint tinkamai ištirti audito riziką, ją būtina suskaidyti  į sudedamąsias dalis. Audito rizika įvairių 

autorių klasifikuojama įvairiai. Tačiau dažniausiai išskiriami trys audito rizikos klasifikavimo 

požymiai: 

• priklausomybė nuo kliento ir auditoriaus; 

• audito rizikos laipsnis; 

• veiklos sričių audito ypatybės. 

Išskiriamas ir ketvirtasis požymis – sprendimas dėl audito procedūrų [46, p. 193] (žr. 12 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audito rizikų klasifikavimas 

Priklausomybė 
nuo kliento ir 
auditoriaus 

Audito rizikos 
laipsnis 

Veiklos 
sričių audito 
ypatybės 

Sprendimai dėl 
audito 
procedūrų 

Įgimta 
rizika 

Kontrolės 
rizika 

Įmonės 
rizika 

Maža 
rizika 

Vidu-
tinė 
rizika 

Įprastinė 
rizika 

Specifinė 
rizika 

Atrankos 
rizika 

Nepriklau-
santi nuo 
atrankos 
rizika 
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12 pav. Audito rizikų klasifikavimas 

Šaltinis: Mackevičius J. 2009. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir 

vertinimas. Vilnius: TEV, p. 193. 

 

Pagal priklausomybę nuo kliento ir auditoriaus rizika skirstoma į: įgimtą, kontrolės ir neaptikimo. 

Pagal audito rizikos lygį į: mažą, vidutinę, didelę. Pagal veiklos sričių audito ypatybes į: įprastinę ir 

specifinę. Pagal sprendimus dėl audito procedūrų į: atrankos riziką ir nepriklausančią nuo atrankos 

riziką. 

Įgimta rizika (kai kurių autorių dar vadinama buvimo rizika) – tai rizika, kad klaidų gali būti 

kiekvienoje finansinėje ataskaitoje, neatsižvelgiant į įmonės veiklos sudėtingumą, ūkinių operacijų 

skaičių, pobūdį ir įvairovę. Todėl nustatydamas įgimtos rizikos lygį, auditorius turi ją įvertinti dviem 

atžvilgiais:  

• pagal sąskaitų likučių ir  ūkinių operacijų pavaizdavimo dokumentuose ir apskaitos  

registruose teisingumą;  

• pagal finansinių ataskaitų sudarymo teisingumą. 

Įgimta rizika atsiranda vos tik įkūrus verslą. Tai lemia tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai: 

ekonominės informacijos srauto klaidos, sudėtingas ūkinės veiklos teisinis reglamentavimas, 

neteisingai interpretuoti norminiai aktai ar tiesiog įmonės apskaitos sistemos netobulumas. Įgimta 

rizika tiesiogiai  priklauso nuo kliento verslo pobūdžio, jo aplinkos, svarbiausių ūkinių operacijų, nes 

kuo sudėtingesnės operacijos, tuo labiau tikėtina, kad  jos bus  neteisingai užfiksuotos ir atsiras 

neatitikimų ne kaip  paprastuose skaičiavimuose, be to, tai dar priklauso ir nuo apskaitos personalo 

kvalifikacijos, kuo įmonės finansininkas profesionalesnis – tuo įgimtos rizikos lygis mažesnis. 

Vadovavimo vientisumo trūkumas taip pat lemia įgimtą riziką, tačiau,  jei įmonės vadovybė siekia 

sumažinti įgimtą  riziką ir tobulina įmonės apskaitos ir kontrolės sistemą, tai sumažina ne tik įgimtą 

riziką, bet ir kontrolės riziką.  Klaidos finansinėje atskaitomybėje gali būti ne tik netyčinės, bet ir 

tyčinės, norint nuslėpti tam tikrus rodiklius, pagerinti esamą būklę. Tam tikroms verslo šakoms ši rizika 

gali būti aukštesnė negu kitose, pvz., naftos ir dujų gavybos, nekilnojamojo turto sektoriuje ir pan. Ši 

rizika būdinga tam tikroms apskaitos operacijoms, pavyzdžiui, operacijoms su grynaisiais pinigais. 

Neaptikimo 
rizika Audito- 

riaus 
rizika 

Didelė 
rizika 
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Esant sunkiai ekonominei padėčiai, pastebima didėjant pirkėjų skolų iškraipymo atvejų. Siekiant 

išvengti bankroto, nenurašomos beviltiškos skolos, taip padidinant bendrąją  turto vertę. 

Tarptautiniuose audito standartuose kontrolės rizika apibrėžiama kaip rizika, kad apskaitos ir 

vidaus kontrolės sistemos neužtikrins, jog informacijos iškraipymams, kurie gali atsirasti sąskaitų 

likučiuose ar operacijų grupėse ir būti reikšmingi patys savaime arba kartu su informacijos 

iškraipymais kitų sąskaitų likučiuose arba ūkinių operacijų grupėse, nebus laiku užkirstas kelias ar jie 

nebus laiku pastebėti ir pataisyti. Kontrolės rizika priklauso nuo įmonės vidinės kontrolės sistemos. 

Kuo ši sistema veiksmingesnė, tuo kontrolės rizika yra mažesnė. Jei įmonės vadovybė sukūrė  tokią 

vidaus kontrolės sistemą ir jos veikimo principus, tikėtina, kad įmonei priklausantis turtas yra patikimai 

apsaugotas nuo neleistino naudojimo, eikvojimo ir grobstymo, o sąskaitų įrašai yra patikimi ir tinkami 

sudaryti patikimas finansines ataskaitas.  Norėdamas įvertinti kontrolės riziką, pirmiausiai auditorius 

turi įvertinti įmonės vidaus kontrolę. Dėl įgimtų vidaus kontrolės trūkumų tam tikra kontrolės rizika 

visuomet išlieka, kad ir kokia stipri įmonės vidaus kontrolė bebūtų 

Tarptautiniuose audito standartuose neaptikimo rizika apibūdinama kaip rizika, kad auditoriaus 

atliekamos išsamios procedūros nepadės aptikti sąskaitų likučiuose ar operacijų grupėse egzistuojančių 

informacijos iškraipymų, kurie gali būti reikšmingi patys savaime arba kartu su iškraipymais kitų 

sąskaitų likučiuose arba ūkinių operacijų grupėse. Ši rizika priklauso nuo pasirinktų audito procedūrų ir 

jų taikymo efektyvumo. Auditorius gali padaryti išvadą, jog reikšmingų klaidų finansinėse ataskaitose 

nėra, nors iš tiesų jos yra. Reikšmingų klaidų aptikimas ar neaptikimas tiesiogiai priklauso nuo 

auditoriaus kvalifikacijos, patirties ir asmeninių savybių, jo gebėjimo surinkti tinkamą komandą, 

mokėjimas jai vadovauti bei nepamiršti peržiūrėti atliktą audito darbą. Auditorius turi numatyti laiką, 

reikiamą atlikti visoms audito procedūroms. Neaptikimo rizika yra tiesiogiai susijusi su auditoriumi ir 

audito organizavimu. Kad ir koks kompetentingas auditorius bebūtų, kad ir kaip mokėtų organizuoti 

visą audito darbą, tam tikra neaptikimo rizika vis tiek egzistuoja. Tai lemia audito atrankos naudojimas. 

Visos 12 pav. nurodytos rizikos yra tarpusavyje susijusios. Tiek įgimta, tiek kontrolės, tiek ir 

neaptikimo rizika gali būti didelė, vidutinė ar maža, būti specifinė ar paprasta. Įgimta ir kontrolės rizika 

skiriasi nuo neaptikimo rizikos, nes pirmosios dvi egzistuoja nepriklausomai nuo audito atlikimo būdo, 

o neaptikimo rizika priklauso tik nuo auditoriaus veiksmų [13, p. 125]. Auditorius turi įvertinti įgimtą 

riziką ir kontrolės riziką, suplanuoti šiais įvertinimais paremtas, tinkamas audito procedūras tam, kad 

sumažintų neaptikimo riziką iki lygio, kuris auditoriaus vertinimu lemia ir visą bendrosios audito 

rizikos žemą lygį. Tai reiškia, kad auditorius įvertinęs kliento rizikos lygius turi  pasirinkti  tinkamas 

audito procedūras ir jas įvykdyti, taip kompensuodamas neaptikimo riziką. Audito rizika turi du 

pagrindinius komponentus: riziką, kad finansinėse ataskaitose yra reikšmingų neatitikimų; riziką, kad 
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šių neatitikimų neaptiks auditorius. Pirmoji rizika priklauso tik nuo kliento, t.y. visiškai nepriklauso 

nuo auditoriaus veiksmų, jis, tik įvertinęs šias rizikas, gali nustatyti, ar naudodamas audito procedūras 

neaptikimo riziką galės sumažinti iki priimtino lygio. Kuo įgimta ir kontrolės rizika didesnė, tuo 

kokybiškesnis turi būti auditas ir jo organizavimas. 

Bendroji audito rizika yra visų trijų audito rizikos rūšių sąveikos rezultatas [13, p. 126]. Bendrąją 

audito riziką ir aukščiau aptartų audito rizikos rūšių priklausomybę išreiškia formulė: 

 

BAR = ĮR x KR x NR, kur 

 

BAR – bendroji audito rizika, ĮR – įgimta rizika, KR – kontrolės rizika, NR – neaptikimo rizika. 

Šis bendrosios audito rizikos apskaičiavimo modelis parodo tiesinę priklausomybę tarp audito 

rizikos ir jos komponentų, todėl gali būti naudojami trys būdai norint sumažinti audito riziką iki 

priimtino lygio:  

• sumažinant įgimtą riziką;   

• sumažinant kontrolės riziką. Auditorius gali sumažinti kontrolės riziką atlikęs papildomą 

kontrolės testų kiekį, kurie patvirtintų, kad įmonės vidaus kontrolės sistema yra veiksminga;  

• sumažinant neaptikimo riziką. Auditorius, atlikęs papildomas audito procedūras, gali sumažinti 

neaptikimo riziką, kartu ir audito riziką.   

Iš aukščiau pateiktos bendrosios rizikos formulės galima išreikšti neaptikimo riziką ir ją 

apskaičiuoti pagal formulę: 

     BAR 

NR = ---------------. 

     ĮR x KR 

 

 Audito rizikos įvertinimas yra subjektyvus ir iš esmės apytikris. Paprastai bendrosios audito 

rizikos lygis svyruoja apie 5 %, t.y. auditoriaus tikrumą dėl jo išvados apie finansinių ataskaitų 

teisingumą turi sudaryti 95%. Pateiktos audito rizikos apskaičiavimo formulės paprastai netaikomos 

audito praktikoje. Jos yra daugiau teorinio pobūdžio, nes išmatuoti audito rizikos lygį procentais 

praktiškai neįmanoma, o toks įvertinimas, kaip buvo minėta, visiškai subjektyvus. Literatūros 

šaltiniuose pateikiama nuomonė, kad maža rizika yra  iki 30%, vidutinė rizika iki 50%, didelė rizika – 

daugiau kaip 70%. Galima aptikti ir rizikos reikšmių intervalus: maža rizika laikoma 0–30 %, vidutinė 
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– 40–60 %, didelė – 70–90 %. Ryšį tarp neaptikimo rizikos ir įgimtos bei kontrolės rizikos rodo 

analitinė lentelė (14 lentelė). 

 
Audito rizikos komponentų tarpusavio ryšys 

14 lentelė 
Auditoriaus įvertinta 

įgimta rizika 
Auditoriaus įvertinta kontrolės rizika 

didelė vidutinė maža 
didelė mažiausia mažesnė vidutinė 

vidutinė mažesnė vidutinė didesnė 
maža vidutinė didesnė didžiausia 

Šaltinis: Daujotaitė D. 2006. Finansinis auditas. Vilnius: VVAM, p. 127. 

 

Maža ir vidutinė rizika laikoma normalia, o didelė rizika būdinga tam tikroms audito sritims 

praktiškai kiekvienam auditui. Išskiriami šie pagrindiniai mažos ir vidutinės rizikos požymiai: 

• audituojamo subjekto vadovybė ir personalas yra kompetentingi; 

• apskaitos sistema gerai tvarkoma; 

• audituojamo subjekto verslas nėra naujas, plėtojamas be didesnių svyravimų ir pokyčių; 

• gerai veikia vidaus kontrolės sistema. 

Požymiai, rodantys didelę riziką: 

• ankstesnė patirtis rodo didelę riziką; 

• prastas vadovavimas, prasta vadovo reputacija, dažna personalo, ypač vadovų ir vyriausiojo 

buhalterio kaita; 

• nesutvarkyta  ar prastai tvarkoma apskaitos sistema, silpna vidaus kontrolės sistema, didelės 

investicijos į rizikingus projektus; 

• staigūs verslo šakos pokyčiai, veiklos krypties pasikeitimas, audituojamas subjektas turi 

likvidumo problemų, didelė  priklausomybė nuo vieno ar kelių produktų, pirkėjų ar tiekėjų, veiklos 

rezultatai labai priklauso nuo išorinių veiksnių; 

• subjektas anksčiau nebuvo audituotas, nėra galimybės gauti ankstesnio audito metu sukauptos 

informacijos. 

Įprastine rizika vadinami veiksniai, kurie veikia visus arba daugelį audituojamos finansinės 

atskaitomybės straipsnių. Specifinę rizika lemia veiksniai, kurie iškreipia tik tam tikrus finansinės 

atskaitomybės straipsnius. Tiek įprastinė, tiek specifinė rizika yra veikiama bet kokių esminių 

pasikeitimų kliento verslo aplinkoje, vidaus kontrolės sistemoje, finansinių ataskaitų sudarymo 

metodikoje, todėl šie pasikeitimai gali ženkliai padidinti audito riziką.   
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7.2. Audito rizikos vertinimas 

 

Tokius vertinimus auditorius turi atlikti prieš pradėdamas auditą, planavimo etape, taip 

nustatydamas reikalingą personalo kiekį, atlikimo laiką bei procedūrų apimtį. Auditoriaus tikslas yra 

pasiekti kuo žemesnį audito rizikos lygį, jis gali keisti tik neaptikimo rizikos lygį, nes įgimta ir 

kontrolės rizikos nuo auditoriaus visiškai nepriklauso. Tarp auditoriaus įvertintos įgimtos rizikos ir 

kontrolės rizikos bei priimtino neaptikimo rizikos lygio yra tiesioginis ryšys – kuo didesnė įgimta ir 

kontrolės rizika, tuo daugiau reikia atlikti audito procedūrų, daugiau ir kruopščiau patikrinti 

dokumentus. Autoriai pateikia įvairias metodikas ir klausimynus įgimtos ir kontrolės rizikos 

vertinimui. Praktikoje dažniausiai naudojami klausimynai (žr. 15 lentelę). 

Įgimtos rizikos vertinimas 

15 lentelė 

Klausimas Atsakymo 
įvertinimas 

Komentaras 

1. Valdymas ir organizavimas   

1.1. Ar vadovų žinios ir patirtis pakankami valdyti įmonę?   NE = 2   

 1.2. Ar vadovai konservatyvūs rizikingų sumanymų požiūriu?   NE = 2   

 1.3. Ar buvo pagrindinio vadovybės korpuso  sudėties pakeitimų 
per ataskaitinį laikotarpį?  

 TAIP = 2   

 1.4. Ar įmonės vadovybė turi finansinį interesą?   TAIP = 3   

 1.5. Ar reikia suderinti su savininkais pajamų lygį ar plano 
tinkamumą?  

 TAIP = 3   

 1.6. Ar audito išvados rezultatai svarbūs vadovybei?   TAIP = 3   

 1.7. Ar valdymas ir administracijos kontrolė stiprūs?   NE = 3   

 1.8. Ar gera valdymo informacijos sistema?   NE = 3   

 1.9. Ar didelį kasdieninį krūvį turi vadovybė?   NE = -4   

Iš viso pagal vertinamą sritį:   

2. Apskaita ir finansų valdymas   

2.1. Ar pakankamai organizuota apskaita?   NE = 3   

 2.2. Ar gerai paruoštas personalas?   NE = 3   

 2.3. Ar yra kokių nusiskundimų ar moralinių problemų 
buhalterijoje?  

 TAIP = 3   

 2.4. Ar apskaitos darbuotojai dirba daug ir intensyviai?   TAIP = 3   
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Iš viso pagal vertinamą sritį:   

3. Verslas   

3.1. Ar įmonė dirba didelės rizikos šakoje?   Aukštas = 4 
Vidutinis = 2  

 

 3.2. Ar yra kokių nors trečių šalių pretenzijų, kurios nebuvo 
žinomos ir užregistruotos?  

 TAIP = 3   

 3.3. Ar yra nevykdomų įsipareigojimų, viršijančių 25% akcinio 
kapitalo vertės?   

 TAIP = 3   

 3.4. Ar tikimasi, kad verslas (ar jo dalis) ateityje bus 
parduodamas?  

 TAIP = 6   

 3.5. Ar buvo pakeitimų kontrolėje per pastaruosius 12 mėnesių?   TAIP = 3   

 3.6. Ar kompanija moki?   NE  = 6   

Iš viso pagal vertinamą sritį:   

4. Auditas   

4.1. Ar šis auditas, atliktas įmonėje, pirmas?   TAIP = 6   

 4.2. Ar per paskutinius dvejus metus audito ataskaitoje buvo 
rimtų aptarimų?  

 TAIP = 4   

 4.3. Audito įmonės santykiai su klientu  „aštrūs” ar 
„blogėjantys”?  

 TAIP = 2   

 4.4. Ar buvo esminių spaudimų dėl darbo apimties, trukmės ar 
honoraro?  

 TAIP = 2   

Iš viso pagal vertinamą sritį:   

Iš viso:   

 

Vertinimo kriterijai 

  Rizikos lygis     Kriterijai   
 Labai aukštas   “iš viso” > 50    

 Aukštas   
  2 “Iš viso “ > 11 arba “iš viso” > 
35     

 Vidutinis     1 “iš viso” > 11 arba 2 “iš viso” > 5 arba “iš viso” > 17   
 Žemas     1 “iš viso” > 5  arba  “iš viso” > 8     
 Labai žemas     Nė vieno iš aukščiau paminėtų     

 

 

Literatūroje išskiriami šie veiksniai, turintys įtakos kontrolės rizikai [36, p. 198]: 

• personalo valdymo ir priežiūros sistemos; 

• personalo pareigų pasiskirstymas; 

• apskaitos darbuotojų kvalifikacija ir kompetencija; 

• apskaitos kompiuterizavimo lygis; 
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• vidaus kontrolės sistemos funkcijos ir jų dokumentavimas; 

• kontrolės procedūrų įteisinimo nebuvimas; 

• dažna buhalterių, finansininkų, teisininkų ar vidaus auditorių kaita.  

200 – ame Tarptautiniame audito standarte [59] nurodyta, kad kontrolės rizikos lygis priklauso nuo 

vidaus kontrolės, kuri yra svarbi pasiekti įmonės tikslams, sudarant įmonės finansines ataskaitas, 

struktūros ir jos veikimo efektyvumo. Dėl vidaus kontrolei būdingų įgimtų trūkumų tam tikra  

kontrolės rizika visada išliks, todėl kontrolės rizikos įvertinimas yra paremtas įmonės vidaus kontrolės 

sistemos supratimu ir  įvertinimu. Tinkamai sudaryti klausimynai gali padėti nustatyti kontrolės riziką, 

parodančią vidaus kontrolės efektyvumo ar neefektyvumo lygį. Konkretaus kontrolės rizikos vertinimo 

balo pasirinkimą auditorius turi pagrįsti, tačiau šiuo metu praktiškai pagrįsti kontrolės rizikos 

įvertinimo lygį yra sunku, nes ši rizika dažniausia nustatoma remiantis patirtimi, o ne kiekybiniais 

vertinimo kriterijais [66]. Naudojantis klausimynu galima efektyviai apskaičiuoti kontrolės riziką, jeigu 

kiekvienas atsakymas yra įvertinamas balais. Tinkama kontrolės rizika parodo du dalykus: audituojamo 

subjekto vidaus kontrolės veiksmingumą išvengti ir aptikti klaidas ir auditoriaus ketinimus, kaip galima 

daugiau sumažinti kontrolės rizikos lygį. Norėdamas įvertinti kontrolės riziką, auditorius turi 

susipažinti su kliento vidaus kontrolės sistema  ir tai dokumentuoti, tuomet  įvertinti pirminę kontrolės 

riziką, o galiausiai atlikti kontrolės testus ir pakartotinai įvertinti kontrolės riziką (žr. 12 pav.) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pav. Kontrolės rizikos vertinimas 

Pirmas veiksmas Susipažinti su audituojamo subjekto 
vidaus kontrolės sistema 

Antras veiksmas 
Įvertinti pirminę kontrolės riziką bei 
atlikti kontrolės testus 

Pakartotinai įvertinti kontrolės riziką 
Trečias veiksmas 
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Šaltinis: Louwers T.  J. ir kt. 2008. Auditing & assurance servines / 3rd ed.  –  Boston (Mass.): 

McGraw- Hill/Irwin, p. 171. 

 

 Išsamiai kontrolės rizika įvertinama atliekant vidaus kontrolės sistemos vertinimą, kuris buvo 

aptartas 4 sk. 

Neaptikimo riziką sąlygoja auditoriaus kvalifikacija ir teorinis pasirengimas, praktinė patirtis bei 

asmeninės savybės. Be šių išvardintų veiksnių, neaptikimo riziką lemia atrankos būdų pasirinkimas, 

klaidų reikšmingumo nustatymas, auditui naudojama informacija, netinkamų procedūrų naudojimas 

susidarius ypatingoms situacijoms. Neaptikimo rizika padidėja, kai auditorius pasirenka netinkamas 

audito procedūras ar netinkamai jas taiko, neteisingai interpretuoja audito rezultatus ir pan. Šią riziką 

galima sumažinti laikantis profesinio skepticizmo, atidumo, atsargumo principų, tinkamai planuojant 

auditą, nuosekliai vykdant audito peržiūrą. Neaptikimo rizikos lygiui nustatyti tiesioginę įtaką turi 

įgimtos ir kontrolės rizikos įvertinimas. Jei nustatoma didelė įgimta ir kontrolės rizika, tai auditorius 

turi numatyti daugiau audito procedūrų tam, kad neaptikimo rizika būtų kuo mažesnė. 

 

7.3. Informacijos reikšmingumas 

 

Reikšmingumas – tai finansinės operacijos dydis arba jos pobūdis, kuris esant tam tikroms 

aplinkybėms gal turėti įtakos informacijos vartotojams, jų veiksmams ir sprendimams. Reikšmingumas 

neturi būti suprantamas ir matuojamas vien tik pinigine išraiška; kai kurie dalykai (operacijos, 

straipsniai ir pan.) yra reikšmingi savo prigimtimi, o kai kuri informacija gali neturėti reikšmės; svarbu, 

kad panašių dalykų (straipsnių ir operacijų) klaidos ir netikslumai, vertinant juos reikšmingumo 

požiūriu, būtų nagrinėjami visapusiškai. Reikšmingumo sąvoka yra naudojama tiek planuojant, tiek 

atliekant auditą, taip pat vertinant bet kokio nustatyto iškraipymo poveikį bei formuluojant auditoriaus 

išvadoje pateikiamą auditoriaus nuomonę. Todėl nėra vieno konkretaus kiekybinio rodiklio, naudojamo 

nustatant reikšmingumą; šiuo tikslu yra vertinami  įvairūs kokybiniai ir kiekybiniai veiksniai. 

Nustatydamas reikšmingumą auditorius remiasi profesiniu sprendimu ir tinkamu situacijos vertinimu. 

Priimant sprendimą dėl reikšmingumo, atsižvelgiama į tokius veiksnius, kuriuos informuotas 

investuotojas laikytų svarbiais. Nustatant reikšmingumą, atsižvelgiama į kokybinius ir kiekybinius 

veiksnius. 

Kiekybiniai veiksniai – tai pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai. Dažniausiai naudojami šie 

reikšmingumo lygio skaičiavimo rodikliai [13, p. 119]: 

• 0,5-1% nuo pardavimo pajamų; 
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• 5-10 % nuo pelno prieš pelno mokestį; 

• 1-2 % nuo turto vertės. 

Kokį rodiklį pasirinkti ir kokią sumą laikyti reikšminga, sprendžia pats auditorius. Gali būti 

skaičiuojamas visų gautų sumų vidurkis. Pavyzdžiui, audituojamo subjekto pardavimo pajamas sudaro 

985 000 Lt (reikšmingumo suma taikant 0,5% ribą bus 4 925 Lt), o bendra balanse nurodyta turto suma 

– 4 750 000 Lt (reikšmingumo suma taikant 1 % ribą bus 47 500 Lt). Reikšminga suma gali būti abiejų 

aukščiau apskaičiuotų sumų vidurkis, t.y. (4925 + 47500)/2 = 26212.50 Lt. 

Informacijos reikšmingumas dažniausiai praktikoje pakeičiamas toleruotina klaida, kuri 

apibrėžiama kaip maksimaliai priimtina klaidų visuma, kuri gali būti finansinėje atskaitomybėje. 

Toleruotina klaida laikoma nuo 50 % iki 70 % reikšmingumo sumos.  

Audito teorijoje vyrauja nuomonė, kad duomenų reikšmingumą reikia vertinti dviem aspektais [13, 

p.120]: 

• visos finansinės atskaitomybės lygmeniu; 

• atsižvelgiant į kiekvieną sąskaitą, balanso straipsnių ir sandorių rūšį. 

Teisingas finansinių duomenų reikšmingumo įvertinimas padeda auditoriui nuspręsti, kokius 

naudoti audito testus ir procedūras, kaip atlikti atranką, kuriuos balanso straipsnius tikrinti ir kt. 16 

lentelėje pateiktas pavyzdinis dokumentas, naudojamas praktikoje reikšmingumui ir toleruotinai klaidai 

apskaičiuoti. 

Reikšmingumo ir toleruotinos klaidos apskaičiavimas 

16 lentelė 
Straipsnis  Pradinis įvertinimas  Galutinis įvertinimas 

 Audituoja- 

mų metų 

duomenys 

paskutinę 

dieną prieš 

auditą 

Reikšmin-

gumo 

lygio 

procentas 

Reikšmin- 

gumo lygis 

Toleruotina 
klaida (… % 
reikšmingu
mo lygio)  
50 % 

Audituoja-

mų metų 

paskutinę 

dieną 

duomenys 

pagal 

audito 

rezultatus 

Reikšmin- 

gumo lygio 

procentas 

Reikš- 

min- 

gumo 

lygis 

Toleruotin
a klaida 
(… % 
reikšmingu
-mo lygio)  
50 % 

Apyvarta 
(pardavimo 
pajamos)  

 0,5    0,5   

Visas turtas   1    1   

Ilgalaikis 
nematerialus 
turtas  
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Ilgalaikis 
materialus turtas  

        

Ilgalaikis 
finansinis turtas  

        

Atsargos, 
išankstiniai 
apmokėjimai ir 
nebaigtos 
vykdyti sutartys  

        

Per vienerius 
metus gautinos 
sumos  

        

Kitas 
trumpalaikis 
turtas  

        

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai  

        

Pelnas 
(nuostoliai) 
prieš pelno 
mokestį  

 5    5   

 
 Planuodamas audito testus ir procedūras, auditorius turi įvertinti ryšį tarp reikšmingumo ir 

audito rizikos. Tarp reikšmingumo ir audito rizikos yra atvirkštinė priklausomybė. Kuo aukštesnis 

reikšmingumo lygis, tuo žemesnė audito rizika ir atvirkščiai (žr. 14 pav.). 

 

Reikšmingumas       Audito rizika 

 

 

 

Reikšmingumas       Audito rizika 

 

14 pav. Reikšmingumo ir audito rizikos ryšys 

Šaltinis: Daujotaitė D. 2006. Finansinis auditas. Vilnius: VVAM, p. 121. 

 

Manoma, kad nedidelės klaidos dažniausiai gali būti nepastebėtos, nes jos įprastesnės ir sunkiau 

aptinkamos. Taigi esant žemam reikšmingumo lygiui, yra daugiau galimybių, kad esminės klaidos bus 

nepastebėtos. Didėjant reikšmingumo lygiui, mažėja galimybė neaptikti klaidų aukščiau šio lygio. 

Taigi audito rizika mažėja didėjant reikšmingumo lygiui.  

Spręsdamas, ar finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai atspindi 

įmonės finansinę būklę, jos veiklos rezultatus ir pinigų srautus, auditorius turi įvertinti, ar audito metu 
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nustatytų informacijos iškraipymų visuma, kurią sudaro auditoriaus nustatyti informacijos iškraipymai 

ir auditoriaus pastebėti iškraipymai, kurių neįmanoma tiksliai apskaičiuoti, yra reikšminga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimai temai pakartoti 

 

 

1. Kas yra audito rizika? 

2. Kokie audito rizikos klasifikavimo požymiai? 

3. Ką vadiname įgimta rizika? 

4. Ką vadiname kontrolės rizika? 

5. Ką vadiname neaptikimo rizika? 

6. Kaip apskaičiuojama audito rizika? 

7. Kaip apskaičiuojama neaptikimo rizika? 

8. Kas yra reikšmingumas? 

9. Kas yra toleruotina klaida? 

10. Į kokius veiksnius reikia atsižvelgti vertinant neaptinkamumo riziką? 

11. Į ką reikia atsižvelgti vertinant kontrolės riziką? 

12. Į ką reikia atsižvelgti vertinant įgimtą riziką? 

13. Kokie požymiai rodo, kad audito rizika yra didelė? 

14. Nuo ko priklauso įgimta ir kontrolės rizika?  
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8. AUDITO ĮRODYMŲ RINKIMAS IR VERTINIMAS 

 

500 – ame Tarptautiniame audito standarte [59] audito  įrodymai apibūdinami kaip informacija, 

kuria remdamasis auditorius daro išvadas, kuriomis grindžiama auditoriaus nuomonė. Audito įrodymus 

sudaro apskaitos dokumentuose esanti informacija, kuria remiantis rengiamos finansinės ataskaitos, ir 

kita informacija. Audito literatūroje įrodymai dažniausiai apibrėžiami kaip audito metu parengta arba 

gauta informacija, reikalinga  patikrinti ir patvirtinti arba paneigti audituojamos subjekto tvirtinimams. 

Didžiausią auditoriaus darbo dalį formuojant auditoriaus nuomonę sudaro audito įrodymų rinkimas ir 

vertinimas. 

 
8.1. Audito įrodymų reikšmė ir klasifikavimas 

 

Audito įrodymai gali būti įvairūs, renkami įvairiais būdais ir priemonėmis. Jie turi būti būtų 

konkretūs, turėti juridinę galią, juos būti galima panaudoti sprendžiant tam tikrus audito klausimus. 

Auditoriaus nuomonei pareikšti ir išvadai parengti audito  įrodymai yra būtini. Jie yra kaupiamojo 

pobūdžio ir pirmiausia surenkami atliekant audito procedūras viso audito metu. Tačiau audito  

įrodymus gali sudaryti ir informacija, surinkta iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš ankstesnių auditų (jeigu 

auditorius nustatė, ar nuo ankstesnio audito įvyko pokyčių, kurie gali būti reikšmingi dabartiniam 

auditui). Įmonės apskaitos dokumentai, taip pat kaip ir kiti įmonės vidaus ir išorės informacijos 
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šaltiniai, yra svarbūs audito  įrodymų šaltiniai. Audito įrodymus sudaro informacija, kuria grindžiami ir 

patvirtinami vadovybės tvirtinimai, ir informacija, kuri prieštarauja šiems tvirtinimams. Be to, kai 

kuriais atvejais auditoriai naudoja informacijos nebuvimo faktą kaip audito  įrodymą.  

Audito teorijoje nurodomos šios pagrindinės audito įrodymų savybės: pakankamumas ir 

patikimumas.  

Auditorius, vertindamas audito duomenų pakankamumą, turi atsižvelgti į jiems turinčius įtakos 

veiksnius [44, p. 72]: 

• klaidų rizikos laipsnį (ši rizika gali būti nulemta tiriamo dalyko pobūdžio, įmonės veiklos 

rūšies, finansinės būklės ir įvairių situacijų, kurios gali neįprastai paveikti vadovybės sprendimus); 

• konkretaus straipsnio svarbą visai finansinei situacijai; 

• patirtį, įgytą ankstesnių auditu metu; 

• audito procedūrų rezultatus, įskaitant išaiškintas klaidas ir apgaules; 

• galimos gauti informacijos pobūdį. 

Audito procedūros, kurias atliekant renkami audito įrodymai, gali būti: tikrinimas, stebėsena, 

patvirtinimas, perskaičiavimas, pakartotinis atlikimas ir analitinės procedūros. Dažnai naudojamos 

kelios iš išvardytų procedūrų, taip pat ir paklausimas. Nors paklausimai gali suteikti svarbių audito  

įrodymų, taip pat ir iškraipymo, vien tik paklausimas nesuteikia pakankamų audito  įrodymų dėl 

reikšmingų iškraipymų ar dėl kontrolės priemonių efektyvumo. Šiuo atveju būtina surinkti papildomus 

įrodymus, kurie pagrįstų paklausime esančią informaciją. 

Audito įrodymų patikimumas labiausiai priklauso nuo įrodymų gavimo šaltinių (vidaus ir išorės) 

patikimumo ir nuo įrodymų gavimo būdo. Audito įrodymai tuo patikimesni, kuo daugiau panaudota 

informacijos šaltinių. Be to, svarbu, kad šiuose šaltiniuose nebūtų klaidų. Ne visi įrodymai turi vienodą 

įrodomąją galią, t. y. ne visi vienodai patikimi. Dažniausiai pateikiama tokia įrodymų patikimumo seka 

[44, p.72]: 

• įrodymai, pagrįsti išorės šaltiniais, patikimesni už pagrįstus įmonės vidaus šaltiniais įrodymus; 

• įrodymai, pagrįsti nesuinteresuotais vidaus šaltiniais, patikimesni už įrodymus, pagrįstus 

suinteresuotais vidaus šaltiniais; 

• auditoriaus parengti įrodymai patikimesni negu kliento pateikti įrodymai; 

• įrodymai, įgyti remiantis dokumentais, patikimesni negu įgyti per pokalbius su klientais, 

vadovais ir darbuotojais; 

• vidaus duomenys daug patikimesni, kai vidaus kontrolės sistema yra gera; 

•  originalūs dokumentai yra patikimesni už fotokopijas, teleksus, faksimilinius dokumentus. 
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Žodiniai ir rašytiniai audituojamo subjekto vadovybės, darbuotojų paaiškinimai laikomi pačiais 

rizikingiausiais, silpniausiais ir mažiausiai patikimai įrodymais. Juos būtina derinti ir sieti su kitais 

įrodymais [13, p. 69]. Išorės įrodymų patikimumui padidinti svarbu gauti patvirtinimus iš trečiųjų šalių, 

o vidaus duomenų patikimumui padidinti svarbu teisingai įvertinti įmonės vidaus kontrolės sistemą. 

Audito įrodymų patikimumui esminę įtaką daro jų gavimo šaltiniai – vidaus ir išorės bei jų 

pobūdis: vizualus, dokumentinis ar garsinis. Audito duomenų patikimumas priklauso ir nuo aplinkybių, 

kurioms esant jie gaunami. Audito įrodymai daug patikimesni, kai surenkami iš įvairių šaltinių ar yra 

skirtingo pobūdžio. Šiomis aplinkybėmis patikimumas didesnis negu remiantis pavieniais duomenų 

šaltiniais.  

Tarptautiniuose audito standartuose išskiriamas audito įrodymų tinkamumas ir pakankamumas. 

Tinkamumas apibrėžtas kaip audito  įrodymų kokybės matas, t. y. tokių  įrodymų tinkamumas ir 

patikimumas darant išvadas, kuriomis grindžiama auditoriaus nuomonė. Tuo tarpu audito įrodymų 

pakankamumas apibūdinamas kaip audito  įrodymų kiekio matas. Reikiamas audito  įrodymų kiekis 

priklauso nuo auditoriaus įvertintos reikšmingo iškraipymo rizikos ir nuo tokių audito įrodymų 

kokybės. 

Vidaus audito rekomendacijose [52] pateiktos trys pagrindinės audito įrodymų savybės:  

1)  jų pakankamumas, t. y. vidaus auditorius turi surinkti reikiamą kiekį informacijos, kad galėtų 

pagrįsti pateiktas išvadas bei duotas rekomendacijas;  

2)  tinkamumas, t. y. vidaus auditorius turi surinkti tokią informaciją, kuri atitiktų vidaus audito 

tikslus;  

3) patikimumas, t. y. nešališki įrodymai, kurie priklauso nuo informacijos pobūdžio ir šaltinio.  

Audito įrodymų pakankamumą, tinkamumą ir patikimumą turi įvertinti pats vidaus auditorius, 

atsižvelgdamas į: problemos apimtį ir įtaką audituojamajam objektui, patirtį, įgytą ankstesnio audito 

metu, audito procedūrų rezultatus, nustatytus vidaus audito metu, vidaus audito tikslus, įrodymų 

gavimo šaltinius ir pobūdį. 

Iš esmės visi aptarti šaltiniai praktiškai taip pat apibrėžia audito įrodymus ir jų požymius bei svarbą 

auditoriaus nuomonės pareiškimui. 

Audito įrodymai klasifikuojami ir  pagal kitus  požymius. Pagrindinis klasifikavimo tikslas – 

išsiaiškinti įvairių įrodymų ir bendrybes, ir skirtumus [46, p. 166]. Pagrindiniai ir dažniausiai audito 

teorijoje aptinkami audito įrodymų klasifikavimo požymiai pateikti 17 lentelėje. 

 

Audito įrodymų klasifikavimas 

17 lentelė 
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Klasifikavi

mo 

požymiai 

Įrodymų rūšys Įrodymų paaiškinimas 

1.Faktų 

realumas 

1.Tikri 

(natūralūs) 

 

 

2.Aprašo-

mieji 

 

3. Loginiai 

Grindžiami tik realiais faktais, t. y., kai įrodymas ir faktas yra tas 

pats dalykas, pavyzdžiui, auditorius patikrina mašinas, atsargas, 

pastatus. 

 

Įrodymai, kai tam tikras faktas yra aprašomas dokumentuose. Jie 

formuluojami remiantis jau įvykusiais faktais. 

 

Tai racionalios argumentacijos įrodymai, pagrįsti logika. 

2. Pirmumas 1. Pirminiai 

 

2.Antriniai 

 

3.Netiesioginiai 

Įrodymai, kai pats autorius dalyvauja tam tikroje operacijoje arba 

ją stebi. Šie įrodymai tikri ir sunkiai nuginčijami. 

Tai pirminių ir suvestinių dokumentų, apskaitos registrų ir 

finansinių ataskaitų kopijos. 

Įrodymai, kai informacija gaunama iš kitų įvykių ir faktų. 

3. Šaltiniai 1. Vidaus 

 

2.Išorės 

Duomenys, surinkti iš įmonės apskaitos sistemos ir finansinių 

ataskaitų. 

Duomenys, auditoriaus gauti iš trečiųjų šalių. 

4.Įrodymų 

išbandymo 

galimybė 

1.Eksperimentinia

i 

 

2. Matemati-niai 

Įrodymai, kai auditorius kartu su kliento darbuotojais atlieka tam 

tikrą eksperimentą, pavyzdžiui, žaliavų panaudojimo pagal 

nustatytas normas konkrečiam produktui pagaminti. 

Įrodymai, kai panaudojamos tam tikros taisyklės ir normos, kurių 

turi laikytis kliento darbuotojai apskaičiuodami konkrečius 

rodiklius, pavyzdžiui, produkcijos savikainą, pelningumą ir pan. 

5. Tikslai 1. Ginties 

 

2. Paneigiamieji 

Įrodymai, kuriais ginama tezė, jos tikrumas, kuriais remiantis 

ginčijamasi ar kritikuojama. 

Tai labiau „mąstymo procesas“, kuriuo bandoma įrodyti tam tikros 

tezės netikrumą ar net melagystę. 

Šaltinis: Mackevičius J. 2009. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir 

vertinimas. Vilnius: TEV, p. 167. 
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Audito teorijoje galima aptikti ir kitų, negu 16 lentelėje pateiktų audito įrodymų klasifikavimo 

požymių, pavyzdžiui, pagal jų gavimo ir kontrolės būdą. Audito įrodymai yra kaupiamojo pobūdžio ir 

pirmiausia surenkami atliekant audito procedūras viso audito metu. Tačiau audito  įrodymus gali 

sudaryti ir informacija, surinkta iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš ankstesnių auditų. Akivaizdu, kad 

didžiausią auditoriaus darbo dalį formuojant auditoriaus nuomonę sudaro audito įrodymų rinkimas ir 

vertinimas.  

Pagrindas pagrįstoms audito išvadoms pateikti yra tinkami, pakankami ir patikimi audito įrodymai. 

Audito įrodymų savybes – pakankamumą ir patikimumą -  turi įvertinti pats auditorius, atsižvelgdamas 

į jiems turinčius įtakos veiksnius: klaidų rizikos laipsnį, audito procedūrų rezultatus, galimos gauti 

informacijos pobūdį ir kt.  

 

 

8.2. Įrodymų rinkimas ir vertinimas 

 

Audito įrodymai audito metu surenkami atliekant kontrolės testus ir savarankiškas audito 

procedūras. Kontrolės testais laikomos audito procedūros, kurios pateikia audito įrodymus apie 

apskaitos ir vidaus kontrolės veiksmingumą ir nuoseklumą. Savarankiškomis audito procedūromis 

laikomos audito procedūros, kurios pateikia audito įrodymus ir kuriomis auditorius patikrina, ar 

finansinėje atskaitomybėje yra reikšmingų iškraipymų. Tai yra ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų 

likučių išsamios audito procedūros bei analitinės procedūros. Pagal valstybinio audito reikalavimus, 

auditorius turi įvertinti, ar įrodymai, gauti iš kontrolės testų, pagrindžia kontrolės rizikos lygį, o 

įrodymai, gauti iš savarankiškų audito procedūrų, pagrindžia finansinės atskaitomybės tvirtinimus: 

baigtumą, tikrumą, įvertinimą, teisėtumą bei atskleidimą (žr. 18 lentelę). Audituojamo subjekto 

vadovybė yra atsakinga už finansinės atskaitomybės parengimą ir pateikimą laiku. Finansinėje 

atskaitomybėje pateikti duomenys yra atsakingų asmenų patvirtinimas, kad visi šie duomenys yra tikri 

ir teisingi. 

Finansinės atskaitomybės tvirtinimai 

18 lentelė 

Tvirtinimas Apibrėžimas 

1. Baigtumas Reiškia, kad buvo užregistruotos visos atitinkamo ataskaitinio 
laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, balansiniai likučiai. 

2. Tikrumas Reiškia, kad atskaitomybės formose užregistruotos ūkinės operacijos 
ir ūkiniai įvykiai tikrai įvyko, o balanse yra nurodyti tik 
audituojamam subjektui priklausantys turtas ir nuosavybė. 
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3. Įvertinimas Reiškia, kad audituojamo subjekto turtas ir nuosavybė užregistruoti 
tinkama verte. 

4. Teisėtumas Reiškia, kad ūkinės operacijos atliktos pagal įstatymų bei kitų teisės 
aktų reikalavimus. 

5. Atskleidimas Reiškia, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai įregistruoti 
apskaitos registruose ir pateikti finansinėse ataskaitose pagal 
apskaitos principus ir taisykles. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 

„Valstybinio audito reikalavimai“ // Valstybės žinios. 2001, Nr.112-4070. 

 

Audito teorijoje išskiriami šie finansinės atskaitomybės tvirtinimai [13, p. 71]: 

• Buvimas – nurodytu laiku turtas ir įsipareigojimai egzistuoja. Pavyzdžiui, balanse nurodytu 

laikotarpiu ilgalaikis turtas fiziškai egzistuoja; 

• Pilnumas – nėra neužfiksuoto turto, įsipareigojimų, ūkinių operacijų, įvykių ar neatskleistų 

straipsnių. Pavyzdžiui, visos su ilgalaikiu turtu susijusios operacijos yra užfiksuotos jų įvykimo metu; 

• Teisės ir įsipareigojimai – įmonė turi arba kontroliuoja teisę į turtą, atsako už įmonės 

įsipareigojimus. Pavyzdžiui, kad nuosavybės teisė į ilgalaikį turtą priklauso audituojam subjektui ir jis 

tą turtą kontroliuoja; 

• Įvertinimas – turtas ir įsipareigojimai užregistruoti tinkamos vertės. Pavyzdžiui, balanse 

nurodyta ilgalaikio turto likutinė vertė, apskaičiuota pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus. 

• Pateikimas ir atskleidimas – finansinių ataskaitų elementai pateikiami, klasifikuojami ir 

aprašomi pagal nustatytą finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką. Pavyzdžiui, ilgalaikis turtas 

tinkamai suklasifikuotas ir deramai paskirstytas į atitinkamas grupes; 

• Tikslumas – nurodomas tikslus ūkinių operacijų ir įvykių kiekis, pajamos ir sąnaudos 

priskiriamos tinkamam laikotarpiui. Pavyzdžiui, nurodytas tikslus ilgalaikio turto kiekis, priskaičiuotas 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo ar nurašytas ilgalaikis turto sąnaudos tinkamu laikotarpiu priskirtos 

sąnaudoms ir šios sąnaudos teisingai atspindėtos finansinėje atskaitomybėje; 

• Įvykimas – apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje užregistruotos ūkinės operacijos, ūkiniai 

įvykiai tikrai yra įvykę. Pavyzdžiui, ūkinės operacijos bei ūkiniai įvykiai, susiję su ilgalaikiu turtu yra 

tinkamai užregistruoti apskaitoje ir atspindėti finansinėje atskaitomybėje. 

Kiti autoriai išskiria tris finansinės atskaitomybės tvirtinimų grupes [46, p. 171]: 

• Tvirtinimai apie ūkinių operacijų grupes ir įvykius audituojamu laikotarpiu; 

• Tvirtinimai apie sąskaitų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje; 

• Tvirtinimai apie pateikimą ir atskleidimą. 
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Išsamesnis šių tvirtinimų ir juos sudarančių grupių apibūdinimas pateikiamas 19 lentelėje. 

 

Finansinės atskaitomybės tvirtinimai 

19 lentelė 

Tvirtinimų grupė Grupei priskiriami tvirtinimai ir jų apibūdinimas 

Tvirtinimai apie ūkinių 

operacijų grupes ir įvykius 

audituojamu laikotarpiu 

1. Buvimas – užfiksuotos, įvykusios ar su įmone susijusios ūkinės 

operacijos; 

2. Užbaigtumas – visos ūkinės operacijos ir įvykiai, kurie turėjo 

būti užfiksuoti, yra užfiksuoti; 

3. Tikslumas – su užfiksuotomis ūkinėmis operacijomis ir įvykiais 

susijusios sumos ir kiti duomenys yra tinkamai užfiksuoti; 

4. Priskyrimas apskaitos laikotarpiui – ūkinės operacijos ir įvykiai 

yra užfiksuoti tinkamu laikotarpiu; 

5. Grupavimas – ūkinės operacijos ir įvykiai yra užfiksuoti 

tinkamose sąskaitose.  

Tvirtinimai apie sąskaitų 

likučius ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

1. Buvimas – turtas, įsipareigojimai ir nuosavybės interesai 

egzistuoja; 

2. Teisės ir įsipareigojimai – įmonė turi arba kontroliuoja teisę į 

turtą arba atsako už įmonės įsipareigojimus; 

3. Užbaigtumas – visas turtas, įsipareigojimai ir nuosavybė, kurie 

turėjo būti užfiksuoti, yra užfiksuoti; 

4. Vertinimas ir priskyrimas – finansinėje atskaitomybėje 

nurodytos atitinkamos turto, įsipareigojimų ir nuosavybės 

interesų sumos, o vertės ar susijusios priskyrimo pataisos yra 

tinkamai užfiksuotos. 

Tvirtinimai apie pateikimą ir 

atskleidimą 

1. Buvimas, teisės ir įsipareigojimai – atskleisti su įmone susiję 

buvę įvykiai, ūkinės operacijos ir kiti klausimai; 

2. Užbaigtumas – visi atskleidimai, kurie turėjo būti įtraukti į 

finansinę atskaitomybę, yra įtraukti; 

3. Grupavimas ir suprantamumas – finansinė informacija yra 

pateikta ir apibūdinta tinkamai, o atskleidimai išreikšti aiškiai; 

4. Tikslumas ir vertinimas – finansinė ir kita informacija yra 
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atskleista teisingai ir tinkamomis sumomis. 

Šaltinis: Mackevičius J. 2009. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir 

vertinimas. Vilnius: TEV, p. 172. 

 

Įrodymai gaunami taikant šias audito procedūras: patikrinimą, skaičiavimą, perskaičiavimą, 

patvirtinimą, stebėjimą, paklausimą, analitines procedūras. Audito procedūrų parinkimas pirmiausia 

priklauso nuo audito tikslų, apimties ir sudėtingumo. Tam tikriems audituojamiems objektams, sritims 

ir klausimams patikrinti gali būti naudojamos skirtingos procedūros. Parenkant procedūras ir jų skaičių 

svarbu atsižvelgti į riziką, įvertinti jos pasireiškimo galimybes ir padarinius. Todėl negali būti vienodų 

procedūrų visiems audito atvejams. 

Patikrinimas atliekamas dviem būdais: dokumentiniu ir natūriniu būdu. Taikant dokumentinio 

tikrinimo būdą reikia nuspręsti, kokia tvarka (chronologine ar sistemine) ir kokiu metodu bus tikrinami 

dokumentai. Tikrinant formaliuoju metodu, nustatoma, ar dokumentai turi visus reikiamus rekvizitus, 

ar teisingi skaičiavimai, forma. Tikrinant palyginimo metodu, lyginami įrašai, padaryti keliuose 

dokumentuose apie tą pačią operaciją. Atliekant natūrinį tikrinimą, tikrinami veiklos produktai, 

materialusis ir nematerialusis turtas ir gauta informacija lyginama su įrašais dokumentuose. 

Skaičiavimą rekomenduojama atlikti suradus klaidą, abejojant ataskaitos arba kitos santraukos 

pagrįstumu ar audituojamo subjekto pateikta informacija.  Perskaičiavimas atliekamas norint įsitikinti 

dokumentų ir apskaitos įrašų aritmetiniu tikslumu. Perskaičiavimas sumažina ar visiškai panaikina 

auditoriaus abejones dėl tam tikros kliento pateiktos informacijos teisingumo [46, p. 170]. 

 Patvirtinimą rekomenduojama atlikti, kai abejojama informacijos tikrumu, išbaigtumu, turtiniais 

įgaliojimais, įvykdytu vertinimu. Tokia informacija gali būti gaunama tiesiogiai iš kitų padalinių, 

struktūrų, trečiųjų asmenų. Ši procedūra suteikia audito įrodymus apie buhalterinių sąskaitų likučius, 

sandorius ir pan. 

Taikant stebėjimo procedūrą, rekomenduojama stebėti veiksmus, kuriuos atlieka audituojamo 

subjekto darbuotojai. Tai suteikia auditoriui galimybę, nustatyti realią situaciją, slypinčią  už 

patikrinimo ataskaitų ir kitų oficialių dokumentų.  

Paklausimai apima audito įrodymų gavimą apklausiant žodžiu arba raštu audituojamo subjekto 

darbuotojus ar trečiuosius asmenis. Ši audito procedūra gali suteikti naujos informacijos, 

patvirtinančios arba paneigiančios audito įrodymus.  

Analitinių procedūrų taikymas – tai nagrinėjamo laikotarpio duomenų lyginimas su tokio pat 

panašaus pobūdžio kitų laikotarpių duomenimis, planais, prognozėmis, skirtingų programų  ir 

organizacijų duomenimis. Galima atlikti analitines audito procedūras: santykinę  analizę, tendencijų 
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analizę, regresinę analizę, palyginti skirtingų laikotarpių planų, prognozių informaciją. Lyginant 

informaciją yra svarbu, kad [52]:  

• lyginamieji duomenys būtų surinkti iš analogiškų subjektų, padalinių, kurių veiklos yra 

analogiškos;  

• lyginamieji duomenys būtų surinkti naudojant tokius pat kriterijus;  

• lyginamieji duomenys turi būti surinkti objektyviai. 

Analitinių procedūrų informacija vertinga auditoriaus nuomonei pagrįsti. Be to, ši procedūra 

padeda nustatyti sritis, kurioms dar reikia skirti papildomą dėmesį bei atlikti papildomas procedūras. 

 Audito teorijoje išskiriama dar viena audito procedūra – pakartotinis tikrinimas. Tai procedūra, 

kai auditorius rankiniu būdu arba kompiuteriu savarankiškai atlieka procedūras arba taiko kontrolės 

procedūras, kurios įmonėje buvo atliktos kaip vidaus kontrolės dalis [46, p. 170]. Ši audito procedūra 

padidina turimų audito įrodymų patikimumą. 

Audito įrodymai turi būti renkami nuosekliai. Audito teorijoje išskiriami keturi pagrindiniai audito 

įrodymų rinkimo etapai (žr. 15 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 pav. Audito įrodymų rinkimo etapai 

Šaltinis: Mackevičius J., Raziūnienė D. 2011. Auditas. Klausimai, atsakymai, testai: Mokomoji knyga. 

Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 109. 

Kai kurių autorių darbuose išskiriamas ir penktasis audito įrodymų rinkimo etapas. Jo metu siūloma 

nustatyti sritį, iš kurios neįmanoma gauti pakankamų ir patikimų audito įrodymų. Kiekvienu audito 

įrodymų rinkimo etapu auditorius turi pasikliauti savo profesine kompetencija ir nuojauta, vadovautis 

profesinio skepticizmo principu. 

Finansinių ataskaitų straipsnių atskirų straipsnių reikšmingumo ir juose esančios įgimtos 
kontrolės neaptikimo rizikos nustatymas 

Procedūrų, garantuojančių pakankamus ir tinkamus audito įrodymus remiantis įmonės vidaus 
kontrolės sistema, nustatymas ir pasitikėjimo ja pagrindimas 

Procedūrų, užtikrinančių pakankamus ir tinkamus audito įrodymus atliekant smulkius 
sąskaitų likučių ir ūkinių operacijų patikrinimus, nustatymas ir jų išsamumo pagrindimas 

Kritinis surinktų duomenų įvertinimas ir alternatyvių audito įrodymų rinkimo procedūrų 
nustatymas toms sritims, kur nepavyko gauti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų 
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Kiekvieną kartą auditorius pasirenka procedūras, padedančias pasiekti numatytus audito tikslus. 

Nuo procedūrų parinkimo ir naudojimo labai priklauso auditorių darbo organizavimas ir kokybė. 

Kiekvieną audito procedūrą galima atlikti įvairiai. Jos atlikimo pobūdį ir tvarką nustato pats auditorius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimai temai pakartoti 

 

1. Ką vadiname audito įrodymais? 

2. Kam reikalingi audito įrodymai? 

3. Pagal kokius požymius dažniausiai klasifikuojami audito įrodymai? 

4. Kokios pagrindinės audito įrodymų savybės? 

5. Kokie yra finansinės atskaitomybės tvirtinimai? 

6. Kokios yra naudojamos audito įrodymų rinkimo procedūros? 

7. Kokie yra audito įrodymų rinkimo etapai? 

8. Kas turi įtakos įrodymų patikimumui? 

9. Kas turi įtakos įrodymų pakankamumui? 
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9. AUDITO DARBO DOKUMENTAI 

 

Audito darbo dokumentus auditoriai privalo sudaryti kiekvieno audito metu. Darbo dokumentai 

patvirtina faktą, kad auditas buvo atliktas, kartu yra ir informacijos šaltinis, kuriuo remiantis auditorius 

pateikė vienokią ar kitokią nuomonę. Be to, tik analizuojant audito darbo dokumentus galima įvertinti 

atlikto audito kokybę. Todėl kiekvienas auditorius savo darbo dokumentuose turi kruopščiai fiksuoti 

visus svarbius įrodymus.  

 

9.1. Audito darbo dokumentai, jų forma ir reikšmė 

 

Auditoriaus darbas turi būti įforminamas darbo dokumentais. 230 – ame Tarptautiniame audito 

standarte [59] audito darbo dokumentai apibrėžiami kaip dokumentai, kuriuose fiksuojami įrašai apie 

atliktas audito procedūras, surinktus tinkamus audito įrodymus ir auditoriaus padarytos išvados. Audito 

darbo dokumentai – tai visa medžiaga, kurią auditorius surenka ir gauna, ir dokumentai, kuriuos jis 

parengia audito planui sudaryti, auditui atlikti ir auditoriaus išvadai pagrįsti. Audito darbo dokumentai 

gali ir turi būti rengiami iki audito pradžios, audito metu ir baigus auditą. Audito darbo dokumentų 

būtinumas įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos audito įstatyme. 

230 – ame Tarptautiniame audito standarte pažymėta, kad audito dokumentų forma, turinys ir 

apimtis priklauso nuo tokių veiksnių kaip [59]:  

• įmonės dydis ir sudėtingumas;  

• numatomų atlikti audito procedūrų pobūdis;  
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• nustatyta reikšmingo iškraipymo rizika;  

• surinktų audito įrodymų reikšmingumas;  

• nustatytų išimčių pobūdis ir apimtis;  

•  būtinybė dokumentuoti išvadą arba išvados pagrindą, kai tai nėra akivaizdu iš atlikto darbo 

dokumentų arba surinktų audito įrodymų;  

• taikyta audito metodika ir priemonės. 

Tinkamai parengti dokumentai padeda auditoriui gerinti savo darbo efektyvumą ir našumą, nes 

[59]:  

• palengvina planavimą;  

• pateikia audito metu nustatytų silpnų vietų, klaidų ir neatitikimų sąrašą; 

• pagrindžia auditoriaus sprendimus, nuomonę ir ataskaitas;  

• pasitarnauja kaip informacijos šaltinis rengiant ataskaitas arba atsakant į audituojamųjų arba bet 

kokius kitokius paklausimus, pateikia atlikto darbo sąrašą, kuriuo galima pasinaudoti ateityje;  

• įrodo, kad buvo laikomasi tarptautinių audito standartų ir teisės aktų, reglamentuojančių audito 

atlikimą, 

• gali būti pateikiami kaip  įrodymai (prieš arba už) esant audituojamojo subjekto pretenzijoms, 

teismo  ieškiniams ir vykstant kitiems  teisiniams procesams;  

• liudija vidaus auditoriaus profesinį tobulėjimą ir padeda jam tai daryti toliau;  

• padeda atlikti patikrinimus, priežiūrą ir užtikrina kokybę;  

Audito darbo  dokumentuose turi atsispindėti visi vidaus audito etapai, pradedant planavimu ir 

baigiant išvados ir ataskaitos rengimu. Atsižvelgdamas  į turimą patirtį, konkrečius poreikius ir aplinką, 

kiekviena audito įmonė, vidaus audito tarnyba ar auditorius turi savo metodus, pagal kuriuos ruošia, 

tikrina ir saugo darbo dokumentus. Neįmanoma tiksliai išvardinti, kas turėtų ir ko neturėtų būti darbo 

dokumentuose. Tačiau galioja bendrasis principas, teigiantis, kad gerai parengtas darbo dokumentų 

komplektas turi būti parengtas iki galo ir detalus tiek, kad patyręs auditorius, neturėjęs jokio ankstesnio 

ryšio su atliktu vidaus auditu, galėtų teigti, kad atliktas darbas pagrindžia išvadas.   

 Audito darbo dokumentuose turėtų būti pateikta informacija apie [46, p. 207]: 

• audito planavimą; 

• atliktas audito procedūras ir jų pobūdį; 

• audito atlikimo laiką ir apimtį; 

• audito rezultatus; 

• svarbiausius faktus ir aplinkybes, išaiškėjusias audito metu; 
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• auditoriaus išvadas. 

Audito darbo dokumentų formą, apimtį ir turinį nulemia daug veiksnių. Tačiau vieni iš pagrindinių 

yra audito sutarties sąlygos, audito apimtis, vidaus kontrolės sistemos būklė, auditorių darbo grupės 

sudėtis ir, be abejonės, auditoriaus profesinė kompetencija ir patirtis. 

Audito darbo dokumentai gali būti įvairių formų: rašytiniai, filmuoti, saugomi naudojant 

elektroninės technikos priemones, saugomi kompiuterinėse laikmenose ir pan. Kad ir kokios formos 

būtų audito darbo dokumentas, jame būtina nurodyti svarbiausius rekvizitus: kas, kada jį sudarė, 

kokiam tikslui skirtas, koks jo turinys ir kita informacija [42, p. 94] (žr. 7 priedą). Darbo dokumente 

turi būti parašai ir datos tiek asmenų, kurie atliko tam tikrą audito procedūrą, tiek ir tų asmenų, kurie 

patikrino ir apibendrino gautus rezultatus. Audito darbo dokumentai sudaromi atliekant tiek išorės, tiek 

ir vidaus auditą. Praktikoje pasitaiko nemažai trūkumų, susijusių su darbo dokumentų forma ir turiniu. 

Dažniausiai pasitaiko tokie darbo dokumentų formos trūkumai: darbo dokumentas netinkamai 

pavadintas, nelogiška dokumento struktūra, nenuosekliai išdėstyti rekvizitai, nepaaiškinti 

sutrumpinimai. Netikslios ar pernelyg abstrakčios nuorodos į kitus audito darbo dokumentus apsunkina 

reikiamos informacijos suradimą. Dažniausiai pasitaikantys darbo dokumentų turinio trūkumai – 

turinys pernelyg bendro pobūdžio arba pernelyg smulkus, netikslios tam tikrų skilčių ar eilučių 

formuluotės [42, p. 96]. 

Audito praktikoje vis dažniau yra naudojami standartiniai dokumentai, kuriamos darbo dokumentų 

sudarymo kompiuterinės programos. Kaip ir visi reiškiniai, standartizuotų dokumentų kūrimas turi ir 

teigiamų, ir neigiamų ypatybių (žr. 20 lentelę). 

 

Standartinių audito darbo dokumentų teigiamos ir neigiamos ypatybės 

20 lentelė 

Teigiamos ypatybės Neigiamos ypatybės 

1.Suteikia galimybę kontroliuoti atliekamo darbo 

kokybę. 

1.Neskatina auditorių kūrybiškumo. 

2.Rengiami ir peržiūrimi efektyviau, lengviau 

patikrinti. 

2.Gali netikti skirtingiems klientams. 

3.Palengvina darbo skirstymą tarp auditorių. 3.Gali neapimti svarbių veiklos sričių, kuriose 

galimos klaidos ir apgaulės. 

4.Palengvina auditorių padėjėjų darbą. 4.Skatina mechanišką kai kurių audito procedūrų 

atlikimą. 
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5.Naudojami auditorių ir auditorių padėjėjų 

mokymai. 

 

6.Lengviau susisteminti, apdoroti ir apibendrinti 

juose esančią informaciją. 

 

Šaltinis: Mackevičius J. 2009. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir 

vertinimas. Vilnius: TEV, p. 209. 

 

Lietuvos Respublikos audito įstatymo 32 straipsnyje nustatyta, kad audito darbo dokumentai 

yra audito įmonės nuosavybė. Tačiau audito įmonė darbo dokumentų negali perduoti tretiesiems 

asmenims be audituojamos įmonės ir užsakovo sutikimo, išskyrus, kai teisės aktais nustatyta tvarka jų 

reikalauja teisėsaugos institucijos ar išorinę audito priežiūrą atliekančios institucijos. Nuostata dėl 

audito darbo dokumentų paprastai įtraukiama ir į audito paslaugų sutartį, nurodant, kad audito metu 

auditoriaus parengti darbo dokumentai ir(arba) audituojamo subjekto parengti ir auditoriui pateikti 

dokumentai bei kita medžiaga ir(ar) informacija, kurią auditorius gavo atlikdamas auditą, yra laikoma 

darbo dokumentais ir yra jo nuosavybė. Darbo dokumentai yra konfidencialūs, juos saugo auditorius 

pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus ir paties auditoriaus nustatytą politiką ir procedūras.    

Reikia pažymėti, kad atliekant auditą, būtina stengtis surinkti kaip galima daugiau praktiškai 

reikiamų dokumentų, kad vėliau būtų galima žinoti, kas buvo daroma, kokie audito darbai buvo atlikti, 

koks buvo jų kiekis ir kokybė, iš kur gauta informacija ir kaip ši informacija buvo analizuota, kokios 

išvados padarytos ir kodėl, su kokiomis problemomis buvo susidurta audito metu ir kaip tos problemos 

buvo sprendžiamos. Tačiau nebūtina daryti patikrintų įmonės dokumentų kopijų ir taip kaupti audito 

darbo dokumentus. Pakanka sudaryti darbo dokumentą su nuorodomis į tikrintus audituoto subjekto 

dokumentus.  

 

9.2. Audito darbo dokumentų klasifikavimas 

 

Skirtingi autoriai siūlo audito darbo dokumentus klasifikuoti pagal skirtingus požymius. Vieni 

autoriai siūlo darbo dokumentus skirstyti į nuolatinius ir einamuosius (žr. 16 pav.). Nuolatiniai yra 

tokie dokumentai, kurie nepraranda savo informacinės reikšmės pakankamai ligą laiką. Einamiesiems 

dokumentams priskirtini tokie dokumentai, kurie naudojami atlikus auditą vienerius metus. Prie 

bendros informacijos apie įmonę priskirtini tokie dokumentai, kaip padalinių nuostatai, pareigybių 

aprašymai, organizacinės valdymo struktūros aprašymas, informacija, susijusi su įmonės ir jos 

padalinių buvimo vieta, apskaitos politika ir pan. informacija. Prie ankstesnių metų sąskaitų analizės 
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rezultatų siūloma priskirti sąskaitų planą, duomenis apie akcininkus, ilgalaikes skolas, naudojamų 

informacinių sistemų aprašymus ir vartotojų instrukcijas. Informacija, padedanti suprasti vidaus 

kontrolės struktūrą, yra klausimynai, kontrolės vykdymo schemos ir panašūs dokumentai. Ankstesnių 

tikrinimų dokumentaciją sudaro finansinių ataskaitų už mažiausiai 3 metus kopijos, dokumentai, 

apibūdinantys ankstesnių auditų procedūras, kai kurių sąskaitų likučius, darbo rezultatus. Einamuosius 

dokumentus sudaro dokumentai, surašyti rengiantis auditui, audito planas, programos, testų ir 

procedūrų aprašymas, balansinių sąskaitų likučiai audituojamų metų pradžioje, apyvartos per metus, 

likučiai metų pabaigoje, darbinis bandomasis balansas, dokumentai, gauti iš audituojamos įmonės ir 

kitų asmenų, įvairūs auditoriaus užrašai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 pav. Audito darbo dokumentai 

Dokumentų tipai 

Nuolatiniai Einamieji 

Bendra informacija 
apie audituojamą 
įmonę 

Audito programa 

Ankstesnių metų 
sąskaitų analizės 
rezultatai 

Bendra einamoji 
informacija 

Informacija, 
padedanti suprasti 
vidaus kontrolės 
struktūrą 

Bandomasis balansas 

Ankstesniais metais 
atliktų auditinių 
procedūrų rezultatai 

Auditoriaus užrašai 
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Šaltinis: Lakis V. 2007. Audito sistema: raida ir problemos: monografija – Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla, p. 262. 

 

Kiti autoriai mano, kad darbo dokumentus reikėtų klasifikuoti pagal tris pagrindinius požymius 

(Žr. 17 pav.): 

• pagal gavimo būdą; 

• pagal audito atlikimą ir problemų sprendimą; 

• pagal tvarkymo laiką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 pav. Audito darbo dokumentų klasifikavimas 

Audito darbo dokumentai 

Pagal gavimo būdą Pagal audito atlikimą ir 
problemų sprendimą 

Pagal tvarkymo ir 
naudojimo laiką 

Parengia pats auditorius 

Parengia kliento 
darbuotojai 

Auditorius gauna iš 
įvairių šaltinių 

Anksčiau auditoriaus ar 
audito įmonės sukaupti 

Darbo dokumentai, susiję su 
įsipareigojimais klientui 

Darbo dokumentai, susiję su 
padėjėjų, ekspertų, vidaus ir 
kitų auditorių darbo 
panaudojimu 

Darbo dokumentai, susiję su 
apskaitos ir vidaus kontrolės 
sistemų vertinimu 

Ilgalaikiai (nuolat 
tvarkomi) 

Trumpalaikiai 
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Šaltinis: Mackevičius J. 2009. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir 

vertinimas. Vilnius: TEV, p. 211. 

 Didžiausią dėmesį siūloma skirti į antrąją darbo dokumentų grupę, kuri apima ir darbo 

dokumentus, kuriuos pildo ne tik pats auditorius, bet ir jo padėjėjai ar kiti asmenys. Todėl auditorius 

turi parengti tokius audito darbo dokumentus, iš kurių būtų matyti auditoriaus padėjėjų atlikto darbo 

pobūdis, apimtis, laikas, naudotos procedūros.  

 

 

 

 

 

 

Klausimai temai pakartoti 

 

1. Ką vadiname darbo dokumentais? 

2. Kokių formų gali būti audito darbo dokumentai? 

3. Kokia darbo dokumentų reikšmė? 

4. Nuo ko priklauso audito darbo dokumentų forma, turinys ir apimtis? 

5. Kokios standartinių dokumentų teigiamos ypatybės? 

6. Kokios standartinių dokumentų neigiamos ypatybės? 

7. Kas turi būti pateikta darbo dokumentuose? 

8. Kokie darbo dokumentų klasifikavimo požymiai? 

9. Kas priskiriama nuolatiniams audito darbo dokumentams? 

10. Kas priskiriama einamiesiems audito darbo dokumentams? 

11. Kieno nuosavybė yra audito darbo dokumentai? 

12. Kokie dažniausiai pasitaiko audito darbo dokumentų trūkumai? 
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10. AUDITORIAUS IŠVADA IR ATASKAITA 

 

Audito paslaugos rezultatas yra auditoriaus išvada (nuomonė) bei audito ataskaita, kurios yra kaip 

naudos audituotam subjektui atspindys. Metinės finansinės atskaitomybės patikrinimo materialus 

rezultatas yra nepriklausomo auditoriaus išvada apie audituotos atskaitomybės duomenų teisingumą. 

Audito rezultatų įforminimas apima visais audito etapais atlikto auditoriaus darbo apibendrinimą. 

 

10.1. Auditoriaus išvados elementai 
 

Lietuvos Respublikos audito įstatyme nustatyta, kad auditoriaus išvada – tai dokumentas, 

kuriame auditorius greta kitų privalomų dalykų pareiškia savo nuomonę apie audituotas finansines 

ataskaitas. Audito išvados struktūrą reglamentuoja 700 –asis Tarptautinis audito standartas ir Lietuvos 

Respublikos audito įstatymo 33 straipsnis. 700 –ajame Tarptautiniame audito standarte nurodyti 

pagrindiniai auditoriaus išvados elementai (žr. 21 lentelę). Rekomenduojamos nepriklausomo 

auditoriaus išvados pavyzdys pateiktas 8 priede. 

Auditoriaus išvados elementai 

21 lentelė 

Išvados elementas Išvados elemento apibūdinimas 

Pavadinimas Auditoriaus išvada turi turėti pavadinimą, kuris aiškiai parodo, kad tai yra 

nepriklausomo auditoriaus išvada, todėl nurodoma „Auditoriaus išvada“ ar 

„Nepriklausomo auditoriaus išvada“. 
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Adresatas Auditoriaus išvada turi būti adresuojama atsižvelgiant  į sutarties 

aplinkybes, pavyzdžiui, direktoriui, valdybai, akcininkams. 

Įžanginė pastraipa Auditoriaus išvados įžanginėje pastraipoje turi būti nurodyta įmonė, kurios 

finansinės ataskaitos buvo audituotos, data ir laikotarpis, kurį apima 

finansinė atskaitomybė. 

Vadovybės atsakomybė Šioje išvados dalyje nurodoma atsakomybė asmenų, organizacijoje 

atsakingų už finansinių ataskaitų parengimą. 

Auditoriaus atsakomybė Auditoriaus išvadoje turi būti konstatuojama, kad auditoriaus pareiga yra 

pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas remiantis auditu. Šioje 

išvados dalyje taip pat nurodoma, kad auditas buvo atliktas vadovaujantis 

Tarptautiniais audito standartais. Auditoriaus išvadoje taip pat turi būti 

paaiškinta, jog pagal šiuos standartus reikalaujama, kad auditorius 

laikytųsi etikos reikalavimų ir kad auditorius planuoja ir atlieka auditą 

siekdamas gauti pakankamą užtikrinimą, ar finansinėse ataskaitose nėra 

reikšmingo iškraipymo, aprašomas audito pobūdis. Nurodoma, kad testais 

ištirti įrodymai, patvirtinantys finansinėje atskaitomybėje pateiktą 

informaciją, įvertinti apskaitos principai, taikyti rengiant finansinę 

atskaitomybę, ištirti svarbūs vadovybės įvertinimai, įvertintas bendras 

finansinės atskaitomybės pateikimas bei įrašomas teiginys, kad auditas 

buvo suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų svarus pagrindas nuomonei 

pareikšti. 

Nuomonės pastraipa Į auditoriaus išvadą turi būti įtraukta dalis su antrašte „Nuomonė“. 

Nurodoma finansinės atskaitomybės sistema, kuri buvo naudojama 

rengiant finansinę atskaitomybę, nuomonė apie tai, ar finansinė 

atskaitomybė visais reikšmingais atvejais tikrai ir teisingai parodo įmonės 

finansinę būklę, jos veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Šioje išvados 

dalyje nurodoma, ar finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis 

galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, 

finansinės atskaitomybės sudarymą ir kitais teisės aktais.  Galima 

nurodyti konkrečius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius 

buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. 

Auditoriaus išvados data Auditoriaus išvadoje turi būti nurodyta data, bet ne ankstesnė kaip data, kai 
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auditorius gavo pakankamus tinkamus  įrodymus, kuriais remiantis turi 

būti pareikšta auditoriaus nuomonė apie finansines ataskaitas. Tai svarbus 

elementas, informuojantis, kad auditorius ištyrė tuos pobalansinius 

įvykius, kurie turėjo poveikį finansinei atskaitomybei ir auditoriaus 

nuomonei. 

Auditoriaus adresas Auditoriaus išvadoje turi būti nurodyta vieta pagal jurisdikciją šalyje, 

kurioje praktikuoja auditorius, t.y. atsakingo už audito atlikimą auditoriaus 

buveinė. 

Auditą atlikusio 

auditoriaus parašas 

Auditoriaus išvada turi būti pasirašyta. Išvada pasirašoma audito įmonės 

vardu, auditą atlikusio auditoriaus vardu arba nurodant abu asmenis. 

Šaltinis: 700 –asis Tarptautinis audito standartas. www.lar.lt 

 

Lietuvos Respublikos audito įstatymo 33 straipsnyje pateiktos penkios pagrindinės auditoriaus 

išvados dalys [2]: 

• Įžanga. Joje nurodomas audito objektas – finansinės ataskaitos arba konsoliduotosios finansinės 

ataskaitos – ir teisės aktai, kuriais vadovaujantis buvo parengtos finansinės ataskaitos arba 

konsoliduotosios finansinės ataskaitos; 

• Audito aprašomoji dalis. Joje nurodoma, pagal kokius audito standartus buvo atliktas auditas; 

• Auditoriaus nuomonė. Joje nurodoma, ar finansinės ataskaitos arba konsoliduotosios finansinės 

ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo įmonės arba įmonių grupės finansinę būklę, 

veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą 

reglamentuojančius teisės aktus. Auditoriaus nuomonė gali būti teigiama, sąlyginė, neigiama arba, 

jeigu auditorius negali pareikšti nuomonės, – atsisakymas pareikšti nuomonę; 

• Nuoroda į dalykus. Dalykai, į kuriuos auditoriai atkreipia dėmesį, bet dėl jų nekeičia savo 

nuomonės; 

• Nuomonė, ar įmonės metiniame pranešime (konsoliduotajame metiniame pranešime) pateikti 

finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų) duomenis,  jeigu audituojama įmonė turi rengti metinį pranešimą teisės aktų nustatyta 

tvarka, arba nuomonė, ar įmonės veiklos ataskaitoje pateikti duomenys atitinka metinių finansinių 

ataskaitų duomenis, –jeigu audituojama įmonė turi pateikti veiklos ataskaitą teisės aktų nustatyta 

tvarka arba veiklos ataskaitą parengia savo nuožiūra. 
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Minėto straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad auditoriaus išvadą pasirašo auditą atlikęs auditorius, 

paskirtas atlikti auditą, taip pat nurodoma auditoriaus išvados data.  

Mokslinėje literatūroje nurodomi aštuoni audito išvados elementai, kai kur dar vadinami 

rekvizitais [42, p.98]: 

• pavadinimas; 

• įžanginė pastraipa; 

• audito apimties pastraipa; 

• auditoriaus nuomonės pastraipa; 

• auditoriaus išvados data; 

• auditoriaus adresas; 

• auditą atlikusios asmens parašas. 

Iš esmės visi šie nurodyti auditoriaus išvados elementai atitinka 700 – ame tarptautiniame audito 

standarte išskirtus ir 20 lentelėje apibūdintus elementus. Visi aukščiau išvardinti elementai auditoriaus 

išvadoje turi būti aprašyti glaustai, aiškiai, konkrečiai ir suprantamai.  

Valstybinio audito reikalavimai nustato, kad finansinio audito rezultatai įforminami audito 

ataskaita, o nuomonė apie finansines ataskaitas pateikiama audito išvadoje. Minėtuose reikalavimuose 

išskirti šie auditoriaus išvados elementai: pavadinimas, data, adresatas, įžanginė ir audito masto 

pastraipos, nuostata dėl audituojamo subjekto ir auditoriaus atsakomybės, dalyko pabrėžimo ir 

auditoriaus nuomonės pastraipos. Audito išvadą pasirašo audito ataskaitą pasirašę asmenys. Kadangi 

valstybinis auditas atliekamas vadovaujantis ir tarptautiniais audito standartais, audito išvada, 

pateikiama atlikus valstybinį finansinį auditą, praktiškai turi aukščiau išvardintus auditoriaus išvados 

elementus. Tuo tarpu atlikus vidaus auditą auditoriaus išvada neteikiama, audituotam subjektui 

pateikiama vidaus audito ataskaita. 

Tiek valstybinio auditoriaus, tiek nepriklausomo auditoriaus išvada nėra konfidencialus 

dokumentas. Ji skelbiama kartu su finansine atskaitomybe viešai. Auditoriaus išvada laikoma sudėtine 

finansinės atskaitomybės dalimi ir yra prieinama išoriniams informacijos vartotojams. 

 

10.2. Auditoriaus išvadų rūšys 

 

Priklausomai nuo auditoriaus pareikštos nuomonės yra išskiriamos penkios išvadų rūšys [38]: 

• besąlyginė (teigiama); 

• besąlyginė (teigiama) su dalyko pabrėžimo pastraipa; 
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• sąlyginė; 

• atsisakymas pareikšti nuomonę; 

• neigiama. 

Audito teorijoje ir praktikoje išskiriamas modifikuotos auditoriaus išvados terminas. Modifikuota 

auditoriaus išvada pateikiama dviem atvejais: 

• kai yra dalykų, neturinčių įtakos auditoriaus nuomonei, tuomet pateikiama besąlyginė nuomonė 

su dalyko pabrėžimo pastraipa; 

• kai yra dalykų, darančių įtaką auditoriaus nuomonei, tuomet pateikiama sąlyginė nuomonė, 

atsisakymas pareikšti nuomonę ar neigiama nuomonė (žr. 10, 11, 12, 13 priedus). 

Modifikuota išvada gali būti pateikiama ir tada, kai auditorius pareiškė besąlyginę nuomonę, tačiau 

yra dalykų, į kuriuos jis nori atkreipti išvados skaitytojo dėmesį. Visais atvejais, kai auditorius svarsto 

modifikuotą išvadą, turi aiškiai išdėstyti ir aprašyti visas pagrindines aplinkybes ir, jei įmanoma, 

pateikti išsamų jų galimo poveikio finansinei atskaitomybei aprašymą [46, p. 281]. Tokios aplinkybės 

paprastai būna susijusios su įmonės veiklos tęstinumo problemomis, netikrumu dėl kokių nors įvykių 

ateityje, kurie gali turėti įtakos audituojamo subjekto finansinei atskaitomybei. 

Besąlyginė (nemodifikuota) auditoriaus išvada pateikiama tada, kai auditorius padaro išvadą, jog 

finansinė atskaitomybė parodo tikrą ir teisingą vaizdą pagal nustatytą atskaitomybės sudarymo sistemą 

(žr. 9 priedą). Besąlyginė išvada rodo ir tai, kad rengiant finansinę atskaitomybę buvo atsižvelgta į 

visus apskaitos principus arba jų taikymo metodo pokyčius [13, p. 155].  Įmonės, kuriose auditas 

atliekamas pirmąkart, dažniausiai negali tikėtis besąlyginės išvados. Taip yra todėl, kad auditorius, 

nedalyvavęs audituojamų metų pradžioje bei pabaigoje vykusiose inventorizacijose, dažniausiai neturi 

galimybės kitais būdais įsitikinti inventorizuotų materialinių vertybių sumų pagrįstumu. Norint to 

išvengti, su audito įmone iš anksto reikia sudaryti atskirą sutartį dėl vadinamųjų sutartinių procedūrų 

atlikimo. Tokios sutarties pagrindu auditorius dalyvaus įmonėse atliekamose inventorizacijose ir 

metinės atskaitomybės patikrinimo metu nekils problemų dėl reikiamų duomenų trūkumo. Tuomet 

audituota įmonė gali tikėtis besąlyginės auditoriaus išvados, suprantama, jeigu nebus kitokių 

reikšmingų atskaitomybės duomenų iškraipymų. 

Besąlyginė išvada su dalyko pabrėžimo pastraipa. Dalyko pabrėžimo pastraipa pridedama, kai 

audituotas subjektas keitė apskaitos principus ir metodus; yra reikšmingų neapibrėžtumų, kurie 

tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte; auditorius abejoja dėl įmonės veiklos tęstinumo; auditorius 

nori pabrėžti kitus reikšmingus dalykus. Pažymėtina, kad dalyko pabrėžimo pastraipos pridėjimas 

auditoriaus besąlyginės nuomonės nekeičia. Dalyko pabrėžimo pastraipoje išdėstomos įmonės veiklos 
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tęstinumo problemos ar kitos problemos. Tuo atveju, kai dalyko pabrėžimo pastraipoje yra finansinei 

atskaitomybei svarbios aplinkybės, vadovybė privalo jas išanalizuoti ir aprašyti paaiškinamajame rašte. 

Kai yra dalykai, darantys įtaką auditoriaus nuomonei, t.y., kai ribojama auditoriaus darbo apimtis 

ir/ar kai auditorius ir audituojamo subjekto vadovybė nesutaria dėl pasirinktos apskaitos politikos 

priimtinumo, jos metodų taikymo, finansinės atskaitomybės duomenų atskleidimo pakankamumo, 

auditorius negali pareikšti besąlyginės nuomonės. Tokiu atveju pareiškiama sąlyginė nuomonė arba 

atsisakymas pareikšti nuomonę. Sąlyginė nuomonė pareiškiama tada, kai auditorius nusprendžia, jog 

negalima pareikšti besąlyginės nuomonės. Reiškiant sąlyginę nuomonę, būtina vartoti žodį „išskyrus” 

ir nurodyti dalykus, dėl kurių keliamos sąlygos.  Atsisakoma pareikšti nuomonę tada, kai audito 

apimties apribojimas yra toks reikšmingas ir plačiai paplitęs, kad auditorius negalėjo pareikšti 

nuomonės.  Neigiama nuomonė pareiškiama tada, kai yra reikšmingi nesutarimai dėl finansinėje 

atskaitomybėje esančių duomenų. Neigiama nuomonė pareiškiama, kai finansinė atskaitomybė tikrai ir 

teisingai neparodo audituoto subjekto finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų. Šiuo atveju 

auditorius nusprendžia, kad sąlyginė nuomonė nepakankamai atskleistų finansinės atskaitomybės 

pobūdį. Priežastys, lemiančios audito išvados modifikavimą, pateiktos 22 lentelėje. 

 

Audito išvados modifikavimo priežastys 

22 lentelė 

Priežastis auditoriaus 
išvados modifikavimui  

Reikšminga, bet ne lemiama 
įtaka finansinėms ataskaitoms  

Reikšminga ir lemiama įtaka 
finansinėms ataskaitoms  

Reikšmingi finansinės 
atskaitomybės iškraipymai  

Sąlyginė nuomonė  Neigiama nuomonė  

Auditorius negali gauti 
pakankamai tinkamų audito 
įrodymų  

Sąlyginė nuomonė 
(jeigu neauditavo 1/3 balanso)  

Atsisakymas pateikti nuomonę  
(jeigu neauditavo daugiau kaip 1/3) 

 

Valstybinio audito reikalavimuose nustatyta, kad atlikus finansinį auditą, audito išvadoje auditoriai 

gali pareikšti besąlyginę, sąlyginę, neigiamą nuomonę dėl finansinių ataskaitų arba atsisakyti ją 

pareikšti. Besąlyginė nuomonė pareiškiama, kai auditoriai neturi reikšmingų pastabų dėl finansinių 

ataskaitų, apskaitos sistemos ir teisės aktų pažeidimų, kurie keistų auditorių nuomonę. Sąlyginė 

nuomonė pareiškiama, kai auditoriai nustato teisės aktų pažeidimus ir/ar be tam tikrų pastabų negali 

pareikšti besąlyginės nuomonės. Neigiama nuomonė pareiškiama, kai auditoriai nustato teisės aktų 

 138 



pažeidimus ir esmines klaidas, kurios daro reikšmingą įtaką audituojamo subjekto finansinėms 

ataskaitoms. Auditoriai atsisako pareikšti nuomonę, kai audito metu negali gauti pakankamų, patikimų 

ir tinkamų įrodymų, taip pat ir tuo atveju, kai yra reikšmingų auditorių darbo apribojimų. 

 

10.3. Audito ataskaita 

 

Lietuvos Respublikos audito įstatymo 30 straipsnyje nustatyta, kad audito įmonė, įformindama 

audito rezultatus valstybės ir savivaldybės įmonėse, akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse 

bendrovėse, kuriose valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 

visuotiniame akcininkų susirinkime daugiau kaip 1/2 balsų, kartu su auditoriaus išvada privalo parengti 

audito ataskaitą. Audito ataskaita  – įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka kartu su auditoriaus išvada 

pateikiamas dokumentas, kuriame auditorius nurodo papildomą informaciją apie audito rezultatus. Dėl 

audito ataskaitos pateikimo gali būti susitarta audito paslaugų teikimo sutartyje. Reikalavimus audito 

ataskaitai nustatė Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 22.2.5 (žr. 

5 priedą). Šiame nutarime nustatyta, kad audito ataskaitoje turi būti: 

• audito apimtis; 

• auditoriaus išvada bei jos modifikavimo priežastys, kai išvada yra modifikuota; 

• nesutarimai su vadovybe; 

• neatlikti siūlyti finansinės atskaitomybės reikšmingi koregavimai; 

• abejonės dėl įmonės veiklos tęstinumo; 

• reikšmingos rizikos ir neapibrėžtumai; 

• įmonės veiklos ataskaitos atitikimo finansinei atskaitomybei įvertinimas; 

• pasiūlymai vidaus kontrolės sistemos tobulinimui; 

• pastebėjimai dėl įmonės apskaitos politikos;  

• kiti įmonės valdymui svarbūs dalykai; 

• kiti audito sutartyje numatyti dalykai. 

 Audito ataskaitą daugelis audito įmonių dar atskirai rengia, nors to ir nereikalauja jokie 

reglamentai, gana išsamias atlikto auditinio patikrinimo ataskaitas (jos dar vadinamos laiškais įmonės 

vadovybei), kurios yra skirtos audituotų įmonių administracijai. Jose auditoriai nurodo tikrinant rastus 

ne tik reikšmingus, bet ir smulkesnius pažeidimus, problemas įmonės vidinės kontrolės bei buhalterinės 

apskaitos srityse, siūlo įmonėms jų sprendimo būdus. Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 62 str. 
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nustatyta, kad auditorius be išvados pateikia ir ataskaitą, kurioje turi būti pateikta informacija apie tai, 

ar bankas [8]: 

• tiksliai ir kvalifikuotai įvertino turtą; 

• atliko privalomus turto vertės patikslinimus ir nurašymus; 

• sudarė privalomus ir būtinus kapitalus, rezervus ir atidėjinius (atidėjimus) veiklos rizikai 

sumažinti; 

• laikosi šio Lietuvos Respublikos bankų įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktų nustatytų 

kapitalo reikalavimų; 

• veiksmingai ir patikimai valdo nuosavybę ir užtikrina saugią ir patikimą banko veiklą; 

• turi tinkamas vidaus kontrolės ir informacines sistemas. 

Audito ataskaitose yra daug konfidencialios informacijos apie tikrintą įmonę, todėl jos 

prieinamos tik įmonių vadovams, bet neduodamos įmonių savininkams ar kitiems jose nedirbantiems 

asmenims. Audito ataskaita, priešingai negu auditoriaus išvada, yra konfidencialus dokumentas, skirtas 

tik audituoto subjekto vadovybei. 

 Audito ataskaitą audituojamam subjektui pateikia ir Valstybės kontrolės auditoriai bei 

savivaldybių kontrolieriai, atliekantys auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus.  Valstybinio audito 

reikalavimuose nenustatyta, kad audito ataskaitoje turi būti nurodytas ataskaitos pavadinimas, data, 

numeris, pavedimo atlikti auditą duomenys, audito tikslai ir objektas (audituojamos sritys), bendra 

informacija apie audituojamą subjektą, audito metodai, faktai, išvados ir rekomendacijos. Veiklos 

audito ataskaitoje turi būti nurodyti ir vertinimo kriterijai. Audito ataskaitoje gali būti ir kita 

informacija, kurią, auditoriaus nuomone, reikia pateikti. Audito ataskaitos turinys turi būti aiškus ir 

naudingas vartotojui. Ataskaitoje pateikiami faktai, išvados ir rekomendacijos turi būti pagrįsti 

pakankamais, patikimais, tinkamais ir racionaliais įrodymais. Audito ataskaitos projektas derinamas su 

audituojamu subjektu (susirašinėjimų, susitikimų, darbo su atsakymais, komentarų teikimo ar kitais 

būdais). Ši ataskaita pateikiama kartu su išvada ir, priešingai negu nepriklausomų ar vidaus auditorių 

pateikiama ataskaita, yra viešai skelbiama ir prieinama visiems informacijos vartotojams. 

Kaip jau buvo minėta, vidaus audito rezultatai taip pat įforminami ataskaita. Vidaus audito ataskaita 

gali būti [52]: tarpinė – pateikiama raštu audituojamojo subjekto vadovui ir skirta neatidėliotino 

dėmesio reikalaujančiai informacijai pateikti, vidaus audito objekto apimties pasikeitimui nurodyti, 

apie vidaus audito procesą informuoti, kai atliekamas didelės apimties vidaus auditas; galutinė – 

pateikiama raštu audituojamojo subjekto vadovui. Be to, gali būti rengiamos ataskaitos santraukos 

aukštesnio pagal pavaldumą juridinio asmens vadovui arba kitiems suinteresuotiems asmenims. 
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Su parengtu vidaus audito ataskaitos projektu būtina supažindinti audituojamąjį subjektą. Taip 

ataskaitoje išvengiama bet kokių galimų nesusipratimų bei klaidų ir aptariamas rekomendacijų 

įgyvendinimo laikas. Vidaus audito ataskaitos kalba turi būti [52]: 

• objektyvi (pateikiami faktai, nešališka, be iškraipymų ir išankstinių nuostatų); 

• aiški (suprantama ir logiška); 

• glausta (kalbama apie esmę ir vengiama nereikalingų detalių); 

• konstruktyvi (tonas ir turinys padeda audituojamiesiems ir skatina teigiamus pokyčius); 

• ataskaita turi būti pateiktu laiku (neatidėliojant). 

Ataskaitos struktūra turėtų būti tokia [52]:  
 

• įžanginė dalis, kurioje paprastai nurodoma: vidaus audito atlikimo motyvai (pavyzdžiui, pagal 

metinį Vidaus audito tarnybos veiklos planą), vidaus audito vykdytojai, vidaus audito trukmė, 

audituojamas laikotarpis, vidaus audito apimtis, vidaus audito tikslas, vidaus audito procedūros bei 

vertinimo kriterijai. Šioje dalyje taip pat galima apžvelgti audituojamąjį subjektą, jo veiklos rūšis, 

ankstesnėse vidaus audito ataskaitose minimus vidaus audito metu nustatytus faktus, išvadas, 

rekomendacijas; 

• dėstomoji dalis, kurioje išdėstomi vidaus audito metu nustatyti faktai (detalios pastabos), taip 

pat gali būti įtraukta informacija apie audituojamojo subjekto veiklą, įgyvendinant ankstesnio vidaus 

audito rekomendacijas arba sukurtas tinkamas vidaus kontrolės priemones. Šioje ataskaitos dalyje 

dėstomi faktai turi aiškiai pagrįsti vidaus auditorių išvadas ir rekomendacijas, jie įvertinami lyginant 

esamą viešojo juridinio asmens padėtį (tvarką) su ta padėtimi (tvarka), kuri turėtų būti pagal vertinimo 

kriterijus (įstatymus, kitus norminius teisės aktus bei nustatytas procedūras, dokumentus ir kita), ir 

aiškinamos priežastys, dėl kurių atsirado skirtumų; 

• išvados (nuomonė) – vidaus auditorių vidaus audito metu nustatytų faktų įtakos audituojamojo 

subjekto veiklai įvertinimas. Vidaus audito ataskaitoje išvados turi būti aiškiai išdėstytos ir 

motyvuotos. Jos gali apimti visą audituojamojo subjekto veiklą arba tik specifinius audituojamojo 

subjekto veiklos aspektus; 

• rekomendacijos – pasiūlymai, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytą neigiamą faktų įtaką, 

pagerinti audituojamojo subjekto veiklą bei pasiekti norimų rezultatų. 

Vidaus audito rezultatas – ataskaita turi būti nedidelės apimties, lengvai suvokiama, objektyvi. Joje 

neturi būti pateikiama smulkmenų ir informacijos, kuri nesusieta su audituojama sritimi bei jai nedaro 

įtakos. Išvados turi būti pagrįstos ir gerai argumentuotos. Jei galutinėje vidaus audito ataskaitoje 

aptinkama klaida, vidaus auditorius turi surašyti vidaus audito ataskaitą patikslinančią pažymą, kurią 
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turi patvirtinti vidaus audito tarnybos vadovas. Vidaus audito ataskaitą patikslinanti pažyma išdalijama 

visiems gavusiems galutinę ataskaitą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimai temai pakartoti 

 

1. Kas yra auditoriaus išvada? 

2. Kokie auditoriaus išvados elementai? 

3. Kokios yra auditoriaus išvadų rūšys? 

4. Kokiais atvejais pateikiama besąlyginė (teigiama) išvada? 

5. Kada pateikiama besąlyginė (teigiama) išvada su dalyko pabrėžimo pastraipa? 

6. Kada pateikiama sąlyginė išvada? 

7. Kada pateikiamas atsisakymas pareikšti nuomonę? 

8. Kokiais atvejais surašoma neigiama išvada? 

9. Kada kartu su išvada pateikiama ir ataskaita? 

10. Kokie reikalavimai nustatyti ataskaitai? 

11. Ar auditoriaus išvada yra konfidencialus ar viešas dokumentas? 

12. Ar auditoriaus ataskaita yra viešas dokumentas?  
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11. FINANSINIO AUDITO YPATUMAI 
 

 
Pagrindinė finansinių ataskaitų paskirtis – teikti įvairiems vartotojams naudingą ir ekonominiams 

sprendimams priimti reikalingą informaciją. Finansinio audito metu auditoriaus įvertintos finansinės 

ataskaitos sudaro pagrindą teisingos nuomonės apie ūkio subjekto finansinę padėtį susidarymui. 

Finansinis auditas yra plataus masto sudėtinga veikla, kuriai vykdyti reikia ne tik techninių žinių ir 

patirties, bet ir skeptiško požiūrio, taip pat noro vadovautis savo profesiniu sprendimu.   

 
11.1. Ilgalaikio turto auditas 

 
 

Visas įmonės materialusis turtas, kurį valdo ir kuriuo disponuoja įmonė, skirstomas į ilgalaikį turtą 

ir trumpalaikį turtą.  Ilgalaikis turtas – tai visas kitas turtas, kuris neatitinka trumpalaikio turto 

apibrėžimo. Jis nėra skirtas parduoti arba suvartoti per vieną ataskaitinį laikotarpį, bet numatomas 

naudoti įmonės gamybos, prekybos ar kitokioje veikloje ir uždirbti pajamas ilgiau nei vienerius 

finansinius metus. Ilgalaikį turtą sudaro materialusis ir nematerialusis turtas, finansinis turtas bei kitas 

ilgalaikis turtas. Materialiam ilgalaikiam turtui priskiriama žemė, pastatai ir statiniai, transporto 

priemonės, mašinos ir įrengimai, kitas šios rūšies materialusis turtas. 12 – ajame Verslo apskaitos 

standarte ilgalaikis materialusis turtas apibrėžiamas kaip materialusis turtas [63]: 

• kuris skirtas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;  

• kuris numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus;  
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• kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už įmonės nusistatytą minimalią 

ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertę.  

13 – ame Verslo apskaitos standarte pateiktas nematerialiojo turto apibrėžimas. Nurodyta, kad 

nematerialusis turtas – tai turtas, neturintis materialios formos nepiniginis turtas, kuriuo įmonė 

disponuoja, kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos ir kurio 

vertė yra ne mažesnė už įmonės nusistatytą minimalią nematerialiojo turto vertę [63].  

18 – ame Verslo apskaitos standarte finansinis ilgalaikis turtas apibrėžtas kaip turtas, kuris yra [63]: 

1) pinigai ir pinigų ekvivalentai;  

2) sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis 

sąlygomis;  

3) įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai;  

4) sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą 1–3 punktuose išvardytą finansinį turtą iš kito subjekto. 

Paprastai praktikoje didžiąją įmonių turto dalį sudaro ilgalaikis materialus turtas, todėl žemiau bus 

aptarta ilgalaikio materialaus turto audito esmė. 

Išskiriami  šie ilgalaikio materialiojo turto audito uždaviniai:  

• nustatyti, ar visas ilgalaikis materialusis turtas įtrauktas į balansą, ar jis teisingai suklasifikuotas, 

ar nėra neįregistruoto turto;  

• įsitikinti, ar ilgalaikis materialusis turtas, apskaitytas įmonės buhalterinėse knygose, iš tikrųjų 

egzistuoja ir priklauso įmonei jos nuosavybės teisėmis; 

• patikrinti, ar visi turto judėjimo atvejai buvo teisingai apskaityti, ar įmonė turi visus būtinus šio 

turto judėjimo dokumentus;  

• patikrinti, ar teisingai buvo apskaičiuota turto įsigijimo arba jo pasigaminimo savikaina;  

• įsitikinti, ar buvo naudoti teisingi ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai, 

ar jie atitinka bendruosius apskaitos principus;  

• įvertinti santykį tarp sukaupto esamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir jo naudojimo 

laiko;  

• nustatyti, ar užtikrinta turto apsauga ir vidaus kontrolė;  

• patikrinti, ar ilgalaikio turto indeksavimas (jei buvo tokia akcija), buvo atliktas remiantis teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

Atliekant ilgalaikio turto auditą svarbiausia surinkti įrodymus, liudijančius, ar iš tikrųjų egzistuoja 

tam tikras ilgalaikis turtas, ar jis teisingai įvertintas ir efektyviai naudojamas.  
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Ilgalaikio turto auditas palyginti su trumpalaikio turto auditu turi kai kurių ypatybių. Audito 

teorijoje išskiriamos šios svarbiausios ypatybės:  

• Ilgalaikio turto įsigijimas visada reikšmingesnis, nes jo vieneto kaina dažniausiai būna didelė. 

Trumpalaikio turto kiekvienas vienetas mažai reikšmingas, todėl jis nagrinėjamas kaip visuma. Dėl šios 

ypatybės svarbu nuodugniai audituoti ilgalaikio turto įsigijimą. Juk neretai ilgalaikis turtas gali būti 

labai vertingas. Be to, kuo stambesnis ilgalaikio turto vienetas, tuo lengviau jį patikrinti.  

• Ilgalaikis turtas naudojamas įmonėje keletą metų ir per visą tą laiką yra įregistruotas 

buhalteriniuose dokumentuose. Auditorius turi atsižvelgti į šią aplinkybę, nes jau padaryta klaida 

apskaitos dokumentuose ir registruose išliks ir būsimais laikotarpiais. Trumpalaikis turtas naudojamas 

mažiau kaip metai, t.y. jis suvartojamas per vienerius metus arba vieną gamybos ciklą. Todėl 

trumpalaikiam turtui naudojamos kitos audito procedūros.  

• Ilgalaikio turto apyvarta daug lėtesnė negu trumpalaikio. Ilgalaikis turtas, skirtingai negu 

trumpalaikis, yra atnaujinamas retai. Todėl vieną kartą patikrinus ilgalaikio turto apyvartą, kitą kartą 

galima iš naujo tikrinti ne visas operacijas. O trumpalaikio turto judėjimas labai spartus, todėl 

auditorius šioms operacijoms tikrinti turi skirti kur kas daugiau dėmesio ir naudoti kitokius testus ir 

procedūras.  

• Ilgalaikio turto apsaugos sistemos nėra tokios griežtos kaip trumpalaikio. Pavogti kai kurį turtą 

dėl jo fizinių ypatybių praktiškai sunku arba visiškai neįmanoma (pavyzdžiui, pastatą). Todėl lengviau 

patikrinti šio turto buvimą ir nuosavybę.  

• Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Audito metu būtina patikrinti  ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo skaičiavimo metodiką. Neteisingai apskaičiuotas nusidėvėjimas gali iškreipti finansinių 

ataskaitų rodiklius (neteisinga likutinė vertė bus parodyta balanse, o nusidėvėjimo – pelno ir nuostolio 

ataskaitoje).  

• Klaidos, padarytos apskaitant ilgalaikį turtą, turi mažesnę įtaką finansinei atskaitomybei negu 

apskaitant trumpalaikį turtą. Be to, kontrolė ar profilaktinės priemonės užkirsti kelią klaidoms ne tokios 

svarbios kaip trumpalaikio turto atvejais.  

Atlikdamas ilgalaikio turto auditą, auditorius turėtų išnagrinėti, kaip pasikeitė per audituojamus 

metus materialaus turto vertė. Jeigu ji smarkiai padidėjo, tai reikėtų patikrinti reikšmingiausius 

padidėjimus. Norint sužinoti įmonės galimo veikimo laikotarpį turi būti išsiaiškinta, kokia ilgalaikio 

turto pradinė vertė ir nusidėvėjimas. Tačiau vaizdas nebus išsamus, jeigu auditorius neišsiaiškins, ar 

nėra nenaudojamų įrengimų, koks santykis tarp apskaičiuotos per ataskaitinius metus nusidėvėjimo 

sumos ir padarytų investicijų, statybos, remonto darbų ir įrengimų montavimo trukmės.  
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Išskiriami šie ilgalaikio materialiojo turto audito atlikimo etapai:  

• turto sudėties auditas;  

• pirkimų auditas; 

•  pardavimų auditas;  

• nurašymų ir netekimų auditas;  

• nusidėvėjimo auditas;  

• įvertinimo ir perkainojimo auditas.  

Ilgalaikio materialiojo turto sudėties auditas. Įvairių veiklos sričių ilgalaikio materialiojo 

turto sudėtis skiriasi, nes yra nevienodas poreikis gamybinėse, prekybinėse, paslaugas tiekiančiose 

įmonėse. Svarbu, kad kiekviena įmonė pasirinktų sau labiausiai tinkamą ilgalaikio turto sudėtį, nes nuo 

jo priklauso įmonės veiklos efektyvumas ir net tęstinumas. Tirdamas ilgalaikio materialiojo turto sudėtį 

auditorius privalo atsiminti, kad šio turto įvertinimo pagrindas visada turi būti jo faktinė įsigijimo 

savikaina, kurią sudaro visos išlaidos, vienaip ar kitaip padarytos tą turtą įsigyjant. Auditorius turėtų 

išanalizuoti, kiek įmonė turi aktyviojo (tiesiogiai susijusios su produkcijos gamyba ar paslaugų 

teikimu) ir pasyviojo (tiesiogiai nedalyvaujančio gamybos ir paslaugų teikimo procese) turto. 

Aktyviojo ir pasyviojo turto optimalaus santykio nustatymas – viena iš svarbiausių efektyvaus įmonės 

darbo sąlygų. Ilgalaikio materialiojo turto sudėties audito metu reikėtų peržiūrėti ilgalaikio turto 

sąskaitų registrus, ilgalaikio turto apskaitos korteles ir nustatyti, kiek ir kokių ilgalaikio materialiojo 

turto objektų kokia verte ir kada yra užregistruota audituojamo subjekto apskaitoje. 

Ilgalaikio materialiojo turto pirkimų auditas. Ilgalaikio turto pirkimų audito pagrindinis tikslas – 

nustatyti, ar ataskaitinių metų pirkimai teisingai parodyti apskaitoje. Ilgalaikio turto pirkimų auditas 

paprastai pradedamas nuo minėto turto pirkimų operacijų užregistravimo apskaitos žurnaluose, 

nustatoma juose esančių duomenų atitiktis su „didžiosios knygos” sąskaitose esančia informacija. 

Auditorius turi peržiūrėti per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyto turto sąrašą, sutartis, pirkimo 

dokumentus. 

Ilgalaikio materialiojo turto pardavimų auditas. Atliekant ilgalaikio turto pardavimų auditą 

keliami du pagrindiniai uždaviniai:  

• nustatyti, ar pardavimai teisingai parodyti apskaitos dokumentuose ir registruose;  

• nustatyti, ar pardavimai teisingai įvertinti.  

 Atlikdamas ilgalaikio turto pardavimo auditą, auditorius turi įsitikinti, ar teisingai apskaičiuotas 

pardavimo pelnas ar nuostolis, patikrinti įgaliojimų pardavimui teisėtumą, įsitikinti, kad parduoto turto 

apskaita teisinga [46, p.261]. 
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Ilgalaikio materialiojo turto nurašymų ir netekimų auditas. Ilgalaikį materialųjį turtą įmonė 

savo veikloje naudoja tiek, kiek jis teikia ekonominę naudą. Dėl įvairių priežasčių įmonė gali nuspręsti 

savo veikloje toliau nebenaudoti konkretaus ilgalaikio materialiojo turto, o jį perleisti, iškeisti į kitą 

turtą, dovanoti kitiems asmenims. Atliekant nurašymų ir netekimų auditą, išaiškinami visi nebetinkamo 

naudoti įmonėje ilgalaikio turto pardavimo, dovanojimo, keitimo, likvidavimo atvejai. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo auditas. Auditorius ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimo auditui turi skirti daug dėmesio ir pastangų. Nereti atvejai, kai įmonės neteisingai 

apskaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir taip iškraipo veiklos rezultatus. Todėl auditorius turi 

nustatyti ne tik bendrą nusidėvėjimo sumą, bet ir kaip ji paskirstyta atskirais laikotarpiais. 

Praktikoje auditoriai, atlikdami ilgalaikio turto auditą, paprastai analizuoja klausimus, numatytus 

ilgalaikio turto audito programoje (žr. 23 lentelę). Ši audito programa apima tiek ilgalaikį materialųjį, 

tiek ilgalaikį nematerialųjį, tiek ir ilgalaikį finansinį turtą. 

 

Ilgalaikio turto audito programa 

23 lentelė 

Procedūra 
Kas 
atliko 

Kada atliko Nuoroda į 
darbo 
dokumentą 

Patikrinti ilgalaikio turto nurašymus - kokiu pagrindu 
atlikti, ar teisingai įforminti pirminiai dokumentai, ar 
teisingai ūkinės operacijos atspindėtos apskaitos 
registruose. 

   

Patikrinti, ar pakankamai detalizuojamas ilgalaikis turtas 
įmonės apskaitos registruose. 

   

Patikrinti investicijas į dukterines ir asocijuotas įmones 
bei paskolas dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms: 

   

-gauti sąrašą dukterinių ir asocijuotų įmonių. Sutikrinti 
su atitinkamais pirminiais dokumentais ir įrašais 
apskaitos registruose; 

   

- patikrinti, kokia dukterinių ir asocijuotų įmonių 
vykdoma veikla, kokį procentą dukterinių ir asocijuotų 
įmonių akcinio kapitalo valdo audituojamoji įmonė; 

   

- nustatyti, kokį metodą audituojamoji įmonė taiko, 
apskaitydama investicijas į dukterines ir asocijuotas 
įmones, ar tas metodas atitinka įmonėje naudojamus 
apskaitos standartus bei apskaitos politiką;  

   

- patikrinti, ar visi įrašai apskaitos registruose , 
atspindintys investicijas į asocijuotas ir dukterines 
įmones, atitinka įmonėje naudojamus apskaitos 
standartus bei apskaitos politiką; 
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- patikrinti paskolų dukterinėms ir asocijuotoms 
įmonėms suteikimo sutartis, sutarčių sąlygas: ar yra 
laikomasi paskolų suteikimo bei grąžinimo sąlygų; ar 
nėra užsistovėjusių, abejotinų ar beviltiškų paskolų, 
kurios būtų užregistruotos kaip įmonės finansinis turtas. 

   

Patikrinti ilgalaikes prekybos skolas, ilgalaikius 
išankstinius apmokėjimus, lizingo skolininkus bei kitas 
po vienerių metų gautinas sumas: 

   

- gauti detalius ilgalaikių prekybos skolų, ilgalaikių 
išankstinių apmokėjimų, lizingo skolininkų bei kitų po 
vienerių metų gautinų sumų, atspindėtų kaip finansinis 
turtas, sąrašus ir sutikrinti juos su didžiosios knygos 
duomenimis;  

   

- gauti sutartis dėl ilgalaikių prekybos skolų, ilgalaikių 
išankstinių apmokėjimų, lizingo skolininkų, kitų po 
vienerių metų gautinų sumų ir patikrinti sutarčių 
sąlygas: ar sutartys tikrai atspindi audituojamos įmonės 
ekonominius interesus; ar laikomasi sutarčių vykdymo 
sąlygų; ar tinkamai apskaitoje įregistruotos sumos pagal 
sutartis; 

   

- patikrinti, ar nėra įtraukta sumų, kurios pagal savo 
prigimtį faktiškai yra pradelstos trumpalaikės gautinos 
sumos ir turėtų būti nurašytos kaip beviltiškos ar 
abejotinos. 

   

Patikrinti kitas sumas, įmonės apskaitoje atspindėtas 
ilgalaikio finansinio turto dalyje. 

   

Patikrinti, ar teisingai ilgalaikio turto likučiai atspindėti 
metinėje finansinėje atskaitomybėje, ar pakankamai 
atskleisti įvykiai, susiję su įmonėje naudojamu ilgalaikiu 
turtu. 

   

 

Ilgalaikio turto auditas svarbus viso audito kontekste. Paprastai ilgalaikis turtas sudaro nemažą viso 

turto dalį. Todėl atliekant labai svarbu tinkamai atlikti visas ilgalaikio turto audito procedūras. 

Ilgalaikio nematerialiojo turto ir ilgalaikio finansinio turto auditas atliekamas pagal aukščiau aptartus 

ilgalaikio materialaus turto audito etapus. 

 

11.2. Trumpalaikio turto auditas 

 

Trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas 

turtas nepriklausomai nuo jo įsigijimo vertės. Trumpalaikis turtas– tai turtas, kuris atitinka bet kurį iš 

šių kriterijų:  
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• tikimasi jį realizuoti, ketinama parduoti arba sunaudoti įprastinio ūkio subjekto veiklos ciklo 

metu;  

• jis laikomas visų pirma pardavimo tikslais;  

• tikimasi jį realizuoti per dvylika mėnesių nuo balanso sudarymo datos; 

• tai yra pinigai arba pinigų ekvivalentai, išskyrus tą atvejį, kai mažiausiai dvylika mėnesių po 

balanso datos yra apribotas jų keitimas arba naudojimas įsipareigojimams padengti.  

Trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, nebaigtos vykdyti sutartys, per 

vienerius metus gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas. Paprastai trumpalaikis turtas sudaro gana 

reikšmingą viso turto dalį. Išskiriamos trys pagrindinės trumpalaikio turto audito grupės: atsargų 

auditas, gautinų sumų auditas ir pinigų auditas.  

Atliekant atsargų auditą, rekomenduotini tokie atsargų audito etapai: 

1) atsargų įsigijimo (gavimo) auditas, 

2) atsargų įvertinimo ir apskaitos auditas, 

3) atsargų išdavimo auditas, 

4) atsargų naudojimo auditas. 

Atsargų audito metu analizuojami žemiau pateikti klausimai ir atliekamos žemiau pateiktos 

užduotys (24 lentelė). 

Atsargų audito programa 

24 lentelė 

Užduotis 
Kas atliko Kada atliko Nuoroda į 

darbo 
dokumentą 

Būtina gauti atsargų sąrašą ir sutikrinti su atsargų 
apskaitos duomenimis bei didžiąja knyga. 

   

Įvertinti inventorizacijos atlikimo tvarką. 
   

Dalyvauti įmonės atsargų inventorizacijoje, stebėti 
atsargų kokybę. Atlikti kontrolinius skaičiavimus. 

   

Gauti inventorizacijos galutinį atsargų sąrašą. Patikrinti 
matematinį tikslumą. Duomenis sutikrinti su kontrolinių 
skaičiavimų rezultatais. 

   

Peržiūrėti galutinį atsargų sąrašą, analizuojant: 
   

-  atsargų, įtrauktų į sąrašą iš kitų šaltinių, o ne iš 
inventorizacijos skaičiavimą; 
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-  sumas, kurios yra dideli apvalūs skaičiai; 
   

-   sumas, kurios kelia įtarimą dėl galimo sukčiavimo ar 
apgaulės. 

   

Patikrinti skirtumus tarp inventorizacijos ir nuolatinės 
apskaitos duomenų bei atliktus koregavimus. 

   

Atlikti atsargų atranką. Sutikrinti atsargų vienetų kainas 
su tiekėjų sąskaitomis ar kitais savikainos duomenimis. 
Perskaičiuoti bendrą vertę, sudauginant kiekį iš kainos. 

   

Nustatyti, ar reikės nurašyti pasenusias ar sugedusias 
atsargas: 

   

-  apklausti dėl pasenusių, sugedusių, nenaudojamų, per 
daug sukauptų, neparduodamų atsargų; 

   

-  peržiūrėti atsargų apskaitos duomenis ieškant retai 
naudojamų ar visai nenaudojamų atsargų. 

   

Patikrinti, ar atsargos nebuvo užstatytos už paskolas: 
peržiūrėti bankų patvirtinimus, paskolų sutartis, 
valdybos posėdžių protokolus. 

   

Patikrinti, ar įmonei priklausančios atsargos nėra 
perduotos konsignacijos pagrindais, ar į atsargų 
duomenis neįtrauktos konsignacijos ar kitais pagrindais 
laikomos atsargos, priklausančios tretiesiems asmenims. 

   

Peržiūrėti pardavimų sutartis ir nustatyti, ar pirkėjai turi 
teisę grąžinti prekes. 

   

Atlikti užfiksuotų parduotų prekių savikainos įrašų 
atranką ir sutikrinti su patvirtinančiais dokumentais. 

   

Atlikti pagrindinių ūkinių operacijų dokumentų atranką 
ir nustatyti, ar parduotų prekių savikaina buvo 
apskaičiuota ir užfiksuota teisingai. 

   

Gamybinėje įmonėje patikrinti: 
   

-    ar pakankamai duomenų pagamintų gaminių 
savikainos paskaičiavimui, kaip skaičiuojama pagamintų 
gaminių savikaina (gaminio savikainos kalkuliacinė 
kortelė, technologinio proceso aprašymas, gamybos 
trukmės nustatymas ir t.t.); 

   

-   nebaigtos gamybos įvertinimas metų pabaigoje - 
patikrinti, ar nepadidintos (nesumažintos) ataskaitinio 
laikotarpio sąnaudos, atitinkamai per daug nurašant (per 
mažai nurašant) sąnaudų į ataskaitinio laikotarpio 
sąnaudas; 

   

-  patikrinti kitų metų pradžios pardavimo dokumentus, 
ar nėra parduodamos atsargos, kurių pagaminimo 
savikaina buvo nurašyta į ataskaitinio laikotarpio 
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sąnaudas; 

-patikrinti savos gamybos gaminių pardavimus naujo 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje - ar buvo parduoti savo 
gamybos gaminiai, kurie audituojamu laikotarpiu 
balanse neįregistruoti kaip nebaigta gamyba arba 
pagaminta, bet neparduota produkcija. Jeigu tokių 
pardavimų yra, patikrinti tų gaminių gamybos 
technologinio proceso aprašymą ir gaminių gamybos 
apskaitos dokumentus, įvertinti, ar buvo įmanoma per 
laiką nuo metų pradžios iki pardavimo įforminimo 
pagaminti tuos gaminius. 

   

Nustatyti, ar klientas teisingai pritaikė naudojamą 
atsargų įkainojimo metodą. 

   

Gauti metų pabaigos paskutinių krovinių gabenimo 
važtaraščių ir prekių priėmimo dokumentų numerius bei 
kitų metų pradžios pirmųjų važtaraščių (kitų įsigijimo 
dokumentų) numerius. 

   

Palyginti šių metų ir ankstesnių laikotarpių bendrojo 
pelno normą. 

   

Palyginti savikainos elementų santykį (darbas, 
medžiagos) su bendra savikaina ir su praėjusių metų 
rodikliais. 

   

Patikrinti atsargų sunaudojimą įmonė reikmėms - ar 
tinkamai pagrįsta pirminiais dokumentais, patikrinti 
tokių atsargų nurašymus. 

   

Pasirinktinai patikrinti atsargų perkėlimo į kitus 
padalinius bei pervežimo tretiesiems asmenims 
dokumentus, jų įregistravimą apskaitoje. Peržiūrėti 
krovinio gabenimo važtaraščius - ar nėra pervežimų, 
apie kuriuos nepateikta informacija apskaitos 
registruose, balanse ir t.t. (pvz., prekės metų pabaigoje 
išvežtos konsignatoriams, atsargos pervežamos iš vienos 
į kitą sandėliavimo vietas, kurios neatspindėtos įmonės 
apskaitos dokumentuose). 

   

Gauti išankstinių apmokėjimų, nebaigtų vykdyti sutarčių 
detalų sąrašą ir sutikrinti su apskaitos duomenimis bei 
didžiąja knyga. 

   

Suderinti su klientu, kad išsiųstų prašymus dėl skolų 
patvirtinimo auditoriaus pasirinktiems tiekėjams. 
Laiškuose turi būti nurodyta, kad atsakymą reikia siųsti 
tiesiogiai audito įmonei. 

   

Patikrinti, ar gauti atsakymai į išsiųstus laiškus. 
Informaciją gautuose atsakymuose sutikrinti su įmonės 
pateiktais duomenimis. Esant reikalui, raštu informuoti 
klientą apie reikalingus pakartotinus paklausimus. 
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Gauti išankstinių apmokėjimų, nebaigtų vykdyti sutarčių 
sąrašą, detalizuotą pagal tikėtiną sandorio baigimo 
terminą. 

   

Peržiūrėti kitų metų pradžios pirkimo, pinigų judėjimo, 
kitus dokumentus - ar numatyti išankstinių apmokėjimų 
ir nebaigtų vykdyti sutarčių sandoriai užbaigti per 
numatytus terminus. 

   

Įvertinti, ar nėra  užsisenėjusių, beviltiškų ar kitokių 
neaiškių,  išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti 
sutarčių. Jei tokių yra,  raštu užklausti kliento vadovybę 
dėl tokių sumų. Negavus reikiamų atsakymų bei 
įrodymų, spręsti klausimą dėl auditoriaus pastabų ar 
išlygų išvadoje, ataskaitoje, laiškuose vadovybei. 

   

Gauti būsimų laikotarpių sąnaudų detalius iššifravimus ir 
palyginti galutines sumas su balanse esančiomis 
sumomis. 

   

Patikrinti, ar nėra sumų, kurios turėjo būti nurašytos kaip 
ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, tačiau yra paliktos 
balanso turto dalyje. 

   

Patikrinti, ar nėra sumų, kurios turėjo būti užregistruotos 
kaip būsimų laikotarpių sąnaudos, tačiau balanse nėra 
užregistruotos (pvz., pagal sąskaitas, gautas ir išrašytas 
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui). 

   

Patikrinti, ar teisingai atsargos, išankstiniai apmokėjimai 
ir nebaigtos vykdyti sutartys atspindėti metinėje 
finansinėje atskaitomybėje, ar pakankamai atskleisti 
įvykiai, susiję su šia sritimi. 

   

 

 Atsargų auditą galima laikyti sudėtingiausia ir atsakingiausia trumpalaikio turto audito sritimi, 

nes paprastai atsargos sudaro didžiausią trumpalaikio turto dalį. 

 Atliekant per vienerius metus gautinų sumų auditą, būtina išsiaiškinti [31, p.345]: 

ar pirkėjų įsiskolinimas ir pavaizdavimas apskaitoje yra teisingas, t.y. ar apskaitos duomenys apie 

pirkėjų įsiskolinimą sutampa su įsiskolinimo inventorizacijos duomenimis; 

• ar atskaitomybėje nepavaizduoti įsiskolinimai, kurių išieškojimo terminas baigiasi, arba 

beviltiški įsiskolinimai; 

• ar apskaitoje yra duomenų, kurie pirkėjai yra skolingi, už ką, kada atsirado įsiskolinimas, at yra 

paskirti darbuotojai, atsakingi už įsiskolinimų išieškojimą; 

• ar įmonė turi teisę į apskaitoje nurodytą įsiskolinimų sumą; 

• ar įsiskolinimas užsienio valiuta teisingai perskaičiuotas nacionaline valiuta; 

• ar apskaitoje įsiskolinimai yra teisingai sugrupuoti, pvz., pagal pirkėjus, mokėjimo terminus, 

įsiskolinimo atsiradimo priežastis. 
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Paprastai auditoriai atlikdami per vienerius metus gautinų sumų auditą atlieka žemiau pateiktoje 

audito programoje nurodytas užduotis (žr. 25 lentelę). 

 

Per vienerius metus gautinų sumų audito programa 

25 lentelė 

Užduotis Kas 
atliko 

Kada 
atliko 

Nuoroda į 
dokumentą 

Gauti pirkėjų, dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų, kitų 
gautinų sumų sąrašą ir sutikrinti su apskaitos duomenimis bei 
didžiąja knyga. 

    

 

Gauti pirkėjų, dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų, kitų 
gautinų sumų sąrašą, detalizuotą pagal įsiskolinimo ar 
numatomą sandorio užbaigimo trukmę. 

    

 

Peržiūrėti, ar nėra kitokių nei piniginiai, pirkėjų, dukterinių ir 
asocijuotų įmonių atsiskaitymų, kaip tai dokumentuojama, 
kaip atspindima apskaitoje.  

    

 

Peržiūrėti atsiskaitymus, gautus iš kitų asmenų skolininko 
vardu,  kaip tai dokumentuojama, kaip atspindima apskaitoje. 

    
 

Peržiūrėti kitų metų pradžios pirkimo, banko, kasos, 
dokumentus, laiškus, kreditinius bei debetinius dokumentus, 
sutartis, pažymėti pirkėjų, dukterinių ir asocijuotų įmonių 
atsiskaitymus už audituojamus metus. Atkreipti dėmesį į 
mokėjimo paskirtį - ar nėra mokėjimų pagal sąskaitas 
faktūras, kurios neapskaitytos audituojamais metais. 

    

 

Peržiūrėti gautinų sumų suderinimo aktus - ar sumos 
suderinimo aktuose sutampa su įmonės duomenimis. 
Pažymėti suderintas gautinas sumas. 

    

 

Suderinti su klientu, kad išsiųstų prašymus dėl skolų 
patvirtinimo auditoriaus atrinktoms įmonėms bei kitiems 
skolininkams. Laiškuose turi būti nurodyta, kad atsakymą 
reikia siųsti tiesiai audito įmonei. 

    

 

Patikrinti, ar gauti atsakymai į išsiųstus laiškus. Informaciją 
gautuose atsakymuose sutikrinti su įmonės pateiktais 
duomenimis. Esant būtinumui, raštu informuoti klientą apie 
reikalingus pakartotinus paklausimus. 

    

 

Patikrinti, ar įmonė laikosi akcininkų bei valdybos nustatytos 
abejotinų ir beviltiškų skolų įvertinimo ir nurašymo tvarkos. 

    
 

Nustatyti abejotinų ir beviltiškų skolų dydį ir patikrinti, ar tos 
sumos tinkamai atspindėtos apskaitoje. 

    
 

Patikrinti gautinų sumų įvertinimą metų pabaigoje, kaip 
įvertinti valiutiniai įsiskolinimai, ar teisingai apskaityti 
skirtumai, susidarantys dėl valiutų kursų pasikeitimo. 
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Gauti sukauptų pajamų detalius iššifravimus ir palyginti 
galutines sumas su balanso duomenimis. 

    
 

Patikrinti, ar nėra sumų, kurios turėjo būti nurašytos per 
ataskaitinį laikotarpį, tačiau yra paliktos balanse. 

    
 

Patikrinti, ar visos sukauptos pajamos, parodytos balanse, yra 
pagrįstos. 

    
 

Patikrinti, ar nėra sumų, kurios turėjo būti užregistruotos kaip 
sukauptos pajamos, tačiau balanse nėra užregistruotos (pvz., 
pagal sąskaitas, gautas ir išrašytas pasibaigus ataskaitiniam 
laikotarpiui; taip pat tikrinant pajamų ir sąnaudų sritį, 
peržiūrint sutarčių sąlygas ir pan.). 

    

 

Patikrinti, ar teisingai ir pakankamai per vienerius metus 
gautinos sumos atspindėtos metinėje finansinėje 
atskaitomybėje, ar pakankamai atskleisti kiti įvykiai, susiję su 
gautinomis sumomis (esantys ar potencialūs teisminiai 
procesai, pirkėjų pretenzijos, galinčios turėti įtakos ne tik 
finansinės atskaitomybės likučiams, bet ir tolesnei įmonės 
veiklai). 

    

 

  

 Pinigų auditas apima pinigų kasoje ir pinigų banko sąskaitose auditą. Pinigų audito tikslai yra 

šie [46, p.227]: 

• nustatyti, ar laiku ir teisingai atliekamos kasos ir banko sąskaitų inventorizacijos; 

• nustatyti, ar įregistruoti apskaitoje pinigai faktiškai egzistuoja; 

• nustatyti, ar audituojamas subjektas turi teisę šiuos pinigus valdyti; 

• nustatyti, ar esamas grynųjų pinigų kiekis kasoje likvidus ir teisingai identifikuotas; 

• nustatyti, ar pinigų įplaukos, išlaidos ir pervedimai į banko sąskaitas įskaityti teisingai ir 

reikiamu metu; 

• nustatyti, ar sudarytos reikiamos sąlygos pinigų saugumui garantuoti; 

• nustatyti, ar nėra be pateisinamų dokumentų gautų ir išmokėtų pinigų; 

• nustatyti, ar tinkamai įforminti visi piniginiai dokumentai, ar jie turi būtinus rekvizitus; 

• nustatyti, ar tinkamai kontroliuojamas materialiai atsakingų asmenų darbas. 

Pinigų auditas paprastai atliekamas pagal 26 lentelėje pateiktą audito programą. 

 

Pinigų audito programa 

26 lentelė 

Užduotis Kas atliko Kada 
atliko 

Nuoroda į 
dokumentą 

 154 



Atlikti faktinio pinigų likučio kasoje patikrinimą 
auditoriaus pasirinktą dieną. Pagal galimybes apie 
būsimą patikrinimą iš anksto kliento atsakingų asmenų 
neinformuoti. 

    

 

Pasirinktinai patikrinti grynų pinigų gavimą ir 
išmokėjimą - ar pinigų gavimai ir išmokėjimai tinkamai 
pagrįsti dokumentais. Ar pinigų gavimus ir išmokėjimus 
atlieka asmuo, turintis tokius įgaliojimus. Ar kasos 
išlaidų orderiuose yra pinigų gavėjų parašai. 

    

 

Patikrinti, kaip dokumentuojamas pinigų išmokėjimas ne 
įmonės darbuotojams - ar yra atitinkami prašymai, 
įgaliojimai ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo 
turi teisę gauti pinigus. 

    

 

Patikrinti, kokia tvarka pinigai perduodami iš prekybos 
taškų į centrinę kasą ar sąskaitą banke - ar tinkamai 
dokumentuojama, kaip apskaitoje atspindimi pinigai 
kelyje. 

    

 

Pasirinktinai patikrinti grynų pinigų ir pinigų banko 
sąskaitose judėjimo įregistravimą apskaitoje. Atkreipti 
dėmesį į įmonės turimas mokėjimo korteles - kaip 
dokumentuojamas ir apskaitomas grynų pinigų išėmimas 
bankomatuose. Pasirinktinai patikrinti pinigų nurašymo 
iš įmonės mokėjimo kortelės operacijas - ar pinigų 
nurašymas atliktas įmonės tikslais, ar tinkamai pagrįstas 
ir dokumentuotas. 

    

 

Patikrinti grynų pinigų judėjimą valiuta - ar įmonėje 
pildoma atskira kasos knyga pinigų gavimui ir 
išmokėjimui valiuta įregistruoti. 

    
 

Sutikrinti kasos knygų likučius ir banko sąskaitų likučius 
su apskaitos registrų ir didžiosios knygos duomenimis.     

 

Gauti visų banko išrašų kopijas bei kasos knygų kopijas 
paskutinei tikrinamojo laikotarpio ir pirmai ateinančio 
laikotarpio dienai. 

    
 

Suderinti su klientu, kad paruoštų ir išsiųstų banko 
likučių suderinimo laiškus. Laiškuose turi būti nurodyta, 
kad atsakymą reikia siųsti tiesiai audito įmonei.  

    
 

Patikrinti, ar gauti atsakymai iš bankų. Jei taip, sutikrinti 
atsakymuose gautą informaciją su įmonės pateiktais 
duomenimis. Jei ne,  raštu pateikti klientui pakartotiną 
prašymą dėl banko likučių suderinimų laiškų išsiuntimo. 

    

 

Patikrinti, ar teisingai ir pakankamai pinigai ir pinigų 
ekvivalentai atspindėti metinėje finansinėje 
atskaitomybėje. 

    
 

 

11.3. Nuosavo kapitalo auditas 
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Nuosavo kapitalo audito pagrindiniai tikslai – nustatyti nuosavybės buvimo, pilnumo, 

įvertinimo, tikslumo, pateikimo ir atskleidimo apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje faktus. Buvimas 

suprantamas kaip užregistruotos savininkų nuosavybės egzistavimas. Pilnumas reiškia, kad 

užregistruota visa be išimčių savininkų nuosavybė. Įvertinimas reiškia, kad visi savininkų nuosavybės 

elementai apskaitoje užregistruoti tiksliai. Pateikimas ir atskleidimas reiškia, kad savininkų nuosavybė 

tinkamai pateikta ir atskleista balanse ir paaiškinamajame rašte. Nuosavo kapitalo auditas išskiriamas į: 

• akcinio kapitalo auditą; 

• rezervų auditą; 

• pelno paskirstymo auditą. 

Nuosavo kapitalo auditą rekomenduojama atlikti pagal 27 lentelėje pateiktą audito programą. 

Nuosavo kapitalo audito programa 

27 lentelė 

Užduotis Kas 
atliko 

Kada 
atliko 

Nuoroda į 
darbo 

dokumentą 
Patikrinti įmonės įstatinio kapitalo suformavimą. Ar pilnai 
suformuotas, kokiu būdu buvo formuojamas įstatinis 
kapitalas, ar tai buvo teisingai dokumentuota ir atspindėta 
apskaitoje. Ar apskaitoje tinkamai įregistruotos dar 
neapmokėtos akcijos. 

    

 

Peržiūrėti akcininkų susirinkimų protokolus - ar nėra 
sprendimų parduoti dar neapmokėtas akcijas, ar nėra 
sprendimų dėl įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, kurie 
būtų neįvykdyti ir neįregistruoti apskaitoje. 

    

 

Peržiūrėti akcininkų sprendimus dėl rezervų suformavimo - ar 
laikomasi LR AB įstatymo reikalavimų, ar įmonės apskaitoje 
tinkamai įregistruoti akcininkų sprendimai dėl rezervų. 

    
 

Peržiūrėti akcininkų sprendimus dėl pelno paskirstymo - ar 
laikomasi LR AB įstatymo reikalavimų, ar tinkamai atspindėti 
apskaitoje tokie sprendimai. 

    
 

Patikrinti, ar tinkamai ir laikantis reikalavimų tvarkomas 
akcininkų registras.     

 

Patikrinti akcijų perkainavimus - ar buvo tokio pobūdžio 
akcininkų sprendimų, kaip tai atspindėta apskaitoje.     

 

Patikrinti, ar teisingai ir pakankamai savininkų nuosavybė 
atspindėta metinėje finansinėje atskaitomybėje, ar 
pakankamai atskleisti kiti įvykiai, susiję su pasikeitimais 
savininkų nuosavybėje. 

    

 

Patikrinti, at teisingai ir pakankamai nuosavas kapitalas, 
dotacijos, subsidijos atspindėti metinėje finansinėje 
atskaitomybėje. 
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11.4. Įsipareigojimų auditas 
  

Įsipareigojimu vadinama prievolė, atsirandanti dėl atliktų  ūkinių operacijų ir  ūkinių  įvykių, 

kuri turės būti įvykdyta ir kurios dydį galima objektyviai nustatyti. Įmonės įsipareigojimai skirstomi į 

ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikiai įsipareigojimai (skolos) – įsipareigojimai, už 

kuriuos įmonės privalės atsiskaityti vėliau nei per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos. 

Trumpalaikiai  įsipareigojimai –  įsipareigojimai, už kuriuos  įmonė privalės atsiskaityti per vienerius 

metus nuo balanso sudarymo datos arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Atitinkamai įsipareigojimų 

auditas skiriamas į ilgalaikių įsipareigojimų (skolų tiekėjams ir finansinių skolų) auditą ir trumpalaikių 

įsipareigojimų (prekybos skolų, finansinių skolų, su darbo užmokesčiu susijusių skolų) auditą. 

Įsipareigojimų auditą rekomenduojama atlikti pagal 28 lentelėje pateiktą audito programą. 

 

Įsipareigojimų audito programa 

28 lentelė 

Užduotis Kas atliko Kada atliko 
Nuoroda į 

darbo 
dokumentą 

Gauti įmonės kreditorinių įsiskolinimų, įsiskolinimų 
tiekėjams, avansu gautų sumų bei kitų mokėtinų sumų 
sąrašą ir sutikrinti su apskaitos duomenimis bei didžiąja 
knyga. 

    

 

Gauti įmonės įsiskolinimų sąrašą, detalizuotą pagal 
įsiskolinimo trukmę ir numatomą sandorio užbaigimo 
terminą. 

    
 

Peržiūrėti, ar nėra kitokių nei piniginiai atsiskaitymų 
tiekėjams bei kreditoriams - kaip tai dokumentuojama, 
kaip atspindima apskaitoje.  

    
 

Peržiūrėti atsiskaitymus, atliktus kitiems asmenims 
kreditoriaus vardu - kaip tai dokumentuojama, kaip 
atspindima apskaitoje. 

    
 

Patikrinti visus finansinius įsiskolinimus - ar įmonė 
grąžindama paskolas bei dengdama kitus finansinius 
įsipareigojimus laikosi sutartyse nustatytų sąlygų, 
patikrinti palūkanų priskaičiavimą ir mokėjimą už gautas 
paskolas. Patikrinti paskolas, gautas iš užsienio - ar 
įregistruotos LR teisės aktų nustatyta tvarka, ar laikomasi 
LR AB įstatymo reikalavimų dėl paskolų gavimo. 

    

 

Peržiūrėti kitų metų pradžios banko ir kasos dokumentus - 
pažymėti atsiskaitymus tiekėjams bei kreditoriams už 
audituojamus metus. Atkreipti dėmesį į mokėjimo paskirtį 
- ar nėra mokėjimų pagal sąskaitas faktūras, kurios 
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neapskaitytos audituojamais metais. 

Peržiūrėti mokėtinų sumų suderinimo aktus - ar sumos 
suderinimo aktuose atitinka su įmonės duomenimis. 
Pažymėti suderintas mokėtinas sumas. 

    
 

Suderinti su klientu, kad išsiųstų prašymus dėl skolų 
patvirtinimo auditoriaus atrinktoms įmonėms bei kitiems 
kreditoriams. Laiškuose turi būti nurodyta, kad atsakymą 
reikia siųsti tiesiai audito įmonei. 

    

 

Patikrinti, ar gauti atsakymai į išsiųstus laiškus. 
Informaciją gautuose atsakymuose sutikrinti su įmonės 
pateiktais duomenimis. Esant reikalui, raštu informuoti 
klientą apie reikalingus pakartotinus paklausimus. 

    

 

Patikrinti, ar pagrįstai mokėtinos sumos yra apskaitytos ir 
balanse atspindėtos kaip ilgalaikiai įsipareigojimai 
(peržiūrėti paskolų sutartis, lizingo mokėjimų grafikus, 
ypač atkreipti dėmesį į išankstinius apmokėjimus bei 
įsiskolinimus tiekėjams), ar visos reikalingos sumos metų 
pabaigoje yra iškeltos ir balanse atspindėtos ilgalaikių 
skolų einamųjų metų dalyje. 

    

 

Patikrinti įsiskolinimą darbuotojams - ar darbo užmokestis 
mokamas laiku. Jei ne - gauti dokumentus ar 
paaiškinimus, pagrindžiančius pavėluotą darbo 
užmokesčio mokėjimą. 

  

 

Patikrinti, ar teisingai ir laiku apskaičiuotas, deklaruotas ir 
sumokėtas PVM nuo ilgalaikių gautų išankstinių 
apmokėjimų. 

    
 

Patikrinti, ar nėra sumų, kurios turėjo būti nurašytos 
ataskaitiniame laikotarpyje, tačiau yra paliktos balanse. 
Ypač atkreipti dėmesį į sukauptų sąnaudų apskaitą metų 
eigoje - ar nėra sąnaudų, kurios finansinėje atskaitomybėje 
apskaitytos du kartus per (vieną kartą praėjusiame 
ataskaitiniame laikotarpyje, formuojant sukaupimus, antrą 
kartą - ataskaitiniame laikotarpyje pagal gautą 
dokumentą). 

  

 

Patikrinti dideles mokėtinas sumas, atsiradusias metų 
pabaigoje - su kuo tai susiję, ar pakankamai pagrįstas 
tokių įsiskolinimų įregistravimas. Ypač atkreipti dėmesį į 
sumas, susijusias su audituojamų metų sąnaudomis. 

    

 

Pasirinktinai patikrinti kitų įmonei privalomų mokesčių 
priskaitymus - ar teisingai taikomi mokesčių tarifai, ar 
laiku priskaitomi mokėtini mokesčiai, ar teisingai 
apskaitomi. 

  

 

Pasirinktinai patikrinti mokesčių mokėjimus - ar laiku 
mokami. Ar nėra sumokėtų mokesčių, kurie būtų 
nepriskaityti, ar pateikiamos privalomos mokesčių 
deklaracijos. 
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Patikrinti, ar nėra sumų, kurios turėjo būti užregistruotos 
kaip sukauptos sąnaudos, tačiau apskaitoje ir balanse nėra 
užregistruotos (pvz., pagal sąskaitas, gautas ir išrašytas 
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui; taip pat tikrinant 
pajamų ir sąnaudų sritį). 

  

 

Patikrinti, ar teisingai registruojami akcininkų sprendimai 
dėl pelno paskirstymo, ar dividendai išmokami LR teisės 
aktuose nustatyta tvarką, ar išskaičiuoti, apskaityti, 
deklaruoti ir sumokėti mokesčiai nuo išmokamų 
dividendų, tantjemų. 

  

 

Nustatyti senus įsiskolinimus. Patikrinti, ar tos sumos 
tikrai yra pagrįstos - gal buvo apmokėtos anksčiau, tačiau 
neatspindėta apskaitoje ir pan. 

    
 

Patikrinti mokėtinų sumų įvertinimą metų pabaigoje, kaip 
įvertinti valiutiniai įsiskolinimai, ar teisingai apskaityti 
skirtumai, susidarantys dėl valiutų kursų pasikeitimo. 

    
 

Patikrinti atidėtus mokesčius - ar nepraterminuoti 
mokėjimai, ar pakankamai pagrįstai mokėtini mokesčiai 
užregistruoti kaip atidėti. 

    
 

Patikrinti atidėjimų paskaičiavimą ir įregistravimą 
audituojamo subjekto apskaitoje. Nustatyti, ar laikomasi 
nustatytos atidėjimų formavimo politikos, kokiais 
standartais vadovaujantis yra formuojami atidėjimai. 

    

 

Patikrinti, ar teisingai ir pakankamai mokėtinos sumos 
atspindėtos metinėje finansinėje atskaitomybėje, ar 
pakankamai atskleisti kiti įvykiai, susiję su mokėtinomis 
sumomis (esantys ar potencialūs teisminiai procesai, 
tiekėjų ir kreditorių pretenzijos, galinčios turėti įtakos ne 
tik finansinės atskaitomybės likučiams, bet ir tolesnei 
įmonės veiklai). 

    

 

 
11.5.Pajamų ir sąnaudų auditas 

 
Pajamomis vadinamas ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo, pardavimo, 

perleidimo, vertės padidėjimo ar  įsipareigojimų sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to 

padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus. Pajamos pripažįstamos 

vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, 

neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos yra susijusios su  įmonės turto (pinigų, pirkėjų skolų, 

nematerialiojo, materialiojo, finansinio ar kito turto) padidėjimu,  įsipareigojimų sumažėjimu ar abiejų 

deriniu. Pajamos didina  įmonės nuosavą kapitalą, tačiau  įmonės savininkų (akcininkų, pajininkų)  

įnašai pajamomis nelaikomi. Pajamoms gali būti priskiriamos tik tos sumos, kurios priklauso  

audituojamam subjektui. Pajamų dydis nustatomas  įmonės ir kliento susitarimu. Šį dydį sudaro tikroji 

vertė, atsižvelgiant  į suteiktas ir numatomas nuolaidas, parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. 
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Finansinėje apskaitoje dažniausiai išskiriamos šios pajamos: tipinės veiklos pajamos; kitos veiklos 

pajamos; finansinės investicinės veiklos pajamos. 

Sąnaudomis vadinamas ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, 

netekimo, jo vertės sumažėjimo ar prisiimtų  įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to 

sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos 

vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tą  ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su jomis 

susijusios pajamos, neatsižvelgiant  į laiką, kada buvo išleisti pinigai. Sąnaudomis pripažįstama tik ta 

ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms 

pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, bet skirtos 

pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose 

pateikiamos kaip turtas. Turto dalis, skirta būsimųjų laikotarpių pajamoms uždirbti, sąnaudomis 

pripažįstama tada, kai bus uždirbamos atitinkamos pajamos. Įmonės dažnai patiria  įvairių išlaidų, kurių 

neįmanoma susieti su konkrečių ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, be to, ir ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais šios išlaidos neteiks  įmonei ekonominės naudos. Tokios išlaidos turi būti 

pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos. Šios išlaidos vadinamos veiklos 

sąnaudomis ir joms priskiriama didžioji dalis tokių išlaidų, kaip [63]:  

• įmonės veiklos pradžios išlaidos;  

• prekių ženklų sukūrimo, pirkėjų sąrašų ir panašių objektų sudarymo ar sukūrimo išlaidos;  

• darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos;  

• tyrimo darbų išlaidos;  

• administracinių ir bendro naudojimo patalpų, transporto priemonių,  įrangos nuomos, 

eksploatacijos, remonto išlaidos;  

• administracijos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių išlaidos;  

• reprezentacinės išlaidos;  

• baigtų statinių,  įrengimų ir kito turto broko, išaiškėjusio po eksploatacijos pradžios, pašalinimo 

išlaidos;   

• veiklos mokesčių (nekilnojamo turto, aplinkos teršimo ir kitų) išlaidos;   

• įvairių negamybinio pobūdžio paslaugų (apskaitos tvarkymo, juridinių, bankų paslaugų ir t. t.) 

išlaidos;  

• kitos panašios išlaidos. 

Paprastai sąnaudas sudaro: pardavimo savikaina, veiklos sąnaudos, finansinės investicinės 

veiklos sąnaudos. Vienas iš pagrindinių auditoriaus uždavinių – nustatyti, ar yra ryšys su to laikotarpio 
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pajamomis bei to laikotarpio audituojamo subjekto veikla [46, p. 241]. Pajamų ir sąnaudų auditą 

rekomenduojama atlikti pagal žemiau pateiktą programą (žr. 29 lentelę). 

Pajamų ir sąnaudų audito programa 

29 lentelė 

Užduotis Kas atliko Kada atliko 
Nuoroda į 

darbo 
dokumentą 

Patikrinti pardavimo sąskaitas faktūras pagal nustatytą 
atrankos dydį ir pardavimo operacijas, viršijančias 
toleruotiną klaidą, ar pardavimai tinkamai 
dokumentuojami, ar pardavimo sąskaitos faktūros 
išrašytos tada, kada įvyko pardavimas.   

    

 

Patikrinti, kaip parinktos pardavimo sąskaitos faktūros, 
įregistruotos apskaitos registruose, ar įregistruotos 
tinkamu laikotarpiu. 

    
 

Patikrinti, ar kitų metų pradžioje nėra išrašytų pardavimo 
sąskaitų faktūrų už pardavimus, įvykusius audituojamais 
metais, ar kitų metų pradžioje apskaitos registruose nėra 
įregistruotų pardavimo sąskaitų faktūrų, kurios buvo 
išrašytos audituojamais metais. Analogiškai patikrinti, ar 
audituojamų metų pabaigoje nėra  išrašytų ir apskaitoje 
įregistruotų pardavimų, kurie faktiškai įvyko kitais metais. 

    

 

Patikrinti sąskaitas faktūras aritmetiškai - ar nėra 
matematinių klaidų, apskaičiuojant kiekius, kainas, sumas, 
PVM sumą ir t.t. 

    
 

Patikrinti prekių grąžinimus - ar tinkamai dokumentuoti, 
ar teisingai įregistruoti apskaitoje. Patikrinti grąžinamas 
prekes - ar tokios iš tikrųjų buvo parduotos, ar teisingai 
nurodytos grąžinamų prekių kainos. 

    

 

Patikrinti paslaugų pajamas - ar teisingai, pagrįstai 
nustatyta paslaugų kaina, ar tinkamai dokumentuota, ar 
tinkamu laikotarpiu įregistruotos pajamos už atliktas 
paslaugas. 

    

 

Patikrinti pardavimo  blankų apskaitą ir naudojimą - ar 
laikomasi eiliškumo, ar daug sugadintų bei anuliuotų 
blankų (ar santykinai toleruotinas kiekis). Jeigu yra daug 
sugadintų bei anuliuotų pardavimo dokumentų, 
pasirinktinai peržiūrėti, kokiu pagrindu, kokie dokumentai 
išrašyti vietoje sugadintų bei anuliuotų blankų, ar nėra 
sistemingai pasikartojančių sugadinimo bei anuliavimo 
priežasčių (pvz., keičiama pardavimo kaina). 

    

 

Patikrinti kitas pajamas: ar nėra kitų pajamų straipsnyje 
įregistruota tipinių įmonės veiklos pajamų, kurios turėtų 
būti atspindėtos pardavimo pajamų straipsnyje; peržiūrėti 
kitas pajamas pagrindžiančius dokumentus - ar nėra 
įtartinų, dokumentais nepagrįstų pajamų; ar apskaitytos 
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teisingu laikotarpiu. 

Patikrinti finansines pajamas: kas sudaro įmonės 
finansines pajamas; ar finansinių pajamų pripažinimas 
atitinka įmonės apskaitos politiką; ar visos įregistruotos 
finansinės pajamos pagrįstos pirminiais dokumentais; ar 
apskaitytos teisingu laikotarpiu; ar nėra įtartinų pajamų. 

    

 

Patikrinti ypatingas pajamas: kas sudaro įmonės ypatingas 
pajamas; ar nėra ypatingose pajamose užregistruota sumų, 
kurios pagal VAS bei įmonės apskaitos politiką turėtų būti 
atspindėtos kituose straipsniuose; kokiu pagrindu 
įregistruotos; ar ypatingos pajamos apskaitytos teisingame 
laikotarpyje, ar nėra įtartinų pajamų. 

    

 

Peržiūrėti įmonės sąnaudas - ar pakankamai ir tinkamai 
klasifikuojamos.      

 

Patikrinti nestandartines, dideles sąnaudų sumas, kurios 
nebuvo paliestos, atliekant kitų sričių auditą - ar pagrįstos, 
ar tinkamai dokumentuotos, ar nėra aritmetinių, mato 
klaidų (pvz., registruojant apskaitoje sumaišytos valiutos) 
ir pan. Ypač atkreipti dėmesį į dideles sąnaudų sumas, 
įregistruotas audituojamų metų pabaigoje. 

    

 

Peržiūrėti patalpų nuomos ir eksploatacines sąnaudas - ar 
įmonė moka nuomos ir kitus mokesčius už patalpas, kurias 
tikrai naudoja savo tikslams. 

    
 

Patikrinti, ar metų pabaigoje suformuoti atidėjimai pagal 
įmonės nustatytą atidėjimų formavimo politiką 
(beviltiškoms skoloms, blogoms prekės, darbuotojų 
atostoginiams, auditui ir t.t.), ar suformuotos atidėjimų 
sumos pakankamai pagrįstos. 

    

 

Pagal galimybes peržiūrėti sąnaudų pokytį metų eigoje 
pamėnesiui, palyginti su pajamų pokyčiu metų eigoje 
pamėnesiui. Radus didelių nukrypimų, išsiaiškinti, kodėl 
(pvz., įmonė neteisingai nurašo pagamintos ir parduotos 
produkcijos savikainą, atliekant nurašymus buvo 
neteisingai parinktos buhalterinės sąskaitos ir pan.). 

    

 

Patikrinti kitų metų pradžios dokumentus - ar yra sąskaitų, 
kurios gautos iš tiekėjų naujame ataskaitiniame 
laikotarpyje už prekes ir paslaugas, patiektas audituojamu 
laikotarpiu. Kaip šios sąskaitos yra įregistruotos 
apskaitoje, kokiame laikotarpyje ir kaip užregistruotos 
sąnaudos. 

    

 

Patikrinti, ar teisingai ir pakankamai įmonės audituojamų 
metų pajamos ir sąnaudos atspindėtos pelno (nuostolio) 
ataskaitoje, ar pilnai atskleistos nestandartinės pajamų ir 
sąnaudų sumos paaiškinamajame rašte. 
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11.6. Pobalansinių įvykių auditas 
 

 560 – ame Tarptautiniame audito standarte pobalansiniai įvykiai apibrėžti kaip tam tikri įvykiai, 

kurie įvyksta po finansinių ataskaitų datos ir kurie gali daryti įtaką finansinėms ataskaitoms.  Pagal 

tokią finansinės atskaitomybės tvarką paprastai išskiriami dviejų rūšių įvykiai:  

• įvykiai, kurie suteikia įrodymų apie prieš finansinių ataskaitų datą buvusias sąlygas;  

• įvykiai, kurie suteikia  įrodymų apie sąlygas, susidariusias po finansinių ataskaitų  

datos.  

Auditoriaus išvados data šio dokumento vartotojui rodo, kad auditorius  įvertino  įvykių ir 

sandorių, apie kuriuos sužinojo ir kurie  įvyko iki šios datos, įtaką jo pareikštai nuomonei. 

Atliekant pobalansinių įvykių auditą galimi trys atvejai [46, p. 261]: 

• įvykių iki auditoriaus išvados datos tyrimas; 

• faktų, atskleistų po auditoriaus išvados pasirašymo datos, bet dar nepaskelbus finansinės 

atskaitomybės tyrimas; 

• faktų, nustatytų po finansinės atskaitomybės paskelbimo, tyrimas. 

Rekomenduojama pobalansinių įvykių auditą atlikti pagal žemiau pateiktą pobalansinių įvykių 

programą (žr. 30 lentelę). 

Pobalansinių įvykių programa 

30 lentelė 

Užduotis Kas atliko Kada 
atliko 

Nuoroda į 
darbo 

dokumentą 
Peržiūrėti akcininkų susirinkimų, direktorių, valdybos, 
tarybos ir kitų įmonę valdančiųjų organų posėdžių, 
įvykusių metams pasibaigus, protokolus. Pasiteirauti 
vadovybės, ar nėra įvykusių posėdžių, kurių protokolai dar 
neįforminti. 

    

 

Peržiūrėti naujausią tarpinę finansinę atskaitomybę, 
biudžetą, prognozuojamas ataskaitas ateinantiems metams. 
Įmonės sudarytas prognozuojamas ataskaitas palyginti su 
audito metu sudarytomis prognozėmis, įvertinti įmonės 
sudarytų prognozių realumą. 

    

 

Raštu užklausti įmonės teisininkų, o jeigu tokių nėra - 
įmonės vadovybės, apie esamas ar galinčias iškilti 
teismines bylas ar ginčus, turinčios įtakos audituojamam 
laikotarpiui. 

    

 

Raštu užklausti įmonės vadovybės apie pobalansinius 
įvykius, kurie galėtų turėti įtakos finansinei atskaitomybei:      

 

- reikšmingų objektų, parodytų balanse, esamą padėtį;       
- naujus įsipareigojimus, skolas ar garantijas;       
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- parduotą (arba artimiausiu metu planuojamą parduoti) 
turtą;      

- išleistas akcijas arba skolos raštus, sutartis reorganizuoti, 
prijungti, parduoti ar likviduoti įmonę;     

 

- valstybinių institucijų nurodymu perduotą ar likviduotą 
turtą;     

 

- turto sunaikinimą ar sugadinimą dėl trečių asmenų 
nusikalstamos veiklos arba dėl gaisro, potvynio, kitų 
nenumatytų aplinkybių; 

    
 

- apskaitos politikos keitimus;      
- atsiradimą ar buvimą įvykių, kurie galėtų sukelti 
abejonių dėl įmonės veiklos tęstinumo;     

 

- kitas rizikos sritis ar nenumatytas aplinkybes, turinčias 
įtakos audituojamam laikotarpiui ir (arba) įmonės veiklai 
artimiausius vienerius metus. 

    
 

Patikrinti, ar teisingai ir pakankamai pobalansiniai įvykiai 
pateikti ir atskleisti metinėje finansinėje atskaitomybėje.     

 

  

Atliekant pobalansinių įvykių auditą reikia nustatyti įvykius, buvusius iki auditoriaus išvados 

surašymo datos, dėl kurių reikėtų atlikti finansinės atskaitomybės koregavimą arba pateikti tokių įvykių 

atskleidimą joje. Jeigu faktai nustatyti po auditoriaus išvados pasirašymo datos, bet dar nepaskelbus 

finansinės atskaitomybės, o auditoriaus išvada dar audituojamam subjektui nepateikta, auditorius 

įvertinęs pobalansinių įvykių reikšmingumą gali pareikšti sąlyginę nuomonę arba atsisakyti ją pareikšti. 

Jeigu išvada jau pateikta audituotam subjektui, būtina prašyti jos neskelbti. Tokią išvadą paskelbus, 

auditorius turi imtis veiksmų, jog šia išvada nebūtų remiamasi. Pažymėtina, kad po išvados pasirašymo 

auditorius nebėra įpareigotas atlikti audito procedūras. Audituoto subjekto vadovybės pareiga pranešti 

auditoriui apie įvykius, kurie įvyko nuo išvados pasirašymo iki finansinės atskaitomybės paskelbimo 

datos. 

 

11.7. Apgaulių tyrimas 

 
Finansinių ataskaitų audito metu siekiama nustatyti, ar finansinėse ataskaitose yra reikšmingų 

iškraipymų. Finansinės informacijos iškraipymai gali atsirasti dėl klaidų ir apgaulių. Tai gali būti ir 

apskaičiavimo klaida, apgaulė ar klaidingas apskaitos taisyklių aiškinimas. Kaip jau buvo minėta, 

iškraipymai laikomi reikšmingais, jei jie gali daryti įtaką finansinių ataskaitų vartotojų priimamiems 

sprendimams. Klaidų – netyčinių apsirikimų – galima išvengti diegiant ir tobulinant kontrolės 

procedūras buhalterinės apskaitos sistemoje ir verslo procesuose [25]. Apgaulė yra sudėtingesnė 
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ekonominė kategorija. Apgaule laikomi tyčiniai veiksmai, dėl kurių finansinėje atskaitomybėje 

pateikiami melagingi faktai. Tai gali būti manipuliavimas finansine informacija, turto pasisavinimas, 

sunaikinimas, apgaulingas pareiškimas apie įmonės veiklą, neteisėta veikla, apgaulingas apskaitos 

vedimas. Vis daugiau aptinkama apgaulių, susijusių su įmonės ir darbuotojų veiksmais, ieškant naudos 

įmonei arba jiems patiems. Ypač dažnai pasitaikančios apgaulės – tai mokesčių nuslėpimas, 

manipuliavimas pajamų ir pelno sumomis, fiktyvių išlaidų registravimas, neteisingas ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo, darbo užmokesčio, premijų, socialinio draudimo, komandiruočių, reprezentacinių ir kitų 

išlaidų apskaičiavimas [41, p. 51]. Apgaulė negali būti tapatinama su klaida. Kaip buvo minėta, 

apgaulės yra sąmoningos, tyčinės klaidos, piktos darbuotojų valios išraiška ir neteisėti veiksmai. Tik 

suradus klaidas, ištyrus jų požymius, galima nustatyti, ar jos buvo padarytos sąmoningai, siekiant 

pasipelnymo ir kitų piktavališkų tikslų, ar atsirado ne iš blogos valios. Tačiau dažnai būna labai sunku 

atskirti, kur yra klaida, o kur apgaulė. 

Išskiriamos penkios svarbiausios apgaulių rūšys [25]: 1) korupcija; 2) neteisėtas turto 

pasisavinimas; 3) neteisėtas paslaugų pasisavinimas; 4) apgaulingos ataskaitos; 5) apgaulingi 

pranešimai. Pasiūlytas vidaus kontrolės ir audito požiūriu svarbus apgaulių skirstymas pagal 

vykdytojus: apgaulės gali būti įvykdytos įmonės darbuotojų, vadovybės (kaip atskirą grupę išskirti 

aferas su investicijomis) ir trečiųjų asmenų. Apgaulės požymius tikslinga tirti apskaitos dokumentuose, 

apskaitos registruose  ir finansinėje atskaitomybėje. 

Nors apgaules taikant audito procedūras galima aptikti, tačiau visiškai jų išvengti neįmanoma, 

nes jos gali būti padarytos taikant įvairius būdus. Labiausiai praktikoje paplitęs yra pajamų padidinimas 

siekiant geresnių veiklos rezultatų. Kiti apgaulės būdai gali būti šie [30, p.39]: 

• turto padidinimas; 

• įsipareigojimų padidinimas arba sumažinimas; 

• išlaidų padidinimas arba sumažinimas. 

Apgaules sąlygoja siekis išvengti mokesčių bei pagerinti veiklos rezultatus. Jos mažina finansinių 

ataskaitų patikimumą. Daugelis apgaulių atvejų yra susiję su sudėtingomis finansinėmis operacijomis. 

240 – ame Tarptautiniame audito standarte nurodyta, kad auditorius turi išnagrinėti informacijos 

iškraipymus, kurie atsiranda dėl [59]: 

• apgaulės būdu pateiktos finansinės atskaitomybės (iškraipomos, praleidžiamos ar 

neatskleidžiamos sumos, tyčinis apskaitos principų nesilaikymas, apskaitos įrašų keitimas ir 

kt.); 
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• neteisėto turto pasisavinimo (materialiojo ir nematerialiojo turto vagystė; įplaukų 

pasisavinimas; veiksmai, priverčiantys įmonę mokėti už negautas prekes ar paslaugas ir kt.). 

  Audito objektyvumo principas reikalauja, kad auditorius išreikštų savo nuomonę apie apgaulių 

buvimą finansinėse ataskaitose ir jų įtaką informacijos patikimumui. Auditorius turi nustatyti klaidas ar 

apgaulę, kai jie yra reikšmingi, tačiau dėl įgimtų audito apribojimų ši atsakomybė nėra absoliuti. 

Tikimybė, kad atliekant auditą bus nustatytos klaidos, yra kur kas didesnė, nei kad bus nustatyta 

apgaulė. Apgaulės schemos kuriamos gerai išanalizavus apskaitos ir vidaus kontrolės spragas. 

Pagrindinė atsakomybė už apgaulės prevenciją ir jos nustatymą tenka įmonės vadovybei ir už valdymą 

atsakingiems asmenims ir auditas jos nepanaikina. Todėl svarbu, kad vadovybė, prižiūrima už valdymą 

atsakingų asmenų, daug dėmesio skirtų apgaulės prevencijai ir atgrasančioms priemonėms, kurios 

įtikintų asmenis nesiimti apgaulės. Apgaulės atvejai tampa vis didesne problema auditorių klientams, 

todėl nurodymai auditoriams šiuo klausimu nuolat tobulinami. Dėl auditui būdingų įgimtų apribojimų 

išlieka rizika, kad kai kurie finansinių ataskaitų iškraipymai, kuriuos sąlygoja apgaulės, gali būti 

neaptikti, netgi jeigu auditas buvo tinkamai suplanuotas ir atliktas pagal Tarptautinių audito standartų 

reikalavimus. 

Atliekant apgaulių auditą, reikia išsiaiškinti, kas daro apgaules audituojamame subjekte – 

vadovybė ar darbuotojai, nustatyti, sritis, kuriose daromos apgaulės (žr. 18 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apgaulės 

Apgaulės dėl vadovų kaltės Apgaulės dėl darbuotojų kaltės 

Suokalbiai su trečiosiomis šalimis už 
įmonės ribų 

Informacijos iškraipymai atsirandantys 
dėl 

Apgaulės būdu pateiktos 
finansinės atskaitomybės 

Neteisėto turto 
pasisavinimo 
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18 pav. Apgaulių įtaka informacijos vartotojų sprendimams 

Šaltinis: Mackevičius J. 2009. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir 

vertinimas. Vilnius: TEV, p. 263. 

 Apgaule laikytini tokie veiksmai, kaip: dokumentų ir registrų klastojimas, pakeitimas arba 

manipuliavimas; įmonės turto iššvaistymas; duomenų apie ūkines operacijas nepavaizdavimas 

dokumentuose ir registruose; neatliktų operacijų įforminimas. Neteisingas apskaitos principų taikymas 

taip pat laikytinas apgaule. Apgaulių atsiradimo sąlygos gali būti įvairios, tačiau ekonominėje 

literatūroje išskiriamos šios pagrindinės sąlygos (žr. 31 lentelę). 

Apgaulių atsiradimo sąlygos 

31 lentelė 

Sąlygų grupės Sąlygų detalizavimas 

1. Sąlygos, susijusios su 

įmonės vadovybės dora, 

kompetencija ir veiklos 

stiliumi 

1. Vadovybės struktūroje dominuoja vienas asmuo (arba maža grupė 

asmenų). 

2. Nėra veiksmingos stebėtojų tarybos ar kito priežiūros instituto. 

3. Netinkamas vadovybės požiūris į verslą, riziką ir konkurencinę 

aplinką. 

4. Vadovai pernelyg pasitikintys, kuria gigantiškus planus, veikia 

esant didžiulei rizikai. 

5. Vadovai ignoruoja įmonių veiklos planavimą, buhalterinę apskaitą 

ir kontrolę. 

6. Netinkamas įmonės vadovų veiklos stilius (pvz., polinkis užmegzti 

glaudžius santykius su įmonės padalinių vadovais ir kitais 

darbuotojais, yra pernelyg agresyvūs, impulsyvūs, mėgstantys riziką ir 

pan.). 

7. Vadovų priekaištinga reputacija ir nerimą keliančios silpnybės 

(pvz., girtuokliavimas, potraukis į narkotikus, azartinius žaidimus ir 

kt.), nerūpestingumas ir nepareigingumas. 

Informacijos vartotojų neteisingos išvados ir sprendimai 
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8. Įmonės vadovybės nekompetencija, nesugebėjimas priimti 

optimalių valdymo sprendimų (trūksta konkrečių vadybos, 

buhalterinės apskaitos, planavimo, prognozavimo teisės, finansų ir 

kitų mokslų žinių). 

9. Nesutvarkyta valdymo sistema, netolygiai paskirstytos vadybininkų 

funkcijos ir atsakomybė. 

10. Nesutarimai tarp įmonės vadovybės ir padalinių vadovų bei 

darbuotojų. 

11. Mažėja darbo drausmė įmonėje. 

2. Sąlygos, susijusios   

su įmonės darbuotojais 

1. Susiklostę nepalankūs santykiai vienas kito atžvilgiu tarp 

darbuotojų, tarpusavio  ryšių praradimas. 

2. Nepakankamas darbuotojų profesionalumo, sąžiningumo ir 

patikimumo lygis. 

3. Ilgalaikis kai kurių profesijų darbuotojų trūkumas. 

4. Dažna buhalterių, finansininkų, teisininkų ir vidaus auditorių kaita. 

5. Personalas (pagrindinis, bet nebūtinai) neina atostogų. 

6. Darbuotojai laikosi atsakomybės už tas funkcijas, kurias galėtų 

lengvai  perduoti kitiems. 

7. Netinkamai paskirstyta tarp darbuotojų tam tikrų veiklos sričių 

kontrolė. 

8. Netinkamai paskirstyta materialinė atsakomybė tarp darbuotojų, su 

jais nesudarytos materialinės atsakomybės sutartys. 

9. Netinkamas darbuotojų pareigų ir teisių suderinimas ir darbo 

paskirstymas. 

10. Darbuotojų asmeninės problemos (buitinės, finansinės, sveikatos, 

išlaidus  gyvenimo būdas ir kt.). 

11. Nepasitenkinimas darbo užmokesčiu. 

12. Nepasitenkinimas darbu ir vadovybės elgesiu. 

13. Psichologinė darbuotojo izoliacija. 

3. Sąlygos, susijusios su  

organizacine įmonės struktūra 

1. Nesaugi pinigų ir vertybinių popierių bei materialinių vertybių 

laikymo sistema. 

2. Laisvas priėjimas prie materialinių vertybių. 
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3. Bloga sandėlių ūkio ir administracinių pastatų apsaugos sistema. 

4. Netinkamas įmonės antspaudų, blankų ir įvairių dokumentų 

laikymas. 

5. Silpni informaciniai ryšiai tarp įmonės padalinių. 

6. Per didelis arba per mažas  padalinių skaičius. 

7. Įmonės veiklos pobūdis ir tikslai, nesuderinti su organizacine 

valdymo struktūra. 

8. Nevykusiai vykdoma įmonės reorganizacija, nepamatuotai 

steigiami arba likviduojami įmonės filialai. 

9. Pernelyg dažnai taikomos naujos technologijos ir programos 

nespėjus jų įvaldyti ir įvertinti, keičiamos kitomis. 

4. Sąlygos, susijusios su 

finansine įmonės būkle ir 

veiklos rezultatais 

1. Blogi mokumo rodikliai, didėja trumpalaikiai ir ilgalaikiai 

įsipareigojimai. 

2. Dideli veiklos nuostoliai. 

3. Apyvartinis kapitalas neadekvatus įmonės plėtrai, blogas jo 

manevringumo koeficientas. 

4. Blogėjantys pajamų rodikliai (siekiant juos gerinti, rizikuojama 

parduodant prekes į kreditą, keičiama verslo praktika ir apskaitos 

politika). 

5. Įmonės stengimasis parodyti didesnį pelną, kuriuo būtų palaikoma 

jos akcijų rinkos kaina arba gaunamas kreditas. 

6. Pinigų srautų iš pagrindinės, finansinės ir investicinės veiklos 

mažėjimo tendencija. 

7. Pelnas daug mažesnis už vidutinį ūkio šakos pelną. 

8. Įmonėje sukaupta per daug atsargų arba, atvirkščiai, jų turėtų būti 

kur kas mažiau, atsižvelgiant į įmonės veiklos apimtį ir pobūdį. 

5. Sąlygos, susijusios su  

įmonės veiklos organizavimu  

ir atliekamomis ūkinėmis  

operacijomis 

1. Įmonė gausiai investuoja į veiklos sritis ar produktus, kurie turėtų iš 

esmės  ir greitai keistis. 

2. Įmonė labai priklauso nuo vieno ar kelių produktų, tiekėjų arba 

pirkėjų. 

3. Atliekamos neįprastos ūkinės operacijos (ypač likus mažai laiko iki 

metų pabaigos). 
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4. Atliekamos sudėtingos ar neįprastos ūkinės operacijos su 

susijusiomis šalimis. 

5. Pernelyg didelės sumos, sumokėtos už paslaugas (pavyzdžiui, 

teisininkams, konsultantams, ekspertams ir kt.). 

6. Didelės ūkinių operacijų, programų ir projektų sumos, kurios 

neretai slepiamos nuo kai kurių darbuotojų. 

7. Atliekama labai daug smulkių pardavimo ar pirkimo operacijų. 

8. Didelė dalis atsiskaitymų už parduodamas ar perkamas prekes 

daroma grynaisiais. 

9. Pinigų mokėjimo ar gavimo terminai atidedami ilgam laikotarpiui. 

10. Priverstinis veiklos nutraukimas, taip pat gamybinio ir techninio 

proceso ritmo sutrikimas ir prastovos. 

11. Besitęsiančios bylos teisme. 

6. Sąlygos, susijusios su 

apskaita, auditu ir vidaus 

kontrolės sistema 

1. Dažnai keičiama įmonės buhalterinės apskaitos politika. 

2. Blogos buhalterijos darbuotojų darbo sąlygos. 

3. Vyrauja sudėtingos apskaitos procedūros arba skaičiavimai, kuriuos 

sunku kontroliuoti. 

4. Negalima gauti informacijos iš kompiuterinių duomenų bazės dėl 

duomenų trūkumo. 

5. Padaryta daug pakeitimų kompiuterinėse programose, tačiau šie 

pakeitimai nepagrįsti dokumentais ir neaprobuoti. 

6. Blogai sutvarkytos bylos, apskaitos dokumentuose ir registruose 

daug pataisymų, ūkinės operacijos atliktos nesilaikant nustatytos 

tvarkos. 

7. Netinkamas ūkinių operacijų dokumentų tvarkymas (pavyzdžiui, 

trūksta reikalingo įgaliojimo, nėra su ūkine operacija susijusių 

dokumentų ir kt.). 

8. Netinkamas vadovybės požiūris į audito atlikimą (pavyzdžiui, 

ribojamas audito atlikimo laikas ir apimtis), nepagristi ir neįtikinami 

atsakymai į auditorių pateiktus klausimus. 

9. Iki šiol įmonėje nebuvo atlikta nė vieno nepriklausomo audito. 

10. Silpna vidaus audito kontrolė, negalinti garantuoti klaidų ir 
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apgaulių išaiškinimo ir prevencijos. 

11. Netinkamas pareigų, susijusių su turto apskaita ir jo apsauga, 

paskirstymas. 

12. Kai kurių ūkinių operacijų atlikimas visiškai nekontroliuojamas. 

13. Vadovybė nepaiso vidaus kontrolės sistemos. 

14. Nuolat nepavyksta ištaisyti vidaus kontrolės sistemos trūkumų, 

kurių pašalinimas būtų veiksmingas. 

15. Ilgą laiko tarpą įmonę atestuoja tas pats auditorius. 

7. Išorės sąlygos 1. Nepastovi šalies ekonominė ir politinė padėtis. 

2. Teisės aktų netobulumas ir nepastovumas. 

3. Užsienio valiutos kursų svyravimas. 

4. Mokesčių sistemos kaita. 

5. Palūkanų normų kaita. 

6. Aukštas infliacijos arba defliacijos lygis. 

7. Aukštas korupcijos ūkio šakoje, kurioje funkcionuoja įmonė, lygis. 

8. Ūkio šakos nuosmukis, nestabilumas, įmonių bankrotai. 

9. Darbo rinkos pokyčiai, naujų konkurentų atsiradimas. 

10. Įmonės partnerių ir savininkų nesutarimai bei sutartų sąlygų 

nesilaikymas. 

11. Aukštas nedarbo lygis. 

12. Įvairių nusikaltimų skaičiaus didėjimas. 

13. Emigracija ir imigracija. 

Šaltinis: Mackevičius J. 2012. Apgaulių gyvavimo ciklas ir sąlygos, didinančios jų atsiradimo riziką. 

Verslas: teorija ir praktika,  Nr. 13(1), p. 53. 

 

Taikant tradicinius audito metodus atskleisti apgaulę yra sudėtinga. Būtina nustatyti apgaulėms 

tirti būtinas specifines procedūras, kurios padėtų atskleisti faktus, patvirtinančius apie įvykdytus 

neteisėtus veiksmus: būtina analizuoti „apgaulės trikampį“: 1) tiriamų asmenų požiūrį į apgaules; 2) 

motyvus arba spaudimą įvykdyti apgaulę, 3) sąlygas, kurioms susiklosčius, galima įvykdyti apgaulę. 

Tam tikslui sukurtas auditoriaus veiksmų aptikus aplinkybes, rodančias klaidų ir apgaulių buvimo 

galimybę, algoritmas.  

Paprastai apgaulių padaugėja tuo metu, kai audituojamasis subjektas susiduria su finansine 

krize, kurią gali sukelti tokios aplinkybės, kaip investicijos, kurios nedavė numatomo efekto, nėra 
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finansavimo šaltinio (neturima ką užstatyti ar bankas nepasitiki projekto sėkme), mažas pelningumas, 

mėginimas išplėsti rinką neturint pakankamo finansavimo, įsigyjama nauja įmonė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimai temai pakartoti 

 

1. Kas yra ilgalaikis turtas? 

2. Kokie pagrindiniai ilgalaikio materialiojo turto audito tikslai? 

3. Kokios išskiriamos pagrindinės ilgalaikio turto audito ypatybės? 

4. Kokie yra pagrindiniai ilgalaikio turto audito etapai? 

5. Kas vadinama trumpalaikiu turtu? 

6. Kokie yra atsargų audito etapai? 

7. Kokie pagrindiniai klausimai analizuojami atliekant atsargų auditą? 

8. Kokie pagrindiniai klausimai analizuojami atliekant per vienerius metus gautinų sumų auditą? 

9. Kokie pagrindiniai pinigų audito tikslai? 

10. Kokie pagrindiniai nuosavo kapitalo audito tikslai? 

11. Kokios pagrindinės užduotys atliekamos įsipareigojimų audito metu? 

12. Kokios pagrindinės užduotys atliekamos pajamų ir sąnaudų audito metu? 

13. Kas vadinama pobalansiniais įvykiais? 

14. Kas laikoma apgaule? 

15. Ką vadiname klaida? 

16. Kokios pagrindinės apgaulių atsiradimo sąlygos? 

17. Kokią įtaką apgaulės daro informacijos vartotojų priimamiems sprendimams? 
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12. VEIKLOS AUDITO YPATUMAI 
 

Veiklos auditas yra pakankamai nauja sritis audito istorijoje. Jo plėtra yra tiesiogiai susijusi su 

politikos bei viešojo administravimo raida. Veiklos auditas skatina audituojamą subjektą daugiau 

dėmesio skirti veiklos ekonomiškumui, efektyvumui, rezultatyvumui, o teikiamos rekomendacijos 

padeda tobulinti veiklą, taupyti lėšas, mažinti išlaidas, gerinti paslaugų kokybę, stiprinti valdymo, 

administracinius, organizacinius procesus, siekti nustatytų tikslų. Be to, veiklos audito metu vertinama 

ne tik organizacijų veikla atsižvelgiant į ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo  aspektus, bet 

siekiant  tikslesnių rezultatų, veiklos audito metu gali būti nagrinėjamos atskiros programos, o norint 

susidaryti kompleksišką vaizdą – gali būti atliekamas sistemos auditas. 

 

12.1. Veiklos ekonomiškumo auditas  
 

   Ekonomiškumas – tai panaudotų išteklių, kurių reikia tam tikram rezultatui gauti (pagaminti 

prekę, suteikti paslaugą ir pan.), minimizavimas, išlaikant tam tikrą to rezultato kokybę [54, p.27]. 

Ekonomiškumas gali būti suprantamas kaip taupus išteklių, reikalingų rezultatui gauti, naudojimas 

išlaikant atitinkamą to rezultato kokybę [15, p.30]. Šis kriterijus leidžia pasirinkti pigiausią arba 

ekonomiškiausią būdą, norint pasiekti konkretų rezultatą. Įvairius rezultatus galima palyginti 

tarpusavyje pagal panaudotų išteklių kaštus, nes visų rezultatų kokybė yra vienoda. Ištekliai tam tikrai 

prekei pagaminti ar paslaugai suteikti yra įvairūs, jų gali būti daug, tačiau kiekvienas jų gali būti 

įvertintas ekonomiškumo kriterijumi. Ekonomiškumas, kartais dar vadinamas taupumu, yra 

paprasčiausias ir lengviausiai apskaičiuojamas, nes jis vertina tik kaštus. 

Ekonomiškumo auditas apima nustatymą [43, p. 463]:  
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• ar ištekliai įsigyjami, saugomi ir naudojami ekonomiškai ir efektyviai;  

• kokios yra neekonomiškumo priežastys;  

• ar organizacija siekdama ekonomiškumo laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. 

 Ekonomiškumo požiūriu veikla vertinama pastebėjus, kad reikiamai produktų (paslaugų) apimčiai 

ir kokybei bei reikiamiems rezultatams pasiekti panaudotų išteklių (finansinių, žmogiškųjų, 

materialinių ir kt.) sąnaudos galėjo būti gerokai mažesnės. Atliekant išteklių ekonomiškumo auditą 

dėmesys sutelkiamas į finansinių bei fizinių išteklių ekonomiškumą. 

Finansinių išteklių ekonomiškumo auditas apima pinigines išlaidas specifiniams nepiniginiams 

ištekliams, tokiems kaip darbuotojai, kvalifikacija, įranga. Vertinama, ar jie buvo tinkamai ir 

kokybiškai susieti su programos poreikiais. Jeigu programai naudojamos skolintos lėšos, tai taip pat 

reikia įvertinti finansavimo išlaidų ekonomiškumą. Pridėtinės išlaidos taip pat gali būti įvertintos, 

lyginant jas su panašių programų išlaidomis. Fizinių išteklių naudojimo ekonomiškumo auditas nustato, 

pavyzdžiui, ar patalpų plotai yra naudojami optimaliai (lyginant su lyginamaisiais vertinimais, 

standartais ar palyginamomis operacijomis). Įrangos išlaidos taip pat turi būti įvertintos: ar įranga yra  

tiesiogiai reikalinga programos reikmėms ir pan. Viena pirmųjų procedūrų, kurią turėtų atlikti 

auditorius tirdamas ekonomiškumą, tai identifikuoti bendruosius rizikos veiksnius (žr. 32 lentelę). 

 

Ekonomiškumo rizikos veiksnių vertinimas 

32 lentelė 

Bendrieji rizikos veiksniai Svarstytini klausimai 

1)   išeikvojimai – naudojami  

ištekliai, kurie nėra būtini  

planuotiems rezultatams  

pasiekti; 

2)   permokėjimai – įsigyjami  

ištekliai neatsižvelgiant į  

ekonomiškumo kriterijų; 

3)   prabangos išlaidos –  

įsigyjami geresnės kokybės 

ištekliai nei pakankami  

planuotiems rezultatams  

pasiekti. 

1) ar organizacija įsigyja tinkamos rūšies ir kokybės bei reikiamą kiekį 

išteklių už mažiausią kainą (pvz., nagrinėjamas viešųjų pirkimų 

konkursų skelbimas, pasiūlymų atrinkimas, sutarčių sudarymas, 

vertinamos organizacijos galimybės įsigyti išteklius); 

2)  ar finansiniai, fiziniai ištekliai naudojami racionaliai; 

3) ar veiklos valdymas atliekamas pagal išmintingo administravimo 

principus ir pažangią valdymo praktiką; 

4) ar organizacija valdo savo išteklius stengdamasi minimizuoti 

bendras sąnaudas; 

5) ar galima buvo priemonę, projektą ar programą parengti ir 

įgyvendinti kitokiu būdu, sumažinant jos sąnaudas; 

6) ar įsigyti ištekliai naudojami, o ne sandėliuojami; 
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7) ar darbuotojų personalas visada tinkamai panaudojamas; 

8) ar organizacija taiko optimizavimo metodus. 

Šaltinis: Mackevičius J., Daujotaitė D. 2011. Veiklos audito elementai: analizė ir auditas. Socialinių 

mokslų studijos, p. 464. 

 Veiklos ekonomiškumo audito metu vertinamos viešųjų pirkimų procedūros, siekiant nustatyti, 

ar viešųjų pirkimų procedūra leido pasiekti geriausią kokybės ir kainos santykį.  

 

12.2. Veiklos efektyvumo auditas 

 

Efektyvumas yra pageidautinų veiklos rezultatų ir panaudotų tiems rezultatams pasiekti 

kompleksinių išteklių, indėlių, kaštų bei kitų resursų santykis [54, p. 29]. Efektyvumo sąvoka 

literatūroje suprantama ir aiškinama įvairiai: egzistuoja daugybė jos interpretacijų, taikomų 

organizacijų veiklai vertinti, pvz., efektyvumas – tai [43, p. 465]: 1) santykis tarp produkto (prekių, 

paslaugų) ir jam pagaminti sunaudotų išteklių; 2) išteklių, reikalingų produkcijos vienetui pagaminti ar 

įsigyti, įvertinimas; 3) pageidautinų veiklos rezultatų ir panaudotų tiems rezultatams pasiekti 

kompleksinių išteklių santykis; 4) faktinių rezultatų lyginimas su sunaudotais ištekliais. 

Efektyvumo auditas atliekamas tada, kai siekiama ištirti, ar subjektas (pvz., programos ar projekto 

vykdytojai) gali pagerinti rezultatų apimtis ar kokybę, nedidindami naudojamų išteklių. Pagrindinis 

efektyvumo audito klausimas yra toks: ar, naudojant turimus išteklius, rezultatai buvo optimizuoti 

kiekybės, kokybės ir terminų laikymosi požiūriais. Todėl galima manyti, kad efektyvumo matas – tai 

priartėjimo prie tikslo pasiekimo optimalus lygmuo. Tikslas turėtų būti atskaitos taškas, sprendžiant 

efektyvumo problemą. Kaip ir ekonomiškumo audite, viena pirmųjų procedūrų, kurią turėtų atlikti 

auditorius atlikdamas efektyvumo auditą, yra bendrųjų rizikos veiksnių identifikavimas (žr. 33 lentelę). 

 

Efektyvumo rizikos veiksnių vertinimas 

33 lentelė 

Bendrieji rizikos veiksniai Svarstytini klausimai 

1)  praradimai – panaudojus 

išteklius nepasiekti numatytieji 

rezultatai; 

2) neoptimalus išdirbių ir išteklių 

santykis – žemas darbo našumo 

1) ar programos tinkamai parengtos ir suplanuotos, ar jos aiškios, 

nuoseklios; 

2)  ar programai apibrėžti tikslai ir numatytos priemonės (teisinės, 

finansinės ir kt.) yra tinkamos, nuoseklios, aktualios; 

3)  įvertinti organizacijos struktūros, sprendimų priėmimo proceso 
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lygis; 

3) lėtas intervencijos (politikos, 

programos, priemonės, projekto)  

įgyvendinimas; 

4) nepastebėti ir nekontroliuojami 

išorės veiksniai – išlaidos, skirtos 

privatiems asmenims, kurių 

neapima intervencija. 

ir programos įgyvendinimo valdymo sistemos efektyvumą; 

4)  ar programa papildo, ar dubliuoja kitas susijusias programas, iš 

dalies su jomis sutampa ar joms prieštarauja; 

5)  ar efektyviai naudojami žmonių, finansiniai ir kiti ištekliai; 

6) ar viešųjų paslaugų kokybė atitinka žmonių lūkesčius ar 

numatytus tikslus; 

7) nustatyti sistemos tinkamumą programos efektyvumui vertinti ir 

stebėti bei programos ataskaitoms teikti; 

8) įvertinti valstybės investicijų ir programų ir (ar) jų komponentų 

efektyvumą, t. y. ar pasiekti tikslai; 

9) išanalizuoti gautų rezultatų ir nustatytų problemų priežastis 

siekiant nustatyti būdus, kaip padaryti veiklas ir programas 

efektyvesnes; 

10) nustatyti santykinį alternatyvių būdų naudingumą užtikrinant 

geresnius rezultatus ar šalinant veiksnius, mažinančius programos 

efektyvumą. 

Šaltinis: Mackevičius J., Daujotaitė D. 2011. Veiklos audito elementai: analizė ir auditas. Socialinių 

mokslų studijos, p. 466. 

Svarbiausias akcentas apibūdinant efektyvumą yra tai, kad pabrėžiamas kompleksinis išteklių 

panaudojimas, turint omenyje, kad ištekliai nėra vien išlaidos, kaip kad ekonomiškumo atveju. 

Vertinant išteklių panaudojimo efektyvumą, veiklos rezultatai lyginami su panaudotais ištekliais ir 

siekiama, kad išlaidos būtų kuo mažesnės, o rezultatas kuo geresnis [14, p.22]. 

 

12.3. Veiklos rezultatyvumo auditas 

 

Rezultatyvumo auditas apima veiklos rezultatų ir veiklos poveikio vertinimą, kurie ne visada 

tinkamai atskiriami. Rezultatyvumas gali būti nustatytas įvairiais būdais, įskaitant produkcijos kiekį, 

kokybę, savalaikiškumą. Audituojant veiklos rezultato kiekio duomenis (mastą), pagrindinis klausimas 

yra tas, koks vienetų skaičius atitinka reikalavimus ir poreikius. Vienas iš metodų, siekiant nustatyti 

programos rezultato kiekio adekvatumą, yra nagrinėjimas neįvykdytų užduočių ar darbo procesų. Kitas 

– išmatuoti rezultato santykį, lyginant jį su poreikiais (paslaugų prašymai). Rezultato kokybę rodo tai, 

ar baigti vienetai neturi defektų, paslaugų adekvatumas. Kokybė gali būti rezultato vieneto požymis. 

Auditoriai taip pat gali nuspręsti išmatuoti kokybės kainą, nagrinėdami išteklius, sunaudotus 
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defektams, nesėkmėms taisyti, kokybei kontroliuoti, baudoms rinkti, garantiniam taisymui ir kt. 

Produkcijos savalaikiškumas siejasi su darbo baigimo ir pristatymo greičiu. Auditoriai gali išmatuoti 

produkcijos ar paslaugų atlikimą (arba ne) nustatytu laiku, taip pat atidėjinių būsimoms išlaidoms 

suformavimą ir pan. Rezultatyvumo vertinimas pradedamas nuo audituojamo subjekto ar objekto tikslų  

nustatymo analizės. Vertinant rezultatyvumą pasiekti rezultatai lyginami su nustatytais tikslais, 

atsižvelgiant į tiems tikslams pasiekti sunaudotus išteklius.  Rezultatyvumo auditą tikslinga pradėti nuo 

bendrųjų rizikos veiksnių identifikavimo ir vertinimo (žr. 34 lentelę). 

Rezultatyvumo rizikos veiksnių vertinimas 

34 lentelė 

Bendrieji rizikos veiksniai Svarstytini klausimai 

1)   netinkamai parengta politika  

– neadekvatus reikmių įvertinimas, 

neaiškūs ar nenuoseklūs tikslai, 

neadekvačios intervencijos 

priemonės ar siekių  

neįgyvendinamumas; 

2)   valdymo nesėkmės – nepasiekti  

tikslai, nes vadovybė neteikė 

prioriteto tikslams pasiekti. 

1) ar rezultatyviai valdomos, reguliuojamos, organizuojamos 

atliekamos, stebimos ir vertinamos programos, organizacijos ir 

veiklos; 

2) ar organizacijų veikla atitinka nustatytus tikslus ir 

reikalavimus; 

3) ar viešosios paslaugos kokybiškos, orientuotos į klientą ir 

teikiamos laiku; 

4) ar programų tikslai pasiekiami esant pagrindžiamoms 

sąnaudoms ; 

5) ar matomas tiesioginis ar netiesioginis socialinis, ekonominis 

ir aplinkosauginis veiklos poveikis atsirado dėl veiklos ar dėl 

kitų priežasčių; 

6) ar yra veiksnių, trukdančių pasiekti patenkinamą 

veiksmingumą ar tikslus. 

Šaltinis: Mackevičius J., Daujotaitė D. 2011. Veiklos audito elementai: analizė ir auditas. Socialinių 

mokslų studijos, p. 469. 

 

Visi veiklos audito elementai – tiek ekonomiškumas, tiek efektyvumas, tiek rezultatyvumas yra 

vienodai svarbūs, todėl tai, kuriam iš trijų reikėtų teikti daugiau dėmesio, turi būti nustatoma kiekvienu 

konkrečiu atveju, bet auditoriai yra skatinami analizės elementu laikyti rezultatyvumą Iš veiklos audito 

nereikalaujama ir juo neturėtų būti siekiama tuo pat metu atlikti nuodugnią visų su ekonomiškumu, 

efektyvumu ir rezultatyvumu susijusių aspektų analizę. Veiklos auditas labiau skirtas kai kuriems 
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atskiriems su ekonomiškumu, efektyvumu, rezultatyvumu ar jų deriniu susijusiems klausimams, 

atsižvelgiant į nustatytą galimą reikšmingą riziką, nagrinėti [43, p. 469]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimai temai pakartoti 

 

1. Kas vadinama ekonomiškumu? 

2. Ką apima ekonomiškumo auditas? 

3. Kokie yra pagrindiniai ekonomiškumo rizikos veiksniai? 

4. Kas vadinama efektyvumu? 

5. Kokiais atvejais atliekamas efektyvumo auditas? 

6. Kokie yra pagrindiniai efektyvumo rizikos veiksniai? 

7. Kas vadinama rezultatyvumu? 

8. Ką apima rezultatyvumo auditas? 

9. Kokie yra pagrindiniai rezultatyvumo rizikos veiksniai? 
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13. AUDITUOJAMO SUBJEKTO FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ 
 

Finansų analizė – tai verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvos įvertinimas remiantis 

atskaitomybes dokumentais, specialiais tyrimais, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais. 

Finansinių ataskaitų analizė padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą 

padėtį ir ateities perspektyvas [46, p. 291]. Įmonės finansinės veiklos analizavimas leidžia susidaryti 

nuomonę apie įmonės padėtį, o kartais padeda racionaliau panaudoti įmonės resursus. Finansinės 

būklės analizei dažniausiai naudojamos 3 pagrindinės jos rūšys – horizontalioji (rodiklių dinamikos), 

vertikalioji (rodiklių struktūros) ir santykinė (koeficientų skaičiavimo) analizė. Horizontalioji analizė 

parodo dviejų arba daugiau laikotarpių finansinių ataskaitų rodiklių pokyčius arba jų dinamiką. 

Rodiklių pokyčiai apskaičiuojami absoliučiais dydžiais ir procentais, kiek pasikeitė vertinamas rodiklis 

lyginant su bazinio laikotarpio rodikliu. Vertikalioji analizė parodo finansinės ataskaitos kiekvieno 

rodiklio santykinį dydį nuo bendro bazinio dydžio, kokią dalį jis sudaro. Rodiklis išreiškiamas 

procentais, o bazinis rodiklis visada sudaro 100%. Santykinė (koeficientų skaičiavimo) analizė parodo 

dviejų tarpusavyje logiškai susijusių ataskaitų rodiklių santykį. Koeficientas  yra rodiklis, kuris sieja du 

apskaitos skaičius ir gaunamas padalinus vieną skaičių iš kito. Finansiniai santykiniai rodikliai 

reikšmingi tada, kai lyginami su [46, p.297]: tos pačios įmonės praėjusio laikotarpio rodikliais; 

numatytais tam tikrais parametriniais rodikliais; tos pačios ūkio šakos kitų įmonių rodikliais; 

pagrindinių konkurentų rinkos rodikliais; šalies ekonomikos rodikliais. 

 

13.1. Informacijos apie audituojamo subjekto finansinę būklę ir veiklos rezultatus šaltiniai 
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Informaciją apie finansinę įmonės būklę ir veiklos rezultatus suteikia finansinė atskaitomybė, kurią 

sudaro šios finansinės ataskaitos: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo 

kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas ir metinis pranešimas. Finansinę įmonės būklę 

apibūdina turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas, o veiklos rezultatus – pajamos ir sąnaudos. 

Norint objektyviai įvertinti finansinę įmonės būklę ir veiklos rezultatus, nepakanka apskaičiuoti 

absoliučiųjų turto, įsipareigojimų, nuosavo kapitalo, pajamų ir sąnaudų rodiklių pokyčius per tam tikrą 

laikotarpį. Labai svarbu skaičiuoti ir vertinti santykinius finansinius rodiklius, susijusius su turtu, 

įsipareigojimais, nuosavu kapitalu, pajamomis ir sąnaudomis. Finansinius santykinius rodiklius galima 

vertinti tik tada, kai įsitikinama, kad finansinėse ataskaitose klaidų nėra, kad visi duomenys yra teisingi 

ir patikimi [45, p.215]. 1 – ame verslo apskaitos standarte „Finansinė atskaitomybė“ nustatyta, kad 

įmonės finansinė atskaitomybė – įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų duomenų ir 

jų aiškinimo rengimas nustatyta forma. Finansinės ataskaitos yra svarbiausias reglamentuotas 

informacijos šaltinis, parodantis įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Finansinės 

ataskaitos skirtos tiek vidaus, tiek išorės vartotojams, kad jie galėtų gauti konkrečios informacijos apie 

įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus, perspektyvas ir pan. Finansinėse ataskaitose 

pateikta informacija yra retrospektyvinė, t. y. apibūdina praėjusius laikotarpius.  

Aukščiau minėtame verslo apskaitos standarte nustatyta, kad finansinių ataskaitų rinkinį sudaro (žr. 

15 priedą) [63]:  

• balansas;  

• pelno (nuostolių) ataskaita;  

• nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;  

• pinigų srautų ataskaita;  

• aiškinamasis raštas.  

Įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydis ir struktūra paskutinę ataskaitinio laikotarpio 

dieną pateikiama balanse. Nuosavo kapitalo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami nuosavo 

kapitalo pokyčių ataskaitoje. Per ataskaitinį laikotarpį įmonės uždirbtos pajamos, patirtos sąnaudos ir  

gautas pelnas (ar nuostoliai) pateikiami pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pinigų srautų ataskaitoje 

pateikiami pinigų srautai suklasifikuoti pagal įmonės veiklos rūšis:  pagrindinę, investicinę ir finansinę 

veiklą. Aiškinamajame rašte papildomai apibūdinami  finansinių ataskaitų straipsniai, kad  šių ataskaitų 

informacijos vartotojai geriau galėtų suprasti įmonės veiklos specifiką, įvertinti jos finansinę būklę ir 

priimti pagrįstus sprendimus. 
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Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme numatyti du finansinių ataskaitų 

rinkiniai – finansinių ataskaitų (žr. 15 priedą) ir sutrumpintų finansinių ataskaitų (žr. 16 priedą). 

Sutrumpintą balansą, sutrumpintą  pelno (nuostolių) ataskaitą ir sutrumpintą  aiškinamąjį  raštą  įmonės 

gali sudaryti pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 24 straipsnio 

nuostatas. Atkreiptinas dėmesys, kad įmonės, turinčios teisę sudaryti sutrumpintas finansines 

ataskaitas, gali jas sudaryti be pinigų srautų ataskaitos. Be to, tokios įmonės gali sudaryti pilną, t.y. 

nesutrumpintą finansinę atskaitomybę. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma yra tokia pati tiek 

sudarant pilną, tiek ir sutrumpintą finansinę atskaitomybę. Finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka 

smulkiai išdėstyta Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartuose: 1-ame „Finansinė 

atskaitomybė“, 2-ame „Balansas“, 3-iame „Pelno (nuostolių) ataskaita“, 4-ame „Nuosavo kapitalo 

pokyčių ataskaita“, 5-ame „Pinigų srautų ataskaita“ ir 6-ame „Aiškinamasis raštas“. Jeigu finansinė 

atskaitomybė parengta nesilaikant Verslo apskaitos standartų reikalavimų, tai priežastys turi būti 

nurodytos aiškinamajame rašte. Nesilaikyti verslo apskaitos standartų reikalavimų leidžiama tik vienu 

atveju – norint tiksliai parodyti įmonės finansinę būklę ir pinigų srautus.  

Finansinių ataskaitų sudedamosios dalys yra tarpusavyje susijusios, nes jose tos pačios ūkinės 

operacijos ar ūkiniai  įvykiai pateikiami skirtingi aspektais. Nors kiekvienoje finansinėje ataskaitoje 

pateikta informacija skiriasi nuo kitų finansinių ataskaitų informacijos, tačiau kiekviena atskira 

ataskaita negali patenkinti visų informacijos vartotojų konkrečių poreikių. Pvz., pelno (nuostolių) 

ataskaita leidžia susidaryti nuomonę apie įmonės pelningumą, tačiau ši nuomonė bus neišsami be 

balanso, nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų informacijos. Skaitydamas pelno 

(nuostolių) ataskaitą, kreditorius gali susidaryti nuomonę, kad uždirbto pelno užteks grąžinti  paskolą, 

tačiau pinigų srautų gali nepakakti, kad paskola būtų grąžinta. Aiškinamajame rašte vartotojams 

papildomai paaiškinami tam tikri finansinių ataskaitų straipsniai. Informacijos reikšmingumo 

vartotojams požiūriu negalima išskirti nė vienos finansinės ataskaitos, jos visos yra reikšmingos. 

Finansinės ataskaitos yra pagrindinis finansinės analizės šaltinis, todėl labai svarbu, kad kiekvienas 

analitikas gerai išmanytų ataskaitų sudarymo principus, jų rodiklių apskaičiavimo ir analizės metodiką 

[48, p. 62]. Tik kokybiškai atlikta finansinių ataskaitų analizė teikia visapusiškai naudingą informaciją 

tiek vidaus, tiek išorės vartotojams.  

 

13.2. Audituojamo subjekto finansinių rodiklių analizė 

 

 Įmonių finansinei būklei vertinti naudojama labai daug skirtingų bei įvairių rodiklių. Įvairūs 

rodikliai skiriasi savo svarba ir panaudojimo tikslais. Kadangi finansinių rodiklių yra daug, tai jie 
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finansinės analizės teorijoje yra klasifikuojami į atskiras grupes. Toks grupavimas palengvina jų 

nagrinėjimą. Paprastai išskiriamos tokios santykinių rodiklių grupės: 

• pelningumo; 

• likvidumo arba mokumo; 

• veiklos efektyvumo; 

• kapitalo rinkos. 

 

Pelningumo rodikliai yra pagrindiniai rodikliai, kuriais remiamasi atliekant finansinę analizę, nes:  

• jie geriausiai apibendrina galutinius įmonės pasiekimus; 

• pagal juos yra sprendžiama, kokią realią naudą gaus akcininkai ir investitoriai, rizikuodami 

investuoti savo kapitalą. 

Grynasis nuosavo kapitalo pelningumas apskaičiuojamas taip: 

Grynasis pelnas 

Nuosavas kapitalas 

 

Šis rodiklis parodo nuosavo kapitalo sukurtą grynąjį pelną, t.y., kiek litų grynojo pelno tenka 

vienam nuosavybės litui. Svarbus akcininkams, vertinant įmonės pelningumą. Grynasis nuosavo 

kapitalo pelningumas parodo ne tik nuosavo kapitalo sukurtą pelną, bet ir tam tikru mastu – įmonės 

vadovybės darbo efektyvumą naudojant investuotą kapitalą. 

 Grynasis turto pelningumo rodiklis (turto grąža) rodo, ar įmonė efektyviai vartoja savo turtą. 

Jis yra taip apskaičiuojamas: 

 
 

Šis rodiklis parodo visų investicijų įmonėje pelningumą. Turto pelningumo rodiklį visada reikia 

lyginti su kapitalo rinkoje nusistovėjusiomis palūkanų normomis ir siekti, kad jis būtų bent 2 − 3 proc. 

už jas didesnis [45, p. 216]. 

  Grynasis pardavimų pelningumas parodo, kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimų litui. Jis 

apskaičiuojamas taip:  

 
 

Panašią prasmę turi bendrasis pardavimų pelningumas. Jis taip apskaičiuojamas taip: 
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Bendrasis pardavimų pelningumas parodo, kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimų litui. 

Šis rodiklis atspindi pardavimų pelningumą ir padeda kontroliuoti parduotų prekių savikainą bei 

kainodaros politiką. Rodiklis lyginamas su praėjusio laikotarpio ir vidutiniais šakiniais rodikliais. Kuo 

jo reikšmė didesnė, tuo geriau. 

 Santykinių pelningumo rodiklių formulės ir skaitinės reikšmės pateiktos 35 lentelėje. 

 

 

Santykiniai pelningumo rodikliai ir jų skaitinės reikšmės 

 35 lentelė 

Rodiklis Apskaičiavimo tvarka Rodiklio skaitinė reikšmė 

  Gera padėtis Nepatenkinama padėtis 

Bendrasis pardavimų 

pelningumas, % 

Bendrasis pelnas/Pardavimai >15,0 <7,0 

Grynasis pardavimų 

pelningumas, % 

Grynasis pelnas/Pardavimai >10,0 <5,0 

 Grynasis turto 

pelningumas, % 

Grynasis pelnas/Turtas >15,0 <8,0 

Grynasis nuosavo 

kapitalo pelningumas, 

% 

Grynasis pelnas/Nuosavas 

kapitalas 

>20,0 <10,0 

Šaltinis: Mackevičius J., Valkauskas R. 2010. Integruota įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų 

analizės metodika. Verslas: teorija ir praktika, Nr. 11(3), p. 216. 

 

Mokumo rodikliai  arba likvidumo rodikliai apibūdina audituojamo subjekto finansinį 

patikimumą. Šie  rodikliai parodo, ar įmonė pajėgs apmokėti savo įsipareigojimus pasibaigus terminui. 

Grynasis apyvartinis kapitalas parodo įmonės trumpalaikio turto likvidumą – trumpalaikį 

mokumą, t.y., kokia suma mokėjimo priemonės didesnė už trumpalaikius įsipareigojimus. Grynasis 

apyvartinis kapitalas apskaičiuojamas pagal formulę: 
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Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai 

 

Apyvartinis kapitalas funkcionuoja kaip likvidumo rezervas, apsidraudžiant nenumatytais ir 

neplanuotais atvejais. Didesnis apyvartinis kapitalas reikalingas, jeigu įmonė negali skubiai pasiskolinti 

lėšų veiklai vykdyti. Skaičiuojamas rodiklis turėtų būti teigiamas. Neigiama rodiklio reikšmė rodo, kad 

audituojamasis subjektas gali neįvykdyti savo įsipareigojimų. 

Einamojo likvidumo koeficientas rodo, kaip trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius 

įsipareigojimus ir kitas per vienerius metus mokėtinas sumas. Jis parodo įmonės galimybę įvykdyti 

trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą. Einamojo likvidumo koeficientas 

apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Trumpalaikis turtas 

Trumpalaikiai įsipareigojimai  

 

 Einamasis likvidumas priklauso nuo įmonės gebėjimo trumpalaikį turtą paversti pinigais ir  

apmokėti savo skolas bei padengti kitas mokėtinas sumas. Vidutinė rodiklio reikšmė sudaro 1,2 – 2 

kartus. Šis rodiklis turi būti ne mažesnis už vienetą. Žemesnė reikšmė rodo potencialias įmonės 

finansines problemas, nepajėgumą iškart apmokėti skolų. Kritiniu atveju, net ir esant didesnei už 

vienetą rodiklio reikšmei, kai trumpalaikis turtas yra nelikvidus, įmonė gali susidurti su trumpalaikio 

likvidumo problemomis. Aukštesnė nei 2 reikšmė gali rodyti neefektyviai naudojamas atsargas bei 

neefektyviai valdomą kitą trumpalaikį turtą ir įsipareigojimus.  

 

  Kritinio likvidumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Trumpalaikis turtas – Atsargos 

Trumpalaikiai įsipareigojimai  

 

Šis rodiklis yra griežtesnis įmonės likvidumo lygio įvertinimas, nes apskaičiuojant šį rodiklį 

daroma prielaida, kad atsargos nėra likvidžios. Atsargos skaičiuojant šį rodiklį nėra įtraukiamos dėl 

ilgo laikotarpio, kurio greičiausiai prireiktų, norint jas parduoti ir gauti pinigus. Tačiau kita vertus, kai 

kurios atsargos gali būti netgi likvidesnės, negu pirkėjų įsiskolinimas. Pirkėjų įsiskolinimas laikomas 

likvidžiu. Tačiau taip yra tik tuose ekonomikos sektoriuose, kuriuose pirkėjai atsiskaito per labai 

trumpą laiką arba klientams būdingas aukštas kreditingumas.  Jeigu likvidus turtas viršija trumpalaikius 
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įsipareigojimus ir kitas per vienerius metus mokėtinas sumas, laikoma, kad tokia įmonė yra saugi ir 

neturi grėsmės susidurti su trumpalaikio likvidumo problemomis. Praktikoje kritinio likvidumo 

koeficientas svyruoja apie 1.  

Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis – konservatyviausias iš visų likvidumo rodiklių, nes jį 

apskaičiuojant daroma prielaida, kad pirkėjų įsiskolinimas ir kitos per vienerius metus gautinos sumos 

irgi gali būti nelikvidžios. Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 

 

Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis parodo, kokią dalį trumpalaikių įsipareigojimų įmonė 

gali skubiai padengti kritiniu atveju, pasinaudodama faktiškai turima pinigų suma. Šis rodiklis rodo 

įmonės gebėjimą uždirbti pinigus, kuris priklauso nuo įmonės veiklos pobūdžio ir veiklos ciklo 

ypatumų bei pinigų valdymo politikos. Kuo konservatyvesnė įmonės pinigų valdymo politika, tuo 

didesnis laikomų pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis, tuo šis rodiklis aukštesnis. Pakankama šio 

rodiklio reikšmė 0,2 – 0,25. 

Bendrasis skolos koeficientas atspindi, kokia įmonės turto dalis yra įsigyta už skolintas lėšas ir 

apskaičiuojamas pagal formulę: 

Įsipareigojimai 

Turtas 

 

Šis rodiklis yra svarbus kreditoriams, kadangi parodo, kiek apsaugotos jų lėšos. Kuo didesnis 

rodiklis, tuo žemesnis saugumo lygis. Statistikoje šis rodiklis naudojamas skirtingų ekonomikos 

sektorių įmonių bendro įsiskolinimo laipsnio palyginimui. Normalu, kai šis rodiklis sudaro nuo 0,4 iki 

0,6. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo labiau įmonių veikla finansuojama skolintomis lėšomis, o ne 

akcininkų investicijomis. Tuo didesnė ir finansinė rizika. 

  

Veiklos efektyvumo rodikliai apima išlaidų lygio, ilgalaikio turto apyvartumo ir trumpalaikio 

turto apyvartumo rodiklius. Pardavimo savikainos lygio rodiklis parodo įmonės pardavimų ir paslaugų 

savikainos lygį, tenkantį vienam pardavimų litui. Jis apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

Pardavimo savikaina 

Pardavimo pajamos 
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Atsargų apyvartumas rodo, kiek per metus atsargos padaro apyvartų ir apskaičiuojamas pagal 

formulę: 

Pardavimo savikaina 

Atsargos 

 

 Kuo didesnis apyvartumas, tuo greičiau atsargos juda, tuo greičiau jos realizuojamos ir 

uždirbami pinigai. Šis rodiklis apibūdina atsargų realizavimo galimybes. Didesnis atsargų apyvartumas 

mažina įmonės investicijas į atsargas ir didina atsargų valdymo efektyvumą.  

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas rodo, kiek iš pirkėjų gautinos sumos padaro apyvartų per 

metus.  Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Pardavimo pajamos 

Pirkėjų įsiskolinimas 

 

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas apibūdina pirkėjų skolų surinkimo efektyvumą. Didesnė 

rodiklio reikšmė rodo, jog klientai greičiau atsiskaito su įmone už gautas prekes ir paslaugas, ir 

išreiškia aukštesnį įmonės veiklos efektyvumą. 

Ilgalaikio turto apyvartumas parodo, kiek vienas ilgalaikio turto litas uždirba pardavimo 

pajamų. Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Pardavimo pajamos 

Ilgalaikis turtas 

 

Kuo didesnė šio rodiklio reikšmė, tuo su mažesnėmis investicijomis į ilgalaikį turtą uždirbamos 

didesnės pardavimo pajamos. Tai rodo ir aukštesnį įmonės ilgalaikio turto valdymo efektyvumo lygį. 

Ilgalaikio turto apyvartumą lemia įmonės veiklos pobūdis, reikalingų investicijų dydis, priklausantys 

nuo ekonomikos sektoriaus, kuriame veikia audituojamas subjektas, ypatumų. 

Kapitalo rinkos rodikliai parodo, kiek įmonė vertinga kaip nuosavybės / investavimo objektas.  

Vienos akcijos pelnas parodo, kiek įmonės uždirbto grynojo pelno, priskirtino paprastųjų akcijų 

savininkams, tenka vienai apyvartoje esančiai paprastajai akcijai. Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal 

formulę: 

Grynasis pelnas 
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Akcijų skaičius 

 

Tai vienas pagrindinių rodiklių, naudojamų finansų rinkose akcininkų investicijų į įmonių 

akcijas palyginimui bei vertinimui. Šio rodiklio dydį nulemia tiek pelno apskaitos įmonėse ypatumai, 

tiek akcinio kapitalo formavimo sprendimai. Pagal aukščiau pateiktą formulę rodiklis apskaičiuojamas 

tuomet,  kai įmonės akcinį kapitalą sudaro tik paprastosios akcijos. Jeigu yra ir privilegijuotųjų akcijų, 

iš grynojo pelno būtina atimti privilegijuotoms akcijoms skirtus dividendus. 

  Įmonės kapitalizacija (rinkos vertė) – parodo įmonės nuosavo kapitalo rinkos vertę, jeigu už 

visas įmonės akcijas būtų mokama rinkos kaina konkrečiu laiko momentu. Taigi, kapitalizacija – tai 

suma, kurią investuotojas turėtų sumokėti, norėdamas rinkoje įsigyti įmonės akcijų. Šis rodiklis 

apskaičiuojamas pagal formulę: 

Akcijų skaičius X Akcijos rinkos kaina 

 

Apskaičiuojant įmonės kapitalizaciją, atsižvelgiama į apyvartoje esančių paprastųjų vardinių 

akcijų skaičių konkrečiu laiko momentu bei akcijos rinkos kainą. Akcijos kainai rinkoje kylant, 

kapitalizacija didėja ir atvirkščiai.  

 Apibūdinti rodikliai sudaro nedidelę dalį skaičiuojamų santykinių rodiklių. Daugiau rodiklių 

apskaičiavimo pavyzdžių pateikta 14 priede. 

 Literatūroje išskiriami 10 svarbiausių santykinių rodiklių, kurių pakanka finansinei įmonės 

būklei ir veiklos rezultatams įvertinti [45, p.216] (žr.36 lentelę). 

 

Santykiniai finansinės veiklos rodikliai ir jų skaitinių reikšmių įvertinimas 

36 lentelę 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Apskaičiavimo tvarka Rodiklio skaitinė reikšmė 

   gera 

padėtis 

nepatenkinama 

padėtis 

1. Bendrojo trumpalaikio 

mokumo koeficientas 

Trumpalaikis turtas /  

Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

>1,5 <1,2 

 

Greitojo trumpalaikio 

mokumo koeficientas 

Trumpalaikis turtas – 

atsargos /  

>1,2 <1,0 
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Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

3. Bendrasis skolos 

koeficientas 

Visi įsipareigojimai/Turtas <0,5 >0,7 

4. Bendrasis pardavimų 

pelningumas, % 

Bendrasis pelnas/Pardavimai >15,0 <7,0 

5. Grynasis pardavimų 

pelningumas, % 

Grynasis pelnas/Pardavimai >10,0 <5,0 

6.  Grynasis turto 

pelningumas, % 

Grynasis pelnas/Turtas >15,0 <8,0 

7. Grynasis nuosavo kapitalo 

pelningumas, % 

Grynasis pelnas/Nuosavas 

kapitalas 

>20,0 <10,0 

8. Pardavimo savikainos lygis Pardavimo savikaina/  

Pardavimo pajamos 

<0,7 >1,0 

9. Atsargų  

apyvartumas 

 
kartais 

Pardavimo savikaina 

/Atsargos 

Kuo 

didesnis, tuo 

geriau 

 

dienomis 365/Apyvartumas kartais 

10. Apyvartinio kapitalo 

manevringumo koeficientas 

Atsargos/Apyvartinis 

kapitalas 

Kuo 

mažesnis, 

tuo geriau 

 

Šaltinis: Mackevičius J., Valkauskas R. 2010. Integruota įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų 

analizės metodika. Verslas: teorija ir praktika, Nr. 11(3), p. 216. 

  

Atliekant audituojamojo subjekto finansinių rodiklių analizę ir teikiant išvadas būtina 

atsižvelgti tiek į vidinius, tiek ir išorinius veiksnius, turinčius įtakos audituojamojo subjekto veiklai. 

Tam tikri ridikėliai gali rodyti neigiamą gamybinės įmonės finansinę būklę, tuo metu tokie pat 

prekybinės įmonės finansiniai rodikliai būtų priimtini. Finansiniai rodikliai yra labai naudingi, kai 

reikia  įvertinti  įmonės kiekybinius esamos veiklos aspektus, tačiau ne ką mažiau svarbūs ir tokie 

kokybiniai veiklos aspektai: šalies ir verslo šakos perspektyvos, konkurencija, verslo skaidrumas ir 

atvirumas, vadovų kompetencija ir daugelis kitų svarbių aspektų, kurių finansiniai rodikliai 

neatsispindi. 

13.3. Audituojamojo subjekto bankroto tikimybės nustatymas 
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Įmonės mokumas – tai įmonės potencialus sugebėjimas turimomis priemonėmis sumokėti už 

tai, kas įsipareigota, – grąžinti skolas suėjus terminui. Įmonių bankroto užuomazgų ir jo grėsmę galima 

pastebėti analizuojant finansinių ataskaitų duomenis: absoliučius finansinių rodiklių pokyčius, 

santykinius finansinius rodiklius ir rodiklių dinamiką. Įmonių būklei vertinti naudinga ir veiksminga 

atlikti artimų pagal veiklą, mastą ir kitus požymius įmonių palyginamąją dinaminę analizę. Tokios 

analizės rezultatai leidžia spręsti apie tai, kokia linkme kinta įmonės būklė ir kaip ji atrodo palyginti su 

konkurentais.  

Dabartiniu metu analitikai naudoja įvairius statistinius metodus finansiniai padėčiai nustatyti. 

Vienas jų yra diskriminantų analizė. Tai yra statistinis metodas, kurio esmę sudaro tai, kad įmonės 

įvairios pusės įvertinamos santykiniais rodikliais, iš kurių išvedamas apibendrinantis specialus Z 

rodiklis. Šis rodiklis literatūroje vadinamas zeto modeliu. Jis apskaičiuojamas naudojant 

diskriminantinės analizės būdą, kuriuo nustatomi koreliacinės tiesinės funkcijos parametrai. Taikant šį 

būdą, įmonės suskirstomos į dvi klases: nepatikimas įmones, kurioms gresia bankrotas ir patikimas 

įmones, t. y. sugebančias išvengti bankroto [66]. 

E. I. Altmanas 1968 m. paskelbė ir penkių veiksnių modelį, kuris užsienio šalyse plačiai 

naudojamas įmonių bankroto grėsmei įvertinti. Jis ištyrė 66 įmones, iš kurių pusė bankrutavo (1946 – 

1965 m.), o kitos sėkmingai veikė. Bankrutavusių įmonių rodikliai buvo lyginami su analogiškos 

veiklos ir panašaus masto įmonių, išvengusių bankroto ir sėkmingai dirbusių, rodikliais. E. I. Altmanas, 

atrinkęs penkis rodiklius, apibūdinančius skirtingus įmonių finansinės veiklos aspektus, sudarė tokį 

penkių veiksnių modelį: 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 

čia: X1 – grynojo apyvartinio kapitalo efektyvumas, išreikštas grynojo apyvartinio kapitalo ir 

viso turto santykiu; 

X2 – sukaupto kapitalo efektyvumas, išreikštas nepaskirstytojo pelno (t.y. grynasis pelnas 

atėmus dividendus) ir viso turto santykiu; 

X3 – veiklos pelningumas, išreikštas veiklos pelno ir viso turto santykiu; 

X4 – skolos padengimo nuosavu kapitalu rodiklis, išreikštas nuosavo kapitalo ir skolinto 

kapitalo santykiu; 

X5 – turto apyvartumas, išreikštas pardavimų ir viso turto santykiu. 

Pagal šį modelį E. I. Altmano gauta ribinė Z reikšmė buvo 2,675, o gautas reikšmių intervalas – 

nuo Z = 1,81 iki Z = 2,99 – rodo tarpinę įmonių būklę bankroto grėsmės požiūriu. Bankroto tikimybė 
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priklausomai nuo Z reikšmės pasiskirsto taip: iki 1,8 – labai didelė; nuo 1,81 iki 2,7 – didelė; nuo 2,8 

iki 2,9 – maža; daugiau kaip 3,0 – labai maža. 

Naudojant penkių veiksnių modelį, įmonių bankroto galimybė per vienerius metus nustatoma 

iki 95 proc. tikslumu. Atvejai, kai modelio Z reikšmės rodė, kad įmonėms bankrotas negresia, bet jos 

bankrutavo, sudarė 6 proc. ir, kai buvo numatomi bankrotai, o įmonės nebankrutavo ir tęsė veiklą, 

sudarė tik 3 proc. Prognozuojant dvejiems metams, pasiekiamas iki 83 proc. tikslumas, o analogiškos 

klaidos yra 28 proc. ir 6 proc. 

Aukščiau pateikto modelio  naudojimas ribotas įmonėms, kurių akcijos nėra kotiruojamos 

vertybinių popierių biržoje (skaičiuojant skolos padengimo nuosavu kapitalu rodiklį X4, reikia žinoti 

nuosavo kapitalo rinkos kainą). E. I. Altmanas parengė ir modelio variantą, skirtą įmonėms, kurių 

akcijos nekotiruojamos biržoje: 

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,995X5;  

čia: X1 – grynojo apyvartinio kapitalo efektyvumas, išreikštas grynojo apyvartinio kapitalo ir 

viso turto santykiu; 

X2 – sukaupto kapitalo efektyvumas, išreikštas nepaskirstyto pelno (t.y. grynasis pelnas 

atėmus dividendus) ir viso turto santykiu; 

X3 – bendrasis pelningumas, išreikštas bendrojo pelno ir viso turto santykiu; 

X4 – skolos padengimo nuosavu kapitalu rodiklis, išreikštas nuosavo kapitalo ir skolinto 

kapitalo santykiu; 

X5 – turto apyvartumas, išreikštas pardavimų ir viso turto santykiu. 

Šiuo atveju ribinė Z reikšmė gauta lygi 1,23. 

Nemokumo nustatymo problemas nagrinėjo daug mokslininkų. Nustatyta, kad įmonių 

finansinei būklei yra reikšmingi 9 finansiniai koeficientai, kurių suma sudaro įmonių nemokumo 

vertinimo regresiją [50]: 

 

Z = -0,762 + 0,003 * X1 – 0,424*X2 – 0,06*X3 + 0,22*X4 – 0,774*X5 – - 0,189*X6 + 6,842*X7 -

12,262*X8 -5,257*X9   

 

Čia: Z – vertinimo regresija; 

X1 – bendrasis likvidumo koeficientas; 

X2 – grynojo apyvartinio kapitalo santykis su turtu; 

X3 – finansinių įsipareigojimų koeficientas; 
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X4 – savininkų nuosavybės ir finansinių įsipareigojimų (skolų) koeficientas; 

X5 – finansinių sąnaudų (palūkanų) koeficientas; 

X6 – veiklos pelningumo koeficientas; 

X7 – turto grąžos koeficientas; 

X8 – grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumas; 

X9 – turto apyvartumas. 

 

Gavus Z reikšmes toliau taikomas tikimybės Pr priklausomybės nuo X1 ... X9 modelis, kuris 

išreiškiamas taip: 

 

Pr(1) = X9*5.257-X8*12.262-X7*6.842X6*0.189-X5*0.774-X4*0.22X3*0.06-X2*0.424-X1*0.0030.762-

X9*5.257-X8*12.262-X7*6.842X6*0.189-X5*0.774-X4*0.22X3*0.06-X2*0.424-X1*0.003-0.762

1 +++

+++

+ e
e   

 

Pr(0) = X99*5.257-X8*12.262-X7*6.842X6*0.189-X5*0.774-X4*0.22X3*0.06-X2*0.424-X1*0.0030.762-1
1

++++ e
    

 

Jei Pr(Z) = 1 arba kuo gautinas (tikėtinas) tikimybinis įvykis yra arčiau 1 (vieneto) reikšmės, tai 

galima teigti, kad įmonė bankrutuos. Jei Pr(Z) = 0 arba kuo gautinas (tikėtinas) tikimybinis įvykis yra 

arčiau 0, tai galima teigti, kad įmonė nebankrutuos. 

Įmonių nemokumo nustatymo modelis yra tuo tikslesnis, kuo mažesnis yra parenkamas 

prognozavimo laikotarpis. Remiantis gautais rezultatais gali būti numatomos ir įgyvendintos 

konkrečios įmonių reorganizavimo alternatyvos. Audituojamo subjekto bankroto tikimybės nustatymas 

turi įtakos auditoriaus nuomonei dėl įmonės veiklos tęstinumo perspektyvų [50, p. 13]. 

Vienas iš populiariausių praktikoje naudojamų įmonės mokumo (likvidumo) nustatymo būdų – 

apskaičiuoti įmonės einamojo likvidumo (mokumo) koeficiento reikšmę. Jei įmonės einamojo 

likvidumo (mokumo) koeficiento, kuris apskaičiuojamas kaip įmonės trumpalaikio turto bei 

trumpalaikių įsipareigojimų santykis analizuojamai datai, reikšmė yra mažiau už 1, tikėtina, kad 

įmonės būklė „bloga” ir atitinkamai, jei koeficiento reikšmė daugiau už 2, tokia įmonės būklė galėtų 

būti vertinama kaip „labai gera” [50, p. 15]. 

Žemiau pateikiamos kai kurios praktikoje skaičiuojamos finansinių rodiklių reikšmės:   

 
Finansiniai rodikliai   Ribinės rodiklių reikšmės   

       Būklė „Labai gera”, kai rodiklis       Būklė „Bloga”, kai rodiklis 
 

1. Einamojo likvidumo (mokumo) koeficientas > 2,0    <1,0 
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2. Kritinio likvidumo koeficientas   >1,5    <0,5 
3. Grynas apyvartinis kapitalas        Turi būti teigiamas dydis (kuo daugiau, tuo geriau) 
(absoliutus dydis), Lt 
4. Auksinės balanso taisyklės koeficientas  <1,0    >1,0 
5. Turto grąža (proc.)     >20    <0  
6. Nuosavybės (kapitalo) grąža (proc.)  >30    <0  
7. Bendrasis pelningumas (proc.)   >35    <0  
8. Skolos ir nuosavybės (sverto) koeficientas  <30    100  
 

Tuo atveju, kai audituojamas subjektas yra kritinės būklės, jis negali vykdyti prisiimtų 

įsipareigojimų, reikia nustatyti – ar finansiniai sunkumai yra tik laikino pobūdžio, ar audituojamas 

subjektas nemokus [50. p. 16]: 

• turi būti atlikta įmonės nemokumo priežasčių analizė; 

• audituojamame subjekte susidariusi situacija turi būti vertintina mažiausiai dviem aspektais: 

finansiniu požiūriu ir verslo vadybos požiūriu, be to, vertinant savininkų ar/ir vadovų vaidmenį; 

• parengtose išvadose (pasiūlymuose) dėl galimybės tęsti verslą ar poreikio nutraukti veiklą turi 

būti pateikti duomenys apie turto bei įsipareigojimų struktūrą, jų dydžius, būsimas pajamas ir 

sąnaudas per numatomą (analizuojamą) laikotarpį, pinigų srautų skaičiavimai, finansinės būklės 

prognozes. 

Tik išanalizavus aukščiau išvardintą informaciją, galima suformuluoti pasiūlymus audituojamo 

subjekto vadovybei bei susiformuoti nuomonę apie audituojamo subjekto tolesnės veiklos galimybes. 
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Klausimai temai pakartoti 

 

1. Kokios yra finansinės analizės rūšys? 

2. Kokie pagrindiniai informacijos šaltiniai naudojami atliekant finansinę analizę? 

3. Kas sudaro finansinių ataskaitų rinkinį? 

4. Kokios yra pagrindinės santykinių rodiklių grupės? 

5. Ką parodo pelningumo rodikliai? 

6. Kokie pagrindiniai finansinės atskaitomybės straipsnių duomenys naudojami apskaičiuojant 

pelningumo rodiklius? 

7. Ką parodo mokumo rodikliai? 

8. Kokie pagrindiniai finansinės atskaitomybės straipsnių duomenys naudojami apskaičiuojant 

mokumo rodiklius? 

9. Ką parodo veiklos efektyvumo rodikliai? 

10. Kokie pagrindiniai finansinės atskaitomybės straipsnių duomenys naudojami apskaičiuojant 

veiklos efektyvumo rodiklius? 

11. Ką parodo kapitalo rinkos rodikliai? 

12. Kokie pagrindiniai finansinės atskaitomybės straipsnių duomenys naudojami apskaičiuojant 

kapitalo rinkos rodiklius? 

13. Kam audito metu atliekama bankroto tikimybės diagnostika? 

14. Kokie pagrindiniai rodikliai naudojami taikant E.Altman penkių veiksnių modelį? 
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14. AUDITO KOKYBĖS PRIEŽIŪROS SISTEMA LIETUVOJE 
 

Gera audito kokybė padeda tinkamai funkcionuoti rinkoms stiprindama finansinės atskaitomybės 

vientisumą ir veiksmingumą [9]. Audito kokybės kontrolės tikslas prižiūrėti audito atlikimą ir skatinti 

diegiant naujoves bei gerą audito atlikimo praktiką, tuo siekiant padidinti finansinės atskaitomybės 

vartotojų pasitikėjimą auditoriaus profesija bei išvadomis [46, p.283]. Išskiriamos audito kokybės 

viešosios priežiūros ir audito įmonės vidaus kontrolės priežiūros sistemos. 

 

14.1. Audito kokybės viešoji priežiūra 
 

Lietuvos Respublikos audito įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad auditorių ir audito 

įmonių atlikto audito kokybę užtikrina Audito ir apskaitos tarnyba (Lietuvos Respublikos audito 

įstatyme įvardinta kaip Įstaiga) ir Lietuvos auditorių rūmai. Atlikto audito kokybė užtikrinama atliekant 

auditorių ir audito įmonių atlikto audito peržiūras ir tyrimus. Lietuvos auditorių rūmai, prižiūrimi 

Audito ir apskaitos tarnybos, organizuoja periodines atlikto audito kokybės kontrolės peržiūras, kurių 

metu, tikrinant parinktus su auditu susijusius dokumentus, vertinama, kaip laikomasi 1-ajo tarptautinio 

kokybės kontrolės standarto ir tarptautinių audito standartų nuostatų, nepriklausomumo ir kitų 

profesinės etikos principų, įvertinama auditui panaudotų išteklių kokybė ir kiekybė, gautas atlyginimas 

už auditą.  

Atlikto audito kokybės kontrolės peržiūros organizuojamos taip, kad ne rečiau kaip kartą per 6 

metus būtų patikrinti visi auditoriai ir audito įmonės, o auditoriai ir audito įmonės, atliekantys viešojo 

intereso įmonių auditą, – ne rečiau kaip kartą per 3 metus. Audito ir apskaitos tarnyba kiekvienais 

metais iki kovo 1 dienos interneto svetainėje skelbia apibendrintus auditorių ir audito įmonių atlikto 

audito kokybės užtikrinimo rezultatus: nurodo atliktų audito kokybės peržiūrų ir audito tyrimų skaičių, 

jų rezultatus, paskirtas drausmines nuobaudas ir duotus nurodymus. Auditorių ir audito įmonių, kurių 

atlikto audito kokybės peržiūros ir (arba) tyrimo metu buvo nustatyta audito atlikimo trūkumų, kita 

atlikto audito kokybės peržiūra yra atliekama ne vėliau kaip po 3 metų. 
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Lietuvos Respublikos audito įstatyme nustatyti reikalavimai kontrolieriams, kurie atlieka atliktų 

auditų kokybės peržiūras. Atlikto audito kokybės peržiūras atlieka kontrolieriai, kurie privalo turėti ne 

mažesnę kaip 5 metų auditoriaus ir (arba) valstybės narės auditoriaus patirtį ir neturėti galiojančių 

drausminių nuobaudų. Kontrolieriais gali būti Lietuvos Respublikos ir (arba) valstybių narių piliečiai. 

Kai Audito ir apskaitos tarnyba patvirtina kontrolierių kandidatūras, su jais Auditorių rūmai nustatyta 

tvarka sudaro sutartis dėl paslaugų teikimo. Sutartyse, be kitų dalykų, nustatoma, kad atlikto audito 

kokybės peržiūrų atlikimą materialiai ir techniškai aptarnauja Auditorių rūmai. 

Lietuvos Respublikos audito įstatyme nustatytos šios kontrolierių teisės [2]: 

• naudotis audito įmonės ir auditoriaus sukaupta informacija, reikalinga kontrolieriaus darbui 

atlikti, ataskaitai pateikti ir sprendimams priimti, tikrinti darbo dokumentus ir audito atlikimo 

metodiką; kai atliekama auditoriaus ir (arba) audito įmonės, audituojančios konsoliduotąsias 

finansines ataskaitas, atlikto audito kokybės peržiūra, – tikrinti dukterinės įmonės finansinių 

ataskaitų audito darbo dokumentus; 

• gauti paaiškinimus iš auditoriaus ir audito įmonės, kaip auditorius ir audito įmonė atliko auditą; 

• gauti kiekvieno darbuotojo, dalyvavusio atliekant auditą, paaiškinimus; 

• gauti iš kitų fizinių ir juridinių asmenų audito kokybės peržiūrai atlikti reikalingą informaciją; 

• pasitelkti ekspertus (specialistus), turinčius atitinkamų žinių, audito kokybės peržiūros metu 

iškilusiems klausimams spręsti. 

Lietuvos Respublikos audito įstatyme apibrėžtos ir kontrolierių pareigos [2]: 

• atlikdami auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūras, jie privalo vadovautis 

Lietuvos Respublikos audito įstatymu, Audito ir apskaitos tarnybos patvirtinta Atlikto audito 

kokybės peržiūros metodika, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu ir laikytis 

konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos; 

• atlikęs audito kokybės peržiūrą, kontrolierius privalo parengti atlikto audito kokybės peržiūros 

ataskaitą, kurioje, be kitų dalykų, būtų nurodytos rekomendacijos dėl nustatytų atlikto audito 

trūkumų šalinimo, ir nustatytu laiku pateikti ją Auditorių rūmams ir Audito ir apskaitos 

tarnybai; 

• atsisakyti atlikti audito kokybės peržiūrą ir pranešti apie tai Auditorių rūmams ir Audito ir 

apskaitos tarnybai, jeigu atliekant audito kokybės peržiūrą gali iškilti interesų konfliktas arba 

gali būti pažeidžiamas nepriklausomumo principas. 

Lietuvos auditorių rūmai yra patvirtinę metodiką, kuria privalo vadovautis kontrolieriai, atlikdami 

viešąją audito kokybės priežiūrą (žr. 18 priedą). 
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Auditorių ir audito įmonių atliktų auditų peržiūros yra planuojamos, atsižvelgiant tiek į iš išorės 

gaunamą informaciją, tiek ir į pačių auditorių ir audito įmonių pateikiamą informaciją. Metinę  

ataskaitą pildo visos audito įmonės įrašytos į audito įmonių sąrašą. Ataskaita pateikiama Lietuvos 

auditorių rūmams kasmet per 30 kalendorinių dienų pasibaigus audito įmonės finansiniams metams. 

Šioje ataskaitoje be audito įmonės rekvizitų nurodoma auditorių, ataskaitiniu laikotarpiu dirbusių 

audito įmonėje, vardai, pavardės, auditoriaus pažymėjimų numeriai ir laikotarpiai, per ataskaitinį 

laikotarpį audito įmonėje dirbusių (įrašytų į auditoriaus padėjėjų sąrašą) ir dalyvavusių atliekant 

finansinių ataskaitų auditus auditoriaus padėjėjų vardai, pavardės ir laikotarpiai; audito įmonės atliktų 

auditų ir patikrinimų skaičius Lietuvoje ir užsienyje pagal rūšis bei laiko sąnaudos (valandomis) šiems 

auditams ir patikrinimams atlikti per ataskaitinį laikotarpį; atliktų metinių finansinių ataskaitų auditų 

atskirose įmonėse skaičius ir laiko sąnaudos jiems atlikti: viešojo intereso įmonėse (pagal Lietuvos 

Respublikos audito įstatymą), kitose įmonėse, kurioms privalomas auditas (pagal Lietuvos Respublikos 

akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės ir kitus įstatymus), ir kitose 

įmonėse; atliktų tarpinių finansinių ataskaitų auditų skaičius ir laiko sąnaudos jiems atlikti; atliktų 

metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditų skaičius ir laiko sąnaudos jiems atlikti; atliktų auditų 

ir patikrinimų užsienyje skaičius ir laiko sąnaudos jiems atlikti; auditoriaus išvadose apie metines ir 

konsoliduotąsias finansines ataskaitas pareikštų nuomonių rūšis ir skaičius per ataskaitinį ir praėjusį 

ataskaitinį laikotarpį; visos audito įmonės gautos pajamos per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį 

laikotarpį, šias sumas išskaidant pagal gautų pajamų rūšis ir kita Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 

2010 m. rugsėjo 6 d. nutarime Nr. 11.3.2 „Dėl audito įmonės metinės ataskaitos formos užpildymo ir 

pateikimo taisyklių patvirtinimo“ reikalaujama informacija. Pažymėtina, kad ataskaitinis laikotarpis, už 

kurį teikiama ataskaita, yra audito įmonės finansiniai metai. Ataskaitos forma pateikta 17 priede. 

Audito kokybės viešosios priežiūros sistemoje dalyvauja du subjektai: Audito ir apskaitos tarnyba 

bei Lietuvos auditorių rūmai. Pagrindinis jų atliekamos audito viešosios kokybės priežiūros tikslas – 

garantuoti aukštą auditorių ir audito įmonių atliekamo audito kokybę, kartu didinant pasitikėjimą 

auditoriumi. 

Vidaus audito tarnybų, kaip jau buvo minėta ankstesniuose skyriuose, išorinę priežiūrą atlieka 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija pagal nustatytą vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo 

tvarkos aprašą (žr. 19 priedą). Nustatyti šie veiklos vertinimo uždaviniai: įvertinti, ar vidaus audito 

tarnybų veikla atitinka įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei įvertinti, kaip vidaus audito 

tarnybos vadovas užtikrina veiklos kokybę.  

 

14.2. Audito įmonės vidaus kontrolės priežiūra 
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Audito įmonės tikslas yra sukurti ir palaikyti kokybės kontrolės sistemą, kuri suteiktų 

pakankamą užtikrinimą, kad:  

• audito įmonė ir jos personalas atitinka profesinius standartus, taikomus teisinius bei  

priežiūros reikalavimus;  

• audito  įmonės ar užduoties partnerių pateikiamos ataskaitos yra tinkamos pagal aplinkybes. 

Audito kokybės kontrolės sistemos reikalavimai išdėstyti 1-ajame tarptautiniame kokybės 

kontrolės standarte [61], kurio reikalavimų auditoriai privalo laikytis. Jame aptarta ir audito  įmonės 

pareiga sukurti bei taikyti savo atliekamų ir atliktų audito užduočių kokybės kontrolės sistemą, kurią 

sudaro šie pagrindiniai elementai [61]:   

• audito  įmonės politika, skirta užtikrinti profesinių standartų įdiegimą,  įskaitant atitikimą 

auditoriaus objektyvumo, nepriklausomumo ir sąžiningumo reikalavimams; 

• vadovavimas darbuotojams, t.y., politika ir procedūros, susijusios su darbuotojų samdymu ar jų 

skyrimu užduotims atlikti, jų mokymu, profesinės kvalifikacijos kėlimu ar skatinimu;     

• audito  įmonės politikos dėl susitarimo atlikti užduotis ar jas tęsti nustatymas;   

• audito įmonės audito atlikimo būdų ir priemonių sukūrimas, įdiegimas ir taikymas; 

• audito kokybės stebėsena, kurią vykdant yra atliekama įvairiapusė kiekvienos užduoties 

peržiūra, ir periodinis pačios  įmonės darbo kokybės tikrinimas; 

• periodinė kitų audito  įmonės kokybės kontrolės sistemos elementų peržiūra. 

Literatūroje pateikiama pavyzdinė audito įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema (žr. 37 lentelę), 

kurią sudaro septyni elementai: 

• profesinės etikos reikalavimai; 

• įgūdžiai ir kompetencija; 

• darbo paskyrimo tvarka; 

• vadovavimas; 

• konsultavimas; 

• klientų priėmimas ir išsaugojimas; 

• stebėsena. 

Pavyzdinė audito įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema 

37 lentelė 

Kokybės kontrolės 

sistemos elementai 

Kontrolės politika Svarbiausios kontrolės procedūros 
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Profesinės etikos 

reikalavimai 

Audito įmonės personalas turi 

laikytis nepriklausomumo, 

sąžiningumo, objektyvumo, 

konfidencialumo ir profesinio 

elgesio principų. 

Paskirti asmenį, kuris supažindintų 

įmonės personalą su nepriklausomumo, 

sąžiningumo, objektyvumo, 

konfidencialumo ir profesinio elgesio 

principais ir spręstų jų laikymosi 

klausimus ir kt. 

Įgūdžiai ir kompetencija Įmonių personalas turi atitikti 

specialiuosius standartus ir turėti 

profesinių žinių, leidžiančių 

kruopščiai atlikti pareigas. 

Turi būti įdiegta kvalifikuoto personalo 

įdarbinimo programa: nustatyti 

potencialių priimamų darbuotojų 

vertinimo kriterijai. Priimti nauji 

darbuotojai turi būti informuojami apie 

politiką ir kt. 

Darbo paskyrimo tvarka Audito darbas turi būti paskirtas 

personalui, turinčiam tam darbui 

reikiamą specialųjį išsilavinimą ir 

patirtį. 

Numatyti visos įmonės ir konkrečių 

darbų personalo poreikį, planuoti 

audito apimtis ir sudėtingumą, 

atsižvelgiant į turimą personalą, 

svarstyti audito personalo patirtį ir kt. 

Vadovavimas Visų lygių darbuotojams turi būti 

tinkamai vadovaujama bei 

atliekama jų darbo priežiūra ir 

peržiūra. 

Numatyti atsakingus už audito 

planavimą; apibrėžti klausimus, kurie 

turi būti įtraukti į bendrą audito planą ir 

audito programas, paruošti procedūras, 

padedančias išlaikyti kokybės 

standartus, užtikrinti mokymą audito 

metu ir kt. 

Konsultavimas Konsultacijas įmonėje ir už jos 

ribų teikia tinkamą patirtį ir žinias 

turintys darbuotojai. 

Nustatyti sritis ir situacijas, kur reikia 

konsultacijų, paskirti specialistus teikti 

konsultacijas, nustatyti jų įgaliojimus, 

rengti konsultavimo dokumentus ir 

kitus informacijos šaltinius ir kt. 

Klientų priėmimas ir 

išsaugojimas 

Atlikti būsimų klientų vertinimą 

bei nuolatinę esamų klientų 

priežiūrą. 

Nustatyti būsimų klientų vertinimo 

procedūras; esamus klientus įvertinti 

pagal pasitaikančius ypatingus įvykius 
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ar atvejus; darbuotojus informuoti apie 

paslaugų teikimo naujiems klientams 

tvarką ir apie esamų klientų 

išsaugojimo politiką ir kt. 

Stebėsena Nuolat stebėti kokybės kontrolės 

tvarkos ir procedūrų 

pakankamumą ir reikšmingumą. 

Nustatyti įmonės stebėsenos programos 

apimtį ir turinį, parinkti darbuotojus, 

vykdysiančius stebėseną, tikrinti ar 

stebėsena atitinka bendrąją įmonės 

kokybės kontrolės politiką ir kt. 

Šaltinis: Mackevičius J. 2009. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodikos ir 

vertinimas. Vilnius: TEV, p. 285. 

 

 Kiti autoriai nurodo, kad audito įmonės kokybės kontrolės sistemą sudaro šie elementai: vadovų 

atsakomybė už kokybę įmonėje; etikos reikalavimai; santykių su klientu priėmimas ir tęsimas bei 

konkrečios užduotys; žmogiškieji ištekliai; stebėsena ir įrodymų apie kiekvieno šios sistemos elemento 

veikimą dokumentavimas.  

Audito  įmonė turi  įdiegti politiką ir procedūras, skirtas vidaus kultūrai, kuria pripažįstama, kad 

kokybė yra esminė atliekant užduotis, propaguoti. Tokia politika ir procedūromis turi būti nustatyti 

reikalavimai audito  įmonės administracijos vadovui. Kokį pavyzdį rodo audito įmonės vadovai, daro 

reikšmingą  įtaką šios įmonės kultūrai.  Į kokybę orientuotos vidaus kultūros skatinimas priklauso nuo 

visų lygių audito  įmonės vadovybės aiškių, nuoseklių ir dažnų veiksmų bei pranešimų, kuriais 

pabrėžiama audito  įmonės kokybės kontrolės politika ir procedūros bei reikalavimai: atlikti darbą, 

atitinkantį profesinius standartus bei taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus ir pateikti ataskaitas, 

kurios yra tinkamos pagal aplinkybes. Tokie veiksmai ir pranešimai skatina kultūrą, kuria 

pripažįstamas aukštos kokybės darbas ir už jį atlyginama. Apie šiuos veiksmus ir pranešimus gali būti 

informuota mokymo seminarų, susirinkimų, formalių ir neformalių pokalbių metu, veiklos tiksluose, 

vidaus laikraštyje, atmintinėse ar kitais būdais. Jie gali būti  įtraukti  į audito  įmonės vidaus 

dokumentus ir mokomąją medžiagą bei partnerių ir darbuotojų vertinimo procedūras, kuriomis 

palaikomas bei stiprinamas audito įmonės požiūris į kokybės svarbą ir tai, kaip praktiškai ji turi būti 

pasiekiama.  

Viena iš svarbiausių audito įmonės vidaus kontrolės sėkmingo funkcionavimo sąlygų yra ta, 

kad įmonės personalui būtų tinkamai išaiškinta kokybės kontrolės tvarka, kad visi gerai suprastų 
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numatytos kontrolės procedūras ir jas vykdytų [46, p.284]. Audito įmonės kokybės kontrolės 

procedūros turi būti taikomos kiekvienam atliekamam auditui. 

 

 

 

 

 

Klausimai temai pakartoti 

 

1. Koks teisės aktas nustato audito kokybės viešąją priežiūrą? 

2. Kas užtikrina atlikto audito kokybę? 

3. Kokie  reikalavimai nustatyti kontrolieriams, atliekantiems atliktų auditų kokybės peržiūras? 

4. Koks pagrindinis audito viešosios kokybės priežiūros tikslas? 

5. Kokie elementai sudaro audito įmonės vidaus kokybės kontrolės sistemą? 

6. Kokia svarbiausia audito įmonės vidaus kontrolės sėkmingo funkcionavimo sąlyga? 

7.  Nuo ko priklauso į kokybę orientuotos vidaus kultūros skatinimas? 
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1 priedas 
Įstatymas skelbtas: Žin., 1999, Nr. 59-1916 
Neoficialus įstatymo tekstas 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

AUDITO 

ĮSTATYMAS  

1999 m. birželio 15 d. Nr. VIII-1227 
Vilnius 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.: 
Nr. X-1676, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3233 (2008-07-19) 

PIRMASIS SKIRSNIS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 
1. Šis įstatymas nustato finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio 

(toliau – finansinės ataskaitos) audito atlikimo, atestuoto auditoriaus vardo suteikimo ir jo įrašymo į atestuotų 
auditorių sąrašą tvarką, audito įmonių įrašymo į audito įmonių sąrašą ir audito įmonių pažymėjimų išdavimo 
tvarką, audito įmonių ir atestuotų auditorių profesinę veiklą, atestuotų auditorių ir audito įmonių audito kokybės 
užtikrinimą, atlikto audito tyrimą ir atestuotų auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, viešojo intereso įmonių 
finansinių ataskaitų audito reikalavimus, užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų teikimą, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės įgaliotos atlikti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą įstaigos (toliau – Įstaiga) teises ir 
pareigas, Lietuvos auditorių rūmų (toliau – Auditorių rūmai) veiklą. Kai šio įstatymo normos taikomos ir 
finansinių ataskaitų rinkiniui, ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui, vartojama sąvoka „finansinės 
ataskaitos“. Atestuotiems auditoriams, kurie audito veikla verčiasi savarankiškai, mutatis mutandis taikomos šio 
įstatymo nuostatos, reglamentuojančios audito įmonių veiklą. 

2. Papildomus reikalavimus, taikomus viešojo intereso įmonių auditui, gali nustatyti kiti šių įmonių 
veiklą reglamentuojantys įstatymai. 

3. Šio įstatymo nuostatos yra suderintos su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės 
aktais. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 
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1. Atestuotas auditorius (toliau – auditorius) – fizinis asmuo, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka 
suteiktą atestuoto auditoriaus vardą. 

2. Audito įmonė – į audito įmonių sąrašą įrašyta įmonė.  
3. Audito tinklas – tam tikrų įmonių grupė, kuriai priklauso audito įmonė ir su ja susijusios bet kokios 

teisinės formos įmonės, kurios siekia bendradarbiauti ir kuriose yra aiškus pelno arba išlaidų pasiskirstymas arba 
bendra nuosavybė, kontrolė arba valdymas, bendra kokybės kontrolės politika ir procedūros, verslo strategija, tas 
pats prekių ženklas, ir (arba) kurioje dalijamasi profesiniais ištekliais. 

4. Auditoriaus išvada – dokumentas, kuriame auditorius, kitos valstybės narės auditorius arba valstybės 
ne narės auditorius, be kitų privalomų dalykų, pareiškia savo nuomonę apie audituotas finansines ataskaitas.  

5. Auditoriaus padėjėjas – fizinis asmuo, siekiantis auditoriaus vardo ir įrašytas į auditoriaus padėjėjų 
sąrašą. 

6.Auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra (toliau – viešoji priežiūra) – visuma priemonių, 
kuriomis Įstaiga siekia užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę ir patikimumą. 

7. Auditorius kontrolierius (toliau – kontrolierius) – auditorius arba kitos valstybės narės auditorius, 
Įstaigos patvirtintas atlikti auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrą. 

8. Audituojama įmonė – juridinis asmuo, investicinis fondas, pensijų fondas arba įmonių grupė, kurių 
finansinės ataskaitos yra audituojamos. 

9. Buhalterių profesionalų etikos kodeksas – Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių etikos 
normų buhalteriams valdybos parengti ir patvirtinti profesinės etikos principai. 

10. Finansinių ataskaitų auditas (toliau – auditas) – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių 
ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių 
ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais. 

11. Finansinių ataskaitų audito ataskaita (toliau – audito ataskaita) – įstatymų nustatytais atvejais ir 
tvarka kartu su auditoriaus išvada teikiamas dokumentas, kuriame auditorius, kitos valstybės narės auditorius 
arba valstybės ne narės auditorius nurodo papildomą finansinių ataskaitų audito informaciją. 

12. Finansinių ataskaitų audito darbo dokumentai (toliau – darbo dokumentai) – visa medžiaga, 
kurią auditorius, kitos valstybės narės auditorius arba valstybės ne narės auditorius surenka ir gauna, ir 
dokumentai, kuriuos jis parengia finansinių ataskaitų audito planui sudaryti, finansinių ataskaitų auditui atlikti ir 
auditoriaus išvadai pagrįsti. 

13. Finansinių ataskaitų audito užsakovas (toliau – užsakovas) – audituojama įmonė arba juridinis 
arba fizinis asmuo, pasirenkantys arba parenkantys audito įmonę finansinių ataskaitų auditui atlikti ir (arba) 
sudarantys finansinių ataskaitų audito sutartį. 

14. Kita valstybė narė (toliau – valstybė narė) – Europos ekonominės erdvės valstybė, išskyrus 
Lietuvos Respubliką. 

15. Kitos valstybės narės auditorius (toliau – valstybės narės auditorius) – fizinis asmuo, kuriam 
pirmiausia valstybės narės kompetentinga institucija suteikė teisę atlikti auditą toje valstybėje narėje. 

16. Kitos valstybės narės audito įmonė (toliau – valstybės narės audito įmonė) – valstybėje narėje 
įsteigta bet kokios teisinės formos įmonė, turinti teisę atlikti auditą toje valstybėje narėje. 

17. Kompetentinga institucija – Įstaiga, Auditorių rūmai, kitos valstybės narės institucija ir (arba) 
profesinė organizacija, kuri Europos Komisijai bus nurodyta kaip kompetentinga institucija, arba valstybės ne 
narės institucija ir (arba) profesinė organizacija, kurioms pavesta atlikti auditorių ir audito įmonių viešąją 
priežiūrą arba atlikti su auditorių ir audito įmonių audito veikla susijusias funkcijas. 

18. Nepraktikuojantis asmuo – fizinis asmuo, kuris turi pakankamai audito ir (arba) su auditu susijusių 
žinių ir kuris bent 3 pastaruosius metus atitiko visus šiuos reikalavimus: 

1) neatliko audito ir nedirbo audito įmonėje; 
2) nebuvo audito įmonės dalyvis ir (arba) neturėjo įtakos audito įmonės valdymui; 
3) nebuvo Auditorių rūmų valdymo organo narys. 
19. Tarptautinių audito standartų rinkinys (toliau – tarptautiniai audito standartai) – Tarptautinės 

buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengti ir patvirtinti tarptautiniai 
audito standartai, audito praktiniai nurodymai ir kiti su audito atlikimu susiję standartai. 

20. Tarptautinis kokybės kontrolės standartas – Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių 
audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengtas ir patvirtintas standartas, kuriuo reglamentuojama audito 
įmonės vidaus kokybės kontrolė. 
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21. Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos – audito įmonės teikiamos ne audito paslaugos, kurioms 
taikomi Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengti ir 
patvirtinti tarptautiniai užtikrinimo užduočių, tarptautiniai peržiūros užduočių, tarptautiniai susijusių paslaugų 
standartai ir susiję praktiniai nurodymai. Auditorių rūmai rengia tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių 
peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų taikymo teikiant 
užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas rekomendacijas ir kontroliuoja atliktų užtikrinimo ir kitų susijusių 
paslaugų kokybę. 

22. Valstybės ne narės audito įmonė – valstybėje ne narėje įsteigta bet kokios teisinės formos įmonė, 
turinti teisę atlikti auditą toje valstybėje ne narėje. 

23. Valstybės ne narės auditorius – fizinis asmuo, kuriam pirmiausia valstybės ne narės kompetentinga 
institucija suteikė teisę atlikti auditą toje valstybėje ne narėje. 

24. Viešojo intereso įmonė – įmonė, svarbi visuomenei dėl savo veiklos masto ar pobūdžio, klientų 
skaičiaus. Viešojo intereso įmonė yra: 

1) akcinė bendrovė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios 
kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje; 

2) bankas ir Centrinė kredito unija; 
3) finansų maklerio įmonė; 
4) kolektyvinio investavimo subjektas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos kolektyvinio 

investavimo subjektų įstatyme, pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo 
įstatyme ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme, ir profesinių pensijų fondas, 
kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatyme; 

5) kolektyvinio investavimo subjektų ir (arba) pensijų fondo (fondų) valdymo įmonė ir pensijų 
asociacija; 

6) draudimo įmonė ir perdraudimo įmonė; 
7) Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas ir reguliuojamos rinkos operatorius.  
25. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės, Lietuvos 
Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės ir Lietuvos Respublikos paslaugų 
įstatymuose. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

AUDITO TIKSLAI IR PROFESINĖS ETIKOS PRINCIPAI 
 

3 straipsnis. Audito tikslai 
Audito tikslai – nustatyti, ar: 
1) finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo audituojamos įmonės finansinę 

būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir 
finansinių ataskaitų sudarymą; 

2) metiniame pranešime (konsoliduotajame metiniame pranešime) arba įmonės veiklos ataskaitoje (jeigu 
pagal teisės aktų reikalavimus jie rengiami) pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų 
(metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) duomenis. 

 
4 straipsnis. Profesinės etikos principai 
1. Audito įmonės ir auditoriai, atlikdami auditą, privalo laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekse 

nustatytų profesinės etikos principų. 
2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalyje nurodytame kodekse nustatytų principų, audito įmonėms ir 

auditoriams galioja šie pagrindiniai profesinės etikos principai: 
1) nepriklausomumo ir objektyvumo – auditorius ir audito įmonė atlikti auditą gali tik būdami 

nepriklausomi nuo audituojamos įmonės ir nedalyvaudami priimant joje sprendimus; 
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2) konfidencialumo ir profesinės paslapties – auditorius ir audito įmonė privalo laikyti paslaptyje 
užsakovo ir (arba) audituojamos įmonės patikėtą informaciją ir jos neteikti tretiesiems asmenims, išskyrus šio 
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus, nenaudoti užsakovo ir (arba) audituojamos įmonės audito metu 
gautos informacijos audito įmonės ir (arba) trečiųjų asmenų interesams tenkinti; 

3) sąžiningumo – auditoriaus ir audito įmonės nuomonė neturi būti veikiama kitų nuomonės; 
4) profesinės kompetencijos ir reikiamo atidumo – auditorius privalo turėti reikiamų žinių ir įgūdžių, 

skirti pakankamai laiko, kad auditas būtų atliktas profesionaliai; 
5) atsakomybės visuomenei – audito rezultatais naudojasi finansinių ataskaitų informacijos vartotojai 

(kredito įstaigos, valstybės institucijos, darbdaviai ir darbuotojai, įmonių savininkai ir dalyviai, investuotojai ir 
kiti), priimdami ekonominius sprendimus. 

 
5 straipsnis. Nepriklausomumo ir objektyvumo principų taikymas 
1. Auditorius ir (arba) audito įmonė negali atlikti audito, jeigu auditorius, audito įmonė arba audito 

tinklas, kuriam priklauso audito įmonė, ir audituojama įmonė yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję ir tai galėtų 
pakenkti auditą atliekančio auditoriaus ir (arba) audito įmonės nepriklausomumui. 

2. Auditorius laikomas nepriklausomu nuo audituojamos įmonės, jeigu: 
1) nėra susijęs šeimos, artimosios giminystės arba svainystės ryšiais su audituojamos įmonės dalyviais, 

vadovu, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) arba kitu audituojamos įmonės darbuotoju, galinčiu daryti tiesioginę 
ir reikšmingą įtaką finansinių ataskaitų rengimui, šios įmonės valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos 
sudaromos, nariais; 

2) nėra audituojamos įmonės darbuotojas ir, jeigu buvo audituojamos įmonės darbuotoju, galinčiu daryti 
tiesioginę ir reikšmingą įtaką finansinių ataskaitų rengimui, nuo darbo santykių pasibaigimo dienos yra praėję ne 
mažiau kaip 3 metai; 

3) nėra audituojamos įmonės dalyvis ir, jeigu buvo audituojamos įmonės dalyviu, bet nuo akcijų arba 
akcijų dalių perleidimo yra praėję ne mažiau kaip 3 metai; 

4) neteikė audituojamai įmonei turto ir verslo vertinimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių 
ataskaitų sudarymo, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygų vertinimo paslaugų, 
neatliko vidaus audito arba tokias paslaugas teikė, bet nuo jų teikimo ar vidaus audito atlikimo praėjo ne mažiau 
kaip vieni metai; 

5) nėra veikiamas kitų reikšmingų sąlygų, galinčių turėti įtakos jo nepriklausomumui. 
3. Audito įmonė laikoma nepriklausoma nuo audituojamos įmonės, jeigu: 
1) audituojama įmonė nėra audito įmonės dalyvė; 
2) audito įmonė, audito įmonės dalyviai, jos vadovas, valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos 

sudaromos, nariai nėra audituojamos įmonės dalyviai; 
3) audito įmonės dalyviai, jos vadovas, valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos sudaromos, nariai 

nėra susiję šeimos, artimosios giminystės arba svainystės ryšiais su audituojamos įmonės dalyviais; 
4) neteikė audituojamai įmonei turto ir verslo vertinimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių 

ataskaitų sudarymo, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygų vertinimo paslaugų, 
neatliko vidaus audito arba tokias paslaugas teikė, bet nuo jų teikimo ar vidaus audito atlikimo praėjo ne mažiau 
kaip vieni metai; 

Pastaba. Nuo šio įstatymo įsigaliojimo 5 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostata taikoma 
audito įmonėms, atliekančioms viešojo intereso įmonių auditą. Atliekant 2009 m. sausio 1 d. ir 
vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą, ši nuostata taikoma 
visoms audito įmonėms. 

 
5) audito įmonė negauna už audito paslaugas iš audituojamos įmonės tiek pajamų, kad tai darytų įtaką 

jos nepriklausomumui; 
6) nėra veikiama kitų reikšmingų sąlygų, galinčių turėti įtakos jos nepriklausomumui. 
4. Auditorius negali atlikti tos pačios įmonės audito ilgiau kaip 7 iš eilės finansinius metus ir, jeigu yra 

audituojama viešojo intereso įmonė, – ilgiau kaip 5 metus iš eilės, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. 
Pasibaigus nurodytam laikotarpiui, auditorius ne mažiau kaip 2 metus negali atlikti tos įmonės audito ir, jeigu 
audituojama įmonė yra viešojo intereso įmonė, ne mažiau kaip 2 metus negali tapti jos vadovu arba valdybos 
nariu. 
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Pastaba. Į laikotarpius, nurodytus 5 straipsnio 4 dalyje, įskaičiuojami iki šio įstatymo Nr. 
XI-1316 įsigaliojimo prasidėję finansiniai metai, dėl kurių audito yra sudaryta finansinių 
ataskaitų audito sutartis. 

 
5. Kai atliekamas įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas,  šio straipsnio 4 dalies 

nuostatos taikomos auditoriui, atlikusiam įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą ir auditoriui 
(auditoriams), atlikusiam (atlikusiems) reikšmingų dukterinių įmonių finansinių ataskaitų auditą. 

6. Audito įmonės ir (arba) audito tinklo, kuriam ji priklauso, vadovas, valdybos ir (arba) stebėtojų 
tarybos nariai, dalyviai neturi veikti audito atlikimo taip, kad tai galėtų pakenkti auditoriaus nepriklausomumui ir 
objektyvumui. 

7. Auditorius ir (arba) audito įmonė darbo dokumentuose turi nurodyti reikšmingas grėsmes auditoriaus 
ir (arba) audito įmonės nepriklausomumui ir priemones, kurių auditorius ir (arba) audito įmonė turi imtis, 
siekdami išvengti tų grėsmių. Jei taikomos priemonės nepadeda išvengti grėsmės nepriklausomumui, auditorius 
ir (arba) audito įmonė negali atlikti audito. 

8. Įstaiga nustato nepriklausomumo laikymosi tvarką, taikomą kontrolieriams, Įstaigos darbuotojams ir 
Audito priežiūros komiteto nariams. Auditorių rūmai, raštu suderinę su Įstaiga, nustato nepriklausomumo 
laikymosi tvarką, taikomą Auditorių rūmų nariams ir darbuotojams, paskirtiems atsakingais už audito kokybės 
užtikrinimo įgyvendinimą, ir šiai funkcijai atlikti Auditorių rūmų pasitelktiems kitiems asmenims. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
6 straipsnis. Konfidencialumo ir profesinės paslapties principo taikymas 
1. Įstaiga nustato konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarką, taikomą kontrolieriams, 

Įstaigos darbuotojams, Audito priežiūros komiteto nariams ir ekspertams (specialistams), nurodytiems šio 
įstatymo 35 straipsnio 5 dalies 5 punkte ir 36 straipsnio 7 dalyje. Auditorių rūmai, raštu suderinę su Įstaiga, 
nustato konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarką, taikomą Auditorių rūmų nariams ir 
darbuotojams, paskirtiems atsakingais už audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą, ir šiai funkcijai atlikti 
Auditorių rūmų pasitelktiems kitiems asmenims. 

2. Kai auditą atliekantis arba atlikęs auditorius (audito įmonė) pakeičiamas kitu auditą atliekančiu 
auditoriumi (audito įmone), auditą atlikęs auditorius (audito įmonė) turi suteikti audito atlikimą perimančiam 
auditoriui (audito įmonei) visą reikiamą auditui atlikti informaciją apie audituojamą įmonę. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
7 straipsnis. Atlyginimas už audito atlikimą 
1. Atlyginimas už audito atlikimą turi būti toks, kad auditas būtų atliekamas vadovaujantis profesinės 

etikos principų ir tarptautinių audito standartų reikalavimais. 
2. Atlyginimas už audito atlikimą turi būti nustatytas audito sutartyje ir joje negali būti nustatomos 

jokios neapibrėžtos sąlygos, galinčios turėti įtakos atlyginimo už audito atlikimą dydžiui. 
3. Atlyginimui už audito atlikimą negali turėti įtakos užmokestis už tos pačios audito įmonės suteiktas 

paslaugas verčiantis kita veikla, nustatyta šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose. 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 
AUDITORIAUS VARDO SUTEIKIMAS IR NETEKIMAS 

 
15. straipsnis. Auditoriaus vardo suteikimo reikalavimai 

Asmeniui auditoriaus vardas suteikiamas, jeigu jis: 
1) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 
2) yra nepriekaištingos reputacijos; 
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3) dirbo audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje auditoriaus padėjėju ne trumpiau kaip 3 
metus ir, jei prašymo suteikti auditoriaus vardą pateikimo metu asmuo audito įmonėje nebedirba, darbas audito 
įmonėje auditoriaus padėjėju buvo baigtas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki prašymo pateikimo dienos; 

4) išlaikė kvalifikacinius auditoriaus egzaminus per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo pirmo 
kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos; 

Pastaba. Išlaikytų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų laikotarpis, nurodytas 8 straipsnio 
4 punkte, skaičiuojamas nuo šio įstatymo Nr. XI-1316 įsigaliojimo dienos. 

16. davė auditoriaus priesaiką. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 

 
9 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija 
Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis: 
1) buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms, 

turtiniams interesams, elektroninių duomenų ar informacinių sistemų saugumui, ekonomikai, verslo tvarkai, 
finansų sistemai, valstybės tarnybai arba viešiesiems interesams ir teistumas neišnykęs arba nepanaikintas; 

2) piktnaudžiauja narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba alkoholiu; 
3) buvo atleistas iš darbo už darbo drausmės pažeidimą arba iš valstybės tarnautojo pareigų už tarnybinį 

nusižengimą ir nuo atleidimo iš darbo ar pareigų nepraėjo 3 metai; 
4) pažeidė nepriekaištingos reputacijos reikalavimą, jeigu pagal teisės aktus asmeniui toks reikalavimas 

taikomas, dėl to turėjo nutraukti vykdomą veiklą ir po tokio veiklos nutraukimo nepraėjo 3 metai; 
5) buvo audito įmonės, kuri neteko audito įmonės pažymėjimo ir buvo išbraukta iš audito įmonių sąrašo, 

vadovas tuo metu, kai susidarė aplinkybės, dėl kurių audito įmonė neteko audito įmonės pažymėjimo ir buvo 
išbraukta iš audito įmonių sąrašo, ir nuo audito įmonės pažymėjimo netekimo ir išbraukimo iš audito įmonių 
sąrašo nepraėjo 3 metai. Šis punktas netaikomas, jeigu audito įmonė buvo išbraukta iš audito įmonių sąrašo šio 
įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 

 
10 straipsnis. Auditoriaus padėjėjo praktika audito įmonėje 
1. Auditoriaus padėjėjas dirba (t. Y. Atlieka praktiką) audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito 

įmonėje vadovaujant auditoriui ir (arba) valstybės narės auditoriui, kuris turi ne mažesnį kaip 3 metų auditoriaus 
darbo stažą, raštu sutinka vadovauti auditoriaus padėjėjo darbui ir neturi galiojančių drausminių nuobaudų iki jo 
paskyrimo vadovauti auditoriaus padėjėjo darbui. Jei, paskyrus vadovauti auditoriaus padėjėjo darbui, auditorius 
gauna drausminę nuobaudą, Auditorių rūmai nedelsdami paskiria kitą auditorių, atitinkantį reikalavimus, 
vadovauti auditoriaus padėjėjo darbui. 

2. Auditoriaus padėjėjų sąrašą tvarko Auditorių rūmai. 
3. Įrašymo į auditoriaus padėjėjų sąrašą ir išbraukimo iš jo, auditoriaus padėjėjų sąrašo tvarkymo, 

auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarką, auditoriaus skyrimą (atleidimą) auditoriaus padėjėjo praktikos 
vadovu, auditoriaus padėjėjų praktikos laiko skaičiavimo, auditoriaus padėjėjų praktikos įvertinimo tvarką, 
auditoriaus padėjėjų mokymo ir kitus auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo reikalavimus nustato Auditorių 
rūmai, suderinę raštu su Įstaiga. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
11 straipsnis. Kvalifikaciniai auditoriaus egzaminai 
1. Kvalifikacinius auditoriaus egzaminus rengia Auditorių rūmai ne rečiau kaip vieną kartą per 

kalendorinius metus. 
2. Auditorių rūmai, suderinę raštu su Įstaiga: 
1) tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų laikymo tvarką; 
2) nustato mokesčio už kvalifikacinius auditoriaus egzaminus dydį. 
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3. Auditorių rūmai įvertina auditoriaus vardo siekiančio asmens prašymą ir priima sprendimą, ar leisti 
laikyti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus. 

4. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisiją (toliau – Egzaminų komisija) sudaro 7 nariai, vienas iš 
jų – komisijos pirmininkas. Egzaminų komisijos nariai turi būti teisės, mokesčių, audito, apskaitos ir (arba) 
finansų specialistai. 4 narius, iš jų ir pirmininką, skiria Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – 
Finansų ministerija), 3 narius auditorius – Auditorių rūmai. Egzaminų komisijos narys skiriamas 3 metams. Tie 
patys asmenys Egzaminų komisijos nariais skiriami ne ilgiau kaip 2 kadencijoms iš eilės. Egzaminų komisijos 
sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Įstaiga. Egzaminų komisijos narį skyrusi institucija turi teisę jį atšaukti 
nesibaigus jo kadencijai. Egzaminų komisijos narys gali atsistatydinti nesibaigus kadencijai. 

 
5. Egzaminų komisija tvirtina: 
1) kvalifikacinių auditoriaus egzaminų programas; 
2) kvalifikacinių auditoriaus egzaminų užduotis ir jų vertinimo metodiką; 
3) kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimus. 
6. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų sąrašą, į kurį įtraukia šio straipsnio 8 dalyje išvardytas sritis, 

Auditorių rūmų teikimu tvirtina Įstaiga. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų užduotis pagal Egzaminų komisijos 
patvirtintas programas rengia Auditorių rūmai. 

7. Kvalifikaciniai auditoriaus egzaminai turi būti organizuoti taip, kad juos išlaikę asmenys turėtų 
reikiamų teorinių žinių, reikalingų auditui atlikti, ir sugebėtų tas žinias pritaikyti atlikdami auditą. 

8. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų metu tikrinamos teorinės šių sričių žinios: 
1) buhalterinės apskaitos teorijos ir principų; 
2) finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimą reglamentuojančių teisės aktų; 
3) tarptautinių apskaitos standartų; 
4) finansų analizės; 
5) išlaidų ir valdymo apskaitos; 
6) rizikos valdymo ir vidaus kontrolės; 
7) audito ir profesinių įgūdžių; 
8) auditą ir auditorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų; 
9) tarptautinių audito standartų; 
10) profesinės etikos principų, tarp jų ir nepriklausomumo. 
9. Be šio straipsnio 8 dalyje išvardytų sričių teorinių žinių, kvalifikacinių auditoriaus egzaminų metu 

patikrinamos teorinės šių sričių žinios tiek, kiek jos susijusios su auditu: 
1) įmonių teisės, valdymo ir bankroto procedūrų; 
2) mokesčių įstatymų; 
3) civilinės ir komercinės teisės; 
4) socialinės apsaugos ir darbo teisės; 
5) informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų; 
6) verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos; 
7) matematikos ir statistikos; 
8) įmonių finansų valdymo pagrindinių principų. 
10. Auditoriaus vardo siekiančio asmens žinios iš šio straipsnio 9 dalies 5–8 punktuose išvardytų sričių 

(visų ar bet kurios iš jų) gali būti netikrinamos, jeigu asmuo yra teigiamai išlaikęs (egzamino įvertinimas – 
„puikiai“, „labai gerai“, „gerai“ arba „vidutiniškai“) šių sričių teorinių žinių egzaminus pagal universitetinių 
studijų programas. Tokiu atveju auditoriaus vardo siekiantis asmuo turi pateikti Auditorių rūmams prašymą 
netikrinti žinių iš šio straipsnio 9 dalies 5–8 punktuose numatytų sričių ir įrodymus, kad šių sričių teorinių žinių 
programos aukštojoje mokykloje atitiko Egzaminų komisijos patvirtintas atitinkamas programas, taip pat 
įrodymus apie išlaikytus egzaminus. Sprendimą netikrinti žinių iš šio straipsnio 9 dalies 5–8 punktuose numatytų 
sričių priima Auditorių rūmai.  

11. Asmuo, neišlaikęs kvalifikacinių auditoriaus egzaminų, gali juos pakartotinai laikyti ne anksčiau 
kaip po 6 mėnesių. Egzaminų perlaikymo skaičius neribojamas. 

12. Asmenų, neišlaikiusių ir nesutikusių su kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimu, kurį tvirtina 
Egzaminų komisija, apeliacijas, taip pat skundus dėl Auditorių rūmų atsisakymo netikrinti žinių iš šio straipsnio 
9 dalies 5–8 punktuose numatytų sričių nagrinėja Įstaiga. 
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Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
12 straipsnis. Auditoriaus vardo suteikimo tvarka 
1. Auditoriaus vardo siekiantis asmuo pateikia Auditorių rūmams prašymą suteikti auditoriaus vardą. 

Prašyme turi būti nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu yra), gyvenamoji vieta), taip 
pat atsakyta į klausimą, ar nėra šiame įstatyme nurodytų priežasčių, dėl kurių jam negalėtų būti suteiktas 
auditoriaus vardas. 

2. Auditorių rūmai, gavę prašymą ir visus dokumentus, kuriais įrodoma, kad auditoriaus vardo siekiantis 
asmuo atitinka šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų 
dokumentų pateikimo dienos priima sprendimą suteikti auditoriaus vardą ir raštu informuoja auditoriaus vardo 
siekiantį asmenį apie šį sprendimą ir galimybę duoti priesaiką. 

3. Asmuo, prieš tapdamas auditoriumi, prisiekia Auditorių rūmų įgaliotam asmeniui šiais žodžiais: 
„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, 

dorai ir sąžiningai atlikti auditoriaus pareigas, būti objektyvus (objektyvi) ir nepriklausomas (nepriklausoma), 
saugoti profesines paslaptis, nuolat kelti profesinę kvalifikaciją, laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekso 
ir Auditorių rūmų statuto.“. 

17. Asmeniui, davusiam auditoriaus priesaiką ir ją pasirašiusiam, suteikiamas auditoriaus vardas, 
išduodamas auditoriaus pažymėjimas ir jis įtraukiamas į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytą auditorių 
sąrašą. Auditoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo 
tvarką nustato Auditorių rūmai, raštu suderinę su Įstaiga. Auditorių rūmai apie išduotą auditoriaus 
pažymėjimą informuoja Įstaigą su ja suderinta tvarka. 
 

18. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją galima pateikti per atstumą, elektroninėmis 
priemonėmis per kontaktinį centrą. 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
13 straipsnis. Auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir atnaujinimas 
1. Auditorių rūmai savo sprendimu sustabdo auditoriaus pažymėjimo galiojimą: 
1) šio įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju – iki bus pakartotinai išlaikytas (išlaikyti) 

nurodytas (nurodyti) egzaminas (egzaminai); 
2) rašytiniu auditoriaus prašymu šio įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju; 
3) auditoriui per pranešime apie ketinimą sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą nustatytą terminą 

nepateikus duomenų, reikalingų šio įstatymo 23 straipsnyje nustatytam auditorių sąrašui tvarkyti, ir (arba) 
paaiškėjus, kad pateikti duomenys yra neteisingi; 

4) auditoriui per pranešime apie ketinimą sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą nustatytą terminą 
nesudarius sąlygų atlikti šio įstatymo 34 straipsnyje nustatytos atlikto audito kokybės peržiūros ir (arba) šio 
įstatymo 36 straipsnyje nustatyto atlikto audito tyrimo; 

5) rašytiniu auditoriaus prašymu. 
2. Auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikina auditoriaus teisę atlikti auditą pažymėjimo 

galiojimo sustabdymo metu, tačiau jam galioja šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga kelti 
profesinę kvalifikaciją. 

3. Auditorių rūmai, sustabdę auditoriaus pažymėjimo galiojimą kuriuo nors iš šio straipsnio 1 dalies 3 ir 
4 punktuose nurodytu pagrindu, nustato terminą, 4 punkte nurodytu pagrindu – suderintą su Įstaiga, 
reikalingiems ir (arba) teisingiems duomenims pateikti arba sąlygoms sudaryti. 

4. Auditoriaus pažymėjimo galiojimas atnaujinamas Auditorių rūmų sprendimu, kai pašalinamos 
priežastys, dėl kurių auditoriaus pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas, ir auditorius pateikia prašymą 
atnaujinti sustabdyto auditoriaus pažymėjimo galiojimą. 

5. Apie Auditorių rūmų sprendimus sustabdyti, atnaujinti auditoriaus pažymėjimo galiojimą auditorius 
informuojamas raštu arba per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ne vėliau kaip per 5 
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darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Auditorių rūmai apie sustabdytą, atnaujintą auditoriaus 
pažymėjimo galiojimą informuoja Įstaigą su ja raštu suderinta tvarka. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
14 straipsnis. Auditoriaus vardo netekimas ir auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimas 
1. Auditorius netenka auditoriaus vardo Auditorių rūmų sprendimu: 
1) šio įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu atveju; 
2) auditoriui pakartotinai neišlaikius šio įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto (nurodytų) 

egzamino (egzaminų) ilgiau kaip per 3 metus nuo tokio nurodymo davimo dienos; 
3) auditoriui per šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą nepateikus Auditorių rūmams 

teisingų ir (arba) šio įstatymo 23 straipsnyje nustatytam auditorių sąrašui tvarkyti reikalingų duomenų; 
4) auditoriui per šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą nesudarius sąlygų atlikti šio 

įstatymo 34 straipsnyje nustatytos atlikto audito kokybės peržiūros ir (arba) šio įstatymo 36 straipsnyje nustatyto 
atlikto audito tyrimo; 

5) rašytiniu auditoriaus prašymu; 
6) po auditoriaus vardo suteikimo paaiškėjus aplinkybėms, kurias žinant auditoriaus vardas nebūtų 

suteiktas; 
7) jeigu auditorius nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo; 
8) auditorių pašalinus iš Auditorių rūmų narių. 
2. Auditoriui netekus auditoriaus vardo, auditoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas ir auditorius 

išbraukiamas iš auditorių sąrašo. Apie Auditorių rūmų sprendimą panaikinti auditoriaus pažymėjimo galiojimą 
auditorius informuojamas raštu arba per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ne vėliau 
kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Auditorių rūmai apie panaikintą auditoriaus 
pažymėjimo galiojimą informuoja Įstaigą su ja raštu suderinta tvarka. 

3. Auditoriui netekus auditoriaus vardo šio straipsnio 1 dalyje, išskyrus 5 punktą, nustatytais atvejais, 
asmuo gali pakartotinai laikyti šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytus kvalifikacinius auditoriaus egzaminus arba 
šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytus žinių patikrinimo egzaminus ne anksčiau kaip po 3 metų. 

4. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais auditoriaus vardo netenka asmenys, turintys kitų 
valstybių narių kompetentingos (kompetentingų) institucijos (institucijų) suteiktą teisę atlikti auditą, apie tai 
Įstaiga informuoja valstybių narių kompetentingą (kompetentingas) instituciją (institucijas), kuri (kurios) 
asmeniui suteikė teisę atlikti auditą, ir nurodo priežastis, dėl kurių asmuo neteko auditoriaus vardo. 

5. Auditoriui mirus, jo auditoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas ir auditorius išbraukiamas iš 
auditorių sąrašo. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
15 straipsnis. Auditoriaus vardo suteikimas valstybių narių auditoriams, auditoriaus pažymėjimo 

galiojimo sustabdymas, auditoriaus vardo netekimas ir auditoriaus 
pažymėjimo galiojimo panaikinimas  

1. Įstaiga nustato auditoriaus vardo suteikimo tvarką valstybių narių auditoriams, kuriems teisę atlikti 
auditą suteikė valstybės (valstybių) narės (narių) kompetentinga (kompetentingos) institucija (institucijos). 

2. Valstybių narių auditoriams, kuriems teisę atlikti auditą suteikė valstybių narių kompetentingos 
institucijos, auditoriaus vardas suteikiamas Įstaigos sprendimu, pateikus valstybės narės kompetentingos 
institucijos, kuri pirmoji suteikė teisę atlikti auditą, išduotus dokumentus, kuriais įrodoma teisė atlikti auditą 
valstybėje narėje ir kuriais įrodoma, kad ši teisė nėra sustabdyta arba panaikinta, ir jiems išlaikius žinių 
patikrinimo egzaminus. 

3. Žinių patikrinimo egzaminai nustatyta tvarka laikomi valstybine kalba iš sričių, nurodytų šio įstatymo 
11 straipsnio 8 dalies 2 ir 8 punktuose ir 9 dalies 1–4 punktuose. 

4. Auditoriaus pažymėjimo galiojimas valstybės narės auditoriui sustabdomas arba auditoriaus vardas 
atimamas ir auditoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas tais pačiais pagrindais ir ta pačia tvarka, kuri 
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nustatyta šio įstatymo 13 ir 14 straipsniuose, taip pat tuo atveju, jeigu valstybė (valstybės) narė (narės), kurios 
(kurių) kompetentinga (kompetentingos) institucija (institucijos) suteikė teisę atlikti auditą, sustabdo arba 
panaikina šią teisę. Sprendimus dėl auditoriaus vardo sustabdymo ir panaikinimo priima Įstaiga. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

16 straipsnis. Auditoriaus vardo suteikimas valstybių ne narių auditoriams, auditoriaus 
pažymėjimo galiojimo sustabdymas, auditoriaus vardo netekimas ir auditoriaus 
pažymėjimo galiojimo panaikinimas  

1. Įstaiga nustato auditoriaus vardo suteikimo tvarką valstybių ne narių auditoriams. Valstybės ne narės 
auditoriui, kuriam teisė atlikti auditą suteikta valstybėje ne narėje, kuriai Europos Komisijos sprendimu suteiktas 
pereinamasis laikotarpis, ir kuris siekia auditoriaus vardo, taikomas reikalavimas būti išlaikiusiam žinių 
patikrinimo egzaminą, atitinkantį šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, taip pat 
reikalavimas įrodyti, kad jis atitinka šio įstatymo 8 straipsnio 1, 2, 3 punktų ir 9 straipsnio reikalavimus. 
Valstybės ne narės auditoriui, kuriam teisė atlikti auditą suteikta valstybėje ne narėje, kuriai Europos Komisijos 
sprendimu pereinamasis laikotarpis nėra suteiktas, ir kuris siekia auditoriaus vardo Lietuvos Respublikoje, 
auditoriaus vardas suteikiamas, jeigu jis atitinka šio įstatymo 8, 9 ir 11 straipsnių reikalavimus. 

2. Auditoriaus pažymėjimo galiojimas valstybių ne narių, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, auditoriams 
sustabdomas arba auditoriaus vardas atimamas ir auditoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas tais pačiais 
pagrindais ir ta pačia tvarka, kuri nustatyta šio įstatymo 13 ir 14 straipsniuose, taip pat kai valstybės ne narės, 
kuriai Europos Komisijos sprendimu suteiktas pereinamasis laikotarpis, kompetentinga institucija, kuri suteikė 
teisę atlikti auditą, sustabdo arba panaikina šią teisę. Sprendimus dėl auditoriaus vardo sustabdymo ir 
panaikinimo priima Įstaiga. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

AUDITO ĮMONĖS ĮRAŠYMAS Į AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠĄ 
 
17 straipsnis. Audito įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą tvarka 
1. Įmonė gali pradėti audito veiklą tik tada, kai Auditorių rūmų sprendimu ji įrašoma į audito įmonių 

sąrašą. Į audito įmonių sąrašą gali būti įrašytos Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės ir valstybių narių 
audito įmonės, įsteigusios Lietuvos Respublikoje filialus, ir kitos valstybių narių audito įmonės, pageidaujančios 
atlikti auditą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

2. Kad įmonė būtų įrašyta į audito įmonių sąrašą, Auditorių rūmams pateikiami šie dokumentai:  
1) prašymas, kuriame turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, 

įmonės dalyvių vardai, pavardės, adresai, kiekvieno dalyvio balsavimo teisės, pažymėjimų, kuriais įrodomas 
auditoriaus vardo suteikimas, numeriai ir kiti šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatyti duomenys, reikalingi 
įtraukti į audito įmonių sąrašą. Kai registruojama valstybės narės audito įmonė, turinti filialą Lietuvos 
Respublikoje, papildomai pateikiami duomenys apie valstybės narės auditorius ir filialą; 

2) dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė yra apdraudusi įmonės civilinę atsakomybę šio įstatymo 20 
straipsnyje nustatyta tvarka. 

3. Auditorių rūmai, gavę visus dokumentus, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje, Juridinių asmenų registre 
patikrina įmonės įregistravimą ir kitus duomenis ir, įsitikinę, kad įmonė atitinka šio įstatymo 18, 19 ir 20 
straipsnių reikalavimus, sprendimą dėl audito įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą priima per 20 darbo dienų 
nuo dokumentų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, pateikimo dienos. Auditorių rūmai išsiunčia įmonei, siekiančiai 
būti įrašytai į audito įmonių sąrašą, priimto sprendimo kopiją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo 
priėmimo dienos. Auditorių rūmai apie priimtą sprendimą informuoja Įstaigą su ja raštu suderinta tvarka. 

4. Priėmę sprendimą įrašyti įmonę į audito įmonių sąrašą, Auditorių rūmai per 2 darbo dienas įrašo 
įmonę į audito įmonių sąrašą. Įrašę įmonę į audito įmonių sąrašą, Auditorių rūmai išduoda įmonei tai 
patvirtinantį pažymėjimą. 

5. Valstybių narių audito įmonės, neturinčios Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų, į audito įmonių 
sąrašą įrašomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais.  
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6. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją galima pateikti per atstumą, 
elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
18 straipsnis. Audito įmonės 
1. Ne mažiau kaip ¾ audito įmonės dalyvių turi būti auditoriai, valstybių narių auditoriai, audito įmonės 

ir (arba) valstybių narių audito įmonės. 
2. Audito įmonės vadovas turi būti auditorius arba valstybės narės auditorius. 
3. Jeigu audito įmonėje yra sudaroma valdyba, daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti auditoriai ir 

(arba) valstybių narių auditoriai. Jeigu valdyba sudaroma iš dviejų narių, vienas iš jų turi būti auditorius arba 
valstybės narės auditorius.  

4. Valstybių narių audito įmonėms, įsteigusioms Lietuvos Respublikoje filialus, ir valstybių narių audito 
įmonėms, įrašytoms į audito įmonių sąrašą šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka, mutatis mutandis 
taikomi šiame įstatyme audito įmonėms nustatyti reikalavimai. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 

 
19 straipsnis. Audito įmonių nepriekaištinga reputacija 
1. Audito įmonė turi būti nepriekaištingos reputacijos. 
2. Audito įmonė laikoma nepriekaištingos reputacijos, jeigu: 
1) šios įmonės dalyviai ir šioje įmonėje dirbantys auditoriai laikomi nepriekaištingos reputacijos; 
2) ji nėra patraukta baudžiamojon atsakomybėn arba jos patronuojanti įmonė nėra patraukta 

baudžiamojon atsakomybėn. 
 
20 straipsnis. Audito įmonių civilinės atsakomybės draudimas 
1. Audito įmonė privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę profesinės civilinės atsakomybės 

draudimu. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka ir vadovaujantis Audito įmonių profesinės civilinės atsakomybės draudimo tvarkos aprašu, kurį 
parengia ir, suderinęs su Įstaiga, patvirtina Lietuvos bankas. 

2. Jeigu audito įmonė atlieka auditą tik kitose negu viešojo intereso įmonėse, metinė profesinės civilinės 
atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 100 000 Lt. Profesinės civilinės atsakomybės draudimo 
objektas yra audito įmonės civilinė atsakomybė už žalą, kuri būtų padaryta užsakovui ir (arba) tretiesiems 
asmenims atliekant auditą kitose negu viešojo intereso įmonėse.  

3. Kai profesinės civilinės atsakomybės draudimo objektas yra ir audito įmonės civilinė atsakomybė už 
žalą, kuri būtų padaryta užsakovui ir (arba) tretiesiems asmenims atliekant auditą viešojo intereso įmonėse, 
profesinės civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 200 000 Lt vienam draudžiamajam 
įvykiui ir 500 000 Lt visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus.  

4. Audito įmonė privalo būti apsidraudusi profesinės civilinės atsakomybės draudimu visą laikotarpį, 
kuriuo audito įmonė šio įstatymo nustatyta tvarka yra įrašyta į audito įmonių sąrašą ir audito įmonės pažymėjimo 
galiojimas nėra sustabdytas. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 
Nr. XI-1691, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6837 (2011-12-01) 
Nr. XI-1707, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6851 (2011-12-01) 

 
21 straipsnis. Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir atnaujinimas 
1. Auditorių rūmai sustabdo audito įmonės pažymėjimo galiojimą savo sprendimu šiais atvejais: 
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1) jei audito įmonė per pranešime apie ketinimą sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą 
nustatytą terminą nepateikė Auditorių rūmams šio įstatymo 24 straipsnyje nustatytų duomenų ir (arba) šio 
įstatymo 30 straipsnio 6 punkte nurodytos informacijos ir (arba) paaiškėjo, kad pateikti neteisingi duomenys; 

2) jei audito įmonė per pranešime apie ketinimą sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą 
nustatytą terminą laiku nesumokėjo šio įstatymo 60 straipsnio 2 ir (arba) 3 dalyse nustatytų audito įmonės 
atskaitymų; 

3) jei audito įmonė per pranešime apie ketinimą sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą 
nustatytą terminą nesudarė sąlygų atlikti šio įstatymo 34 straipsnyje nustatytos atlikto audito kokybės peržiūros 
ir (arba) šio įstatymo 36 straipsnyje nustatyto atlikto audito tyrimo; 

4) rašytiniu audito įmonės dalyvio (dalyvių) ir (arba) vadovo prašymu, jei daugiau kaip pusę audito 
įmonės akcijų, suteikiančių balsavimo teisę, turinčių akcininkų arba daugiau kaip pusė tikrųjų narių sutinka, kad 
audito įmonės pažymėjimo galiojimas būtų sustabdytas jų prašomam laikotarpiui. 

2. Auditorių rūmai, sustabdę audito įmonės pažymėjimo galiojimą kuriuo nors iš šio straipsnio 1 dalies 
1, 2 ir 3 punktuose nurodytu pagrindu, nustato terminą, per kurį audito įmonė privalo pateikti reikalingus ir 
(arba) teisingus duomenis, sumokėti atskaitymus arba sudaryti sąlygas atlikto audito kokybės peržiūroms arba 
atlikto audito tyrimams atlikti. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju nustatytas terminas suderinamas 
su Įstaiga. 

3. Audito įmonei, kuriai audito įmonės pažymėjimo galiojimas sustabdytas Auditorių rūmų sprendimu, 
kaip nustatyta šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose, panaikinus priežastis, dėl kurių audito įmonės 
pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas, pateikus rašytinį prašymą Auditorių rūmams atnaujinti audito įmonės 
pažymėjimo galiojimą, audito įmonės pažymėjimo galiojimas atnaujinamas. Audito įmonei, kuriai audito įmonės 
pažymėjimo galiojimas sustabdytas Auditorių rūmų sprendimu, kaip nustatyta šio straipsnio 1 dalies 4 punkte,  
pateikus rašytinį prašymą, jei daugiau kaip pusę audito įmonės akcijų, suteikiančių balsavimo teisę, turinčių 
akcininkų arba daugiau kaip pusė tikrųjų narių sutinka, kad audito įmonės pažymėjimo galiojimas būtų 
atnaujintas, Auditorių rūmams atnaujinti audito įmonės pažymėjimo galiojimą, audito įmonės pažymėjimo 
galiojimas atnaujinamas. 

4. Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikina audito įmonės teisę atlikti auditą 
pažymėjimo galiojimo sustabdymo metu. Jei audito įmonės pažymėjimo galiojimas sustabdomas audito įmonei 
atliekant auditą, audito įmonė nedelsdama apie tai turi pranešti audituojamai įmonei ir užsakovui. 

5. Apie Auditorių rūmų sprendimą sustabdyti, atnaujinti audito įmonės pažymėjimo galiojimą audito 
įmonė informuojama raštu arba per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ne vėliau kaip per 
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Auditorių rūmai apie sustabdytą, atnaujintą audito įmonės 
pažymėjimo galiojimą informuoja Įstaigą su ja raštu suderinta tvarka. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
22 straipsnis. Audito įmonės išbraukimas iš audito įmonių sąrašo 
1. Audito įmonė netenka audito įmonės pažymėjimo ir yra išbraukiama iš audito įmonių sąrašo 

Auditorių rūmų sprendimu: 
1) jei audito įmonės dalyvis (dalyviai) ir (arba) vadovas pateikė rašytinį prašymą išbraukti ją iš audito 

įmonių sąrašo ir daugiau kaip pusę audito įmonės akcijų, suteikiančių balsavimo teisę, turinčių akcininkų arba 
daugiau kaip pusė tikrųjų narių su tuo sutinka, taip pat jei valstybės narės audito įmonės filialas Lietuvos 
Respublikoje likviduojamas; 

2) jei ji nebeatitinka kurio nors iš šio įstatymo 18, 19 arba 20 straipsnio reikalavimų; 
3) jei ji paskelbta bankrutuojančia arba likviduojama; 
4) šio įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu atveju; 
5) jei ji per šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą nepateikė Auditorių rūmams reikalingų 

ir (arba) teisingų duomenų, kaip nustatyta šio įstatymo 24 straipsnyje, ir informacijos, kaip nustatyta šio įstatymo 
30 straipsnio 6 punkte, ar nesumokėjo atskaitymų, kaip nustatyta šio įstatymo 60 straipsnio 2 ir 3 dalyse; 

6) jei ji per šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą nesudarė sąlygų atlikti šio įstatymo 34 
straipsnyje nustatytos atlikto audito kokybės peržiūros ir (arba) šio įstatymo 36 straipsnyje nustatyto atlikto 
audito tyrimo. 
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2. Audito įmonė išbraukiama iš audito įmonių sąrašo kitą dieną po šio straipsnio 1 dalyje nustatyto 
sprendimo priėmimo dienos. Iš audito įmonių sąrašo išbraukta audito įmonė netenka audito įmonės pažymėjimo. 
Apie Auditorių rūmų sprendimą panaikinti audito įmonės pažymėjimo galiojimą ir išbraukimą iš audito įmonių 
sąrašo audito įmonė informuojama raštu arba per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Auditorių rūmai apie panaikintą audito įmonės 
pažymėjimo galiojimą ir išbraukimą iš audito įmonių sąrašo informuoja Įstaigą su ja raštu suderinta tvarka. 

3. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu atveju audito įmonė per 3 mėnesius nuo teismo nutarties 
iškelti bankroto bylą priėmimo dienos turi baigti vykdyti, pakeisti arba nutraukti sutartis dėl audito atlikimo, 
sudarytas iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo dienos. Šiuo atveju audito įmonė laikoma išbraukta 
iš audito įmonių sąrašo kitą dieną po 3 mėnesių nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo dienos 
laikotarpio pabaigos. 

4. Šio straipsnio 1 dalies 4, 5 arba 6 punkte nurodytu atveju iš audito įmonių sąrašo išbraukta įmonė 
kreiptis į Auditorių rūmus dėl pakartotinio audito įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą šio įstatymo 17 
straipsnio nustatyta tvarka gali ne anksčiau kaip po 3 metų nuo audito įmonės išbraukimo iš audito įmonių sąrašo 
dienos. Dėl kitų priežasčių išbraukta iš audito įmonių sąrašo audito įmonė į audito įmonių sąrašą gali būti 
pakartotinai įtraukta šio įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka, kai pašalinamos priežastys, dėl kurių ji buvo 
išbraukta iš audito įmonių sąrašo. 

5. Kai šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais iš sąrašo išbraukiama valstybės narės audito įmonė, 
apie tai Įstaiga informuoja valstybės (valstybių) narės (narių) kompetentingą (kompetentingas) instituciją 
(institucijas), kuri (kurios) įmonei suteikė teisę atlikti auditą, ir nurodo priežastis, dėl kurių įmonė išbraukta iš 
audito įmonių sąrašo. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
PENKTASIS SKIRSNIS 

AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAI 
 
23 straipsnis. Auditorių sąrašas 
1. Auditorių rūmai auditoriaus vardą gavusius asmenis ir šio straipsnio 5 dalyje nurodytus valstybių ne 

narių auditorius įrašo į auditorių sąrašą. 
2. Auditorių sąraše turi būti kaupiami duomenys apie auditorių: 
1) vardas, pavardė, registracijos numeris, auditoriaus pažymėjimo numeris; 
2) audito įmonės (įmonių) ir kitos įmonės (įmonių), kurioje (kuriose) dirba auditorius, pavadinimas 

(pavadinimai), audito įmonės pažymėjimo numeris (numeriai), buveinės adresas, elektroninio pašto adresas 
(jeigu jis yra), telefono, fakso (jeigu jis yra) numeris ir interneto svetainės (jeigu ji yra) adresas; 

3) jei auditorius yra audito įmonės (įmonių) dalyvis, – audito įmonės (įmonių) pavadinimas 
(pavadinimai), audito įmonės pažymėjimo numeris (numeriai), buveinės adresas, telefono, fakso (jeigu jis yra) 
numeris ir interneto svetainės (jeigu ji yra) adresas; 

4) jei auditoriaus pažymėjimo galiojimas sustabdomas šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytais 
atvejais, – pažymėjimo galiojimo sustabdymo pradžia ir dokumento, kuriuo įforminamas Auditorių rūmų 
sprendimas sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą, numeris ir data; 

5) jei valstybės narės arba valstybės ne narės kompetentingos institucijos užregistravo jį kaip valstybės 
narės auditorių arba kaip valstybės ne narės auditorių, – užregistravusios institucijos (institucijų) pavadinimas 
(pavadinimai), registracijos numeris (numeriai) ir kita informacija apie tokį registravimą; 

6) galiojančios drausminės nuobaudos, išskyrus šio įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą 
nuobaudą. 

3. Auditorius turi pranešti Auditorių rūmams apie šio straipsnio 2 dalyje pateikiamų duomenų 
pasikeitimus, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytą informaciją, nedelsdamas, bet ne vėliau 
kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo dienos. Auditoriaus pateikiama informacija turi būti jo pasirašyta 
asmeniškai arba Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka.  

4. Auditorių rūmai, pasikeitus duomenims, auditorių sąrašo duomenis nedelsdami pakeičia. 
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5. Valstybės ne narės auditoriai, atlikę valstybėje ne narėje registruotos įmonės, kurios vertybiniai 
popieriai viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, finansinių 
ataskaitų, teikiamų teisės aktų nustatyta tvarka, auditą, prieš pateikdami tas finansines ataskaitas ir auditoriaus 
išvadą teisės aktų nustatyta tvarka, turi kreiptis į Įstaigą dėl jų įrašymo į auditorių sąrašą. Valstybės ne narės 
auditoriai į auditorių sąrašą įrašomi kaip valstybės ne narės auditoriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba 
jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 

6. Auditorių rūmai, suderinę su Įstaiga, nustato informacijos, reikalingos šio straipsnio 2 dalyje 
nustatytam auditorių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarką. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
24 straipsnis Audito įmonių sąrašas 
1. Auditorių rūmai į audito įmonių sąrašą įrašo įmones, kurioms išduotas audito įmonės pažymėjimas, 

valstybės narės audito įmones, įsteigusias Lietuvos Respublikoje filialus, valstybių narių audito įmones, 
nurodytas šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje, ir šio straipsnio 5 dalyje nurodytas valstybių ne narių audito 
įmones. 

2. Audito įmonių sąraše kaupiami šie duomenys apie audito įmonę: 
1) įmonės pavadinimas, buveinės adresas, kodas, audito įmonės pažymėjimo numeris; 
2) audito įmonės teisinė forma; 
3) telefono, fakso (jeigu jis yra) numeris, interneto svetainės (jei ji yra) adresas ir kiti ryšiams palaikyti 

reikalingi duomenys; 
4) auditorių, dirbančių audito įmonėje, atskirai nurodant auditorių ir kitų audito įmonės darbuotojų, kurie 

yra audito įmonės dalyviai (toliau – partneriai), vardai, pavardės ir auditoriaus pažymėjimų numeriai, kai audito 
įmonės darbuotojai yra auditoriai; 

5) dalyvių vardai, pavardės, jų nurodyti kontaktiniai adresai, o jeigu savininkai arba dalyviai yra 
juridiniai asmenys, – jų pavadinimai, kodai ir buveinių adresai; 

6) valdymo organų ir priežiūros organų (jeigu jie sudaryti) narių vardai, pavardės ir jų nurodyti 
kontaktiniai adresai, o jeigu priežiūros organo nariai yra juridiniai asmenys, – jų pavadinimai, kodai ir buveinių 
adresai; 

7) jei audito įmonė priklauso audito tinklui, – kitų audito tinklui priklausančių įmonių pavadinimai, 
adresai arba nuorodos, kur tokią informaciją galima gauti; jei audito įmonę su kita (kitomis) įmone (įmonėmis) 
sieja bendri dalyviai, kontrolė arba vadovai, – tų įmonių pavadinimai, adresai arba nuorodos, kur tokią 
informaciją galima gauti; 

8) jei audito įmonė turi filialų ir atstovybių, – jų pavadinimai ir adresai; 
9) jei audito įmonės pažymėjimo galiojimas sustabdomas šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytais 

atvejais, – pažymėjimo galiojimo sustabdymo pradžia ir dokumento, kuriuo įforminamas Auditorių rūmų 
sprendimas sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą, numeris ir data; 

10) jei audito įmonę kitos valstybės narės arba valstybės ne narės kompetentinga institucija užregistravo 
kaip kitos valstybės narės audito įmonę arba kaip valstybės ne narės audito įmonę, – visa su tuo susijusi 
informacija, tarp jų ir užregistravusios kompetentingos institucijos pavadinimas; 

11) galiojančios drausminės nuobaudos. 
3. Audito įmonė turi pranešti Auditorių rūmams apie šio straipsnio 2 dalyje pateikiamų duomenų 

pasikeitimus, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 9 ir 11 punktuose nurodytą informaciją, nedelsdama, bet ne vėliau 
kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo dienos. Audito įmonės teikiama informacija turi būti pasirašyta 
audito įmonės savininko arba dalyvių ir (arba) vadovo asmeniškai arba Lietuvos Respublikos elektroninio parašo 
įstatymo nustatyta tvarka.  

4. Auditorių rūmai, pasikeitus duomenims, Audito įmonių sąrašo duomenis nedelsdami pakeičia. 
5. Valstybės ne narės audito įmonės, kurios atliko valstybėje ne narėje registruotos įmonės, kurios 

vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, 
finansinių ataskaitų, teikiamų teisės aktų nustatyta tvarka, auditą, prieš pateikdamos tas finansines ataskaitas ir 
auditoriaus išvadą teisės aktų nustatyta tvarka, turi kreiptis į Įstaigą dėl jų įrašymo į audito įmonių sąrašą. 
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Valstybės ne narės audito įmonės įrašomos į audito įmonių sąrašą kaip valstybės ne narės audito įmonės 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 

6. Auditorių rūmai, suderinę su Įstaiga, nustato informacijos, reikalingos šio straipsnio 2 dalyje 
nustatytam audito įmonių sąrašui parengti, pakeisti ir skelbti, pateikimo tvarką. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
25 straipsnis. Auditorių ir audito įmonių sąrašų skelbimas 
1. Auditorių ir audito įmonių sąrašai nuolat keičiami ir skelbiami Auditorių rūmų interneto svetainėje 

teisės aktų nustatyta tvarka.  
2. Auditorių ir audito įmonių sąrašai skelbiami lietuvių kalba. 
3. Auditorių ir audito įmonių sąraše turi būti nurodyta kompetentingų institucijų – Įstaigos ir Auditorių 

rūmų – pavadinimai ir adresai, taip pat institucijų funkcijos. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
26 straipsnis. Auditorių ir audito įmonių sąrašų duomenų saugojimas 
Auditorių ir audito įmonių sąrašuose pateikiami duomenys saugomi skaitmeninėse laikmenose Lietuvos 

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.  
 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 
AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ VEIKLA, TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ. 

AUDITORIAUS IŠVADA 
 

27 straipsnis. Auditorių teisės, pareigos ir atsakomybė atliekant auditą 
1. Auditą gali atlikti tik auditorius, kuris dirba audito įmonėje arba audito veikla verčiasi savarankiškai, 

ir valstybių narių, ir valstybių ne narių auditorius, kuriam teisė atlikti auditą suteikta šio įstatymo 15 ir 16 
straipsniuose nustatyta tvarka. 

2. Auditorius, atlikdamas auditą, turi šias teises: 
1) pasinaudodamas profesinėmis žiniomis, įgūdžiais ir atsižvelgdamas į audito atlikimo metodiką, 

pasirinkti audito atlikimo procedūras; 
2) gauti iš audituojamos įmonės reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas auditui atlikti ir naudotis 

visa sukaupta informacija; 
3) reikalauti iš audituojamos įmonės, kad būtų teikiami paaiškinimai, atliekami kiti būtini veiksmai, 

reikalingi auditui atlikti; 
4) reikalauti, kad audituojamos įmonės darbuotojai teiktų paaiškinimus raštu; 
5) reikalauti, kad audituojamoje įmonėje būtų sudarytos sąlygos atlikti auditą; 
6) kitas teises, numatytas tarptautiniuose audito standartuose ir audito sutartyje. 
3. Auditorius privalo: 
1) atlikdamas auditą, vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, tarptautiniais audito standartais; 
2) laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų; 
3) atlikęs auditą, pateikti auditoriaus išvadą. 
4. Už apgaulingos auditoriaus išvados pateikimą auditorius atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 

 
28 straipsnis. Kitos auditoriaus pareigos 
1. Auditorius privalo nuolat kelti profesinę kvalifikaciją auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose (per 

kiekvienus vienus paskui kitus einančius trejus metus išklausyti ne mažiau kaip 120 valandų kursų arba išeiti 
lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą). 

2. Auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų turinio reikalavimus (privalomų valandų paskirstymo pagal 
temas ir t. T.) nustato Auditorių rūmai, suderinę su Įstaiga. Auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai turi būti 
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organizuoti taip, kad užtikrintų auditoriaus teorinių žinių ir jų pritaikymo praktikoje stiprinimą pagal programas, 
Auditorių rūmų parengtas ir raštu suderintas su Įstaiga. 

3. Įstaiga prižiūri, kaip laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų. Auditorius, profesinę 
kvalifikaciją kėlęs ne Auditorių rūmų organizuojamuose kursuose arba išėjęs lygiavertį profesinės kvalifikacijos 
tobulinimo kursą, kreipiasi į Auditorių rūmus, kad šie kursai, jeigu jie atitinka šio straipsnio 2 dalyje nurodytas 
programas, būtų įskaityti į šio straipsnio 1 dalyje nustatytų kursų valandų skaičių. Jeigu Auditorių rūmai priima 
neigiamą sprendimą, auditorius turi teisę pateikti skundą Įstaigai, kurios priimtas sprendimas yra privalomas 
Auditorių rūmams. 

 
19. Auditorius negali dirbti kito darbo ar eiti kitų mokamų pareigų, kurių atlikimas prieštarauja Buhalterių 

profesionalų etikos kodekse nustatytiems profesinės etikos principams. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
29 straipsnis. Audito įmonių veikla, teisės ir atsakomybė atliekant auditą 
1. Audito įmonė turi teisę verstis šia veikla: 
1) atlikti auditą; 
2) teikti užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas; 
3) verstis kita veikla, neprieštaraujančia Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytiems profesinės 

etikos principams. 
2. Auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus. 
3. Audito įmonė privalo laikytis Tarptautinio kokybės kontrolės standarto. 
4. Audito įmonės atsakomybė atliekant auditą nustatoma rašytinėje sutartyje, sudarytoje su užsakovu. 

Audito įmonė už audito atlikimą ir auditoriaus išvadą atsako teisės aktų ir pasirašytos audito sutarties nustatyta 
tvarka. 

5. Jeigu audito įmonė audituoja konsoliduotąsias finansines ataskaitas, ji atsako už audito atlikimą ir 
auditoriaus išvadą, parengtą atlikus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą. 

6. Audito įmonė turi atlyginti dėl jos kaltės užsakovo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus nuostolius teisės 
aktų ir pasirašytos audito sutarties nustatyta tvarka. 

7. Audito įmonė, atlyginusi užsakovo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, atsiradusius dėl 
auditorių kaltės, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į kaltus auditorius. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1691, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6837 (2011-12-01) 

 
30 straipsnis. Audito įmonių pareigos 
Audito įmonė, atlikdama auditą, privalo: 
1) sudariusi audito sutartį, paskirti auditą atliksiantį auditorių ir apie tai pranešti užsakovui; 
2) audito rezultatus įforminti surašydama auditoriaus išvadą; 
3) įformindama audito rezultatus valstybės ir savivaldybės įmonėse, akcinėse bendrovėse ir uždarosiose 

akcinėse bendrovėse, kuriose valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 
visuotiniame akcininkų susirinkime daugiau kaip ½ balsų, kartu su auditoriaus išvada privalo parengti audito 
ataskaitą, kuriai reikalavimus nustato Auditorių rūmai, suderinę su Įstaiga. Ji kartu su auditoriaus išvada 
pateikiama audituojamai įmonei ir užsakovui; 

4) jei audito įmonė audituoja konsoliduotąsias finansines ataskaitas, privalo peržiūrėti kitų auditorių, 
audito įmonių, valstybių narių auditorių ir (arba) valstybių narių audito įmonių, valstybių ne narių auditorių ir 
(arba) valstybių ne narių audito įmonių atlikto įmonių grupei priklausančių dukterinių įmonių finansinių 
ataskaitų audito, susijusio su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditu, darbą ir peržiūrų rezultatus įforminti 
dokumentuose; 

5) jei šio straipsnio 4 punkte nustatytu atveju dukterinių įmonių finansinių ataskaitų auditą atlieka 
valstybės ne narės auditorius (auditoriai) ir (arba) valstybės ne narės audito įmonė (įmonės) ir su tos valstybės ne 
narės kompetentinga institucija nėra nustatytas šio įstatymo 49 straipsnyje nurodytas bendradarbiavimas, audito 
įmonė, audituojanti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, atsako už valstybės ne narės auditoriaus (auditorių) ir 
(arba) audito įmonės (įmonių) dokumentų tinkamą pateikimą Įstaigai, įskaitant darbo dokumentus, kurie yra 
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svarbūs įmonių grupės auditui. Kad audito įmonė, audituojanti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, galėtų 
pateikti reikiamus dokumentus, ji pasilieka tokių dokumentų kopijas arba susitaria su valstybės ne narės 
auditoriumi (auditoriais) ir (arba) audito įmone (įmonėmis), kad pareikalavusi galėtų tinkamai ir nevaržomai 
gauti dokumentus, arba imasi kitų tinkamų veiksmų. Jei teisinės arba kitokios kliūtys neleidžia darbo dokumentų 
iš valstybės ne narės auditoriaus ir (arba) audito įmonės perduoti audito įmonei, auditavusiai konsoliduotąsias 
finansines ataskaitas, dokumentuose, likusiuose audito įmonėje, auditavusioje konsoliduotąsias finansines 
ataskaitas, pažymima, kad ji ėmėsi atitinkamų veiksmų siekdama gauti audito dokumentus, ir (arba) pateikiami 
tokių kliūčių buvimo įrodymai; 

6) teikti Įstaigai ir Auditorių rūmams informaciją, nustatytą šiame įstatyme. Informacija apie pardavimo 
grynąsias pajamas, atskirai nurodant pajamas iš kiekvienos įmonės veiklos, nurodytos šio įstatymo 29 straipsnio 
1 dalyje, pateikiama Auditorių rūmams per 30 kalendorinių dienų pasibaigus audito įmonės finansiniams 
metams, o informacija apie audito sutarties nutraukimą, kaip nustatyta šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje, Įstaigai 
– per 10 darbo dienų po audito sutarties nutraukimo dienos kartu nurodant audito sutarties nutraukimo priežastis; 

7) saugoti darbo dokumentus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
31 straipsnis. Audito įmonės ir užsakovo santykiai 
1. Užsakovas savo nuožiūra arba konkurso tvarka pasirenka audito įmonę, jei kiti teisės aktai nenustato 

ko kita. 
2. Jeigu audito atlikimo laikotarpiu audito sutartis buvo nutraukta, užsakovas apie tai per 10 darbo dienų 

praneša Įstaigai, nurodydamas audito sutarties nutraukimo priežastis. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
32 straipsnis. Darbo dokumentai 
1. Darbo dokumentai yra audito įmonės nuosavybė. 
2. Audito įmonė darbo dokumentų negali perduoti tretiesiems asmenims be audituojamos įmonės ir 

užsakovo sutikimo, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus.  
3. Įstaiga, atlikdama šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 5, 6, 7 ir 8 punktuose nustatytas funkcijas, darbo 

dokumentus laikinai, iki 60 kalendorinių dienų, iš audito įmonės gali paimti, perduoti valstybės narės ir (arba) 
valstybės ne narės kompetentingai institucijai auditorių ir audito įmonių viešajai priežiūrai atlikti, surašiusi darbo 
dokumentų poėmio aktą. Įstaiga gali pasidaryti darbo dokumentų kopijas. Tais atvejais, kai Įstaiga laikinai 
paimtus darbo dokumentus arba darbo dokumentų kopijas perduoda valstybės narės ir (arba) valstybės ne narės 
kompetentingai institucijai, apie tai turi informuoti audito įmonę. 

4. Teisėsaugos arba kitos institucijos gali paimti arba tikrinti darbo dokumentus, kuriuos auditorius yra 
gavęs arba parengęs atlikdamas auditą, tik įstatymų nustatytais atvejais. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
33 straipsnis. Auditoriaus išvada 
1. Auditoriaus išvadą sudaro: 
1) įžanga. Joje nurodomas audito objektas – finansinės ataskaitos arba konsoliduotosios finansinės 

ataskaitos – ir teisės aktai, kuriais vadovaujantis buvo parengtos finansinės ataskaitos arba konsoliduotosios 
finansinės ataskaitos; 

2) audito aprašomoji dalis. Joje nurodoma, pagal kokius audito standartus buvo atliktas auditas; 
3) auditoriaus nuomonė. Joje nurodoma, ar finansinės ataskaitos arba konsoliduotosios finansinės 

ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo įmonės arba įmonių grupės finansinę būklę, veiklos 
rezultatus ir pinigų srautus pagal buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės 
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aktus. Auditoriaus nuomonė gali būti teigiama, sąlyginė, neigiama arba, jeigu auditorius negali pareikšti 
nuomonės, – atsisakymas pareikšti nuomonę; 

4) nuoroda į dalykus. Dalykai, į kuriuos auditoriai atkreipia dėmesį, bet dėl jų nekeičia savo nuomonės; 
5) nuomonė, ar įmonės metiniame pranešime (konsoliduotajame metiniame pranešime) pateikti 

finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) 
duomenis, – jeigu audituojama įmonė turi rengti metinį pranešimą teisės aktų nustatyta tvarka, arba nuomonė, ar 
įmonės veiklos ataskaitoje pateikti duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų duomenis, – jeigu 
audituojama įmonė turi pateikti veiklos ataskaitą teisės aktų nustatyta tvarka arba veiklos ataskaitą parengia savo 
nuožiūra. 

2. Be reikalavimų, nustatytų šio straipsnio 1 dalyje, auditoriaus išvadoje turi būti pateikiama 
tarptautiniuose audito standartuose nurodyta informacija. 

3. Auditoriaus išvadą pasirašo auditą atlikęs auditorius, paskirtas atlikti auditą, kaip nurodyta šio 
įstatymo 30 straipsnio 1 punkte, taip pat nurodoma auditoriaus išvados data. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 

 
SEPTINTASIS SKIRSNIS 

AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ ATLIKTO AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR TYRIMAS 
 
34 straipsnis. Auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimas 
1. Auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą įgyvendina Įstaiga kartu su Auditorių 

rūmais. Auditorių rūmai, laikydamiesi šio skirsnio reikalavimų, nustato atlikto audito kokybės užtikrinimo 
įgyvendinimo tvarką Auditorių rūmuose ir suderina ją su Įstaiga. Apie kitus, ne kontrolierius, Auditorių rūmų 
narius ir darbuotojus, paskirtus atsakingais už audito kokybės užtikrinimą, ir šiai funkcijai atlikti pasitelktus 
kitus asmenis turi būti informuojama Įstaiga. 

2. Siekiant užtikrinti auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybę, Auditorių rūmai organizuoja 
atlikto audito kokybės peržiūras taip, kad ne rečiau kaip kartą per 6 metus būtų patikrinti visi auditoriai ir audito 
įmonės. Į audito įmonių sąrašą įtrauktų valstybių narių audito įmonių atveju atlikto audito kokybė peržiūrima 
tiek, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atliktu auditu. Auditorių rūmai atsako už 
metinių auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planų, nurodytų šio straipsnio 8 dalies 1 
punkte, faktinį įvykdymą. 

3. Auditorių ir audito įmonių, atliekančių viešojo intereso įmonių auditą, atlikto audito kokybės 
peržiūros turi būti atliekamos ne rečiau kaip kas 3 metai. Auditorių ir audito įmonių, kurių atlikto audito kokybės 
peržiūros ir (arba) tyrimo metu buvo nustatyta audito atlikimo trūkumų, kita atlikto audito kokybės peržiūra yra 
atliekama ne vėliau kaip po 3 metų. Šio įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nurodytų valstybių ne narių auditorių ir 
šio įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nurodytų valstybių ne narių audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūros 
atliekamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 

4. Atlikto audito kokybės peržiūras atlieka šio įstatymo 35 straipsnyje nurodyti kontrolieriai.  
5. Audito kokybės užtikrinimas organizuojamas taip, kad jis būtų nepriklausomas nuo auditoriaus ir 

audito įmonės, kurių atlikto audito kokybė yra peržiūrima. 
6. Įstaiga: 
1) nustato audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarką; 
2) Auditorių rūmų teikimu tvirtina atlikto audito kokybės peržiūros metodiką, išskirdama atvejus, kai 

atliekamos auditoriaus ir (arba) audito įmonės, atlikusios konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, atlikto 
audito kokybės peržiūros;  

3) Auditorių rūmų teikimu tvirtina ir atšaukia kontrolierius, tvirtina metinius auditorių ir audito įmonių 
atlikto audito kokybės peržiūrų planus, patikrina peržiūrų planų faktinį įvykdymą; 

4) nustato kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarką; 
5) nustato atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimus. 
7. Auditorių rūmai, įgyvendindami audito kokybės užtikrinimą: 
1) sudaro ir teikia Įstaigai tvirtinti metinius auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų 

planus (nurodomi auditoriai ir audito įmonės, kurių atlikto audito kokybės peržiūras numatoma atlikti, 
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kontrolieriai, kurie atliks konkrečių auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūras), teikia Įstaigai 
patikrinti peržiūrų planų faktinį įvykdymą;  

2) parenka kontrolierių kandidatūras ir teikia Įstaigai tvirtinti; 
3) koordinuoja auditorių kontrolierių atliekamas atlikto audito kokybės peržiūras; 
4) nagrinėja ir tvirtina auditorių kontrolierių atliktų peržiūrų ataskaitas; 
5) jei peržiūros metu nustatyta audito atlikimo kokybės trūkumų, teikia Įstaigai įvertinti siūlomą 

sprendimą ir, gavę Įstaigos įvertinimą dėl siūlomo sprendimo šio įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka, turi teisę skirti šio įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nurodytas drausmines nuobaudas ir duoti šio įstatymo 
38 straipsnyje nurodytus privalomus vykdyti nurodymus; 

6) jei peržiūros metu nustatomi reikšmingi audito atlikimo trūkumai, kreipiasi į Įstaigą dėl auditoriaus ir 
(arba) audito įmonės atlikto audito tyrimo inicijavimo. 

8. Atliekant auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūras, tai yra tikrinant parinktus su 
auditu susijusius dokumentus: 

1) nustatoma, kaip laikomasi Tarptautinio kokybės kontrolės standarto nuostatų; 
2) nustatoma, kaip laikomasi tarptautinių audito standartų nuostatų; 
3) nustatoma, kaip laikomasi nepriklausomumo ir kitų profesinės etikos principų, nustatytų šio įstatymo 

4 straipsnyje; 
4) įvertinama auditui panaudotų išteklių kokybė ir kiekybė, gautas atlyginimas už auditą. 
9. Kontrolierius, atlikęs auditoriaus arba audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūrą, turi parengti 

auditoriaus arba audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitą ir pateikti ją Auditorių rūmams. 
10. Įstaiga, gavusi šio straipsnio 7 dalies 5 punkte nurodytą siūlomą sprendimą, ne vėliau kaip per 20 

darbo dienų pateikia savo įvertinimą, nurodytą šio įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje. 
11. Kai Auditorių rūmai patvirtina auditoriaus ir (arba) audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūros 

ataskaitą, Auditorių rūmai apie tai praneša auditoriui, audito įmonei ir Įstaigai ir kartu auditoriui ir audito įmonei 
pateikiama patvirtinta audito kokybės peržiūros ataskaita ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
35 straipsnis. Reikalavimai kandidatams į kontrolieriaus pareigas, kontrolierių teisės ir pareigos 
1. Atlikto audito kokybės peržiūras atlieka kontrolieriai, kurie privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų 

auditoriaus ir (arba) valstybės narės auditoriaus patirtį ir neturėti galiojančių drausminių nuobaudų. 
2. Kontrolieriais gali būti Lietuvos Respublikos ir (arba) valstybių narių piliečiai.  
3. Kitus reikalavimus kandidatams į kontrolieriaus pareigas nustato Įstaiga. Kai Įstaiga, kaip nustatyta 

šio įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 3 punkte, patvirtina kontrolierių kandidatūras, su jais Auditorių rūmai 
nustatyta tvarka sudaro sutartis dėl paslaugų teikimo. Sutartyse, be kitų dalykų, nustatoma, kad atlikto audito 
kokybės peržiūrų atlikimą materialiai ir techniškai aptarnauja Auditorių rūmai. 

4. Atliekant atlikto audito kokybės peržiūras, taikomos šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalies  nuostatos. 
5. Kontrolierius, atlikdamas jam pavestą atlikto audito kokybės peržiūrą, turi teisę: 
1) naudotis audito įmonės ir auditoriaus sukaupta informacija, reikalinga kontrolieriaus darbui atlikti, 

ataskaitai pateikti ir sprendimams priimti, tikrinti darbo dokumentus ir audito atlikimo metodiką; kai atliekama 
auditoriaus ir (arba) audito įmonės, audituojančios konsoliduotąsias finansines ataskaitas, atlikto audito kokybės 
peržiūra, – tikrinti dukterinės įmonės finansinių ataskaitų audito darbo dokumentus; 

2) gauti paaiškinimus iš auditoriaus ir audito įmonės, kaip auditorius ir audito įmonė atliko auditą; 
3) gauti kiekvieno darbuotojo, dalyvavusio atliekant auditą, paaiškinimus; 
4) gauti iš kitų fizinių ir juridinių asmenų audito kokybės peržiūrai atlikti reikalingą informaciją; 
5) pasitelkti ekspertus (specialistus), turinčius atitinkamų žinių, audito kokybės peržiūros metu 

iškilusiems klausimams spręsti. 
6. Kontrolierius privalo: 
1) atlikdamas auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūras, vadovautis šiuo įstatymu, 

Įstaigos patvirtinta Atlikto audito kokybės peržiūros metodika, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu ir laikytis 
konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos, nurodytos šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje; 
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2) atlikęs audito kokybės peržiūrą, parengti atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitą, kurioje, be kitų 
dalykų, būtų nurodytos rekomendacijos dėl nustatytų atlikto audito trūkumų šalinimo, ir nustatytu laiku pateikti 
ją Auditorių rūmams ir Įstaigai; 

3) atsisakyti atlikti audito kokybės peržiūrą ir pranešti apie tai Auditorių rūmams ir Įstaigai, jeigu 
atliekant audito kokybės peržiūrą gali iškilti interesų konfliktas arba gali būti pažeidžiamas nepriklausomumo 
principas. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
36 straipsnis. Auditorių ir audito įmonių atlikto audito tyrimas 
1. Auditorių ir audito įmonių atlikto audito tyrimą atlieka Įstaiga. Į audito įmonių sąrašą įtrauktų 

valstybių narių audito įmonių atveju gali būti atliktas tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlikto 
audito tyrimas. 

2. Auditorių rūmai, atsižvelgdami į atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitą, kurioje konstatuoti 
reikšmingi audito atlikimo trūkumai, kreipiasi į Įstaigą dėl auditoriaus ir (arba) audito įmonės atlikto audito 
tyrimo inicijavimo. Kai Įstaiga inicijuoja auditoriaus ir audito įmonės atlikto audito tyrimą, apie tai pranešama 
auditoriui ir audito įmonei ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki tyrimo pradžios. Šio įstatymo 23 straipsnio 
5 dalyje nurodytų valstybių ne narių auditorių ir šio įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nurodytų valstybių ne narių 
audito įmonių atlikto audito tyrimas gali būti inicijuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka. 

3. Be šio straipsnio 2 dalyje nustatyto atvejo inicijuoti auditoriaus arba audito įmonės atlikto audito 
tyrimą, tyrimas gali būti pradėtas Įstaigos sprendimu, kai: 

1) valstybės institucijos, Auditorių rūmai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys kreipiasi į Įstaigą su 
pasiūlymu ištirti auditoriaus ir (arba) audito įmonės atliktą auditą; 

2) valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingų institucijų prašymu; 
3) siekiama užtikrinti atlikto audito kokybės peržiūrų kokybę. 
4. Įstaiga pradeda tyrimą, jei šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyta valstybės institucija, kuri kreipiasi 

į Įstaigą, yra teisėsaugos institucija. 
5. Atliekant auditoriaus ir audito įmonės atlikto audito tyrimą: 
1) nustatoma, kaip laikomasi Tarptautinio kokybės kontrolės standarto nuostatų; 
2) nustatoma, kaip laikomasi tarptautinių audito standartų nuostatų; 
3) nustatoma, kaip laikomasi nepriklausomumo ir kitų profesinės etikos principų; 
4) įvertinama auditui panaudotų išteklių kokybė ir kiekybė, gautas atlyginimas už auditą; 
5) nustatoma, kaip laikomasi šio įstatymo reikalavimų. 
6. Atlikto audito tyrimą atlieka Įstaigos darbuotojai, turintys ne mažesnę kaip 5 metų auditoriaus ir 

(arba) valstybės narės auditoriaus patirtį ir neturintys šiame įstatyme nustatytų galiojančių drausminių nuobaudų.  
7. Įstaigos darbuotojai atlikto audito tyrimą atlieka laikydamiesi konfidencialumo ir profesinės paslapties 

tvarkos, nustatytos šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje. Tyrimas gali būti atliekamas pasitelkus ekspertus 
(specialistus), turinčius atitinkamų žinių, atlikto audito tyrimo metu iškilusiems klausimams spręsti. 

8. Įstaiga nustato Atlikto audito tyrimo metodiką ir darbuotojų, atliekančių tyrimą, parinkimo, 
parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarką. 

9. Atlikusi auditoriaus ir (arba) audito įmonės atlikto audito tyrimą, Įstaiga apie tyrimo rezultatus per 20 
darbo dienų praneša auditoriui ir (arba) audito įmonei, kurių atlikto audito tyrimas buvo atliktas, ir Auditorių 
rūmams. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
37 straipsnis. Įstaigos ir Auditorių rūmų teisės įgyvendinant atlikto audito kokybės užtikrinimą ir 

atliekant tyrimą 
1. Įstaiga, įgyvendindama atlikto audito kokybės užtikrinimą, kaip nustatyta šio įstatymo 34 straipsnio 1 

dalyje, ir atlikdama tyrimą, turi teisę: 
1) peržiūrėti darbo dokumentus, audito atlikimo metodiką; 
2) reikalauti iš auditorių arba audito įmonių paaiškinti, kaip auditoriai ir audito įmonės atliko auditą; 
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3) peržiūrėti kontrolieriaus atliktos audito kokybės peržiūros dokumentus; 
4) gauti paaiškinimus iš kiekvieno audito įmonės darbuotojo, dalyvavusio atliekant auditą; 
5) gauti iš Auditorių rūmų ir kitų asmenų audito kokybei užtikrinti ir tyrimui atlikti reikalingą 

informaciją; 
6) reikalauti nušalinti kontrolierių nuo atliekamos audito kokybės peržiūros, jeigu iškyla grėsmė 

nepriklausomumui ir (arba) peržiūros kokybei; 
7) gauti iš Auditorių rūmų siūlomus sprendimus dėl atliktos audito kokybės peržiūros ir teikti jų 

įvertinimus; 
8) atlikusi tyrimą, duoti šio įstatymo 38 straipsnyje nustatytus nurodymus ir skirti šio įstatymo 39 

straipsnyje nurodytas drausmines nuobaudas; 
9) dalyvauti atliekant audito kokybės peržiūras. 
2. Auditorių rūmai, įgyvendindami atlikto audito kokybės užtikrinimą, turi teisę: 
1) peržiūrėti darbo dokumentus, audito atlikimo metodiką; 
2) reikalauti iš auditorių arba audito įmonių paaiškinti, kaip auditoriai ir audito įmonės atliko auditą; 
3) peržiūrėti kontrolieriaus atliktos audito kokybės peržiūros dokumentus ir prireikus dalyvauti 

kontrolieriui atliekant audito kokybės peržiūras; 
4) gauti paaiškinimus iš kiekvieno audito įmonės darbuotojo, dalyvavusio atliekant auditą; 
5) gauti iš kitų asmenų audito kokybei užtikrinti reikalingą informaciją; 
6) gavę Įstaigos įvertinimą dėl siūlomo sprendimo, tvirtinti atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitas, 

įskaitant sprendimą duoti šio įstatymo 38 straipsnyje nustatytus nurodymus, ir skirti šio įstatymo 39 straipsnio 1 
dalyje nurodytas drausmines nuobaudas arba kreiptis į Įstaigą dėl tyrimo atlikimo. 

3. Įstaiga privalo pateikti savo įvertinimą dėl siūlomo sprendimo, nurodyto šio įstatymo 34 straipsnio 7 
dalies 5 punkte, ir: 

1) pritarti Auditorių rūmų siūlomam sprendimui; 
2) nepritarti Auditorių rūmų siūlomam sprendimui ir siūlyti kitokį sprendimą; 
3) nepritarti Auditorių rūmų siūlomam sprendimui ir pavesti, kad atlikto audito kokybės peržiūra būtų 

pakartotinai atlikta kito kontrolieriaus arba būtų atlikta papildoma atlikto audito kokybės peržiūra; 
4) nepritarti Auditorių rūmų siūlomam sprendimui ir atlikti audito tyrimą.  
4. Galioja tik tie Auditorių rūmų sprendimai dėl audito kokybės peržiūros ataskaitų, kuriose nustatyti 

atlikto audito kokybės trūkumai, kuriems Įstaiga pateikė savo įvertinimą. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
38 straipsnis. Nurodymai auditoriams ir audito įmonėms 
1. Auditorių rūmai, išnagrinėję ir tvirtindami atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitą, arba Įstaiga, 

atlikusi tyrimą, gali: 
1) nurodyti auditoriui arba audito įmonei ištaisyti nustatytus trūkumus per nurodytą terminą; 
2) nurodyti auditoriui papildomai kelti profesinę kvalifikaciją (nustatyti valandų skaičių ir nurodyti 

terminą). Šis nurodymas gali būti skirtas kartu su šio įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nurodyta drausmine 
nuobauda arba be jos.  

2. Auditorių rūmai tikrina, kaip auditorius ir (arba) audito įmonė vykdo šio straipsnio 1 dalyje nustatytus 
nurodymus. Kaip vykdomi šie nurodymai, Auditorių rūmai informuoja Įstaigą su ja suderinta tvarka. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
39 straipsnis. Drausminės nuobaudos 
1. Jeigu auditorius ir (arba) audito įmonė nevykdo šio įstatymo 38 straipsnyje nustatytų nurodymų arba 

atlikus auditoriaus ir audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūrą ir pakartotinai nustačius ankstesnių peržiūrų 
metu nustatytus kokybės trūkumus, arba atlikus tyrimą ir paaiškėjus audito atlikimo trūkumams, Auditorių rūmai 
arba Įstaiga gali skirti vieną iš šių nuobaudų: 

1) auditoriui arba audito įmonei pareikšti įspėjimą; 
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2) nurodyti Auditorių rūmams sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą ir pavesti auditoriui 
perlaikyti vieną ar kelis kvalifikacinius egzaminus, nurodytus šio įstatymo 11 straipsnyje, per ne ilgesnį negu 3 
metų laikotarpį. 

2. Atlikto audito tyrimą atlikusi ir konstatavusi reikšmingus audito atlikimo trūkumus, Įstaiga gali skirti 
auditoriui ir (arba) audito įmonei vieną iš šių nuobaudų: 

1) priimti sprendimą nurodyti Auditorių rūmams panaikinti auditoriaus vardą; 
2) priimti sprendimą nurodyti Auditorių rūmams atimti audito įmonės pažymėjimą ir išbraukti audito 

įmonę iš audito įmonių sąrašo. 
 3. Apie priimtą sprendimą jį priėmę Auditorių rūmai ar Įstaiga privalo per 10 darbo dienų nuo 

atitinkamo sprendimo priėmimo dienos raštu pranešti auditoriui ir (arba) audito įmonei, o jei nuobaudos buvo 
skirtos viešojo intereso įmones audituojantiems auditoriams ir (arba) audito įmonėms, – ir Lietuvos bankui. 
Informacija apie paskirtas nuobaudas paskelbiama auditorių ir audito įmonių sąrašuose pasibaigus šio įstatymo 
40 straipsnyje nustatytam terminui. 

4. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos drausminės nuobaudos galioja vienus metus. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 
Nr. XI-1707, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6851 (2011-12-01) 

 
40 straipsnis. Auditorių rūmų ir Įstaigos sprendimų apskundimo tvarka 
Įgyvendinant audito kokybės užtikrinimą, Auditorių rūmų priimti sprendimai ir Įstaigos sprendimai gali 

būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie 
atitinkamo sprendimo priėmimą įteikimo dienos. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
41 straipsnis. Auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo ir tyrimo rezultatų skelbimas 
1. Įstaiga kiekvienais metais iki kovo 1 dienos savo interneto svetainėje skelbia apibendrintus auditorių 

ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo rezultatus – nurodo atliktų audito kokybės peržiūrų ir audito tyrimų 
skaičių, jų rezultatus, paskirtas drausmines nuobaudas ir duotus nurodymus. 

2. Auditorių rūmai nedelsdami teikia Įstaigai jos prašomą informaciją, susijusią su auditorių ir audito 
įmonių audito kokybės užtikrinimu ir tyrimu. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ AUDITO VIEŠOJI PRIEŽIŪRA 
 
42 straipsnis. Auditorių ir audito įmonių audito viešoji priežiūra 
1. Auditorių ir audito įmonių audito viešąją priežiūrą (toliau – audito viešoji priežiūra) atlieka Įstaiga. 
2. Įstaiga – įstatymų nustatyta tvarka įsteigta valstybės biudžetinė įstaiga, veikianti pagal jos teisinę 

formą reglamentuojantį Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, jei šis įstatymas nenustato ko kita, ir 
savo nuostatus. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
43 straipsnis. Įstaiga 
1. Įstaigai vadovauja direktorius. Įstaigos direktorius privalo būti nepraktikuojantis asmuo, turintis ne 

mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį audito, apskaitos, teisės ir (arba) finansų srityse. 
2. Įstaigos darbuotojų kvalifikacija turi būti nuolat keliama Įstaigos nustatyta tvarka, prieš tai suderinta 

su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota valstybės valdymo 
institucija. 
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3. Auditorius, dirbdamas Įstaigoje, privalo sustabdyti savo auditoriaus pažymėjimo galiojimą ir narystę 
Auditorių rūmuose. 

4. Įstaigoje sudaromas kolegialus patariamasis organas – Audito priežiūros komitetas. Šis komitetas 
pataria direktoriui ir struktūriniam padaliniui, atliekančiam audito viešąją priežiūrą, audito viešosios priežiūros 
klausimais. 

5. Audito priežiūros komitetą sudaro 7 nariai. Daugiau kaip pusė šio komiteto narių privalo būti 
nepraktikuojantys asmenys. Audito priežiūros komiteto nariai privalo turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį 
audito, apskaitos, teisės ir (arba) finansų srityse. Į Audito priežiūros komitetą 3 narius skiria Lietuvos bankas ir 
po vieną narį skiria Finansų ministerija, Auditorių rūmai ir kitos auditorius vienijančios profesinės organizacijos. 
Kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų skiriamas (skiriami) narys (nariai) atrenkamas (atrenkami) 
Įstaigos sprendimu ir turi būti atliekantis (atliekantys) auditus auditorius (auditoriai). 

6. Audito priežiūros komiteto pritarimas būtinas, kai tvirtinami Įstaigos sprendimai: 
1) dėl tvarkų, nustatytų šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje, dėl šio įstatymo 34 

straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatytos tvarkos, 2 punkte nustatytos metodikos, 4 punkte nustatytos tvarkos ir 5 
punkte nustatytų reikalavimų, dėl šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyto tvarkos aprašo suderinimo; 

2) dėl atlikto šio įstatymo 36 straipsnyje nustatyto tyrimo rezultatų, dėl peržiūros rezultatų, kaip 
nurodyta šio įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje, įskaitant susijusius nurodymus ir (arba) drausmines nuobaudas; 

3) kiti sprendimai, kuriuos nurodo savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės įgaliota valstybės valdymo institucija. 

7. Įstaigoje gali būti sudaromi kiti kolegialūs organai šios Įstaigos funkcijoms atlikti. 
8. Audito priežiūros komitetą sudaro 7 nariai. Daugiau kaip pusė šio komiteto narių privalo būti 

nepraktikuojantys asmenys. Audito priežiūros komiteto nariai privalo turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį 
audito, apskaitos, teisės ir (arba) finansų srityse. Į Audito priežiūros komitetą 3 narius skiria Lietuvos bankas ir 
po vieną narį skiria Finansų ministerija, Auditorių rūmai ir kitos auditorius vienijančios profesinės organizacijos. 
Kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų skiriamas (skiriami) narys (nariai) atrenkamas (atrenkami) 
Audito ir apskaitos tarnybos sprendimu ir turi būti atliekantis (atliekantys) auditus auditorius (auditoriai). 

 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 
Nr. XI-1691, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6837 (2011-12-01) 
Nr. XI-1707, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6851 (2011-12-01) 

 
44 straipsnis. Įstaigos uždaviniai, funkcijos ir teisės 
1. Įstaigos uždaviniai yra: 
1) įgyvendinti audito viešąją priežiūrą; 
2) bendradarbiauti su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis; 
3) įgyvendinti kitus šiame ir kituose teisės aktuose nustatytus uždavinius. 
2. Įgyvendindama šio straipsnio 1 dalyje nustatytus uždavinius, Įstaiga atlieka šias funkcijas: 
1) prižiūri sprendimų dėl auditoriaus vardo suteikimo, audito įmonės pažymėjimo išdavimo ir jos 

įrašymo į audito įmonių sąrašą priėmimo, auditoriaus pažymėjimo išdavimo ir auditoriaus įtraukimo į auditorių 
sąrašą procesą; 

2) tvirtina sritis, iš kurių laikomi kvalifikaciniai auditoriaus egzaminai, nagrinėja asmenų, neišlaikiusių ir 
nesutikusių su kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimu, apeliacijas; 

3) stebi, kaip organizuojami auditorių kvalifikacijos kėlimo kursai, ir prireikus teikia pastabas dėl jų 
organizavimo tobulinimo, dalyvauja derinant šio įstatymo 28 straipsnyje nustatytas programas, priima 
sprendimus dėl auditorių, išklausiusių kitus, negu nustatyta šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje, kursus, ir 
auditorių, išėjusių lygiaverčius profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, skundų dėl Auditorių rūmų 
atsisakymo įskaityti šių kursų laiką į šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatytų kursų valandų skaičių; 

4) stebi, kaip verčiami Buhalterių profesionalų etikos kodeksas, tarptautiniai audito standartai ir 
Tarptautinis kokybės kontrolės standartas į lietuvių kalbą, ir prireikus imasi veiksmų, kad būtų garantuotas jų 
tinkamos kokybės vertimas laiku; 
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5) kartu su Auditorių rūmais įgyvendina auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą, 
atlieka tyrimus, skiria šio įstatymo 39 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas nuobaudas ir duoda šio įstatymo 38 
straipsnyje nustatytus nurodymus, įvertina Auditorių rūmų siūlomus sprendimus dėl šių nuobaudų ar nurodymų 
skyrimo arba neskyrimo šio įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka; 

6) nedelsdama perduoda Lietuvos bankui, Finansų ministerijai, valstybių narių ir valstybių ne narių 
kompetentingoms institucijoms informaciją, taip pat konfidencialią, reikalingą jų priežiūros funkcijoms atlikti. Iš 
valstybių narių ir valstybių ne narių atitinkamų institucijų gautą informaciją, taip pat konfidencialią, naudoja tik 
audito viešajai priežiūrai atlikti; 

7) bendradarbiauja su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir valstybių ne narių 
kompetentingomis institucijomis, kurios Europos Komisijos sprendimu pripažintos tinkamomis bendradarbiauti 
ir keistis informacija, pasirašant bendradarbiavimo susitarimus abipusiškumo pagrindu ir atliekant tyrimus; 

8) bendradarbiauja, keičiasi informacija su Lietuvos banku, Finansų ministerija, valstybių narių ir 
valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis; 

9) pagal savo kompetenciją dalyvauja Europos Komisijos sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje; 
10) atlieka kitas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. 
3. Įstaiga, atlikdama savo funkcijas, turi teisę: 
1) bendradarbiauti su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, sudaryti sutartis su valstybių ne 

narių kompetentingomis institucijomis dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija; 
2) dalyvauti valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingų institucijų atliekamuose auditorių ir 

audito įmonių atlikto audito tyrimuose; 
3) leisti dalyvauti valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir valstybių ne narių kompetentingoms 

institucijoms, nurodytoms šio straipsnio 2 dalies 7 punkte, atlikto audito tyrimuose, kuriuos atlieka Įstaiga; 
4) gauti informaciją, taip pat konfidencialią, reikalingą šio straipsnio 1 dalyje nustatytiems uždaviniams 

įgyvendinti; 
5) kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo; 
6) dalyvauti Auditorių rūmų ir kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų visuotiniuose narių 

susirinkimuose, valdymo ir kolegialių organų posėdžiuose be balsavimo teisės; 
7) tikrinti, kaip Auditorių rūmai atlieka jiems pavestas funkcijas, susijusias su kvalifikacinių egzaminų 

organizavimu ir vykdymu, Buhalterių profesionalų etikos kodekso, tarptautinių audito standartų ir Tarptautinio 
kokybės kontrolės standarto vertimu, ir teikti privalomus nurodymus Auditorių rūmams dėl šių funkcijų atlikimo 
tobulinimo; 

8) tikrinti, kaip Auditorių rūmai atlieka auditorių vardo suteikimo, sustabdymo ir panaikinimo, taip pat 
auditorių ir audito įmonių sąrašų tvarkymo funkcijas, ir teikti privalomus nurodymus Auditorių rūmams dėl šių 
funkcijų atlikimo tobulinimo; 

9) tikrinti, kaip Auditorių rūmai atlieka su atlikto audito kokybės užtikrinimu susijusias funkcijas, ir 
teikti privalomus nurodymus Auditorių rūmams dėl šių funkcijų atlikimo tobulinimo; 

10) gavusi Lietuvos banko motyvuotą reikalavimą atšaukti viešojo intereso įmonės auditą atliekantį 
auditorių ir (arba) nutraukti audito sutartį su audito įmone, duoti privalomą vykdyti nurodymą atšaukti viešojo 
intereso įmonės auditą atliekantį auditorių ir (arba) nutraukti audito sutartį su audito įmone; 

11) kreiptis į Auditorių rūmus, kad būtų išnagrinėta, ar auditorius ir (arba) audito įmonė laikosi 
Buhalterių profesionalų etikos kodekso, ir priimti atitinkami sprendimai; 

12) kreiptis į Auditorių rūmus, kad būtų išnagrinėta, ar audito įmonių užtikrinimo ir kitos susijusios 
paslaugos teiktos laikantis tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių 
susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų, ir priimti atitinkami sprendimai; 

13) turėti kitų šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių. 
4. Finansų ministerija kontroliuoja, kaip Įstaiga atlieka jai pavestas funkcijas. Įstaiga, kalendoriniams 

metams pasibaigus, per 30 kalendorinių dienų pateikia Finansų ministerijai jai pavestų funkcijų atlikimo 
ataskaitą. Finansų ministerijos prašymu Įstaiga privalo teikti kitą papildomą informaciją, susijusią su audito 
viešąja priežiūra arba su kituose teisės aktuose nustatytomis funkcijomis. 

5. Įstaiga, kalendoriniams metams pasibaigus, per 20 kalendorinių dienų savo interneto svetainėje 
paskelbia ataskaitinių metų darbo programą ir pateikia praėjusių metų veiklos ataskaitą. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
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Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 
Nr. XI-1691, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6837 (2011-12-01) 
Nr. XI-1707, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6851 (2011-12-01) 

45 straipsnis. Įstaigos darbuotojų ir jos kolegialių organų narių pareiga neatskleisti 
konfidencialios informacijos 

Įstaigos darbuotojai ir jos kolegialių organų nariai privalo laikyti paslaptyje duomenis arba informaciją, 
kuriuos sužinojo naudodamiesi savo teisėmis, atlikdami funkcijas, jeigu tokie duomenys arba informacija sudaro 
įstatymų saugomą paslaptį arba buvo gauti iš šio įstatymo 32 straipsnyje nurodytų darbo dokumentų, ir laikytis 
konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos, nustatytos šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje. Įstaigos 
darbuotojai ir jos kolegialių organų nariai neturi teisės pasinaudoti konfidencialia informacija kitais tikslais, negu 
nustatyta šiame įstatyme. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
46 straipsnis. Įstaigos lėšos viešosios priežiūros funkcijai atlikti 
Įstaigos lėšos audito viešajai priežiūrai atlikti: 
1) valstybės biudžeto lėšos; 
2) kitos lėšos. 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

47 straipsnis. Įstaigos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas 
Įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
DEVINTASIS SKIRSNIS 

AUDITO IR APSKAITOS TARNYBOS BENDRADARBIAVIMAS SU KOMPETENTINGOMIS 
INSTITUCIJOMIS 

Devintojo skirsnio pavadinimo redakcija nuo 2012-05-01: 
DEVINTASIS SKIRSNIS 

ĮSTAIGOS BENDRADARBIAVIMAS SU KOMPETENTINGOMIS INSTITUCIJOMIS 
 

 
48 straipsnis. Įstaigos bendradarbiavimas su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis 
1. Įstaiga, atlikdama šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 6, 7 ir 8 punktuose nustatytas funkcijas, 

bendradarbiauja ir keičiasi informacija su valstybių narių kompetentingomis institucijomis. 
2. Bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu valstybės narės, suteikusios auditoriui arba audito 

įmonei teisę atlikti auditą, audito viešąja priežiūra.  
3. Bendradarbiavimas grindžiamas nuostata, kad valstybės narės kompetentingų institucijų darbuotojai 

laikosi konfidencialumo ir profesinės paslapties principo, nurodyto šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punkte. 
Šio principo laikymasis negali trukdyti kompetentingoms institucijoms keistis konfidencialia informacija. 

4. Tais atvejais, kai Įstaiga nutaria, kad kitoje valstybėje narėje buvo vykdoma ir (arba) vykdoma audito 
veikla prieštarauja šiame įstatyme nustatytiems audito atlikimo principams, apie tokį sprendimą turi pranešti tos 
valstybės narės kompetentingai institucijai. 

5. Jeigu šio straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju Įstaigai tokį sprendimą praneša kitos valstybės narės 
kompetentinga institucija, Įstaiga turi imtis atitinkamų veiksmų ir apie tai informuoti pranešusią kitos valstybės 
narės kompetentingą instituciją. 

6. Jeigu įmonių grupei priklausančių dukterinių įmonių finansinių ataskaitų auditą atliko kitų valstybių 
narių auditoriai arba audito įmonės, o patronuojanti įmonė yra įsteigta Lietuvos Respublikoje, yra pripažįstamas 
valstybių narių auditorių atliktas auditas, nekeliant papildomų reikalavimų dėl tų auditorių arba audito įmonių 
nepriklausomumo, Buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų laikymosi, taikytų audito standartų, teisės 
atlikti auditą suteikimo ir atlikto audito kokybės užtikrinimo. 
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7. Jeigu valstybėje narėje įsteigtos bendrovės, kurios vertybiniais popieriais yra prekiaujama Lietuvos 
Respublikos reguliuojamoje rinkoje, auditą atliko valstybės narės auditorius arba audito įmonė, yra 
pripažįstamas valstybių narių auditorių ir (arba) audito įmonių atliktas auditas, nekeliant papildomų reikalavimų 
dėl tų auditorių ir (arba) audito įmonių nepriklausomumo, Buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų 
laikymosi, taikytų audito standartų, teisės atlikti auditą suteikimo ir atlikto audito kokybės užtikrinimo. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
49 straipsnis. Įstaigos bendradarbiavimas su valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis 
1. Įstaiga, atlikdama šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 6, 7 ir 8 punktuose nustatytas funkcijas, savo 

nustatyta tvarka bendradarbiauja ir keičiasi informacija su valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis. 
Auditorių ir (arba) audito įmonių turimi darbo ir kiti dokumentai Įstaigos gali būti perduoti valstybių ne narių 
kompetentingoms institucijoms, nurodytoms šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 7 punkte, tada, kai šie auditorių 
ir (arba) audito įmonių darbo ir kiti dokumentai yra susiję su tose valstybėse ne narėse savo vertybinius popierius 
išleidusiomis įmonėmis, jų dukterinėmis įmonėmis. 

2. Įstaiga turi teisę perduoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus tik pasirašiusi 
bendradarbiavimo su valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis, nurodytomis šio įstatymo 44 straipsnio 
2 dalies 7 punkte, susitarimus abipusiškumo pagrindu, jeigu valstybės ne narės kompetentingų institucijų 
darbuotojai laikosi konfidencialumo ir profesinės paslapties principo, nurodyto šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 
2 punkte. Kai Įstaiga pasirašo bendradarbiavimo su valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis 
susitarimus abipusiškumo pagrindu, apie tai informuojama Europos Komisija. 

3. Asmens duomenys gali būti perduodami valstybių ne narių kompetentingoms institucijoms, 
nurodytoms šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 7 punkte, tik laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
50 straipsnis. Atsisakymas bendradarbiauti 
1. Įstaiga turi teisę atsisakyti bendradarbiauti arba teikti informaciją, kaip nustatyta šio įstatymo 44 

straipsnio 2 dalies 6, 7 ir 8 punktuose, valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir valstybių ne narių 
kompetentingoms institucijoms, nurodytoms šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 7 punkte, tuo atveju, jeigu: 

1) informacijos perdavimas, bendradarbiavimas ar šio įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto 
tyrimo atlikimas galėtų neigiamai paveikti Lietuvos Respublikos suverenitetą, saugumą ar viešąją tvarką; 

2) dėl tų pačių veiksmų ir tų pačių asmenų jau yra pradėtas teismo ar ikiteisminis procesas Lietuvos 
Respublikoje; 

3) dėl tų pačių veiksmų ir tų pačių asmenų jau yra priimtas galutinis teismo sprendimas Lietuvos 
Respublikoje. 

2. Jeigu Įstaiga pasinaudoja šio straipsnio 1 dalyje nustatyta teise, ji nedelsdama apie tai praneša 
kompetentingai institucijai, pateikusiai prašymą suteikti informaciją ar kitokio pobūdžio pagalbą, nurodydama 
atsisakymo bendradarbiauti ir keistis informacija priežastis. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ AUDITAS 
 
51 straipsnis. Papildomi reikalavimai auditoriams ir audito įmonėms, atliekantiems viešojo 

intereso įmonių auditą 
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1. Viešojo intereso įmonių auditą gali atlikti auditorius, kuris, be kitų šiame įstatyme nustatytų 
reikalavimų, turi ne mažesnę kaip 3 metų auditoriaus darbo patirtį ir kuris audito atlikimo laikotarpiu neturi 
galiojančių drausminių nuobaudų. 

2. Audito įmonės, kurios atliko viešojo intereso įmonių auditą, per 3 mėnesius nuo savo finansinių metų 
pabaigos savo interneto svetainėse paskelbia metinį pranešimą apie audito įmonės veiklos skaidrumą, kuriame 
pateikiama: 

1) įmonės sandaros ir dalyvių aprašymas; 
2) jei įmonė priklauso audito tinklui, – jo aprašymas ir teisinių bei struktūrinių susitarimų, esančių šiame 

tinkle, aprašymas; 
3) įmonės valdymo formos aprašymas; 
4) įmonės vidaus kokybės kontrolės sistemos aprašymas ir įmonės administracijos arba valdybos 

pareiškimas apie šios sistemos funkcionavimo veiksmingumą; 
5) informacija, kada įmonėje paskutinį kartą buvo atlikta jos atlikto audito kokybės peržiūra; 
6) viešojo intereso įmonių, kurių auditą įmonė atliko praėjusiais finansiniais metais, sąrašas; 
7) informacija apie įmonėje taikomą nepriklausomumo principo laikymosi praktiką, įskaitant ir 

patvirtinimą, kad buvo atliktas įmonėje dirbančių auditorių nepriklausomumo vidaus patikrinimas; 
8) informacija apie įmonėje dirbančių auditorių kvalifikacijos kėlimą; 
9) informacija apie įmonės praėjusių finansinių metų pardavimo grynąsias pajamas – atskirai nurodomos 

pajamos iš kiekvienos įmonės veiklos; 
10) atlyginimų partneriams skyrimo pagrindas. 
3. Pranešimą apie audito įmonės veiklos skaidrumą pasirašo audito įmonės vadovas. 
4. Už pranešimo apie audito įmonės veiklos skaidrumą parengimą, paskelbimą, kaip nustatyta šio 

straipsnio 2 dalyje, ir saugojimą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka atsako 
įmonės vadovas. 

5. Pranešimas parengiamas lietuvių kalba, o jei buvo audituota valstybėje narėje arba valstybėje ne 
narėje registruota įmonė, kuri laikoma viešojo intereso įmone, – ir anglų kalba. 

 
52 straipsnis. Audito komitetas 
1. Viešojo intereso įmonėse, nustatytose šio įstatymo 2 straipsnio 24 dalies 1 ir 2 punktuose, sudaromas 

Audito komitetas.  
2. Reikalavimus Audito komitetui nustato Lietuvos bankas. 
3. Audito komiteto pareigos: 
1) stebėti finansinių ataskaitų rengimo procesą; 
2) stebėti įmonės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis įmonėje veikia, sistemų 

veiksmingumą; 
3) stebėti audito atlikimo procesą; 
4) stebėti, kaip auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų. 
4. Visuotinis akcininkų susirinkimas renka audito įmonę, atsižvelgdamas į valdymo organo arba 

priežiūros organo pasiūlymą dėl audito įmonės, kuris turi būti pagrįstas atsižvelgiant į Audito komiteto 
rekomendaciją dėl audito įmonės. 

5. Audito įmonė informuoja Audito komitetą apie su auditu susijusius probleminius klausimus, ypač kai 
nustatomi reikšmingi vidaus kontrolės, susiję su finansinėmis atskaitomis, trūkumai.  

6. Viešojo intereso įmonė, kuri yra dukterinė įmonė ir kurios finansinės ataskaitos yra 
konsoliduojamosios, gali nesilaikyti šio straipsnio reikalavimų, jeigu jos patronuojanti įmonė yra registruota 
Lietuvos Respublikoje arba kurioje nors valstybėje narėje ir sudaro Audito komitetą. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1691, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6837 (2011-12-01) 

 
53 straipsnis. Reikalavimai audito įmonės nepriklausomumui atliekant viešojo intereso įmonių 

auditą 
1. Viešojo intereso įmones audituojantiems auditoriams ir audito įmonėms nepriklausomumo nuo 

ketinamos audituoti įmonės reikalavimai keliami ir laikotarpiu iki audito sutarties sudarymo. 
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2. Be nepriklausomumo principų, nustatytų šio įstatymo 5 straipsnyje, audito įmonė, atliekanti viešojo 
intereso įmonių auditą, turi: 

1) kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos pateikti Įstaigai ir audituojamos įmonės Audito komitetui, 
kai jis sudaromas šio įstatymo 52 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, raštą, patvirtinantį, kad ji yra 
nepriklausoma nuo audituojamų viešojo intereso įmonių; 

2) kiekvienais metais informuoti audituojamos įmonės Audito komitetą, kai jis sudaromas šio įstatymo 
52 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, apie tai įmonei suteiktas ne audito paslaugas; 

3) su Audito komitetu, kai jis sudaromas šio įstatymo 52 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, aptarti 
audito įmonės nepriklausomumo principų laikymuisi kylančias grėsmes ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant 
jas sumažinti, kaip nustatyta šio įstatymo 5 straipsnio  7 dalyje. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
54 straipsnis. Audito ataskaitos rengimas ir teikimas atliekant viešojo intereso įmonių auditą  
1. Audito įmonė, įformindama audito rezultatus viešojo intereso įmonėje, kartu su auditoriaus išvada 

parengia viešojo intereso įmonės audito ataskaitą. Viešojo intereso įmonės audito ataskaita turi būti pateikta 
audituojamai įmonei ir Lietuvos bankui. 

2. Viešojo intereso įmonių audito ataskaitos reikalavimus, atsižvelgdami į viešojo intereso įmonių veiklą 
reglamentuojančių įstatymų nuostatas, nustato Auditorių rūmai, suderinę su Įstaiga ir su Lietuvos banku. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 
Nr. XI-1691, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6837 (2011-12-01) 
Nr. XI-1707, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6851 (2011-12-01) 

 
VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

AUDITORIŲ RŪMAI 
 
55 straipsnis. Auditorių rūmai 
1. Auditorių rūmai – viešasis juridinis asmuo, vienijantis auditorius ir įgyvendinantis auditorių profesinę 

savivaldą. 
2. Auditorių rūmai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymu tiek, kiek šis įstatymas nenustato ko kita, kitais teisės aktais ir Auditorių rūmų 
statutu. Auditorių rūmų statutą tvirtina Auditorių rūmų narių visuotinis susirinkimas. 

 
56 straipsnis. Auditorių rūmų nariai 
1. Asmenys, turintys auditoriaus pažymėjimą ir įtraukti į auditorių sąrašą, yra Auditorių rūmų nariai. Ši 

nuostata netaikoma valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams, kuriems auditoriaus vardas suteiktas šio 
įstatymo 15 ir 16 straipsniuose nustatyta tvarka. 

2. Auditorių rūmų narių teises nustato Auditorių rūmų statutas. 
3. Auditorius iš Auditorių rūmų narių gali būti pašalintas Auditorių rūmų narių visuotinio susirinkimo 

nustatyta tvarka. 
 
57 straipsnis. Auditorių rūmų teisės 
Auditorių rūmai turi teisę: 
1) valdyti, naudoti jiems priklausantį turtą bei lėšas ir jais disponuoti; 
2) sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus; 
3) rinkti, kaupti ir apibendrinti informaciją apie auditorius ir audito įmones; 
4) teikti paslaugas Auditorių rūmų statuto nustatyta tvarka; 
5) teikti nariams paramą Auditorių rūmų statuto nustatyta tvarka; 
6) steigti visuomenės informavimo priemones, verstis leidyba; 
7) stoti į tarptautines organizacijas; 
8) gauti iš valstybės institucijų, Įstaigos, auditorių ir audito įmonių savo funkcijoms atlikti reikalingą 

informaciją apie auditorius ir audito įmones. 
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Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
58 straipsnis. Auditorių rūmų pareigos 
Be šiame įstatyme nustatytų pareigų, Auditorių rūmų pareigos yra šios: 
1) kontroliuoti, kaip auditoriai ir audito įmonės laikosi Buhalterių profesionalų etikos kodekso, ir dėl 

laikymosi pažeidimų taikyti šio įstatymo 59 straipsnio 2 dalyje nustatytas nuobaudas; 
2) versti į lietuvių kalbą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą, tarptautinius audito standartus ir 

Tarptautinį kokybės kontrolės standartą ir juos paskelbti; 
3) organizuoti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus, kaip nustatyta šio įstatymo 11 straipsnyje, sudaryti 

sąlygas Egzaminų komisijai tinkamai atlikti jai pavestas funkcijas; 
4) organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus, kaip nustatyta šio įstatymo 28 straipsnyje; 
5) koordinuoti auditorių padėjėjų praktiką, kaip nustatyta šio įstatymo 10 straipsnyje; 
6) spręsti audito atlikimo ir auditorių profesinės veiklos gerinimo klausimus; 
7) rengti atlikto audito kokybės peržiūros metodikos projektą ir teikti Įstaigai tvirtinti; 
8) rengti rekomendacijas dėl tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, 

tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų taikymo teikiant užtikrinimo ir kitas 
susijusias paslaugas, kontroliuoti atliktų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybę ir esant pažeidimų duoti 
šio įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatytus nurodymus ir (arba) taikyti šio įstatymo 59 straipsnio 2 dalyje 
nustatytas nuobaudas; 

9) Auditorių rūmų statuto nustatyta tvarka šio straipsnio 8 punkte nurodytai kontrolei atlikti nustatyti 
užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų teikimo kontrolės tvarką, skundų dėl netinkamai suteiktų kitų užtikrinimo 
ir susijusių paslaugų nagrinėjimo tvarką; 

10) nedelsiant teikti informaciją Įstaigai apie šio įstatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka taikytas 
poveikio priemones; 

11) gavus informaciją apie netinkamai atliktą auditą, nedelsiant pradėti auditoriaus ar audito įmonės 
atlikto audito kokybės peržiūrą ar kreiptis į Įstaigą su prašymu dėl audito tyrimo; 

 
12) sudaryti sąlygas Auditorių garbės teismui tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas, atstovauti jam 

ginčus nagrinėjant institucijose; 
13) teikti informaciją Įstaigai, valstybės institucijoms šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 
14) skelbti savo interneto svetainėje veiklos ataskaitą ir metines finansines ataskaitas. 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
59 straipsnis. Auditorių garbės teismas 
1. Auditorių rūmuose sudaromas Auditorių garbės teismas. Auditorių garbės teismą sudaro 5 nariai: 
1) 2 narius, turinčius ne mažesnę kaip 5 metų auditoriaus darbo patirtį, skiria Auditorių rūmų narių 

visuotinis susirinkimas; 
2) po vieną narį skiria Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerija ir Finansų ministerija. 
2. Auditorių garbės teismas turi teisę iškelti auditoriui drausmės bylą Auditorių rūmų siūlymu ir, ją 

išnagrinėjęs, skirti nuobaudas už Buhalterių profesionalų etikos kodekso, šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos pareigos ir tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių 
paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų nesilaikymą. Auditorių garbės teismas turi teisę skirti tokias 
nuobaudas: 

1) pareikšti įspėjimą; 
2) pareikšti viešą įspėjimą, apie kurį paskelbiama auditorių sąraše. 
3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos nuobaudos galioja vienus metus. 
4. Auditorių garbės teismas, nustatęs Buhalterių profesionalų etikos kodekso pažeidimų, turi teisę siūlyti 

Auditorių rūmams panaikinti auditoriaus vardą šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu. 
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5. Priėmus sprendimą skirti šio straipsnio 2 dalyje nustatytas nuobaudas, apie tai Auditorių rūmai 
informuoja Įstaigą su ja suderinta tvarka. Auditorių rūmai, atsižvelgdami į Auditorių garbės teismo sprendimus, 
gali atlikti auditoriaus ar audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūrą arba kreiptis į Įstaigą su prašymu atlikti 
tyrimą. 

6. Auditorių garbės teismas veikia vadovaudamasis Auditorių garbės teismo nuostatais. Šiuos nuostatus 
tvirtina Auditorių rūmų narių visuotinis susirinkimas. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1316, 2011-04-12, Žin., 2011, Nr. 49-2371 (2011-04-28) 
Nr. XI-1600, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5706 (2011-10-08) 

 
60 straipsnis. Auditorių rūmų lėšos 
1. Auditorių rūmų lėšos yra: 
1) Auditorių rūmų statute numatytas nario mokestis; 
2) audito įmonių atskaitymai už šiame įstatyme Auditorių rūmams nustatytas atliktas funkcijas ir už 

audito kokybės peržiūras;  
3) pajamos už auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų ir kvalifikacinių auditoriaus egzaminų 

organizavimą, suteiktas mokymo paslaugas; 
4) negrąžintinai gautos lėšos; 
5) kitos lėšos. 
2. Audito įmonės už šiame įstatyme nustatytas funkcijas kiekvienais metais iki birželio 30 dienos 

sumoka Auditorių rūmams atskaitymus, kurie sudaro 0,2 procento pajamų, gautų už atliktą auditą, bet ne mažiau 
kaip 0,5 minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA), galiojusios tų metų sausio 1 dieną. Jeigu audito įmonė 
negavo pajamų iš audito, jos atskaitymai Auditorių rūmams yra 0,5 MMA. Į audito įmonių sąrašą įrašytos 
valstybės narės audito įmonės moka tik gautų pajamų už Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
atliktą auditą atskaitymus Auditorių rūmams. Informaciją, reikalingą audito įmonių atskaitymams apskaičiuoti, 
Auditorių rūmai gauna iš audito įmonių. 

3. Atlikus audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūrą, audito įmonė per 30 kalendorinių dienų nuo šio 
įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatyto pranešimo gavimo dienos sumoka atskaitymus Auditorių rūmams – 3 
MMA už vieno auditoriaus atlikto audito kokybės peržiūrą Auditorių rūmų nustatyta tvarka. 

4. Jeigu audito įmonė atskaitymų nesumoka laiku, skaičiuojami delspinigiai teisės aktų nustatyta tvarka. 
 
61 straipsnis. Auditorių rūmų sprendimų apskundimas 
Auditorių rūmų sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų 

nuo pranešimo apie atitinkamo sprendimo priėmimą įteikimo dienos. 
 
62 straipsnis. Auditorių rūmų reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas 
Auditorių rūmai reorganizuojami, pertvarkomi ir likviduojami teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS 
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2 Priedas 
 

SUTARTIS NR. [ ] 
DĖL [ ]   

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AUDITO 
 

 
20[ ] m. [ ] d. 

 

 „Audito įmonė”, įmonės kodas [ ], PVM mokėtojo kodas [ ], registruota LR juridinių asmenų registre 

adresu [ ], atstovaujama [ ] [ ], veikiančio pagal įstatus („Vykdytojas“), ir [U]AB [ ], įmonės kodas [ ], 

PVM mokėtojo kodas [ ], registruota LR juridinių asmenų registre adresu [ ], atstovaujama [ ] [ ], 

veikiančio[s] pagal įstatus, („Užsakovas”), toliau kartu vadinamos „Šalimis” arba atskirai „Šalimi”, 

sudarė šią sutartį dėl Užsakovo finansinės atskaitomybės audito ir susitarė dėl žemiau pateiktų sąlygų.  

 
20. SUTARTIES DALYKAS 
 
1.1. [Vadovaudamasis [ d.] akcininkų sprendimu,] Užsakovas skiria Vykdytoją savo audito 

įmone, o Vykdytojas sutinka tapti Užsakovo audito įmone ir atlikti 200[] m. Užsakovo 
finansinės atskaitomybės, parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 
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reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, taip pat 
kitus teisės aktus,  (toliau – „finansinės atskaitomybės”) auditą. 

 
1.2. Audito paskirtis yra (1) įvertinti, ar Užsakovo finansinė atskaitomybė visais reikšmingais 

atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo Užsakovo finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų 
srautus, (2) įvertinti, ar Užsakovo finansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir 
finansinės atskaitomybės sudarymą, taip pat kitus teisės aktus ir (3) įvertinti, ar Užsakovo 
valdybos (vadovo) parengtoje veiklos ataskaitoje pateikti duomenys atitinka finansinės 
atskaitomybės duomenis. Vykdytojo atliekamo audito tikslas yra deramai įsitikinti, ar 
finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų informacijos iškraipymų. Užsakovas atsako už 
tai, kad būtų užkirstas kelias apgaulei, klaidoms ir įstatymų bei kitų norminių aktų 
pažeidimams. Vykdytojas įsipareigoja planuoti auditą taip, kad turėtų pakankamas 
galimybes pastebėti reikšmingus finansinės atskaitomybės ir apskaitos įrašų iškraipymus 
(tarp jų bet kokius reikšmingus informacijos iškraipymus, susidariusius dėl apgaulės, 
klaidų ar įstatymų bei kitų norminių aktų pažeidimų). Atsižvelgdamas į tai, kad audito 
metu naudojamas atrankinio tikrinimo principas, Vykdytojas negarantuoja, kad bus 
aptiktos visos esminės klaidos ir(ar) reikšmingi informacijos iškraipymai, jei tokių būtų.  

 
 

1.3. Auditas bus atliekamas vadovaujantis [Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintais 
Tarptautiniais audito standartais, Lietuvos auditorių rūmų patvirtintais Nacionaliniais 
audito standartais], LR audito įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais auditą 
bei auditorių darbą. 

 
 

2. AUDITO APIMTIS IR AUDITO ATLIKIMAS 
 

2.1. Audito tikslais Vykdytojas įvertins Užsakovo apskaitos ir vidaus kontrolės sistemas tiek, kad 
galėtų spręsti, ar ji sudaro pakankamą pagrindą finansinei atskaitomybei parengti ir nustatyti, ar 
Užsakovas tinkamai tvarko apskaitą.  

 

2.2. Audito procedūrų pobūdis ir apimtis priklausys nuo to, kaip Vykdytojas įvertins Užsakovo 
apskaitos ir vidaus kontrolės sistemas.  

 
 

2.3. Vykdytojas pateiks Užsakovui auditoriaus išvadą apie finansinę atskaitomybę [ir peržiūros 
ataskaitą apie Užsakovo veiklos ataskaitos vertinimą (kai auditas atliekamas vadovaujantis 
Tarptautiniais audito standartais)],  (toliau – „audito darbo rezultatus”).  

 
 

2.4. Vykdytojas iš anksto planuoja audito darbą paruošdamas audito planą. Tačiau, atsižvelgdamas į 
konkrečias aplinkybes, Vykdytojas gali keisti audito apimtį ir akcentuojamas sritis.   

 
 

2.5. Audito planavimo metu Užsakovas ir Vykdytojas susitaria dėl grafiko, pagal kurį Vykdytojui bus 
pateikta informacija ir pagrindžiantys dokumentai („Informacijos sąrašas”),  dėl finansinės 
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atskaitomybės projekto („finansinės atskaitomybės projektas”), taip pat dėl, Užsakovo valdybos 
(vadovo) parengtos veiklos ataskaitos pateikimo. Užsakovas atsako už tai, kad Vykdytojui būtų 
pateikta visa Informacijos sąraše nurodyta informacija bei finansinės atskaitomybės projektas bei 
Užsakovo valdybos (vadovo) parengta veiklos ataskaita pagal sutartą grafiką siekiant efektyviai ir 
laiku atlikti auditą.  

 
 

2.6. Šia sutartimi apibrėžtas auditas bus laikomas baigtu, kai Užsakovui pateikti visi audito darbo 
rezultatai, nurodyti šios sutarties 2.3. punkte, kas ir bus laikoma paslaugų perdavimu – priėmimu, 
patvirtinančiu, kad įsipareigojimai buvo įvykdyti tinkamai ir laiku, nebent Šalys būtų 
pasirašiusios atskirą perdavimo – priėmimo aktą.  

 
 
2.7. Greta audito darbo rezultatų Vykdytojas pateiks Užsakovui atskirą laišką dėl bet kokių 

atliekant auditą pastebėtų reikšmingų apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų trūkumų 
(„Laišką vadovybei”). Tačiau auditas nėra skirtas visiems reikšmingiems Užsakovo vidaus 
kontrolės sistemos trūkumams nustatyti, todėl Laiške vadovybei bus nurodyti tik tie 
Užsakovo apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų ir kitų verslo aspektų trūkumai, kuriuos 
Vykdytojas pastebėjo audito metu ir į kuriuos, Vykdytojo nuomone, būtina atkreipti 
Užsakovo dėmesį. Vykdytojas atlieka tik tokios apimties vidaus kontrolės sistemos 
peržiūrą, kad galėtų pateikti audito darbo rezultatus, todėl Vykdytojo pastabos dėl šios 
sistemos nebūtinai apims visus galimus patobulinimus, kurie galėjo būti pasiūlyti atlikus 
nuodugnesnę specialios paskirties peržiūrą. 

 
 
2.8. Laiškas vadovybei bus pateiktas 20[ ] [ ] d arba šiai datai artimomis dienomis. 

 
 
3. AUDITO GRUPĖ 
 
3.1. Užsakovui pritariant, audito grupę sudarys: ...,  ... 
 
3.2. Vykdytojas pasilieka teisę įtraukti kitus  ir(ar) pakeisti darbuotojus ir(ar) atstovus atskirai to 

nederindamas su Užsakovu, tačiau iš karto apie tai jį informuodamas. 
 

 
4. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS 
 
4.1. Audito darbo rezultatai ir bet kurie kiti dokumentai, kuriuos Vykdytojas pateikia veikdamas kaip 

audito įmonė, negali būti atskleidžiami ir(ar) perduodami trečiosioms šalims be išankstinio 
raštiško Vykdytojo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus. Apie 
bet kokį informacijos atskleidimo atvejį Užsakovas iš anksto ne vėliau kaip prieš penkias dienas 
informuos Vykdytoją. 

 
4.2. Užsakovas įsipareigoja apsaugoti Vykdytoją nuo bet kokių trečiųjų šalių Užsakovui padarytų 

nuostolių ar žalos, kilusios trečiosioms šalims netinkamai panaudojus Vykdytojo pateiktus 
dokumentus ar informaciją.    
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4.3. Jei Užsakovas ketina publikuoti ar kitaip platinti dokumentą, kuriame be finansinės 

atskaitomybės ir auditoriaus išvados yra ir kitos informacijos, Užsakovas privalo (a) pateikti 
Vykdytojui tokio dokumento projektą ir (b) gauti išankstinį raštišką Vykdytojo sutikimą 
publikuoti ir/ar platinti auditoriaus išvadą kartu su kita informacija.  

 
 
5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
5.1. Užsakovas ir jo vadovybė atsako už finansinę atskaitomybę bei tinkamą apskaitos įrašų, 

pakankamai tiksliai bet kokiu laikotarpiu atskleidžiančių Užsakovo finansinę būklę, tvarkymą, jų 
tikslumą, išbaigtumą  bei pagrįstumą.    

 

5.2. Užsakovo vadovybė taip pat atsako už tai, kad Vykdytojui būtų laiku pateikiami visi jam 
reikalingi Užsakovo apskaitos duomenys bei visa kita atitinkama dokumentacija, įskaitant 
akcininkų ir vadovybės sprendimus ar tokią informaciją bei duomenis, kurie, Vykdytojo 
nuomone, yra būtini, kad jis galėtų pateikti audito darbo rezultatus. Užsakovas sutinka suteikti 
Vykdytojui neribotą galimybę bendrauti su vadovais ir visais kitais reikalingais darbuotojais, 
kurie audito metu teiktų visokeriopą praktinę pagalbą ir tinkamus paaiškinimus. 

 
 

5.3. Užsakovo vadovybės naudojama informacija rengiant finansinę atskaitomybę neišvengiamai 
apima ir tokius faktus bei vertinimus, kurie nėra tiesiogiai atspindėti buhalterinės apskaitos 
įrašuose. Viena iš audito procedūrų bus Vykdytojo prašymas, kad atitinkami Užsakovo 
vadovaujantys darbuotojai raštu patvirtintų tokius faktus ir sprendimus bei kitą žodžiu pateiktą 
informaciją, kurią audito metu Vykdytojui pateikė vadovaujantys Užsakovo darbuotojai 
finansinės atskaitomybės klausimais ir kuri gali turėti reikšmingos įtakos finansinei 
atskaitomybei. Vadovaudamasis [Tarptautiniais audito standartais, Nacionaliniais audito 
standartais], Vykdytojas prašys, o Užsakovas įsipareigoja raštu patvirtinti  Vykdytojui 
(„Vadovybės pareiškimų laiškas”), kad finansinėje atskaitomybėje esanti ir su ja susijusi 
informacija, kuri Vykdytojui buvo pateikta raštu ar žodžiu, yra teisinga, tiksli ir išsami. 
Vadovybės pareiškimų laiškas yra būtina sąlyga, kad Užsakovui būtų pateikti audito darbo 
rezultatai. Vadovybės pareiškimų laiško nepateikimas bus laikomas darbo apimties apribojimu, ir 
Vykdytojas pateiks auditoriaus išvadą su išlygomis arba atsisakys pareikšti  nuomonę apie 
finansinę atskaitomybę.   

 
 

5.4. Užsakovas sutinka ir įsipareigoja apsaugoti Vykdytoją, jo darbuotojus ir(ar) atstovus nuo bet 
kokios atsakomybės, kuri gali kilti dėl Užsakovo darbuotojų netinkamo ir/ar neteisingo 
informacijos pateikimo.    

 
 

5.5. Užsakovas ir jo vadovybė atsako už teisingą ir pilną informacijos bei duomenų, reikalingų auditui 
atlikti, pateikimą Vykdytojui raštu ir žodžiu, įskaitant, informaciją, atspindėtą ar neatspindėtą 
finansinėje atskaitomybėje, bet ja neapsiribojant. 
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5.6. Šalys įgalioja viena kitą siųsti ir gauti duomenis ir informaciją, kuri yra būtina atliekamo darbo 
dalis (įskaitant audito darbo rezultatų projektus, bet jais neapsiribojant), elektroniniu paštu 
(internetu). Šalys supranta ir pripažįsta, kad elektroninio pašto naudojimas yra rizikingas tuo, kad 
nei viena Šalis negali garantuoti elektroniniu paštu siunčiamos informacijos bei duomenų 
konfidencialumo bei apsaugoti jos nuo neįgaliotų trečiųjų asmenų prieigos. Tuo pačiu Šalys 
pripažįsta, kad jos neatsako viena kitai, jeigu tretieji asmenys elektroniniu paštu siunčiamą ar 
gaunamą informaciją bei duomenis panaudoja prieš vieną iš Šalių, ar tokie trečiųjų asmenų 
veiksmai sąlygoja  žalos (nuostolių ir pan.) atsiradimą Šaliai. 

 
 

5.7. Užsakovas turi savo sąskaita užtikrinti Vykdytojo darbuotojams ir(ar) atstovams tinkamas darbo 
sąlygas Užsakovo patalpose, tarp jų galimybę naudotis dokumentų kopijavimo, fakso aparatais ir 
telefono linijomis.  

 
 

6. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 
 

6.1. Vykdytojo teisinė ir profesinė pareiga yra pateikti Užsakovui ir, Užsakovo pageidavimu, jo 
Akcininkų susirinkimui audito darbo rezultatus.  

 

6.2. Vykdytojas pasilieka teisę nustatyti audito darbo rezultatų turinį ir formuluotę. 
 

 

6.3. Užsakovas suteiks Vykdytojui galimybę gauti visus įrodymus, kokie pastarajam atrodys 
reikalingi siekiant padaryti pagrįstas išvadas.    

 
 

6.4. Atlikdamas auditą Vykdytojas naudosis visais reikiamais įgūdžiais, bus atidus ir uolus bei vykdys 
savo įsipareigojimus  pagal taikytinus profesinius standartus.  

 
 

6.5. Esant būtinybei, Vykdytojas turi teisę samdyti kitus atstovus bei atskleisti jiems informaciją bei 
duomenis, reikalingus šia sutartimi apibrėžtam auditui atlikti. 

 
 

6.6. Audito metu Vykdytojo parengti darbo dokumentai ir(arba) Užsakovo parengti ir Vykdytojui 
pateikti dokumentai bei kita medžiaga ir(ar) informacija, kurią Vykdytojas gavo atlikdamas 
auditą, yra laikoma darbo dokumentais ir yra Vykdytojo nuosavybė. Darbo dokumentai yra 
konfidencialūs, juos saugo Vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus bei 
Vykdytojo nustatytą politiką ir procedūras, tačiau jie gali būti atskleisti taikytinų įstatymų 
numatytais atvejais.    
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6.7. Vykdytojui priklauso autoriaus ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į tai, kas paruošta iki audito 
arba audito metu, įskaitant sistemas, metodiką, programinę įrangą ir technologijas, bet jomis 
neapsiribojant. Vykdytojui priklauso visos autoriaus ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visas 
ataskaitas, konsultacijas raštu bei kitą medžiagą, kurią Vykdytojas pateikė Užsakovui, tačiau 
Užsakovas turi teisę naudoti audito darbo rezultatus šioje sutartyje numatytais būdais.  

 
 

7. ATSISKAITYMAS 
 
7.1. Audito atlikimo kaina yra [ ] litų, neįskaitant  PVM [ir papildomų išlaidų].   
 
7.2. Atsiskaitymo terminai: 

 
7.2.1.  avansas 40 proc. Nuo audito atlikimo kainos – [ ] litų, sumokamas iki 200[ ] [ ] d. 
7.2.2. likusi suma  sumokama per 20 (dvidešimt) dienų nuo galutinės sąskaitos už auditą 
išrašymo dienos. 

  
7.3. Aukščiau nurodytas užmokestis yra nustatytas darant prielaidą, kad Užsakovas pagal iš anksto 

suderintą grafiką pateikia pagal priimtinus standartus parengtą dokumentaciją ir kad Užsakovo 
darbuotojai bendradarbiaus su Vykdytoju ir pateiks visus reikalingus dokumentus, duomenis 
ir(ar) informaciją, kuri galioja ir atitinka šios sutarties reikalavimus ir yra būtina auditui pagal šią 
sutartį atlikti.  

 
7.4. Užsakovui bus pateikiamos sąskaitos pagal tokį grafiką: 

 
7.4.1. [ ] 
7.4.2. galutinė sąskaita už auditą išrašoma Vykdytojui pateikus auditoriaus išvados projektą. 

 
7.5. Užsakovas įsipareigoja laiku sumokėti užmokestį pagal Vykdytojo pateiktas sąskaitas šios 

sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka. 
 

7.6. Sąskaitos turi būti apmokėtos per 20 (dvidešimt) dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Jei per 20 
(dvidešimt) dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos užmokestis negaunamas, nuo einamojo likučio 
už kiekvieną mėnesio trukmės laikotarpį, prasidedantį dvidešimt pirmąją (21) dieną nuo sąskaitos 
išrašymo dienos, priskaičiuojamos [ ] procentų netesybos. 

 
 

7.7. Jei Užsakovas pageidaus, kad Vykdytojas suteiktų papildomas paslaugas, dėl tokio darbo 
apimties ir užmokesčio bus tariamasi iš anksto, ir sąskaitos už tokį darbą bus pateikiamos 
atskirai. 

 
 

7.8. Tuo atveju, jei Užsakovas nevykdo šios sutarties 2.5. ir 7.3. punktų nuostatų, t.y. nepateikia pagal 
priimtinus standartus parengtos dokumentacijos iš anksto suderintu grafiku, arba Užsakovo 
darbuotojai nebendradarbiauja su Vykdytoju, arba Užsakovas nepateikia visų kitų reikalingų 
dokumentų, duomenų ir(ar) informacijos, kuri galioja ir atitinka šios sutarties reikalavimus ir yra 
būtina auditui pagal šią sutartį atlikti, arba Užsakovas nepateikia pilno informacijos sąrašo, 
finansinės atskaitomybės projekto, veiklos ataskaitos, kurią laiku ir nustatyta forma parengė 
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Užsakovo valdyba (vadovas), ir dėl išvardintų priežasčių Vykdytojas turi atlikti nurodytus 
veiksmus Užsakovo vardu jį apie tai informuodamas, tai tokie Vykdytojo veiksmai bus vertinami 
kaip papildomas darbas, viršijantis audito darbo apimtį, nustatytą šia sutartimi, ir Užsakovas 
privalės atlyginti Vykdytojui už tokius papildomus darbus pagal papildomą susitarimą. 

 
 

8. KONFIDENCIALUMAS  
 

8.1. Šalys pripažįsta ir patvirtina, kad šios sutarties nuostatos bei informacija, kuri tapo žinoma 
pasirašius šią sutartį, bus laikoma konfidencialia ir nebus atskleista jokiai trečiajai šaliai be 
išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų 
privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti 
šia sutartimi Šalių prisiimti įsipareigojimai. Konfidencialumo reikalavimas nėra taikomas viešai 
skelbiamai informacijai.  

 

8.2. Siekdamos išvengti nesusipratimų, Šalys vienareikšmiškai sutaria, kad aukščiau esančiame 8.1 
punkte nustatytas konfidencialumo reikalavimas yra taikomas bet kokiai informacijai, kuri yra 
susijusi su Užsakovu ir kurią Vykdytojas gavo audito metu, išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovas 
raštu sutinka atskleisti informaciją arba kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus. Užsakovas sutinka neatskleisti Vykdytojo audito metodikos bei audito atlikimo būdų.  

 
 
9. FORCE MAJEURE 
 
9.1. Nei viena Šalis nebus atsakinga už šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą 

vykdymą, jei tai sąlygos force majeure (nenugalimos jėgos aplinkybės), valstybės ar trečiosios 
šalies veiksmai.   

 
9.2. Bet kurios iš Šalių finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų pažeisti įsipareigojimai  nėra 

laikomi force majeure.  
 

 
9.3. Kiekviena Šalis kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų praneša kitai 

Šaliai apie force majeure aplinkybių atsiradimą ir aptaria sutarties sustabdymo ir(ar) jos 
nutraukimo galimybes. 

 
 
9.4. Atsiradus force majeure aplinkybėms, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui užmokesčio 

dalį už audito darbą, atliktą iki pranešimo apie force majeure gavimo [bei papildomas išlaidas].  
 

 
9.5. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, bet kuri Šalis, pranešusi kitai 

Šaliai, turi teisę nutraukti šią sutartį. Tokiu atveju Užsakovas privalo sumokėti atitinkamą 
užmokesčio dalį už audito darbą, atliktą iki sutarties nutraukimo [bei papildomas išlaidas].   
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10. SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS 
 
10.1. Jei Užsakovas nevykdo 7.5. punkte, 7.3. punkte arba 2.5. punkte nurodytų įsipareigojimų, ir Šalys 

nesutaria dėl papildomų darbų, kuriuos turi atlikti Vykdytojas Užsakovo vardu, kaip tai yra 
nurodyta šios sutarties 7.8. punkte, Vykdytojas pasilieka teisę sustabdyti šia sutartimi numatytų 
paslaugų teikimą apie tai iš karto pranešdamas Užsakovui. Toks sustabdymas nebus laikomas 
Vykdytojo padarytu sutarties pažeidimu. Jei Užsakovo įsipareigojimų nevykdymas užsitęsia 
ilgiau nei 20 (dvidešimt) dienų nuo tokio pranešimo dienos, Vykdytojas turi teisę vienašališkai 
nutraukti sutartį nepateikdamas audito darbo rezultatų, o Užsakovas privalo sumokėti iki 
nutraukimo dienos susidariusį užmokestį [bei papildomas išlaidas].   

 
10.2. Užsakovas ir Vykdytojas susitaria, kad šią sutartį gali nutraukti bet kuri iš Šalių, pranešdama apie 

nutraukimą raštu ne vėliau nei 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos nutraukimo datos. Tokiu 
atveju Užsakovas sutinka sumokėti Vykdytojui atitinkamą užmokesčio dalį už audito darbą, 
atliktą iki datos, kai buvo gautas pranešimas apie numatomą sutarties nutraukimą Vykdytojo 
biure, [bei papildomas išlaidas]. 

 
 
11. ATSAKOMYBĖ 
 
11.1. Vykdytojo atsakomybė yra apribota atsakomybe už tiesioginę žalą (nuostolius, netesybas ir pan.), 

kurią Užsakovas patirtų dėl Vykdytojo, jo darbuotojų ir(ar) atstovų arba trečiųjų asmenų tyčios ar 
didelio neatsargumo atliekant šioje sutartyje numatytas paslaugas.  

 
11.2. Nepaisant to, kad šios sutarties kurioje nors vietoje galėtų būti numatyta priešingai, jokiu atveju 

nei Vykdytojo, nei Užsakovo buvęs, būsimas ar esamas darbuotojas ir(ar) atstovas nebus 
individualiai atsakingas kitai Šaliai už bet kokius pirmosios Šalies įsipareigojimus ir atsakomybę 
pagal šią sutartį. 

 
 
11.3. Užsakovas ir Vykdytojas įsipareigoja neperduoti ir(ar) neperleisti  trečiajai šaliai jokių iš šios 

sutarties kilusių teisių, pareigų ir(ar) pretenzijų bei reikalavimų atitinkamai Vykdytojo ar 
Užsakovo atžvilgiu be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo, jei šioje sutartyje nenumatyta 
kitaip. 

 
 
11.4. Šios sutarties 11.1. – 11.3. punktuose išdėstytos nuostatos išliks galiojančios ir po to, kai bus 

visiškai atliktas darbas bei suteiktos visos paslaugos pagal šią sutartį.  
 

 
12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
12.1. Ši sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.  
 
12.2. Užsakovas ir Vykdytojas susitaria, kad bet koks ginčas ir(ar) reikalavimas, kylantis iš šios 

sutarties, iš šios sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo ar susijęs su šia sutartimi, bus 
sprendžiamas Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepasiekus susitarimo, toks ginčas ar 
reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ir 
negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.   
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12.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos bet kuriuo metu, remiantis rašytine Šalių sutartimi. 

 
 
12.4. Šia sutartimi Šalys užtikrina, kad jos galiojimo metu teiks viena kitai operatyvius pranešimus apie 

tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, aplinkybė ar sąlyga, kuri gali paveikti šią sutartį ar 
sąlygoti jos pažeidimą, taip pat kad veiks geranoriškai viena kitos atžvilgiu ir visokeriopai 
stengsis užtikrinti, kad būtų laikomasi šios sutarties. 

 
 
12.5. Šalys vienareikšmiškai susitaria ir pripažįsta, kad nei viena iš šios sutarties sąlygų negali būti 

laikoma atšaukta kurios nors Šalies, nebent tokį raštišką atšaukimą pasirašė abi Šalys. Toks Šalių 
pateiktas bet kurios šios sutarties sąlygos pažeidimo atšaukimas nebus laikomas jokios kitos šios 
sutarties sąlygos atšaukimu ar kito šios sutarties sąlygos pažeidimo atšaukimu. 

 
 
12.6. Užsakovas ir Vykdytojas susitaria, kad bet kokie pranešimai, prašymai bei kitoks susirašinėjimas 

raštu vyks lietuvių ir bus įteikiamas asmeniškai Šalies įgalioto atstovo arba siunčiamas paštu 
registruotu laišku, nebent Šalys susitartų kitaip. 

 Tai paliudydamos, Šalys sudarė šią sutartį 20[ ] [ ] d. lietuvių kalba dviem 
egzemplioriais – po vieną Vykdytojui ir Užsakovui.  

 
 

UŽSAKOVAS: 
 

VYKDYTOJAS: 

3 priedas 
Įstatymas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 123-5540 
Neoficialus įstatymo tekstas 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VIDAUS KONTROLĖS IR VIDAUS AUDITO 

ĮSTATYMAS  

2002 m. gruodžio 10 d. Nr. IX-1253 
Vilnius 

PIRMASIS SKIRSNIS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis  

Šis Įstatymas nustato pagrindinius vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, ir vidaus audito 
funkcionavimo viešajame juridiniame asmenyje, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo 
disponuoja (toliau – viešasis juridinis asmuo), teisinius pagrindus, tikslus bei viešojo juridinio asmens vadovo 
kompetenciją siekiant, kad veiktų šio Įstatymo reglamentuojama vidaus kontrolė. 
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2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 
1. Centralizuota vidaus audito tarnyba – viešojo juridinio asmens struktūrinis padalinys (skyrius, 

departamentas), įsteigtas atlikti vidaus auditą viešajame juridiniame asmenyje bei visuose jam pavaldžiuose ir 
(arba) jo valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse. Centralizuotai vidaus audito tarnybai 
šio įstatymo normos taikomos mutatis mutandis kaip ir vidaus audito tarnybai. 

2. Finansų kontrolė – viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka siekiama 
užtikrinti viešojo juridinio asmens ūkinės veiklos teisėtumą ir patikimo finansų valdymo principų – 
ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo – laikymąsi.  

3. Pažangos stebėjimas (veikla po audito) – vidaus audito tarnybos atliekamas priežiūros procesas, 
kurio metu stebima, kaip įgyvendinamas viešojo juridinio asmens vadovo sprendimas dėl vidaus audito 
ataskaitoje pateiktų išvadų ir rekomendacijų. 

4. Vidaus auditas – viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka, vidaus 
auditoriams vykdant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama užtikrinti 
viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą. 

5. Vidaus auditorius – viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojas arba 
darbuotojas, atliekantis vidaus auditą šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

6. Vidaus audito tarnyba – viešojo juridinio asmens struktūrinis padalinys (skyrius, departamentas), 
įsteigtas atlikti vidaus auditą viešajame juridiniame asmenyje. 

7. Vidaus kontrolė – viešojo juridinio asmens vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kurios dėka 
siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir 
skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir 
išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visa tuo susijusių rizikos 
veiksnių valdymą. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. X-806, 2006-09-14, Žin., 2006, Nr. 107-4044 (2006-10-06) 
Nr. X-1293, 2007-10-11, Žin., 2007, Nr. 110-4489 (2007-10-25) 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 
VIDAUS KONTROLĖ 

 
3 straipsnis. Vidaus kontrolės tikslai ir veikimas  
1. Vidaus kontrolės pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad: 
1) viešojo juridinio asmens veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal 

strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei procedūras;  
2) valstybės ir savivaldybės turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo 

sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų; 
3) viešasis juridinis asmuo vykdydamas veiklą laikytųsi patikimo finansų valdymo principų; 
4) informacija apie viešojo juridinio asmens finansinę ir kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės 

aktų nustatyta tvarka. 
2. Vidaus kontrolės sistema kiekviename juridiniame asmenyje kuriama ir palaikoma atsižvelgiant į jo 

veiklos ypatumus, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius viešojo juridinio asmens veiklą. 
3. Viešojo juridinio asmens vadovas privalo nustatyti vidaus kontrolės procedūras – atsižvelgdamas į 

vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą bei jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir 
informacinę sistemą, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus.  

 
4 straipsnis. Finansų kontrolės tikslai ir veikimas 
1. Finansų kontrolės, kaip vidaus kontrolės sistemos dalies, tikslas – užtikrinti, kad valstybės ir 

savivaldybių turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo, viešojo juridinio asmens sutartiniai 
įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus.  

2. Viešojo juridinio asmens vadovas, vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 
patvirtintais minimaliais finansų kontrolės reikalavimais, sukuria ir prižiūri finansų kontrolės veikimą viešajame 
juridiniame asmenyje bei patvirtina viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisykles. 
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3. Finansų kontrolė viešajame juridiniame asmenyje atliekama atsižvelgiant į jo vadovo patvirtintas 
finansų kontrolės taisykles, viešojo juridinio asmens veiklos ypatumus, apskaitos ir 
informacinę sistemą bei turto apsaugos būklę.  

4. Finansų kontrolės pagrindinės rūšys: 
1) išankstinė finansų kontrolė – kontrolė, atliekama priimant arba atmetant sprendimus, susijusius su 

valstybės ir savivaldybės turto panaudojimu ir įsipareigojimais tretiesiems asmenims, prieš juos tvirtinant 
viešojo juridinio asmens vadovui. Išankstinės finansų kontrolės funkcija turi būti atskirta nuo sprendimų 
inicijavimo ir vykdymo;  

2) einamoji finansų kontrolė – kontrolė, kurios paskirtis – užtikrinti, kad tinkamai ir laiku būtų vykdomi 
viešojo juridinio asmens sprendimai dėl valstybės ir savivaldybės turto panaudojimo ir įsipareigojimų tretiesiems 
asmenims; 

3) paskesnioji finansų kontrolė – kontrolė po viešojo juridinio asmens sprendimų dėl valstybės ir 
savivaldybės turto panaudojimo ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims vykdymo, kurios metu tikrinama, kaip 
yra atlikti veiksmai. Jos paskirtis – patikrinti, ar teisėtai ir pagal paskirtį naudojamos materialiosios, 
nematerialiosios ir finansinės vertybės, ar nebuvo teisės aktų, vadovų nurodymų pažeidimų bei piktnaudžiavimų. 
Paskesnioji finansų kontrolė numato priemones jos metu nustatytiems trūkumams pašalinti. Šios kontrolės negali 
atlikti valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už išankstinę finansų kontrolę. 

5. Už išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę yra atsakingi viešojo juridinio asmens vadovo 
paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai. Kai viešojo juridinio asmens apskaitą tvarko apskaitos paslaugas 
teikianti įmonė, viešojo juridinio asmens vadovas paskiria darbuotoją atsakyti už šio straipsnio 6 dalyje nurodytą 
kontrolę bei atlikti veiksmus, nurodytus šio straipsnio 7 ir 8 dalyse. 

6. Viešojo juridinio asmens vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba apskaitos tarnybos vadovas atsako 
už: 

1) tinkamą apskaitos tvarkymo kontrolę; 
2) atsiskaitymų kontrolę; 
3) išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustatoma: ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant 

patvirtintų sąmatų ir ar atitinka patvirtintus asignavimus; ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti 
ir ar ūkinė operacija yra teisėta. 

7. Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba apskaitos tarnybos vadovas, vykdydamas išankstinę finansų 
kontrolę, pasirašo arba atsisako pasirašyti atitinkamus dokumentus, leidžiančius atlikti ūkinę operaciją. 

8. Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba apskaitos tarnybos vadovas: 
1) pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, 

susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų; 
2) ūkinės operacijos dokumentus grąžina juos rengusiam valstybės tarnautojui arba darbuotojui, jeigu 

išankstinės finansų kontrolės metu nustato, kad ūkinė operacija yra neteisėta arba kad jai atlikti nepakaks 
patvirtintų asignavimų, kad ūkinę operaciją pagrindžiantys dokumentai yra netinkamai parengti. Nustatęs šiuos 
faktus, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) privalo atsisakyti pasirašyti ūkinės operacijos dokumentus ir, 
nurodydamas atsisakymo priežastis, apie tai raštu pranešti viešojo juridinio asmens vadovui, kuris gali atsisakyti 
tvirtinti ūkinę operaciją arba raštu nurodyti ją atlikti; 

3) atlikdamas išankstinę finansų kontrolę, turi teisę be atskiro viešojo juridinio asmens vadovo 
nurodymo gauti iš viešojo juridinio asmens padalinių vadovų ir valstybės tarnautojų arba darbuotojų raštiškus ir 
žodinius paaiškinimus dėl dokumentų ūkinei operacijai atlikti parengimo ir ūkinės operacijos atlikimo bei 
dokumentų kopijas.  

9. Siekdami užtikrinti patikimą finansų valdymą ir apskaitą bei tinkamą finansinės atskaitomybės 
sudarymą, visi viešojo juridinio asmens padaliniai privalo laikytis viešojo juridinio asmens patvirtintų finansų 
kontrolės taisyklių. 

 
TREČIASIS SKIRSNIS 

VIDAUS AUDITAS 
 

5 straipsnis. Vidaus audito tikslas ir pagrindiniai uždaviniai 
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1. Vidaus audito tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti 
įgyvendinti viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 
veiklos tikslus. 

2. Vidaus audito pagrindiniai uždaviniai:  
1) nustatyti, ar viešasis juridinis asmuo savo veikloje laikosi teisės norminių aktų; 
2) patarti viešojo juridinio asmens vadovui, kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką viešojo juridinio asmens 

veiklai; 
3) teikti viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens veiklos ir vidaus 

kontrolės tobulinimo;  
4) vertinti viešojo juridinio asmens strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą bei valstybės 

ir savivaldybės turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais; 
5) vertinti viešojo juridinio asmens lėšų, gautų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, 

administravimą ir panaudojimą; 
6) ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertinti, kaip vidaus kontrolė veikia viešajame juridiniame 

asmenyje.  
3. Vidaus audito tarnyba, prieš pateikdama viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių arba jo valdymo 

sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus audito ataskaitą, su šios ataskaitos projektu privalo 
supažindinti audituojamų viešojo juridinio asmens padalinių, jam pavaldžių arba jo valdymo sričiai priskirtų 
viešųjų juridinių asmenų vadovus ir su jais šį projektą aptarti. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. X-1293, 2007-10-11, Žin., 2007, Nr. 110-4489 (2007-10-25) 

 
6 straipsnis. Vidaus audito tarnybos steigimas 
1. Vidaus audito tarnybos arba centralizuotos vidaus audito tarnybos turi būti įsteigtos Respublikos 

Prezidento institucijoje, Seimo kanceliarijoje, Ministro Pirmininko tarnyboje ir ministerijose. Savivaldybėse turi 
būti įsteigtos centralizuotos vidaus audito tarnybos. 

2. Viešuosiuose juridiniuose asmenyse, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus viešuosius juridinius 
asmenis, vidaus audito tarnyba turi būti įsteigta, jeigu juose patvirtinta ne mažiau kaip 200 pareigybių (etatų), 
įskaitant jiems pavaldžių arba jų valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų patvirtintas pareigybes 
(etatus).  

3. Viešojo juridinio asmens vadovo arba kolegialaus valdymo organo sprendimu, jeigu steigimo 
dokumentuose arba viešųjų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra numatyta tokia 
viešųjų juridinių asmenų valdymo organų kompetencija, gali būti įsteigta centralizuota vidaus audito tarnyba. 
Šiuo atveju vidaus audito tarnyba nesteigiama pavaldžiuose ir valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose 
juridiniuose asmenyse, nepaisant juose patvirtintų pareigybių (etatų) skaičiaus. 

4. Tuo atveju, kai šio straipsnio 2 dalyje nurodytuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse yra patvirtinta 
mažiau kaip 200 pareigybių (etatų), juose steigėjo (steigėjų) arba Vyriausybės sprendimu gali būti įsteigta vidaus 
audito tarnyba arba vidaus auditą atlieka viešojo juridinio asmens steigėjo vidaus audito tarnyba. Kai viešojo 
juridinio asmens steigėjas (steigėjai) nėra viešasis juridinis asmuo, perdavęs valdyti, naudoti valstybės arba 
savivaldybės turtą bei juo disponuoti, vidaus auditą atlieka viešojo juridinio asmens, perdavusio valstybės arba 
savivaldybės turtą, vidaus audito tarnyba. Kai viešąjį juridinį asmenį yra įsteigę keli steigėjai, viešojo juridinio 
asmens vidaus auditą atlieka steigėjų bendru sprendimu paskirta viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnyba.  
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-1766, 2003-10-14, Žin., 2003, Nr. 102-4584 (2003-10-31) 
Nr. X-1049, 2007-01-18, Žin., 2007, Nr. 17-632 (2007-02-08) 
Nr. X-1293, 2007-10-11, Žin., 2007, Nr. 110-4489 (2007-10-25) 
Nr. XI-326, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 85-3583 (2009-07-18) 
Nr. XI-707, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1932 (2010-04-10) 

 
7 straipsnis. Vidaus audito tarnybos veiklos nepriklausomumas 
1. Vidaus audito tarnyba yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga viešojo juridinio asmens vadovui. Jis 

užtikrina vidaus auditorių veiklos ir organizacinį nepriklausomumą ir negali perduoti šios valdymo funkcijos 
kitiems viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojams ar darbuotojams.  
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2. Vidaus audito tarnybai neturi būti daromas poveikis, kai yra planuojamas ir atliekamas vidaus auditas 
ir pateikiami vidaus audito rezultatai. 

3. Vidaus audito tarnybos veiklos plane nenumatytas vidaus auditas gali būti atliekamas vidaus audito 
tarnybos vadovo sprendimu, raštu jį suderinus su viešojo juridinio asmens vadovu. 

4. Vidaus audito tarnybos veiklą reglamentuoja viešojo juridinio asmens vadovo patvirtinti nuostatai. Jie 
rengiami vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais pavyzdiniais vidaus audito tarnybos nuostatais. 

5. Viešojo juridinio asmens vadovas, prieš atleisdamas iš pareigų vidaus audito tarnybos vadovą arba 
nutraukdamas su juo darbo sutartį, apie atleidimą praneša Finansų ministerijai, nurodydamas priežastis, išskyrus 
atvejus, kai vidaus audito tarnybos vadovas atsistatydina savo noru arba nutraukia darbo sutartį pareiškimu. 

6. Vidaus audito tarnybos vadovas ir vidaus auditoriai negali dalyvauti valdant viešąjį juridinį asmenį, 
jam pavaldžius arba jo valdymo sričiai priskirtus viešuosius juridinius asmenis. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. X-1293, 2007-10-11, Žin., 2007, Nr. 110-4489 (2007-10-25) 

 
8 straipsnis. Vidaus audito tarnybos vadovas  
1. Asmuo, priimamas į vidaus audito tarnybos vadovo pareigas, turi turėti: 
1) aukštąjį ekonominį, vadybinį, viešojo administravimo arba teisinį universitetinį išsilavinimą; 
2) ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje. 
2. Pretendentų į vidaus audito tarnybos vadovo pareigas viešajame juridiniame asmenyje, jam 

pavaldžiose ar jo valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse konkurso komisijos nariu turi 
būti kviečiamas Finansų ministerijos atstovas. 

3. Vidaus audito tarnybos vadovo pagrindinės funkcijos: 
1) atsakyti už vidaus audito tarnybos veiklą ir savarankiškai organizuoti vidaus audito tarnybos darbą 

pagal viešojo juridinio asmens vadovo patvirtintus vidaus audito tarnybos nuostatus;  
2) atsižvelgiant į viešojo juridinio asmens veiklos specifiką, parengti ir teikti viešojo juridinio asmens 

vadovui tvirtinti vidaus audito tarnybos vidaus audito metodiką. Ši metodika turi būti parengta vadovaujantis 
finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika; 

3) planuoti vidaus audito tarnybos veiklą, sudaryti strateginius ir metinius vidaus audito tarnybos veiklos 
planus, atsižvelgiant į atliktą viešojo juridinio asmens rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderinti su viešojo 
juridinio asmens vadovu. Vidaus audito tarnybos vadovas, planuodamas vidaus audito tarnybos veiklą, gali 
atsižvelgti į viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 
vadovų pasiūlymus; 

4) atstovauti viešajam juridiniam asmeniui kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose 
vidaus audito klausimais; 

5) patarti viešojo juridinio asmens vadovui, viešojo juridinio asmens padalinių, pavaldžių ir jo valdymo 
sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais;  

6) siekiant išvengti darbų dubliavimo, koordinuoti vidaus audito tarnybos veiklą bei keistis informacija 
su kitais viešojo juridinio asmens audito ir vidaus audito vykdytojais; 

7) užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą;  
8) parengti ir teikti viešojo juridinio asmens vadovui tvirtinti vidaus audito tarnybos vidaus auditorių 

pareigybių aprašymus; 
9) sudaryti sąlygas vidaus audito tarnybos vidaus auditoriams tobulinti profesinius įgūdžius. 
4. Vidaus audito tarnybos vadovas finansų ministro nustatyta tvarka rengia informaciją apie vidaus 

audito tarnybos veiklą bei Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar 
programų vidaus auditą. Šią informaciją viešojo juridinio asmens vadovas teikia Finansų ministerijai. 

5. Iki kiekvienų metų kovo 1 d. vidaus audito tarnybos vadovas turi parengti ir pateikti Finansų 
ministerijai, viešojo juridinio asmens vadovui, taip pat ir steigėjui (steigėjams) arba kolegialiam valdymo 
organui, jeigu jis nurodytas viešojo juridinio asmens steigimo dokumentuose, jo prašymu metinę vidaus audito 
tarnybos veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje turi būti informacija apie vidaus kontrolės veikimą viešajame 
juridiniame asmenyje. 

6. Jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų, vidaus 
audito tarnybos vadovas vidaus audito dokumentus turi perduoti teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. X-944, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5390 (2006-12-28) 
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Nr. X-1293, 2007-10-11, Žin., 2007, Nr. 110-4489 (2007-10-25) 
 
9 straipsnis. Vidaus auditorių kompetencija 
1. Vidaus auditorius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi vadovautis viešojo juridinio asmens vadovo 

patvirtintais vidaus audito tarnybos nuostatais, Vidaus audito metodika, vidaus auditą reglamentuojančiais 
Lietuvos Respublikos teisės aktais, pareigybės aprašymu, vidaus audito tarnybos vadovo nurodymais. 

2. Vidaus auditorius, atlikdamas vidaus auditą viešajame juridiniame asmenyje, jam pavaldžiuose ir jo 
valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, turi teisę: 

1) naudotis visa viešojo juridinio asmens sukaupta informacija; 
2) gauti iš visų audituojamų viešojo juridinio asmens padalinių ir pavaldžių arba jo valdymo sričiai 

priskirtų viešųjų juridinių asmenų reikalingų vidaus auditui atlikti dokumentų kopijas; visus apskaitos 
dokumentus; informaciją apie rengiamus investicijų ir informacinių technologijų projektus, naudojamų 
kompiuterinių programų dokumentų, šių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijas; 

3) pasirinktinai lankytis visuose viešojo juridinio asmens padaliniuose ir pavaldžiuose arba jo valdymo 
sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse iš anksto jiems nepranešus; 

4) per 5 darbo dienas nuo raštiško prašymo pateikimo gauti audituojamų viešojo juridinio asmens 
padalinių ir pavaldžių ar jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų ir valstybės tarnautojų arba 
darbuotojų raštiškus bei žodinius paaiškinimus, taip pat dokumentų kopijas; 

5) reikalauti iš audituojamų viešojo juridinio asmens padalinių ir pavaldžių arba jo valdymo sričiai 
priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, auditoriui savarankiškai dirbti ir 
parengti objektyvias išvadas.  

3. Vidaus auditorius, laikydamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų profesinės etikos 
taisyklių, privalo: 

1) būti objektyvus ir nešališkas, susilaikyti nuo išankstinio viešo vertinimo; 
2) užtikrinti vidaus audito metu paimtų audituoti finansinių ataskaitų, apskaitos dokumentų, registrų, 

kompiuterinių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijų saugumą; 
3) aptarti parengtą vidaus audito ataskaitos projektą su audituojamų viešojo juridinio asmens padalinių ir 
pavaldžių arba jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovais bei su atsakingais už 
atitinkamą darbo sritį valstybės tarnautojais ar darbuotojais; 
4) atsisakyti atlikti vidaus auditą ir pranešti apie tai vidaus audito tarnybos ir viešojo juridinio asmens 

vadovams tuo atveju, kai atliekant vidaus auditą viešajame juridiniame asmenyje, jam pavaldžiame arba jo 
valdymo sričiai priskirtame viešajame juridiniame asmenyje gali iškilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas;  

5) atlikęs vidaus auditą, atsiskaityti vidaus audito tarnybos vadovui; 
6) nuolat tobulinti savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus. 
4. Vidaus auditorius, siekdamas išsaugoti objektyvumą, neturi dalyvauti nustatant bei įgyvendinant 

viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės, 
įskaitant finansų kontrolę, procedūras, tikrinant bei vertinant veiklą, už kurią jis buvo atsakingas mažiau kaip 
prieš vienerius metus, prieš pradėdamas eiti vidaus auditoriaus pareigas.  

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

VIEŠOJO JURIDINIO ASMENS VADOVO KOMPETENCIJA 
 
10 straipsnis. Viešojo juridinio asmens vadovo pareigos ir kompetencija 
Viešojo juridinio asmens vadovas: 
1) yra atsakingas už efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei 

tobulinimą; 
2) diegdamas vidaus kontrolę, įskaitant finansų kontrolę, atsižvelgia į šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje 

ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus tikslus; 
3) užtikrina, kad kuriant vidaus kontrolę viešajame juridiniame asmenyje būtų atsižvelgta į teisės aktų, 

viešojo juridinio asmens strateginių planų, procedūrų, darbo reglamentų (vidaus darbo tvarkos taisyklių), 
sutarčių laikymąsi, veiklos ir finansinės informacijos patikimumą, veiklos veiksmingumą, turto apsaugą; 

4) paskiria valstybės tarnautojus arba darbuotojus, atsakingus už finansų kontrolės vykdymą;  
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5) kiekvienais metais Vyriausybės nustatyta tvarka teikia ataskaitą apie finansų kontrolės būklę 
viešajame juridiniame asmenyje, įskaitant pavaldžius arba jo valdymo sričiai priskirtus viešuosius juridinius 
asmenis; 

6) užtikrina, kad būtų pašalinti atsakingų asmenų, nurodytų šio straipsnio 4 punkte, ir vidaus auditorių 
nustatyti vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai; 

7) atsako už vidaus audito tarnybos įsteigimą viešajame juridiniame asmenyje ir jos veikimą; 
8) nustatydamas vidaus audito tarnybos pareigybių (etatų) skaičių, gali įvertinti vidaus audito tarnybos 

vadovo pateiktą vidaus audito poreikio įvertinimo analizę, kuri atliekama finansų ministro nustatyta tvarka;  
9) užtikrina, kad audituojamų viešojo juridinio asmens administracijos padalinių ir jam pavaldžių arba jo 

valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai per 5 darbo dienas susipažintų su vidaus audito 
tarnybos pateiktu vidaus audito ataskaitos projektu ir pateiktų dėl jo nuomonę vidaus audito tarnybai; 

10) užtikrina, kad audituojamų viešojo juridinio asmens padalinių ir pavaldžių arba jo valdymo sričiai 
priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai, gavę vidaus audito ataskaitą, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių 
dienų priimtų sprendimus dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo. Jeigu jie nesutinka su vidaus audito 
ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitos gavimo 
dienos turi raštiškai paaiškinti viešojo juridinio asmens ir vidaus audito tarnybos vadovams nesutikimo motyvus. 
Sprendimą dėl vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo turi priimti viešojo juridinio 
asmens vadovas; 

11) užtikrina, kad priimtas sprendimas dėl vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų būtų 
įgyvendintas ne vėliau kaip per šiame sprendime nurodytus rekomendacijų įgyvendinimo terminus.  

 
V SKIRSNIS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos 
1. Finansų ministerija: 
1) metodiškai vadovauja finansų kontrolės ir vidaus audito klausimais, vertina ir prireikus tikrina, ar 

vidaus audito tarnybų veikla atitinka šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, analizuoja, kaip 
veikia vidaus audito tarnybos viešuosiuose juridiniuose asmenyse; 

2) rengia ir iki kiekvienų metų liepos 1 dienos teikia Vyriausybei bei Seimo Audito komitetui metinę 
vidaus audito tarnybų veikimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse ataskaitą; 

3) koordinuoja viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą. 
2. Viešieji juridiniai asmenys, nurodyti šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, pateikia Valstybės kontrolei 

vidaus audito tarnybos metinius vidaus audito planus per 10 kalendorinių dienų po jų suderinimo su viešojo 
juridinio asmens vadovu, o metines vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitas – iki kiekvienų metų kovo 1 
dienos. 

3. Įstatymas be išlygų taikomas visiems viešiesiems juridiniams asmenims, išskyrus Lietuvos banką. 
Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų veiklos specialiąsias normas nustato Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymas. 

4. Pasiūlyti Vyriausybei iki 2003 m. liepos 1 d. parengti ir pateikti Seimui įstatymų, reikalingų šio 
Įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytoms nuostatoms įgyvendinti, pakeitimo ir (arba) papildymo 
įstatymų projektus, taip pat parengti šiam Įstatymui įgyvendinti reikalingus įstatymų lydimuosius teisės aktus. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-1766, 2003-10-14, Žin., 2003, Nr. 102-4584 (2003-10-31) 
Nr. X-944, 2006-12-05, Žin., 2006, Nr. 141-5390 (2006-12-28) 
Nr. X-1293, 2007-10-11, Žin., 2007, Nr. 110-4489 (2007-10-25) 
 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.  
 
 
 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS     VALDAS ADAMKUS 
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4 priedas 
LIETUVOS BANKO VALDYBOS 

N U T A R I M A S 
 

DĖL BANKO VIDAUS AUDITO ORGANIZAVIMO BENDRŲJŲ  
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 
2004 m. rugsėjo 2 d. Nr. 148 

Vilnius 
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo (Žin., 2002, Nr.91-3891) 23 straipsniu bei 

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (Žin., 2004, Nr.54-1832)  35 ir 36 straipsniais Lietuvos banko valdyba  n u 
t a r i a: 

1. Patvirtinti Banko vidaus audito organizavimo bendrąsias nuostatas (pridedamos). 
2. Pripažinti netekusiais galios: 
2.1. Lietuvos banko valdybos 2000 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 154 „Dėl banko vidaus audito 

organizavimo bendrųjų nuostatų“ (Žin., 2000, Nr. 107-3404); 
2.2. Lietuvos banko valdybos 2003 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 114 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2000 

m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 154 „Dėl banko vidaus audito organizavimo bendrųjų nuostatų“ pakeitimo“ 
(Žin., 2003, Nr. 113-5113). 

3. Nutarimas įsigalioja nuo 2005 m. gegužės 1 d. 
 

VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS 
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PATVIRTINTA 
Lietuvos banko valdybos 
2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 148 

 
BANKO VIDAUS AUDITO ORGANIZAVIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
21. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Šis dokumentas nustato vidaus audito organizavimo principus banke: banko organų vaidmenį vidaus 

auditui, vidaus audito tikslus, funkcijas, vidaus audito tarnybos veiklos organizavimo principus, vidaus audito 
atlikimo principus. 

2. Dokumento nuostatos taikomos Lietuvos Respublikos bankams ir Centrinei kredito unijai (toliau – 
bankai). Užsienio bankų filialai Lietuvoje taiko šio dokumento reikalavimus mutatis mutandis. Užsienio bankų 
filialuose šiame dokumente nustatytas stebėtojų tarybos ir vidaus audito komiteto funkcijas atlieka filialą 
įsteigusio banko vidaus audito tarnyba (vidaus auditorius), o valdybos funkcijas – filialo vadovai. 

3. Dokumentas parengtas atsižvelgus į Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijas, visuotinai 
priimtus vidaus audito standartus, Lietuvos banko valdybos patvirtintas Bendrąsias banko vidaus kontrolės 
organizavimo nuostatas, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus ir kitų šalių praktiką. 

4. Vidaus audito tikslas – nepriklausomai ir objektyviai tikrinant ir konsultuojant veiklą, sistemingai ir 
visapusiškai vertinant ir skatinant gerinti banko rizikos valdymą, vidaus kontrolės procesų veiksmingumą, taip 
padedant bankui įgyvendinti keliamus tikslus ir siekiant užtikrinti, kad mažiausiomis sąnaudomis būtų pasiekti 
vidaus kontrolės tikslai ir veiksmingai įgyvendinamos vidaus kontrolės funkcijos, numatytos Lietuvos banko 
valdybos patvirtintose Bendrosiose banko vidaus kontrolės organizavimo nuostatose. 

5. Šis dokumentas nustato tik minimalius vidaus audito organizavimo reikalavimus. Bankas, vykdydamas 
šiuos dokumento reikalavimus, turi išsamiau reglamentuoti vidaus audito organizavimą, atsižvelgdamas į: 

5.1. banko dydį; 
5.2. atliekamų operacijų pobūdį, įvairovę, mastą, riziką, kontrolės poreikį; 
5.3. banko valdymo, veiklos centralizacijos laipsnį; 
5.4. banko informacinių technologijų lygį ir jų naudojimo mastą. 
 

II. VIDAUS AUDITO ORGANIZAVIMAS  
 
6. Visai banko finansinei grupei turi būti taikomi tie patys vidaus audito organizavimo principai. Banko 

finansinės grupės narėms (dukterinėms įmonėms) vidaus audito organizavimo principus, atsižvelgdamas į 
rizikos reikšmingumą dukterinėms įmonėms ir visai banko finansinei grupei, turėtų nustatyti globojančio 
(patronuojančio) banko vidaus audito komitetas. Globojantis (patronuojantis) bankas turi imtis visų priemonių, 
neprieštaraujančių įstatymams, kad globojančio (patronuojančio) banko vidaus audito tarnyba galėtų periodiškai 
atlikti kontroliuojamų įmonių vidaus auditą. 

7. Įsteigus banko filialą užsienyje, globojantis (patronuojantis) bankas turi užtikrinti, kad šiame filiale būtų 
vykdomos vidaus audito funkcijos. 

8. Banko stebėtojų taryba privalo užtikrinti, kad banke veiktų veiksminga vidaus audito sistema. 
9. Banke turi būti sukurtas vidaus audito komitetas. Vidaus audito komiteto funkcijos: 
9.1. periodiškai aptarti banko vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą; 
9.2. koordinuoti ir periodiškai vertinti vidaus audito darbą, aptarti vidaus ir išorės audito patikrinimų 

rezultatus; 
9.3. aptarti vidaus audito tarnybos pateikiamą informaciją apie atliktus patikrinimus, nustatytų trūkumų 

šalinimą, vidaus audito darbo planų įgyvendinimą ir pan., o jei reikia, imtis atitinkamų veiksmų; 
9.4. tvirtinti vidaus audito tarnybos nuostatus, vidaus audito tarnybos einamųjų metų vidaus audito planą ir 

asmenų, kuriems pateikiama audito ataskaita arba jos santrauka, sąrašą ir ataskaitos pateikimo  tvarką; 
9.5. siekti, kad vidaus audito tarnybai būtų skirta pakankamai finansinių išteklių numatytiems uždaviniams 

įgyvendinti, vidaus audito tarnybos darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją savo funkcijoms atlikti; 
9.6. periodiškai aptarti, ar banko veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos banko teisės aktus, 

kitus teisės aktus, banko įstatus, banko veiklos strategiją;  
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9.7. banko stebėtojų tarybai teikti rekomendacijas dėl pasirenkamos banko išorės audito įmonės; 
9.8. atlikti kitas vidaus audito komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas. 
10. Vidaus audito komiteto sudėtį, posėdžių organizavimo, sprendimų juose priėmimo tvarką, vidaus audito 

komiteto teises, funkcijas, pareigas ir kitus veiklos organizavimo principus nustato banko stebėtojų tarybos 
patvirtinti vidaus audito komiteto nuostatai. 

11. Bent vienas banko stebėtojų tarybos narys turi būti vidaus audito komiteto nariu. Vidaus audito komiteto 
nariais negali būti banko administracijos vadovai. Banko struktūrinių padalinių vadovų (iždo, kreditavimo 
departamento ir pan.) ir šiuos padalinius kuruojančių asmenų (valdybos narių, tarnybų vadovų ir pan.) vidaus 
audito komitete gali būti ne daugiau kaip 1/3 visų vidaus audito komiteto narių. 

12. Vidaus audito komiteto posėdžiai organizuojami periodiškai, tačiau ne rečiau kaip du kartus per metus. 
Vidaus audito komiteto posėdžiuose gali dalyvauti banko valdybos pirmininkas ir (ar) valdybos nariai, 
administracijos vadovas, vidaus audito tarnybos darbuotojai. 

13. Vidaus audito komitetui atliekant savo funkcijas turi būti suteikta teisė gauti bet kokią informaciją ar 
dokumentus, taip pat pasitelkti į pagalbą trečiuosius asmenis ypatingiems tyrimams arba kitoms užduotims 
atlikti. 

14. Vidaus audito komitetas tiesiogiai pavaldus banko stebėtojų tarybai ir jai atsiskaito ne rečiau kaip kartą 
per metus. 

15. Jei Centrinėje kredito unijoje vidaus audito komitetas nesudarytas, jo funkcijas atlieka Centrinės kredito 
unijos stebėtojų taryba. 

16. Banko valdyba turi užtikrinti: 
16.1. vidaus audito tarnybos teisę atlikti visų banko padalinių ir visų banko veiklos sričių auditą bei pateikti 

objektyvias išvadas ir vertinimus; 
16.2. vidaus audito tarnybos darbuotojų nepriklausomybę; 
16.3. vidaus audito tarnybos vadovo teisę savo iniciatyva tiesiogiai kreiptis į banko valdybos pirmininką ar 

vidaus audito komitetą, taip pat, jei būtina, vadovaujantis vidaus audito tarnybos nuostatuose nustatyta tvarka, 
pasitelkti į pagalbą trečiuosius asmenis ypatingiems tyrimams ar kitoms užduotims atlikti. 

17. Vidaus auditą banke atlieka vidaus audito tarnyba. Banko vidaus audito tarnyba turi veikti nuolat.  
18. Banko vidaus audito tarnybos funkcijos: 
18.1. sukurti vidaus kontrolės sistemos vertinimo metodus; 
18.2. nagrinėti ir vertinti, ar vidaus kontrolės sistema tinkama ir veiksminga, kaip taikomos atskiros vidaus 

kontrolės procedūros; 
18.3. tikrinti, ar prisiimta rizika neviršija banko nustatytų rizikos limitų, nagrinėti ir vertinti, ar banko rizikos 

valdymo priemonės ir rizikos vertinimo metodai tinkami ir veiksmingi, ar užtenka kapitalo prisiimtai rizikai 
padengti; 

18.4. vertinti, ar valdymo informacinės sistemos, įskaitant elektroninės bankininkystės paslaugas, patikimos 
ir saugios; 

18.5. įvertinti, ar apskaitos duomenys, finansinės (pateikiamos Lietuvos bankui, akcininkams ir visuomenei) 
ir priežiūrai skirtos (pateikiamos Lietuvos bankui) ataskaitos tikslios, patikimos ir laiku pateikiamos; 

18.6. tikrinti, kaip banke laikomasi teisės aktų ir Lietuvos banko reikalavimų, tarnybinės etikos normų, kaip 
įgyvendinama banko veiklos strategija, politikos, procedūros ir pan., kaip šalinami ankstesnio audito metu 
nustatyti trūkumai; 

18.7. vertinti banko perkamų veiklą papildančių paslaugų kokybę, ar jos atitinka banko poreikius ir pan. 
18.8. vertinti, ar banko turtas saugomas, valdomas ir naudojamas taupiai, racionaliai, laikantis įstatymų, 

sutarčių ir kitų reikalavimų; 
18.9. vertinti, kaip banke organizuojamas darbas; 
18.10. nustatyti silpnąsias banko veiklos puses ir pateikti rekomendacijas, kaip ištaisyti padėtį; 
18.11. koordinuoti veiklą su išorės auditoriais, Lietuvos banko inspektoriais, atliekančiais inspektavimą, kitų 

kontroliuojančių institucijų pareigūnais ir informuoti apie tai vidaus audito komitetą. 
19. Vidaus audito tarnybos veiklos principus nustato vidaus audito tarnybos nuostatai, patvirtinti vidaus 

audito komiteto. Vidaus audito tarnybos nuostatuose turi būti numatyta: 
19.1. vidaus audito tarnybos tikslai, funkcijos ir uždaviniai; 
19.2. vidaus audito tarnybos statusas bei vieta banko valdymo ir organizacinėje struktūroje; 
19.3. vidaus audito tarnybos pavaldumas ir atskaitomybė; 
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19.4. vidaus audito tarnybos, įskaitant vidaus audito tarnybos vadovo, teisės ir pareigos; 
19.5. kvalifikaciniai reikalavimai vidaus audito tarnybos darbuotojams; 
19.6. bendrieji vidaus audito organizavimo banke principai; 
19.7. atvejai ir sąlygos, kada vidaus audito tarnyba gali būti pasitelkta, kad būtų suteiktos konsultacijos, 

patarimai banko struktūriniams padaliniams arba atlikti kiti specialūs pavedimai; 
19.8. ginčų dėl vidaus audito ataskaitose pateikiamų išvadų sprendimo tvarka. 
20. Vidaus audito tarnybos vadovas periodiškai įvertina, ar tikslai, teisės ir funkcijos, numatytos vidaus 

audito tarnybos nuostatose, yra pakankami, kad vidaus audito tarnyba galėtų tinkamai įvykdyti pavestas 
užduotis. 

21. Visiems banko darbuotojams suteikiama teisė susipažinti su vidaus audito tarnybos nuostatais. 
22. Vidaus audito tarnybos darbuotojams, atliekantiems jiems pavestas užduotis, vidaus audito tarnybos 

nuostatose nustatyta tvarka turi būti suteikta teisė: 
22.1. tikrinti ir vertinti bet kurį banko padalinį ar bet kurią banko veiklos sritį, įskaitant banko veiklą 

papildančių paslaugų teikėjus; 
22.2. naudotis išorės auditorių atliktų tikrinimų informacija, stebėti jų atliekamus patikrinimus ir (ar) juose 

dalyvauti; 
22.3. gauti visus su tikrinama veikla susijusius duomenis, dokumentus, įskaitant banko vadovybei teikiamą 

informaciją, posėdžių protokolus, naudotis banko informacine sistema ir pan.; 
22.4. tiesiogiai bendrauti su bet kuriuo banko darbuotoju, gauti jo paaiškinimus. Dalyvauti banko organų, 

struktūrinių padalinių susirinkimuose, darbo grupių veikloje ir pan. Išimtiniais atvejais ši vidaus audito tarnybos 
darbuotojų teisė gali būti apribota tik banko stebėtojų tarybos arba vidaus audito komiteto motyvuotu sprendimu; 

22.5. kreiptis į struktūrinių padalinių vadovus, kad tų padalinių darbuotojams būtų nurodyta atlikti konkrečias 
užduotis; 

22.6. pateikti pagrįstus vertinimus ir reikšti savo nuomonę banke. 
23. Vidaus audito tarnybos darbuotojai savo veikloje privalo vadovautis visuotinai priimtais vidaus auditorių 

profesinės praktikos ir etikos standartais.  
24. Vidaus audito tarnybos darbuotojai turi būti nepriklausomi nuo kitų banko darbuotojų ir banko 

struktūrinių padalinių bei nevykdyti kitų su vidaus auditu nesusijusių užduočių. Banko vidaus audito tarnybos 
darbuotojai, vykdydami savo pareigas, neturi būti susiję su audituojama veikla ir kiekvieną dieną atliekama 
vidaus kontrole. Vidaus audito tarnybos vieta banko valdymo ir organizacinėje struktūroje turi sudaryti sąlygas 
vidaus audito tarnybos darbuotojams tinkamai atlikti jiems pavestas užduotis. 

25. Vidaus audito tarnybos darbuotojai gali pareikšti tik nuomonę apie kuriamas, perkamas, taikomas vidaus 
kontrolės priemones, banko paslaugas ir pan. Banko vidaus audito tarnyba pareikšdama nuomonę negali pati 
kurti, parinkti, įgyvendinti procedūrų, paslaugų ir pan. Ar būti už tai atsakinga. Nuomonės pareiškimas vidaus 
audito tarnybos darbuotojams turi būti tik papildoma veikla ir neturi trukdyti atlikti pavestas užduotis ar riboti 
vidaus audito tarnybos darbuotojų nepriklausomybės. 

26. Sprendimus, kada vidaus audito tarnyba gali būti pasitelkta pareikšti nuomonę dėl vidaus kontrolės 
organizavimo, banko reorganizavimo, naujos banko veiklos, naujo padalinio steigimo, banko rizikos valdymo, 
informavimo ar informacinių technologijų sistemų ir kt., taip pat ar atlikti kitus specialius pavedimus, 
nenumatytus vidaus audito planuose, gali priimti tik banko stebėtojų taryba, stebėtojų tarybos pirmininkas, 
vidaus audito komitetas arba banko valdybos pirmininkas. Banko valdybos pirmininkas, prieš priimdamas 
minėtą sprendimą, turi gauti banko vidaus audito komiteto sutikimą. 

 
III. VIDAUS AUDITO PROCESAS BANKE 

 
27. Vidaus audito procesas – tai: 
27.1. vidaus audito planavimas; 
27.2. vidaus audito atlikimas (informacijos tikrinimas ir vertinimas); 
27.3. rezultatų pateikimas; 
27.4. veikla po audito. 
28. Vidaus audito tarnybos darbas privalo būti planuojamas. Planuodama savo veiklą, vidaus audito tarnyba 

turi sudaryti: 
28.1. ilgalaikį vidaus audito planą; 
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28.2. einamųjų metų vidaus audito planą; 
28.3. konkretaus patikrinimo programą. 
29. Atsižvelgdama į įvairių banko veiklos sričių riziką ir jų reikšmingumą bankui, banko vidaus audito 

tarnyba turi sudaryti ilgalaikį (ne mažiau kaip 3 metų) vidaus audito planą. Ilgalaikis vidaus audito planas turi 
atitikti banko veiklos strategiją, jame turi būti atsižvelgta į banko struktūrinių padalinių veiklos ypatumus. 

30.  Ilgalaikis vidaus audito planas, atsižvelgiant į besikeičiančią banko vidaus ir išorės aplinką, audituojamų 
veiklos sričių (struktūrinių padalinių) rizikos pokyčius, periodiškai gali būti peržiūrimas. 

31. Atsižvelgdamas į banko ilgalaikį vidaus audito planą, įvairių banko veiklos sričių riziką ir jų 
reikšmingumą bankui, vidaus audito tarnybos vadovas turi sudaryti einamųjų metų vidaus audito tarnybos darbo 
planą. 

32. Einamųjų metų vidaus audito plane turi būti numatyta: 
32.1. tikrinimo objektai; 
32.2. einamųjų metų ir konkrečių patikrinimų tikslai; 
32.3. konkrečių patikrinimų trukmė; 
32.4. konkretiems patikrinimams (planuojamiems ir netikėtiems) reikalingi ištekliai (darbuotojų ir pan.). 
33. Parengiama išsami kiekvieno patikrinimo programa. Patikrinimo programą tvirtina vidaus audito 

tarnybos vadovas. 
34. Patikrinimo programa rengiama atsižvelgiant į išankstinę audituojamos veiklos srities (struktūrinio 

padalinio) apžvalgą (planuojamos tikrinti veiklos srities (struktūrinio padalinio) organizacinės struktūros, 
aplinkos, tikslų, veiklos, rizikos, planų, vidaus kontrolės procedūrų ir pan. Įvertinimas). 

35. Jei audito metu išaiškėja netikėti faktai, patikrinimo programa gali būti keičiama. 
36. Atliekant vidaus auditą, turi būti surinkta pakankamai tinkamų ir patikimų duomenų, reikalingų vidaus 

audito ataskaitai parengti ir audito išvadai pateikti.  
37. Atliekant vidaus auditą, dėmesys skiriamas ne tik atskirų banko struktūrinių padalinių, bet ir tam tikros 

veiklos srities ar net skirtingų veiklos sričių (struktūrinių padalinių), susijusių tomis pačiomis rizikos rūšimis, 
patikrinimui. 

38. Vidaus audito tarnyba atlieka: 
38.1. finansinį auditą (tikslas – patikrinti apskaitos sistemos tinkamumą, ar finansinės ataskaitos, rodikliai ir 

rezultatai pateikia tikrą ir teisingą informaciją); 
38.2. atitikimo auditą (tikslas – patikrinti, kaip banko veikla atitinka įstatymus, kitus Lietuvos banko teisės 

aktus, banko veiklos strategiją, politikas, procedūras ir vidaus taisykles); 
38.3. veiklos auditą (tikslas – įvertinti politikas, procedūras, kontrolės priemones, siekiant nustatyti vidaus 

kontrolės sistemos, rizikos valdymo sistemos, informacinių sistemų ir pan. Veiksmingumą); 
38.4. valdymo auditą (tikslas – įvertinti valdymo kokybę, siekiant banko tikslų ir užtikrinant tinkamą 

kontrolę ir rizikos valdymą); 
38.5. informacinių sistemų auditą (tikslas – įvertinti banko informacinių sistemų kontrolę, tikslumą, 

saugumą, ar jos atitinka banko poreikius ir pan.); 
38.6. projektų auditą (tikslas – įvertinti, ar projektų (vidinių ir išorinių), kuriuose bankas dalyvauja, sąlygos, 

planai arba lėšos naudojamos tinkamai, įvertinti projektų riziką bankui). 
39. Vidaus auditorių veikla dokumentuojama. Darbo dokumentų pagrindu rengiamos vidaus audito 

ataskaitos, taip pat grindžiamos vidaus audito išvados ir rekomendacijos. Darbo dokumentuose nurodomos 
taikytos vidaus audito procedūros ir vidaus audito mastas, apibendrinama surinkta vidaus audito išvadas ir 
rekomendacijas patvirtinanti informacija. Išsamius vidaus audito veiklos dokumentavimo reikalavimus 
(dokumentų struktūra, forma, turinys, sudarymo, pateikimo, saugojimo tvarka ir pan.) turi parengti vidaus audito 
tarnyba ir patvirtinti vidaus audito komitetas. 

40. Siekdamas objektyvumo ir nuoseklumo, vidaus audito tarnybos vadovas: 
40.1. gali vykdyti rotaciją, t. Y. Periodiškai keisti kiekvienam vidaus auditoriui priskirtą tikrinimo sritį; 
40.2. privalo naujai paskirtam auditoriui, jeigu jis anksčiau dirbo tame pačiame banke, 2 metus neskirti 

tikrinti tos veiklos, kurią jis vykdė. 
41. Jei vidaus audito metu randama reikšmingų pažeidimų, apie tai nedelsiant informuojamas vidaus audito 

tarnybos vadovas. 
42. Vidaus audito metu nustačius, kad kyla grėsmė banko mokumui ir likvidumui, banko veikla nėra saugi, 

patikima, reikšmingų pažeidimų padarė banko vadovai ar kitais, banko vidaus audito tarnybos vadovo nuomone, 
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reikšmingais atvejais, nedelsiant informuojamas banko vidaus audito komitetas, stebėtojų taryba, banko valdyba 
ir Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentas. 

43. Informuojant atitinkamus asmenis apie nustatytus pažeidimus arba dėl kitų priežasčių gali būti rengiamos 
tarpinės vidaus audito ataskaitos (pranešimai). 

44. Vidaus auditorius, baigęs patikrinimą, per nustatytą laiką turi pateikti ataskaitą, kurią vidaus auditorius ir 
vidaus audito tarnybos vadovas patvirtina savo parašais. Ataskaitoje nurodomas tikrinimo objektas, laikotarpis, 
tikslai, atlikti (neatlikti) tikrinimo darbai, nustatyti faktai, rasti trūkumai ir pažeidimai, pavojai, gresiantys 
tolesnei banko veiklai, jų reikšmingumas, išvados, rekomendacijos, kaip pagerinti padėtį, pasiekti norimų 
rezultatų, pašalinti trūkumus, audituotų struktūrinių padalinių darbuotojų ir vadovų paaiškinimai. 

45. Patvirtinta ataskaita arba jos santrauka banko vidaus audito komiteto nustatyta tvarka pateikiama 
paskirtiems asmenims, o ataskaitos kopija arba ataskaitos išrašas – struktūriniams padaliniams, kuriuose buvo 
atliktas patikrinimas. 

46. Vidaus audito tarnybos vadovas vidaus audito tarnybos nuostatose nustatyta tvarka ir periodiškumu, bet 
ne rečiau kaip kartą per metus, atsiskaito vidaus audito komitetui. 

47. Banko valdyba arba jos įgalioti asmenys, atsižvelgdami į vidaus audito metu nustatytus trūkumus ir 
vidaus audito tarnybos pateiktas rekomendacijas, tvirtina audituoto struktūrinio padalinio pateiktą veiksmų 
trūkumams pašalinti ir rekomendacijoms įgyvendinti planą (toliau – veiksmų planas), nurodydama atsakingus 
asmenis ir trūkumų pašalinimo (rekomendacijų įgyvendinimo) terminus. Patvirtintas veiksmų planas pateikiamas 
vidaus audito tarnybai. 

48. Vidaus audito tarnybos nuostatose nustatyta tvarka turi būti atliekama vidaus audito metu nustatytų 
trūkumų šalinimo ir pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė (toliau – veikla po audito). Tarp vidaus 
audito tarnybos ir struktūrinio padalinio, kuriame buvo atliktas vidaus auditas, kilus ginčams dėl to, ar tinkamai 
buvo įgyvendintas veiksmų planas, ginčus sprendžia banko vidaus audito komitetas arba stebėtojų taryba. 
Veiklos po audito pobūdį, trukmę ir mastą nustato vidaus audito tarnybos vadovas, atsižvelgdamas į veiksmų 
planą. Veikla po audito gali apimti ir tikrinimus, kaip šalinami išorės auditorių ir Lietuvos banko nustatyti 
trūkumai ir kaip įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos. 

49. Jei veiklos po audito metu randama reikšmingų pažeidimų (veiksmų planas įgyvendinamas netinkamai, 
nesilaikoma jame nustatytų terminų, įgyvendinus veiksmų planą nustatyti trūkumai nebus pašalinti ir pan.), 
vidaus audito tarnybos vadovas apie tai informuoja banko valdybą arba jos įgaliotus asmenis ir vidaus audito 
komitetą. 

 
IV. VIDAUS IR IŠORĖS AUDITAS 

 
50. Banko vidaus audito tarnyba vidaus audito komitetui pateikia informaciją apie planuojamos samdyti 

išorės audito įmonės tinkamumą, įskaitant tai, ar ji atitinka Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme 
nustatytus reikalavimus. 

51. Banko vidaus auditoriai periodiškai turi pareikšti nuomonę apie išorės audito įmonės atliktą darbą ir apie 
tai informuoti vidaus audito komitetą: 

51.1. ar išorės auditoriai savo darbą atliko tinkamai, laikydamiesi sutarties sąlygų; 
51.2. ar išorės auditorių atliktas darbas atitinka jų pateiktas išvadas; 
51.3. ar išorės auditoriai atliko savo darbą objektyviai, t. Y. Nebuvo pažeistas jų nepriklausomumas. 
52. Išorės  įmonės gali būti samdomos ypatingoms tikslinėms užduotims, kurių banko vidaus audito tarnyba 

savo jėgomis atlikti negali, arba konsultacijoms suteikti. Rekomenduojama, kad ypatingas užduotis atliekanti 
arba konsultacijas teikianti įmonė kartu nebūtų ir įmonės išorės audito įmonė 
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5 priedas 
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ PREZIDIUMO 

N U T A R I M A S 
 

DĖL REIKALAVIMŲ AUDITO ATASKAITAI TVIRTINIMO 
 

2009 m. Gruodžio 7 d. Nr. 22.2.5 
Vilnius 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos audito įstatymo (Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2008, Nr. 82-3233) 30 

straipsnio 3 punktu ir 54 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas n u t a r i a : 
Tvirtinti Reikalavimus audito ataskaitai (pridedama). 
 

PREZIDENTAS  SAULIUS LAPŠINSKAS 
 

PATVIRTINTA 
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 
2009 m. Gruodžio 7 d. Nutarimu Nr. 22.2.5 

 
REIKALAVIMAI AUDITO ATASKAITAI 

 
22. BENDROSIOS NUOSTATOS 
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1. Reikalavimai audito ataskaitai (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus audito ataskaitos struktūrai, 
apibrėžia informaciją, kurią auditorius, kitos valstybės narės auditorius arba valstybės ne narės auditorius turi 
nurodyti audito ataskaitoje, bei aptaria atvejus, kada šis dokumentas turi būti rengiamas. 

2. Šie Reikalavimai parengti vykdant Lietuvos Respublikos audito įstatymo (Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2008, 
Nr. 82-3233), Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (Žin., 2003, Nr. 74-3424; 2007, 
Nr. 117-4772) ir Lietuvos Respublikos savanoriško pensijų kaupimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 55-1765; 2003, 
Nr. 75-3473) reikalavimus. 

3. Šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Lietuvos Respublikos 
audito įstatyme. 

 
II. AUDITO ATASKAITOS RENGIMO ATVEJAI 

 
4. Audito ataskaita rengiama: 
4.1. atlikus valstybės ir savivaldybės įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą; 
4.2. atlikus akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, kurioje valstybei arba savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia visuotiniame akcininkų susirinkime daugiau kaip ½ balsų, 
metinių finansinių ataskaitų rinkinio arba metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio (toliau kartu, jeigu 
nenurodyta kitaip, – finansinės ataskaitos) auditą; 

4.3. atlikus viešojo intereso įmonės finansinių ataskaitų auditą; 
4.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais; 
4.5. kitais atvejais, kai audito ataskaitos rengimas numatomas finansinių ataskaitų audito sutartyje. 
5. Audito ataskaita kartu su auditoriaus išvada pateikiama audituojamai įmonei, užsakovui, o viešojo intereso 

įmonės finansinių ataskaitų audito atveju ir jos priežiūros institucijai. Tačiau, jei auditorius nepateikė audito 
ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, tada, kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 d. Nuo auditoriaus 
išvados datos, jis turi pateikti audito ataskaitą audituojamai įmonei, užsakovui ir jos priežiūros institucijai. 

6. Jei audito ataskaita rengiama atlikus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, ji turi apimti ir atskiros 
audituojamos įmonės finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų informaciją arba turi būti 
rengiamos dvi atskiros audito ataskaitos. 

 
III. AUDITO ATASKAITOS STRUKTŪRA 

 
7. Audito ataskaitoje auditorius nurodo papildomą finansinių ataskaitų audito informaciją, kuri reikalinga 

siekiant suprasti finansinių ataskaitų sudarymo principus bei audito metu pastebėtus dalykus, taip pat ar 
finansinės ataskaitos sudarytos pagal finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus. 

8. Audito ataskaita turi prasidėti įžangine dalimi, kurioje įvardijamos audituotos finansinės ataskaitos, 
nurodomi teisės aktai, kuriais vadovaujantis jos buvo parengtos, nurodomas audito ataskaitos adresatas ir 
aptariamas jos naudojimas, bei pabrėžiama, kad: 

8.1. audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos auditorius pastebėjo atlikdamas 
finansinių ataskaitų auditą, ir aptariami audito metu nustatyti audituojamos įmonės valdymui ar priežiūrai 
svarbūs dalykai; 

8.2. planuojant ir atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus audituojamos įmonės 
valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus ir todėl paprastai šio audito metu nėra nustatomi visi tokie dalykai. 

9. Informacija audito ataskaitos įžanginėje dalyje galėtų būti pateikiama tokiu būdu: 
„Mes atlikome [įmonės pavadinimas] (toliau – Įmonė) 20XX m. Gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų 

rinkinio, parengto pagal ... (toliau – kaip įžanginėje auditoriaus išvados pastraipoje) auditą. 
Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariami 

audito metu nustatyti Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant finansinių ataskaitų 
auditą nėra siekiama nustatyti visus Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai 
nenustatomi visi tokie dalykai. 

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai [adresato] naudojimui ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši 
ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio [audito įmonės pavadinimas] sutikimo, 
išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.“ 

10. Toliau audito ataskaitoje turi būti aptarti šie dalykai: 
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10.1. audito apimtis; 
10.2. auditoriaus išvados modifikavimo priežasčių aprašymas; 
10.3. finansinės ataskaitos ir pasiūlymai jų tobulinimui; 
10.4. audituojamos įmonės metinio pranešimo (veiklos ataskaitos) atitikimo finansinėms ataskaitoms 

įvertinimas; 
10.5. vidaus kontrolė; 
10.6. pastebėjimai dėl specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, laikymosi (jei taikoma); 
10.7. kiti audituojamos įmonės valdymui svarbūs dalykai; 
10.8. kiti finansinių ataskaitų audito sutartyje numatyti dalykai. 
11. Audito ataskaitos struktūra pateikiama šių Reikalavimų 1 priede. 
12. Audito ataskaitos dalyje „Audito apimtis“ turi būti pateikta informacija apie: 
12.1. audito standartus, kuriais auditorius vadovavosi atlikdamas finansinių ataskaitų auditą (t. Y. 

Nacionaliniai audito standartai ar tarptautiniai audito standartai); 
12.2. kitus tikrinamojo pobūdžio atliktus darbus, jei be finansinių ataskaitų audito auditorius atliko kitus 

tikrinamojo pobūdžio darbus. 
13. Audito ataskaitos dalyje „Auditoriaus išvados modifikavimo priežasčių aprašymas“ turi būti pateikiama 

informacija apie auditoriaus išvadą, nurodant, ar ji buvo modifikuota. Jei auditoriaus išvada buvo modifikuota, 
reikia nurodyti išlygų, neigiamos nuomonės, atsisakymo pareikšti nuomonę bei dalyko pabrėžimo pastraipos 
atitinkamas priežastis ir jas plačiau aprašyti, negu pateikta auditoriaus išvadoje: 

13.1. dėl apimties apribojimo turėtų būti pateikiama informacija apie dalykus, kurie atskirai arba kartu 
paėmus apribojo auditoriaus darbo apimtį, taip pat informacija apie galimus finansinių ataskaitų pataisymus, 
kuriuos galbūt būtų tekę atlikti, jei tokių apribojimų nebūtų buvę; 

13.2. dėl nesutarimų su audituojamos įmonės vadovybe turėtų būti pateikiama informacija apie dalykus, 
kurie atskirai arba kartu paėmus yra reikšmingi finansinėms ataskaitoms ar turėjo įtakos auditoriaus išvadai; 

13.3. dėl audituojamos įmonės veiklos tęstinumo prielaidos tinkamumo turėtų būti pateikiama informacija 
apie reikšmingus neapibrėžtumus, susijusius su įvykiais ar sąlygomis, kurios atskirai arba kartu galėtų kelti 
didelių abejonių dėl audituojamos įmonės gebėjimo tęsti veiklą; 

13.4. dėl kitų modifikavimo priežasčių turėtų būti pateikiama informacija apie dalykus, lėmusius modifikuotą 
auditoriaus išvadą. 

14. Audito ataskaitos dalyje „Finansinės ataskaitos ir pasiūlymai jų tobulinimui“ turi būti pateikiama 
informacija apie audituojamos įmonės taikomos apskaitos politikos atitikimą finansinių ataskaitų sudarymo 
tvarkai, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems buhalterinę apskaitą ir finansinių 
ataskaitų sudarymą, tarptautiniams finansinės atskaitomybės standartams, ir pateikiami auditoriaus pasiūlymai 
finansinių ataskaitų tobulinimui, siekiant padaryti jas išsamesnes (siūlymai dėl segmentų išskyrimo, dėl 
finansinių ataskaitų papildymo papildomomis eilutėmis ir pan.). 

15. Audito ataskaitos dalyje „Įmonės metinio pranešimo (veiklos ataskaitos) atitikimo finansinėms 
ataskaitoms įvertinimas“ turi būti pateikiama informacija apie audituojamos įmonės metinio pranešimo ar 
konsoliduotojo metinio pranešimo (toliau – metinis pranešimas) arba veiklos ataskaitos patikrinimo apimtį bei 
pastebėtus reikšmingus neatitikimus tarp metiniame pranešime (veiklos ataskaitoje) pateiktų finansinių duomenų 
ir finansinių ataskaitų duomenų, jeigu tokie buvo nustatyti. Taip pat turėtų būti pateikiami auditoriaus 
pastebėjimai dėl audituojamos įmonės metinio pranešimo (veiklos ataskaitos) atitikimo Lietuvos Respublikos 
teisės aktams, įskaitant viešojo intereso įmonių priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus. 

16. Audito ataskaitos dalyje „Vidaus kontrolė“ turi būti pateikiami auditoriaus pastebėjimai apie 
audituojamos įmonės vidaus kontrolę, įskaitant naudojamas informacines sistemas, vidaus audito, rizikų 
valdymo procedūras, o auditavus viešojo intereso įmonę, kurioje pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymą 
privalo būti sudarytas Audito komitetas, turi būti pateikiama informacija, ar Audito komitetas yra sudarytas 
pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, taip pat turi būti pateikiama informacija apie 
audito įmonės bendradarbiavimą su audituojamos įmonės Audito komitetu. 

17. Audito ataskaitos dalis „Pastebėjimai dėl specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, 
laikymosi“ įtraukiama į audito ataskaitą, kai yra audituojamos viešojo intereso įmonės, kurios veiklai Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose yra nustatyti specifiniai reikalavimai, finansinės ataskaitos. Šioje audito ataskaitos 
dalyje: 
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17.1. kai audituojama finansų įmonė (finansų maklerio įmonė, valdymo įmonė, investicinė bendrovė) arba 
kredito įstaiga, turi būti pateikiami auditoriaus pastebėjimai, ar ši įmonė: 

17.1.1. tiksliai ir kvalifikuotai įvertino turtą pagal finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius Lietuvos 
Respublikos teisės aktus (nurodoma, ar taikomi turto vertinimo metodai užtikrina tinkamą turto vertės nustatymą 
pagal reglamentuojančius teisės aktus ir ar šie metodai atitinka šių teisės aktų reikalavimus); 

17.1.2. atliko privalomus turto vertės patikslinimus bei nurašymus pagal finansinių ataskaitų sudarymą 
reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

17.1.3. sudarė privalomus ir būtinus kapitalus, rezervus ir atidėjinius veiklos rizikai mažinti pagal finansinių 
ataskaitų sudarymą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (apimant jų sudarymo tinkamumą ir 
pakankamumą); 

17.1.4. laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų kapitalo reikalavimų (nurodoma, ar teisingi 
finansinių ataskaitų duomenys panaudoti kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaitoje, ar teisingai 
apskaičiuoti kapitalo pakankamumo rodikliai, ar pradinio ir įstatinio kapitalo dydis bei sudėtis atitinka Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimus); 

17.1.5. atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmingo ir patikimo nuosavybės valdymo bei 
saugios ir patikimos veiklos reikalavimus (nurodoma, ar audituojama įmonė vykdo jos finansinei veiklai 
nustatytus riziką ribojančius normatyvus, nustatytus reikalavimus dėl investicijų portfelio diversifikavimo); 

17.1.6. saugodama klientų teises į jiems priklausančias finansines priemones ir pinigines lėšas laikosi 
Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme (Žin., 2007, Nr. 17-627) ir kituose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, susijusių su klientų finansinių priemonių bei piniginių lėšų 
saugojimu ir naudojimu; 

17.2. kai audituojama įmonė yra draudimo ar perdraudimo įmonė, turi būti pateikiami auditoriaus 
pastebėjimai: 

17.2.1. dėl sudarytų draudimo techninių atidėjinių pakankamumo bei jų padengimo turtu atitikimo finansinių 
ataskaitų sudarymą reglamentuojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams; 

17.2.2. dėl įsigijimo sąnaudų ir atidėtų įsigijimo sąnaudų apskaitos pagal finansinių ataskaitų sudarymą 
reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

17.2.3. dėl mokumo atsargos apskaičiavimo ir pakankamumo pagal draudimo veiklą reglamentuojančius 
Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

18. Investicinės bendrovės, kurios turto valdymas perduotas valdymo įmonei, investicinio fondo bei pensijų 
fondo audito ataskaitai nėra taikomi šių Reikalavimų 15–17 punktų reikalavimai, tačiau turi būti ataskaitos dalis 
„Pastebėjimai dėl specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, laikymosi“, kurioje turi būti 
pateikiami auditoriaus pastebėjimai dėl atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo grynųjų 
aktyvų vertės skaičiavimo, turto investavimo pagal sudarymo dokumentus ar dėl kitų Lietuvos Respublikos 
teisės aktų reikalavimų. 

19. Audito ataskaitos dalyje „Kiti įmonės valdymui svarbūs dalykai“ turi būti pateikiama informacija apie 
kitus audituojamos įmonės valdymui svarbius dalykus, jei auditorius turi pastabų, išskyrus tuos dalykus, kurie 
buvo išdėstyti kitose audito ataskaitos dalyse, pavyzdžiui, abejones dėl audituojamos įmonės vadovybės 
garbingumo, pastebėtas apgaules, kurias vykdė audituojamos įmonės vadovybė, Lietuvos Respublikos teisės 
aktų pažeidimus. 

20. Audito ataskaitos dalyje „Kiti finansinių ataskaitų audito sutartyje numatyti dalykai“ turi būti pateikiama 
informacija apie kitus finansinių ataskaitų audito sutartyje numatytus dalykus, išskyrus išdėstytus kitose audito 
ataskaitos dalyse, į kuriuos auditorius turėjo atkreipti dėmesį atlikdamas finansinių ataskaitų auditą, jei tokie 
buvo numatyti finansinių ataskaitų audito sutartyje. 

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
21. Šie Reikalavimai taikomi audito ataskaitoms, teikiamoms kartu su auditoriaus išvada, atlikus 2009 m. 

sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą. 
22. Šiuos Reikalavimus rengia, keičia bei papildo Lietuvos auditorių rūmų Audito komitetas, tvirtina 

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas, suderinęs su Audito ir apskaitos tarnyba ir priežiūros institucijomis 
(Lietuvos banku, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros 
komisija). 
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SUDERINTA: 
Audito ir apskaitos tarnybos 
2009 m. spalio 12 d. Raštu Nr. 2-970 
 
Lietuvos banko 
2009 m. spalio 21 d. Raštu Nr. 04-2933 
 
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 
2009 m. spalio 20 d. Raštu Nr. (6.8)S-2449 
 
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 
2009 m. spalio 20 d. Raštu Nr. 06-1334-(07.10-02) 
 

Reikalavimų audito ataskaitai 
1 priedas 

 
(Audito ataskaitos struktūra) 

 
AUDITO ATASKAITA 
(Atitinkamas adresatas) 

 
23. ĮŽANGINĖ DALIS 
II. AUDITO APIMTIS 
III. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS 
IV. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI 
V. ĮMONĖS METINIO PRANEŠIMO (VEIKLOS ATASKAITOS) ATITIKIMO FINANSINĖMS 

ATASKAITOMS ĮVERTINIMAS 
VI. VIDAUS KONTROLĖ 
VII. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS 

AKTUOSE, LAIKYMOSI 
VIII. KITI ĮMONĖS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI 
IX. KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI 
 
 
Data 
Miestas, kuriame yra audito įmonės buveinė 
Audito įmonės pavadinimas 
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 
Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas 
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 
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6 priedas 
 

AUDITO PLANAS 
  
Ministerija xxx         
Vidaus audito departamentas          Pirkimų skyrius  
J. Petraitis                          2012-04-01  
  
  
Audito ir auditorių laiko paskyrimas  
  
Auditą balandžio 5 –  30 d. atliks vidaus auditoriai I. Jonaitienė ir A. Jonaitis 
  
Audito tikslas  
  
 Audito tikslas yra užtikrinti, kad:   
  
1)  būtų atliktas konkurencingas kainos siūlymas,  
2)  būtų tinkamai sutvarkytos sąskaitos faktūros,  
3)  būtų nauda iš grynųjų piniginių nuolaidų.  
  
Darbo apimtis  
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Auditas apims pirkimo paraiškų formas, užsakymus, siūlomas kainas ir sąskaitas faktūras už 2011 m. 
lapkričio – 2012 m. kovo mėn. Laikotarpį  A, B ir G departamentuose.  
  
Kriterijai  
  
Kaip kriterijus mes naudosime organizacijos pirkimo gaires, procedūras ir mokėjimų įgaliojimus.  
  
Biudžetas   
  
Auditą atliks du auditoriai 2012 m. balandžio mėn. Numatoma, kad jis truks iš viso 3 savaites. 
Papildomų išlaidų nebus.  
  
  
Patvirtinta  
  
  
VAT vadovas                                                                                                       J. Petraitis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 priedas 

CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO TARNYBA 
 

 
20  -  -         Nr.  

 
                                                                                 TVIRTINU 

                                                                                   Vidaus audito 
                                                                                       tarnybos vedėja 

                                                                                                                                       
...................................................... 

                                                                                                           20      m. ...........    d. 
 

PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ IR PAREIGINIŲ NUOSTATŲ 
ANALIZĖ 

  
 
 
 
 
 

Vidaus audito pavadinimas: 
N subjekto vidaus auditas 

 
Parengė                                                                                                 Data 
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Tyrimo tikslas: patikrinti ir įvertinti audituojamo subjekto veiklos nuostatus, pareigybių aprašymus ir 
pareiginius nuostatus. 
 
Pareigybės pavadinimas:    .................................................................................................................. 
 
 
Specialisto vardas, pavardė :     ............................................................................................................ 
 
Pareigybės aprašyme 

ar pareiginiuose 
nuostatuose nurodyta 

funkcija 

Specialisto faktiškai 
vykdoma funkcija 

Teisės akte nustatyta 
funkcija 

Komentaras 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
Informaciją tikrino      .................................................................................................................... 
                              (vardas, pavardė, data, parašas) 

 

 

8 priedas 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA   REKOMENDUOJAMA 

[Adresatas] 

Išvada dėl finansinių ataskaitų1 

Mes atlikome ABC įmonės2 toliau pateikiamo3 finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 20XX m. 
gruodžio 31 d.4 balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų 
ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau – finansinės ataskaitos), 
auditą.  

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę 

1  Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl kitų 
teisinių ir priežiūros reikalavimų“. 

2  Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama “ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – 
Grupė) toliau pateikiamo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio” ir vardinant ataskaitas, pridedamas žodis 
„konsoliduotoji (-as)”. 

3  Galima nurodyti atitinkamus puslapių numerius. 
4  Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga. 
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atskaitomybę5, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, 
priimtus taikyti Europos sąjungoje6, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina 
finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Auditoriaus atsakomybė 

Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes 
atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes 
laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą 
užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. 

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų 
sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant 
finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią 
riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir 
teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad 
pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą7. Auditas taip pat apima taikomų 
apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro 
finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. 

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei 
pagrįsti. 

Sąlyginės nuomonės pagrindas8 

[Nurodomi svarbūs pastebėjimai su paaiškinimais, dėl kurių, auditoriaus manymu, šioje išvadoje negali 
būti pateikta besąlyginė nuomonė.] 

Nuomonė / Sąlyginė nuomonė9 

Mūsų nuomone / Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašytų 
dalykų poveikį atitinkamiems duomenims10, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 
teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės11 20XX m. gruodžio 31 d. 
finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę 
apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą12, ir verslo apskaitos standartais / tarptautiniais finansinės 
atskaitomybės standartais, priimtais taikyti Europos sąjungoje13.  

5  Galima nurodyti konkrečius LR teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. 
6  Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus ar tarptautinius finansinės 

atskaitomybės standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos respublikos teisės aktai. 
7  Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie įmonės 

vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: „Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į 
vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis 
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.“  

8  Jei auditorius išleidžia modifikuotą auditoriaus išvadą su sąlygine nuomone. 
9  Taip pat. 
10  Taip pat. 
11  Jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, pridedama „ir Grupės“. 
12  Galima nurodyti konkrečius LR teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. 
13  Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus ar tarptautinius finansinės 

atskaitomybės standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos respublikos teisės aktai. 
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Dalyko pabrėžimas14 

[Nurodomi dalykai, kurie neveikia auditoriaus nuomonės, tačiau, auditoriaus nuomone, yra tokie 
svarbūs, kad turi esminės reikšmės vartotojams suprantant finansines ataskaitas, todėl auditorius norėtų 
atkreipti į juos dėmesį.] 

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų15 

Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą ABC įmonės 20XX m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių 
reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų ABC įmonės 20XX m. finansinėms 
ataskaitoms. / ir pastebėjome šiuos reikšmingus į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimus ABC 
įmonės 20XX m. finansinėms ataskaitoms: 

[nurodomi nustatyti neatitikimai] 

 

[Auditą atlikusio auditoriaus vardas, 
pavardė ir parašas] 

[Auditoriaus išvados data] 

[Auditą atlikusio auditoriaus adresas] 

[Auditą atlikusio auditoriaus 
pažymėjimo Nr.] 

[Audito įmonės pavadinimas16] 

[Audito įmonės pažymėjimo Nr. 17] 

   

 

 

9 priedas 
 
NEMODIFIKUOTOS IŠVADOS PAVYZDYS  
 
Nepriklausomo auditoriaus išvada  
 
[Adresatas]  
 
Išvada dėl finansinių ataskaitų   
 

Mes    atlikome   AB  „AAA“  (toliau  –  Bendrovė)  toliau  pateikiamo  finansinių  ataskaitų  
rinkinio,  kurį sudaro 201x m. gruodžio  31 d.  balansas  ir  tą  dieną  pasibaigusių  metų  pelno  
(nuostolių)  ataskaita,  pinigų srautų  ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis 
raštas (toliau – finansinės ataskaitos), auditą.  
 
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas  
 

14  Jei auditorius išleidžią auditoriaus išvadą su besąlygine ar sąlygine nuomone, ir mano, kad būtina atkreipti dėmesį į 
pastebėtus dalykus, kurie nedaro įtakos auditoriaus nuomonei, tačiau yra tokie svarbūs, kad turi esminės reikšmės 
vartotojams suprantant finansines ataskaitas. 

15  Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų pateikimo pareigų pobūdį. 
16  Nurodomas, jei auditorius dirba audito įmonėje. 
17  Nurodomas, jei auditorius dirba audito įmonėje. 
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Vadovybė yra atsakinga  už  šių  finansinių  ataskaitų  parengimą  ir  teisingą  pateikimą  pagal  
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir  finansinę 
atskaitomybę, ir   verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir 
tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be 
reikšmingų iškraipymų  dėl apgaulės ar klaidos.  
 
Auditoriaus atsakomybė  
 

Mūsų  atsakomybė  –  apie  šias  finansines  ataskaitas  pareikšti  nuomonę,  pagrįstą  atliktu  
auditu.  Mes  atlikome  auditą  pagal  tarptautinius  audito  standartus.  Šiuose  standartuose  nustatyta,  
kad  mes  laikytumėmės  etikos  reikalavimų ir planuotume   bei   atliktume   auditą   taip,   kad   
gautume   pakankamą   užtikrinimą,   jog   finansinėse   ataskaitose   nėra  reikšmingų iškraipymų. 
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų 
sumų ir atskleistos  informacijos.  Procedūrų  parinkimas  priklauso  nuo  auditoriaus  sprendimo,  
įskaitant  finansinių  ataskaitų  reikšmingo iškraipymo  dėl  apgaulės  ar  klaidos  rizikos  vertinimą.  
Vertindamas  šią  riziką,  auditorius  atsižvelgia  į  vidaus  kontrolę,   
susijusią  su  įmonės  finansinių  ataskaitų  rengimu  ir  teisingu  pateikimu,  kad  pasirinktų  tomis 
aplinkybėmis  tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus 
kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima  taikomų  apskaitos  metodų  tinkamumo  ir  
vadovybės  atliekamų  apskaitinių  įvertinimų  racionalumo  ir  bendro finansinių ataskaitų pateikimo 
įvertinimą.  

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei 
pagrįsti.  
 
Nuomonė  
 

Mūsų  nuomone,  finansinės  ataskaitos  visais  reikšmingais  atžvilgiais  teisingai  pateikia  
(arba parodo        tikrą  ir  teisingą vaizdą) Bendrovės 201x m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą 
dieną pasibaigusių metų jos veiklos rezultatus ir pinigų srautus,  vadovaujantis    Lietuvos  
Respublikoje  galiojančiais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  buhalterinę  apskaitą  ir  finansinių  
ataskaitų  sudarymą,  ir  verslo  apskaitos  standartais  /  tarptautiniais  finansinės  atskaitomybės  
standartais, priimtais taikyti Europos sąjungoje.  
 
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų  
 

Be to, mes perskaitėme xx – xx puslapiuose pateiktą metinį pranešimą už 201x m. gruodžio 31 
d. pasibaigusius metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos 
neatitikimų lyginant su 201x m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis 
ataskaitomis.  
 
[Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas]  
 
[Auditoriaus išvados data]  
 
[Auditą atlikusio auditoriaus adresas]  
 
[Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.]  
 
[Audito įmonės pavadinimas 1]  
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[Audito įmonės pažymėjimo Nr. 2]  
 

9 Nurodomas, jei auditorius dirba audito įmonėje.  
2   Nurodomas, jei auditorius dirba audito įmonėje.  
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 priedas 
 

SĄLYGINĖS NUOMONĖS DĖL AUDITO DARBO APIMTIES APRIBOJIMŲ PAVYZDYS  
 
Nepriklausomo auditoriaus išvada  
 
[Adresatas]  
 
Išvada dėl finansinių ataskaitų  
 
Mes  atlikome  AB  „AAA“  (toliau  –  Bendrovė)  toliau  pateikiamo  finansinių  ataskaitų  rinkinio,  
kurį  sudaro  201x  m. gruodžio  31 d.  balansas  ir  tą  dieną  pasibaigusių  metų  pelno  (nuostolių)  
ataskaita,  pinigų  srautų  ataskaita,  nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau – 
finansinės ataskaitos), auditą.  
 
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas  
 
Vadovybė  yra  atsakinga  už  šių  finansinių  ataskaitų  parengimą  ir  teisingą  pateikimą  pagal  
Lietuvos                   Respublikoje galiojančius   teisės   aktus,   reglamentuojančius   buhalterinę   
apskaitą   ir   finansinę   atskaitomybę  ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės 
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atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms 
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų  dėl apgaulės ar klaidos.  
 
Auditoriaus atsakomybė  
 
Mūsų  atsakomybė  –  apie  šias  finansines  ataskaitas  pareikšti  nuomonę,  pagrįstą  atliktu  auditu.  
Mes  atlikome  auditą  pagal  tarptautinius  audito  standartus.  Šiuose  standartuose  nustatyta,  kad  
mes laikytumėmės  etikos  reikalavimų  ir planuotume   bei   atliktume   auditą   taip,   kad   gautume   
pakankamą   užtikrinimą,  jog  finansinėse  ataskaitose  nėra reikšmingų iškraipymų.  
 
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų 
sumų ir atskleistos informacijos.  Procedūrų  parinkimas  priklauso  nuo  auditoriaus  sprendimo,  
įskaitant  finansinių  ataskaitų  reikšmingo iškraipymo  dėl  apgaulės  ar  klaidos  rizikos  vertinimą.  
Vertindamas  šią  riziką,  auditorius  atsižvelgia  į  vidaus  kontrolę, susijusią  su  įmonės  finansinių  
ataskaitų  rengimu  ir  teisingu  pateikimu,  kad  pasirinktų  tomis  aplinkybėmis  tinkamas audito 
procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. 
Auditas taip pat apima  taikomų  apskaitos  metodų  tinkamumo  ir  vadovybės  atliekamų  apskaitinių  
įvertinimų  racionalumo  ir  bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.  
 
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei auditoriaus 
nuomonei pagrįsti.  
 
Sąlyginės nuomonės pagrindas – audito darbo apimties apribojimai  
 
Išdėstomos reikšmingos priežastys ir faktai, ribojantys audito darbo apimtį.  
 
Sąlyginė nuomonė  
 
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašytų dalykų  galimą poveikį 
atitinkamiems duomenims, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba 
parodo tikrą ir teisingą vaizdą ) Bendrovės 201x m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną 
pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais teisės aktais,  reglamentuojančiais  buhalterinę  apskaitą  ir  finansinių  ataskaitų  
sudarymą,  ir  verslo  apskaitos  standartais / tarptautiniais  finansinės  atskaitomybės  standartais,  
priimtais taikyti Europos sąjungoje.   
 
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų  
 
Be to, mes perskaitėme xx – xx puslapiuose pateiktą metinį pranešimą už 201x m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusius metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos 
neatitikimų lyginant su 201x m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis 
ataskaitomis.  
 
[Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas]  
 
[Auditoriaus išvados data]  
 
[Auditą atlikusio auditoriaus adresas]  
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[Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.]  
[Audito įmonės pavadinimas]  
 
                                        
[Audito įmonės pažymėjimo Nr. ]  
 
3   Nurodomas, jei auditorius dirba audito įmonėje.  
4   Nurodomas, jei auditorius dirba audito įmonėje.  
 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 priedas 
SĄLYGINĖS NUOMONĖS DĖL NESUTARIMŲ SU VADOVYBE PAVYZDYS  
 
Nepriklausomo auditoriaus išvada  
 
[Adresatas]  
 
Išvada dėl finansinių ataskaitų  
 
Mes  atlikome  AB  „AAA“  (toliau  –  Bendrovė)  toliau  pateikiamo  finansinių  ataskaitų  rinkinio,  
kurį  sudaro  201x  m.  gruodžio  31 d.  balansas  ir  tą  dieną  pasibaigusių  metų  pelno  (nuostolių)  
ataskaita,  pinigų  srautų  ataskaita,  nuosavo  kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau 
– finansinės ataskaitos), auditą.  
 
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas  
 
Vadovybė  yra  atsakinga  už  šių  finansinių  ataskaitų  parengimą   ir  teisingą  pateikimą  pagal  
Lietuvos            Respublikoje galiojančius   teisės   aktus,   reglamentuojančius   buhalterinę   apskaitą   
ir   finansinę   atskaitomybę,   ir   verslo   apskaitos  standartus / tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra  būtina finansinėms ataskaitoms 
parengti be reikšmingų iškraipymų  dėl apgaulės ar klaidos.  
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Auditoriaus atsakomybė  
 
Mūsų  atsakomybė  –  apie  šias  finansines  ataskaitas  pareikšti  nuomonę,  pagrįstą  atliktu  auditu.  
Mes  atlikome auditą pagal  tarptautinius  audito  standartus.  Šiuose  standartuose  nustatyta,  kad  mes  
laikytumėmės  etikos  reikalavimų  ir  planuotume   bei   atliktume   auditą   taip,   kad   gautume   
pakankamą   užtikrinimą,   jog   finansinėse   ataskaitose   nėra  reikšmingų iškraipymų.  
 
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų 
sumų ir atskleistos informacijos.  Procedūrų  parinkimas  priklauso  nuo  auditoriaus  sprendimo,  
įskaitant  finansinių  ataskaitų  reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą.  
Vertindamas  šią  riziką,  auditorius  atsižvelgia į vidaus  kontrolę, susijusią  su  įmonės  finansinių  
ataskaitų  rengimu  ir  teisingu  pateikimu,  kad  pasirinktų tomis aplinkybėmis  tinkamas audito 
procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. 
Auditas taip pat apima  taikomų  apskaitos  metodų  tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių 
įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.  
 
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei auditoriaus 
nuomonei pagrįsti.  
 
Sąlyginės nuomonės pagrindas – nesutarimai su vadovybe  
 
Išdėstomos reikšmingos priežastys ir faktai, dėl kurių kilo nesutarimai su vadovybe.  
 
Sąlyginė nuomonė  
 
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašytų dalykų  galimą poveikį 
atitinkamiems  duomenims, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba 
parodo tikrą ir teisingą vaizdą ) ABC įmonės 201X m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną 
pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais  teisės  aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, 
ir verslo apskaitos  standartais / tarptautiniais finansinės  atskaitomybės  standartais,  priimtais taikyti 
Europos sąjungoje.   
 
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų  
 
Be to, mes perskaitėme xx – xx puslapiuose pateiktą metinį pranešimą už 201x m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusius metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos 
neatitikimų lyginant su 201x m. gruodžio 31 d.  pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis 
ataskaitomis.  
 
[Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas]  
 
[Auditoriaus išvados data]  
 
[Auditą atlikusio auditoriaus adresas]  
 
[Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.]  
[Audito įmonės pavadinimas 5]  
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[Audito įmonės pažymėjimo Nr. 6]  
 
5   Nurodomas, jei auditorius dirba audito įmonėje.  
6   Nurodomas, jei auditorius dirba audito įmonėje.  
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 priedas 
NEIGIAMOS NUOMONĖS PAVYZDYS  
 
Nepriklausomo auditoriaus išvada  
 
[Adresatas]  
 
Išvada dėl finansinių ataskaitų  
 
Mes  atlikome  AB  „AAA“  (toliau  –  Bendrovė)  toliau  pateikiamo  finansinių  ataskaitų  rinkinio,  
kurį  sudaro  201x  m.  gruodžio  31 d.  balansas  ir  tą  dieną  pasibaigusių  metų  pelno  (nuostolių)  
ataskaita,  pinigų  srautų  ataskaita,   nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau 
– finansinės ataskaitos), auditą.  
 
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas  
 
Vadovybė  yra  atsakinga  už  šių  finansinių  ataskaitų  parengimą  ir  teisingą  pateikimą  pagal  
Lietuvos             Respublikoje galiojančius   teisės   aktus,   reglamentuojančius   buhalterinę   apskaitą   
ir   finansinę   atskaitomybę,   ir   verslo   apskaitos  standartus / tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra  būtina finansinėms ataskaitoms 
parengti be reikšmingų iškraipymų  dėl apgaulės ar klaidos.  
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Auditoriaus atsakomybė  
 
Mūsų  atsakomybė  –  apie  šias  finansines  ataskaitas  pareikšti  nuomonę,  pagrįstą  atliktu  auditu.  
Mes  atlikome  auditą  pagal    tarptautinius   audito  standartus.  Šiuose  standartuose  nustatyta,  kad  
mes  laikytumėmės  etikos  reikalavimų  ir  planuotume   bei   atliktume   auditą   taip,   kad   gautume   
pakankamą   užtikrinimą,   jog   finansinėse   ataskaitose   nėra  reikšmingų iškraipymų.  
 
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų 
sumų ir atskleistos  informacijos.  Procedūrų  parinkimas  priklauso  nuo  auditoriaus  sprendimo,  
įskaitant  finansinių  ataskaitų  reikšmingo  iškraipymo  dėl  apgaulės  ar  klaidos  rizikos  vertinimą.  
Vertindamas  šią  riziką,  auditorius  atsižvelgia  į  vidaus  kontrolę,  susijusią  su  įmonės  finansinių  
ataskaitų  rengimu  ir  teisingu  pateikimu,  kad  pasirinktų  tomis  aplinkybėmis  tinkamas  audito 
procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. 
Auditas taip pat  apima  taikomų  apskaitos  metodų  tinkamumo  ir  vadovybės  atliekamų  apskaitinių  
įvertinimų  racionalumo  ir  bendro  finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.  
 
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami neigiamai auditoriaus 
nuomonei pagrįsti.  
 
Neigiamos nuomonės pagrindas  
 
Išdėstomos priežastys ir faktai, dėl kurių kilo nesutarimai su vadovybe ir kurie yra ne tik reikšmingi, 
bet ir paplitę.  
 
Neigiama nuomonė  
 
Mūsų nuomone, dėl „Neigiamos nuomonės pagrindo pastraipoje“ nurodyto dalyko reikšmingumo, 
finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai  nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo 
vaizdo)  Bendrovės 201x m. gruodžio  31  d.  finansinės  būklės  ir  tą  dieną  pasibaigusių  metų  jos  
finansinių  veiklos   rezultatų ir pinigų  srautų, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės  
aktais,  reglamentuojančiais  buhalterinę  apskaitą  ir  finansinių  ataskaitų  sudarymą, ir verslo 
apskaitos standartais / tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, priimtais taikyti Europos 
Sąjungoje.   
 
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų  
 
Be to, mes perskaitėme xx – xx puslapiuose pateiktą metinį pranešimą už 201x m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusius metus ir  nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos 
neatitikimų lyginant su 201x m. gruodžio 31 d.  pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis 
ataskaitomis.  
 
[Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas]  
 
[Auditoriaus išvados data]  
 
[Auditą atlikusio auditoriaus adresas]  
 
[Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.]  
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[Audito įmonės pavadinimas 7]  
 
[Audito įmonės pažymėjimo Nr. 8]  
 

11 Nurodomas, jei auditorius dirba audito įmonėje.  
12 Nurodomas, jei auditorius dirba audito įmonėje.  

 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 priedas 
ATSISAKYMO PAREIKŠTI NUOMONĘ PAVYZDYS  
 
Nepriklausomo auditoriaus išvada  
 
[Adresatas]  
 
Išvada dėl finansinių ataskaitų  
Mes buvome paskirti atlikti AB  „AAA” (toliau – Bendrovė) toliau pateikiamo finansinių ataskaitų  
rinkinio, kurį sudaro 201x  m.  gruodžio  31  d.  balansas  ir  tą  dieną  pasibaigusių  metų  pelno  
(nuostolių)  ataskaita,  pinigų  srautų  ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis 
raštas (toliau – finansinės ataskaitos), auditą.  
 
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas  
Vadovybė  yra  atsakinga  už  šių  finansinių  ataskaitų  parengimą  ir  teisingą  pateikimą  pagal  
Lietuvos             Respublikoje galiojančius   teisės   aktus,   reglamentuojančius   buhalterinę   apskaitą   
ir   finansinę   atskaitomybę,   ir   verslo   apskaitos  standartus / tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra  būtina finansinėms ataskaitoms 
parengti be reikšmingų iškraipymų  dėl apgaulės ar klaidos.  
 
Auditoriaus atsakomybė  
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Mūsų atsakomybė  – apie šias finansines ataskaitas  pareikšti nuomonę,  pagrįstą  auditu, atliekamu  
pagal  tarptautinius audito standartus. Tačiau dėl dalyko, aprašyto „Atsisakymo pareikšti nuomonę 
pagrindo“ pastraipoje, mes negalėjome gauti pakankamai tinkamų audito įrodymų nuomonei pagrįsti.  
 
Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindas  
Išdėstomos  priežastys  ir  faktai,  dėl  kurių  buvo  apribota  audito  darbo  apimtis  ir  kurie  yra  ne  tik  
reikšmingi,  bet  ir paplitę.  
 
Atsisakymas pareikšti nuomonę  
Dėl  dalykų,  aprašytų  „Atsisakymo  pareikšti  nuomonę  pagrindo“  pastraipoje,  reikšmingumo  mes  
negalėjome  surinkti pakankamų  tinkamų  audito  įrodymų  auditoriaus  nuomonei  pagrįsti.  
Atitinkamai  mes  nepareiškiame  nuomonės  apie finansines ataskaitas.  
 
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų  
Be to, mes perskaitėme xx – xx puslapiuose pateiktą metinį pranešimą už 201x m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusius metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos 
neatitikimų lyginant su 201x m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis 
ataskaitomis.  
[Auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavardė ir parašas]  
[Auditoriaus išvados data]  
[Auditą atlikusio auditoriaus adresas]  
[Auditą atlikusio auditoriaus pažymėjimo Nr.]  
[Audito įmonės pavadinimas 1]  
[Audito įmonės pažymėjimo Nr.  2]  
 

13 Nurodomas, jei auditorius dirba audito įmonėje.  
2  Nurodomas, jei auditorius dirba audito įmonėje.  
 

14 priedas 
Finansinių rodiklių apskaičiavimo formulės ir reikšmės 

 
Rodikliai Formulės Pastabos 

Pelningumo 
rodikliai 

  

Bendrasis 
pardavimų 
pelningumas 
proc. 

100x
PP
BPBPP =  

BP – bendrasis pelnas; PP – pardavimų pajamos. 
Parodo pardavimų pelningumą ir padeda kontroliuoti 
parduotų prekių savikainą bei kainodaros politiką. 
Rodiklis lyginamas su praėjusio laikotarpio ir 
vidutiniais šakiniais rodikliais. 

Tipinės veiklos 
pelningumas 
proc. 

100x
PP
VPVPP =  

VP – veiklos pelnas. 
Parodo įmonės sugebėjimą kontroliuoti veiklos 
sąnaudų formavimąsi. Jis tiriamas kartu su pardavimų 
augimu ir bendrojo pelno kitimu 

Einamųjų metų 
veiklos 
pelningumas 
proc. 

100x
PP
EPEPP =  

EP – einamųjų metų pelnas iki mokesčių 
išskaitymo. 
Parodo įmonės pardavimų iš pagrindinės veiklos, kitos 
ir finansinės-investicinės veiklos pelningumą iki 
mokesčių išskaitymo. Jį palyginus su grynuoju 
pardavimų pelningumu, galima nustatyti mokesčių 
įtaką, o su veiklos pelningumu – kitos veiklos ir 
finansinės-investicinės veiklos įtaką. 

 274 



Grynasis 
pardavimų 
pelningumas 
proc. 

100x
PP
GPGPP =  

GP – grynasis pelnas. 
Parodo, kuri vieno pardavimų lito dalis yra grynasis 
pelnas, t.y. jis parodo įmonės veiklos efektyvumą – 
grynąjį pelningumą. Palyginus su 4 rodikliu, galima 
nustatyti mokesčių įtaką pardavimų pelningumui. 

Bendrasis turto 
pelningumas 
proc. 

100x
T
BPBTP =  

BP – bendrasis pelnas; T – turtas iš viso. 
Parodo kiek bendrojo pelno tenka vienam turto litui. 
Skirtumas tarp bendrojo ir grynojo turto pelningumo 
parodo sąnaudų, kitos veiklos ir mokesčių įtaką turto 
pelningumui. 

Turto grąža 
(ROA), proc.  GPPxTA

T
PPx

PP
GP

T
GPROA ===  

TA – turto apyvartumas. 
Parodo, kiek litų grynojo pelno tenka turto litui. 
Normali reikšmė turi būti didesnė už 0. Kuo rodiklio 
reikšmė didesnė, tuo geriau. 

Savininkų 
nuosavybės 
grąža (ROE), 
proc. 
 

NK
GP

NK
Tx

T
PPx

PP
GPROE ==  

NK – nuosavas kapitalas. 
Parodo nuosavo kapitalo sukurtą grynąjį pelną, t.y. 
kiek litų grynojo pelno tenka vienam nuosavybės litui. 
Svarbus akcininkams, vertinant įmonės pelningumą.  
Normali reikšmė turi būti didesnė už 0. 

Mokumo 
rodikliai 

  

Grynasis 
apyvartinis 
kapitalas 

TĮTTGAK −=  TT – trumpalaikis turtas; TĮ – trumpalaikiai 
įsipareigojimai. 
Parodo įmonės trumpalaikio turto likvidumą – 
trumpalaikį mokumą, t.y. kokia suma mokėjimo 
priemonės didesnė už trumpalaikius įsipareigojimus. 
Rodiklis turėtų būti teigiamas. Neigiama reikšmė rodo, 
kad įmonė gali neįvykdyti savo įsipareigojimų. 

Einamasis 
likvidumo 
koeficientas TĮ

TTEL =  
Parodo įmonės sugebėjimą trumpalaikėmis mokėjimo 
priemonėmis likviduoti trumpalaikius įsipareigojimus. 
Priimtina rodiklio reikšmė nuo 1,2-2 (kartai). Mažesnė 
už 1 rodiklio reikšmė rodo, kad įmonė gali neįvykdyti 
įsipareigojimų. Didesnė už 2 reikšmė rodo įmonės 
neišnaudotas įsiskolinimo galimybes. 

Kritinio 
likvidumo 
koeficientas  TĮ

ATTKIK −
=  

A – atsargos (ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
išankstiniai apmokėjimai). 
Parodo trumpalaikių įsipareigojimų likvidavimo 
mobiliais aktyvais lygį. Geras likvidumo lygis – kai 
likvidus turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus. 
Priimtina reikšmė turi būti apie 1. 

Absoliutaus 
likvidumo 
pinigais rodiklis TĮ

GrPPGP =  
GrP – grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje ir pinigų 
ekvivalentai. 
Tai konservatyviausias iš likvidumo rodiklių, nes 
daroma prielaida, kad ne tik atsargos, bet ir gautinos 
sumos gali būti nelikvidžios. Rodiklis parodo faktinę 
pinigų sumą, kuria įmonė galėtų padengti trumpalaikius 
įsipareigojimus. Pakankama reikšmė 0,2 – 0,25. 

Pardavimų 
apmokėjimo 
koeficientas PP

TĮDĮGrPPAK −+
=  

DĮ – po vienerių metų gautinos sumos (debitoriniai 
įsipareigojimai). 
Atspindi pardavimų proceso sėkmingumą apmokėjimo 
prasme. Parodo, kokia parduotų prekių dalis apmokama 
ir kiek tenka likvidžių mokėjimo priemonių vienam 
pardavimų litui. 

Pastovaus 
kapitalo 
trumpalaikio 
mokumo 
koeficientas 

PK
TĮDĮGrPTMK PK

−+
=  

PK – pastovus kapitalas (nuosavas kapitalas + 
ilgalaikiai įsipareigojimai. 
Parodo likvidžiausių mokėjimo priemonių ir nuosavo 
kapitalo bei ilgalaikių įsipareigojimų tarpusavio ryšį. 
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Manevringumo 
koeficientas 

NK
GAKMK =  

Parodo, kokią nuosavo kapitalo dalį sudaro grynasis 
apyvartinis kapitalas 

Bendras skolos 
koeficientas T

TĮIĮBSK +
=  

IĮ – ilgalaikiai įsipareigojimai; TĮ – trumpalaikiai 
įsipareigojimai. Kuo didesnis rodiklis, tuo žemesnis 
saugumo lygis. Normalu, kai šis rodiklis sudaro nuo 0,4 
iki 0,6. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo labiau įmonių 
veikla finansuojama skolintomis lėšomis, o ne 
akcininkų investicijomis, tuo didesnė ir finansinė rizika. 

Ilgalaikių skolų 
apdraustumo IT 
rodiklis IĮ

ITIĮIT =/  
Parodo kreditų apdraustumą ilgalaikiu turtu, t.y. jos 
grąžintinumo galimybę. Šis rodiklis itin svarbus kredito 
institucijoms. 

Finansinės 
nepriklausomybė
s rodiklis TĮIĮNK

NKFNK
++

=  
Parodo įmonės finansinių lėšų struktūrą, t.y. NK dalį 
visame kapitale. Likusi dalis būtų įmonės 
įsipareigojimai. 

Veiklos 
efektyvumo 
rodikliai 

  

Parduotų prekių 
savikainos lygis  PP

SavSK savik
.

. =  
Parodo įmonės pardavimų ir paslaugų savikainos lygį, 
tenkantį vienam pardavimų ir paslaugų litui. 

Veiklos sąnaudų 
lygis  PP

SanSK san
.

. =  
Parodo įmonės veiklos sąnaudų lygį, tenkantį vienam 
pardavimų ir paslaugų litui. Analogiškai galima 
analizuoti ir kitų įmonės veiklos sąnaudų lygį 
atitinkančias pajamas. 

Bendrosios 
sąnaudos, 
tenkančios  
vienam 
pardavimų litui 

PP
BSSK BS

.
=  

Parodo įmonės bendrųjų (visų) sąnaudų lygį, tenkantį 
vienam pardavimų ir paslaugų litui. 

Atsargų 
apyvartumas 
kartais osAts

savikainaPPAAk arg
).(

=  
Parodo visų atsargų apyvartumą kartais, t.y. kiek kartų 
per metus atnaujinamos atsargos. Rodiklis turi būti kuo 
didesnis. Gali būti skaičiuojamas su pardavimais arba 
savikaina 

Atsargų 
apyvartumas 
dienomis 

365
)(

arg x
savikainaPP

osAtsAAd =  
Parodo visų atsargų apyvartumą dienomis, t.y. per kiek 
dienų atsargos padaro vieną apyvartą. 

Pirkėjų 
įsiskolinimo 
apyvartumas 
kartais 

DĮ
PPDIAk

.
=  

Parodo, kiek gautinos sumos (debitoriniai įsiskolinimai) 
padaro apyvartų per metus. Apibūdina gautinų sumų 
surinkimo efektyvumą. Rodiklis turi būti kuo didesnis, 
tačiau ypač aukštas rodiklis gali liudyti, kad 
neišnaudojamas visas pelningumo potencialas, ribojant 
prekių pardavimą skolon. 

Pirkėjų 
įsiskolinimo 
padengimo 
trukmė, dienomis 

365x
PP
DĮDIAd =  

Rodo, per kiek dienų vidutiniškai gaunamas debitorinis 
įsiskolinimas iš pirkėjų ir klientų. 

Kreditorinio 
įsiskolinimo 
apyvartumas 
kartais 

KĮ
PPKIAk

.
=  

Parodo, kiek kreditorinis įsiskolinimas padaro apyvartų 
per metus. Šis rodiklis lyginamas su debitorinio 
įsiskolinimo apyvartumu ir turėtų būti bent du kartus už 
jį mažesnis. Tikslesniam palyginimui skaičiuojamas 
įsiskolinimų tiekėjams apyvartumas. 

Įsiskolinimo 
tiekėjams 
padengimo 
trukmė dienomis 

365x
PP
KĮKIAd =  

Rodo, per kiek dienų vidutiniškai padengiamas 
kreditorinis įsiskolinimas. 

Viso turto 
apyvartumas T

PPTAk
.

=  
Parodo įmonės viso turto (trumpalaikio ir ilgalaikio) 
apyvartumą kartais, dienomis (mėnesiais). Parodo, kiek 
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kartais vienas turto litas sukuria pajamų. Aukštesnė reikšmė 
rodo aukštesnį efektyvumo laipsnį. Normali rodiklio 
reikšmė 1,6-1,8 (kartai). Kuo rodiklis aukštesnis, tuo 
geriau. 

Viso turto 
apyvartumas 
dienomis 
(mėnesiais) 

)12(365x
PP
TTAd =  

Ilgalaikio turto 
apyvartumas 
kartais IT

PPITAk
.

=  
Parodo įmonės viso ilgalaikio turto ir jo elementų 
apyvartumą kartais, dienomis (mėnesiais). Parodo, kiek 
vienas ilgalaikio turto litas sukuria pajamų. Aukštesnė 
reikšmė rodo aukštesnį efektyvumo laipsnį. Ilgalaikio turto 

apyvartumas 
dienomis 
(mėnesiais) 

)12(365x
PP
ITITAd =  

Kapitalo rinkos 
rodikliai 

  

Pelnas akcijai 
(akcijos 
uždarbis) .

.
. Akcijųkc

GPGPakc =  
Parodo grynojo pelno dalį, kuri yra akcijos savininko 
nuosavybė. Skaičiuojama tuomet, kai įmonės akcinį 
kapitalą sudaro tik paprastosios akcijos, jei yra ir 
privilegijuotųjų akcijų, iš grynojo pelno atimami 
privilegijuotoms akcijoms skiriami dividendai. 

Dividendų 
mokėjimo 
koeficientas GP

DSDK .
=  

DS – dividendų suma 
Parodo, kokią dalį grynojo pelno įmonė išmokėjo 
dividendams (jei yra privilegijuotų akcijų, iš dividendų 
sumos dar atimama joms skirta dividendų suma, taip pat 
ir 4.3. formulėje). 

Vienos akcijos 
dividendai 
(akcijos 
pelningumas) 

.
.

. Akcijųkc
DSDKakc =  

Dividendas akcijai – tai paskirstytino pelno dalis, 
skirta išmokėti akcijos savininkui (gali būti 
skaičiuojamas paprastom ir privilegijuotom akcijoms). 

Dividendinis 
pajamingumas 

akcijai

akcijai

RK
DK

DPaj
.

. =  
akcijaiRK

 - akcijos rinkos kaina 

Dividendinį pelningumą lyginant su bankų depozitų ar 
Vyriausybės obligacijų palūkanomis, galima įvertinti 
dividendinį investicijos pelningumą, taip pat ir akcijos 
rinkos kainos pagrįstumą. 
 
 

Akcijos rinkos 
kainos ir 
buhalterinės 
vertės santykis 

akcijai

akcijai

BV
RK

BVRK
.

/ =  
akcijaiBV

 - akcijos buhalterinė vertė 

Parodo, kiek kartų akcijos rinkos kaina skiriasi nuo 
nominalios vertės. Parodo, kiek investuotojas moka už 1 
turto litą, kurį jis teoriškai gautų įmonę likviduojant. 
Rodiklis turėtų būti kuo mažesnis. 

Akcijos rinkos 
kainos ir pelno 
santykis  akcijai

akcijai

GP
RK

APaj
.

. =  
Atspindi, kiek investuotojas moka už vieną įmonės 
pelno litą. Paprastai investuotojas moka didesnę kainą 
už akcijas tokios įmonės, kurios pelnas turi tendenciją 
didėti, t.y. kurių P/E mažėja. 

Kapitalizacija 
akcijaixRKskAkcijųK ..=  Kapitalizacija – tai suma, kurią investuotojas turėtų 

sumokėti norėdamas rinkoje įsigyti įmonės akcijas. 
Skaičiuojant atsižvelgiama tik į faktinį išleistų ir 
apmokėtų paprastųjų akcijų skaičių sandorio 
(pardavimo) metu. 
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 15 priedas 
     Balanso forma 
       
              
   (įmonės pavadinimas)    
       
              

   
(įmonės kodas, adresas, kiti 

duomenys)    
       
       
      (Tvirtinimo žyma)  
       
       

20___ m. ______________  ___ d. BALANSAS 
       

_____________________________________ Nr. _____ 
(ataskaitos sudarymo data) 

             
 (ataskaitinis laikotarpis)    (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta  
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TURTAS Pastabos 
Nr. 

 
Finansiniai 

metai   

 Praėję 
finansiniai 

metai   

A. ILGALAIKIS TURTAS               -    
             

-    

I. NEMATERIALUSIS TURTAS   
                  

-    
                   

-    
  I.1. Plėtros darbai       
  I.2. Prestižas       
  I.3. Patentai, licencijos       
  I.4. Programinė įranga       
  I.5. Kitas nematerialusis turtas       

II. MATERIALUSIS TURTAS   
                  
-    

                   
-    

  II.1. Žemė       
  II.2. Pastatai ir statiniai       
  II.3. Mašinos ir įrengimai       
  II.4. Transporto priemonės       
  II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai       
  II.6. Nebaigta statyba       
  II.7. Kitas  materialusis turtas       

  II.8. Investicinis turtas   
                  
-    

                   
-    

  
II.8.1. Žemė       
  
II.8.2. Pastatai        

III. FINANSINIS TURTAS   
                  
-    

                   
-    

 III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones       
 III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms       
 III.3. Po vienerių metų gautinos sumos       
 III.4. Kitas finansinis turtas       

IV. 
KITAS ILGALAIKIS 
TURTAS       

                  
-    

                   
-    

 IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas       
 IV.2. Kitas ilgalaikis turtas       

B. TRUMPALAIKIS TURTAS               -    
             
-    

I. 
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 
VYKDYTI SUTARTYS   

                  
-    

                   
-    

 I.1. Atsargos   
                  

-    
                   
-    

  
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai       
  
I.1.2. Nebaigta gamyba       
  
I.1.3. Pagaminta produkcija       
  
I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti       
  
I.1.5. 

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti 
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 I.2. Išankstiniai apmokėjimai       
 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys       

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS   
                  

-    
                   
-    

 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas       
 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos       
 II.3. Kitos gautinos sumos       

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS   
                  
-    

                   
-    

 III.1. Trumpalaikės investicijos       
 III.2. Terminuoti indėliai       
 III.3. Kitas trumpalaikis turtas       

IV. 
PINIGAI IR PINIGŲ 
EKVIVALENTAI           

  TURTO IŠ VISO:               -    
             
-    

  
  

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos 
Nr. 

 
Finansiniai 

metai     

 Praėję 
finansiniai 

metai    

C. NUOSAVAS KAPITALAS               -    
             
-    

I. KAPITALAS   
                  
-    

                   
-    

 I.1. Įstatinis (pasirašytasis)       
 I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)       
 I.3. Akcijų priedai       
 I.4. Savos akcijos (-)       
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)       

III. REZERVAI   
                  
-    

                   
-    

 III.1. Privalomasis       
 III.2. Savoms akcijoms įsigyti       
 III.3. Kiti rezervai       

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   
                  
-    

                   
-    

 IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)       
 IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)       
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS       

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI               -    
             
-    

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI 
ĮSISPAREIGOJIMAI   

                  
-    

                   
-    

 I.1. Finansinės skolos   
                  
-    

                   
-    

  
I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai       
  
I.1.2. Kredito įstaigoms       
  
I.1.3. Kitos finansinės skolos       
 I.2. Skolos tiekėjams       
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 I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai       

 I.4. Atidėjiniai   
                  
-    

                   
-    

  
I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo       
  
I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų       
  
I.4.3.  Kiti atidėjiniai       
 I.5. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas       
 I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai       

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   

                  
-    

                   
-    

 II.1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis       

 II.2. Finansinės skolos   
                  
-    

                   
-    

  
II.2.1. Kredito įstaigoms       
  
II.2.2. Kitos skolos       
 II.3. Skolos tiekėjams       
 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai       
 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai       
 II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai       
 II.7. Atidėjiniai       
 II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai       

  NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:               -    
             
-    

       
        
__________________________  __________  _____________________________ 
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 
 

14 priedo tęsinys 

    
Pelno (nuostolių) ataskaitos 
forma 

     
     
     
          
 (įmonės pavadinimas)    
     
     
          

  
 (įmonės kodas, adresas, 
kiti duomenys)   

     
     

   
 
(Tvirtinimo  
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žyma)  

     
     
     

20___ m. ______________  ___ d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 
_____________________________________ Nr. _____ 

(ataskaitos sudarymo data) 
     
     

       __________________________   
 

______________________________  

  (ataskaitinis laikotarpis)   

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

Eil. 
Nr. 

STRAIPSNIAI Pastabos Nr.  
Finansiniai 

metai  

 Praėję finansiniai metai  

I. PARDAVIMO PAJAMOS       

II. PARDAVIMO SAVIKAINA       

III. 
BENDRASIS PELNAS 
(NUOSTOLIAI)   

                    
-              -  

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS   
                    

-              -  

  IV.1   Pardavimo       

  IV.2   Bendrosios ir administracinės       

V. 
TIPINĖS VEIKLOS PELNAS 
(NUOSTOLIAI)   

                    
-              -  

VI. KITA VEIKLA   
                    

-              -  
  
VI.1.   Pajamos       
  
VI.2.   Sąnaudos       

VII. 
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ 
VEIKLA   

                    
-              -  

  
VII.1.   Pajamos       
  
VII.2.   Sąnaudos       

VIII. 
ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS 
(NUOSTOLIAI)   

                    
-              -  

IX. PAGAUTĖ       

X. NETEKIMAI       

XI. 
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ   

                    
-              -  

XII. PELNO MOKESTIS       

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   
                    
-              -  

     
__________________________  _______________   _______________________ 
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
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15 priedo tęsinys 
 

(Pavyzdinė pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma) 
 

       
(įmonės pavadinimas) 

 

      

 (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) 

 
(Tvirtinimo žyma) 

20…..m……………d.  PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
 

_____________________________ Nr. _____ 
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(ataskaitos sudarymo data)  

__                                                                                

_______________              ______________________ 

 (ataskaitinis laikotarpis)  (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

Eil. Nr. Straipsniai Pasta- 
bos Nr. 

Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai    
I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)    
I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų     
I.1.2. Kitos įplaukos    
I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos    
I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų 

tiekėjams (su PVM) 
   

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais    
I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai    
I.2.4. 

Kitos išmokos 
   

 Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai    
II. Investicinės veiklos pinigų srautai    
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas     
II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas    
II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas     
II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas    
II.5. Paskolų suteikimas    
II.6. Paskolų susigrąžinimas    
II.7. Gauti dividendai, palūkanos    
II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai     
II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai    
 Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai    
III. Finansinės veiklos pinigų srautai    
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais    
III.1.1. Akcijų išleidimas    
III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti    
III.1.3. Savų akcijų supirkimas     
III.1.4. Dividendų išmokėjimas     
III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais    
III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas     
III.2.1.1. Paskolų gavimas     
III.2.1.2. Obligacijų išleidimas     
III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas    
III.2.2.1. Paskolų grąžinimas    
III.2.2.2. Obligacijų supirkimas    
III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos     
III.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai     
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III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas     
III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas    
III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai     
III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai    
 Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai    
IV. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų 

ir pinigų ekvivalentų likučiui 
   

V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

   

VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pradžioje 

   

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pabaigoje 

   

 
 
______________________________ _______________        ____________________ 
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)           (parašas)                 (vardas ir pavardė) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 priedo tęsinys 
 
(Pavyzdinė pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma) 

 
             

(įmonės pavadinimas) 

             
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) 

 
 (Tvirtinimo žyma) 

 

20…..m……………d.  PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
_____________________________ Nr. _____ 

(ataskaitos sudarymo data)                                                                                     

____________________                        
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(ataskaitinis laikotarpis)                         (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)  

Eil. Nr. Straipsniai Pasta-
bos 
Nr. 

Finansi-
niai metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai    
I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)    
I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos    
I.3. Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas    
I.4. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas    
I.5. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas    
I.6. Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas    
I.7. Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas    
I.8. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) 

sumažėjimas 
   

I.9. Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas    
I.10. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas    
I.11.  Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų 

padidėjimas (sumažėjimas) 
   

I.12. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių 
apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) 

   

I.13. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)    
I.14. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas) 
   

I.15. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)    
I.16. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas) 
   

I.17. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo 
rezultatų eliminavimas 

   

I.18. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas    
I.19. Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas    
 Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai    
II. Investicinės veiklos pinigų srautai    
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas     
II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas    
II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas     
II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas    
II.5. Paskolų suteikimas     
II.6. Paskolų susigrąžinimas    
II.7. Gauti dividendai, palūkanos    
II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai     
II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai    
 Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai    
III. Finansinės veiklos pinigų srautai    
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais    
III.1.1. Akcijų išleidimas    
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Eil. Nr. Straipsniai Pasta-
bos 
Nr. 

Finansi-
niai metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti    
III.1.3. Savų akcijų supirkimas     
III.1.4. Dividendų išmokėjimas     
III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais    
III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas     
III.2.1.1. Paskolų gavimas     
III.2.1.2. Obligacijų išleidimas     
III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas    
III.2.2.1. Paskolų grąžinimas    
III.2.2.2. Obligacijų supirkimas    
III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos     
III.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai     
III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas     
III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas    
III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai     
III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai    
 Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai    
IV. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir 

pinigų ekvivalentų likučiui 
   

V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)    
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje    
VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje    
______________________________ ______________ ____________________ 
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)             (parašas)             (vardas ir pavardė) 

 
 
 

15 priedo tęsinys 
(Pavyzdinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma) 

 
             

(įmonės pavadinimas) 

             
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) 

 
 (Tvirtinimo žyma) 

 

20…..m……………d.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 
_____________________________ Nr. _____ 

(ataskaitos sudarymo data)                                                                                     

____________________                        
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(ataskaitinis laikotarpis)                         (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)  

 
 Apmo 

kėtas 
įsta 
tinis 
kapi 
ta 
las 

Akc 
ijų 
prie 
dai 

Savos 
akci 
jos 
(-) 

Perkainojimo 
rezervas 
(rezultatai) 

Įstatymo 
numatyti 
rezervai 

Kiti 
rezer 
vai 

Nepa 
skirs 
tyta 
sis 
pelnas 
(nuos 
toliai) 

Iš 
viso 

ilga 
laikio 
mate 
ria 
liojo 
turto 

finan 
sinio 
turto 

priva 
loma 
sis 

sav 
oms 
akci 
joms 
įsi 
gyti 

  

1. Likutis 
užpraėjusių 
finansinių metų 
pabaigoje 

           

2. Apskaitos 
politikos 
pakeitimo 
rezultatas 

           

3. Esminių 
klaidų 
taisymo 
rezultatas 

           

4. Perskai- 
čiuotas 
likutis 
užpraėjusių 
finansinių metų 
pabaigoje 

           

5. Ilgalaikio 
materialiojo 
turto vertės 
padidėjimas 
(sumažėjimas) 

           

6. Finansinio 
turto vertės 
padidėjimas 
(sumažėjimas) 

           

7. Savų akcijų 
įsigijimas 
(pardavimas) 

           

8. Pelno 
(nuostolių) 
ataskaitoje 
nepripažintas 
pelnas 
(nuostoliai) 
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9. Ataskai- 
tinio 
laikotarpio 
grynasis 
pelnas 
(nuostoliai) 

           

10. Dividen- 
dai 

           

11. Kitos 
išmokos 

           

12. Sudaryti 
rezervai 

           

13. Panaudoti 
rezervai 

           

14. Įstatinio 
kapitalo 
didinimas 
(mažinimas) 

           

15. Įnašai 
nuostoliams 
padengti 

           

16. Likutis 
praėjusių 
finansinių metų 
pabaigoje 

           

17. Ilgalaikio 
materialiojo 
turto vertės 
padidėjimas 
(sumažė- 
jimas) 

           

18. Finansinio 
turto vertės 
padidėjimas 
(sumažėjimas) 

           

19. Savų 
akcijų 
įsigijimas 
(pardavimas) 

           

20. Pelno 
(nuostolių) 
ataskaitoje 
nepripažintas 
pelnas 
(nuostoliai) 

           

21. Ataskai- 
tinio 
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laikotarpio 
grynasis 
pelnas 
(nuostoliai) 
22. Dividen- 
dai 

           

23. Kitos 
išmokos 

           

24. Sudaryti 
rezervai 

           

25. Panaudoti 
rezervai 

           

26. Įstatinio 
kapitalo 
didinimas 
(mažinimas) 

           

27. Įnašai 
nuostoliams 
padengti 

           

28. Likutis 
ataskaitinių 
finansinių metų 
pabaigoje 

           

____________________________ ________ _______________ 
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 
 
 
 
 

15 priedo tęsinys 
Aiškinamojo rašto parengimo atmintinė 

 
Atskleistina informacija Reglamentuojantis 

teisės aktas  
1 2 3 

I. Bendroji dalis 
1. Įmonės įregistravimo data. 6 VAS 7.1 p.  
2. Patronuojančios ir vadovaujančiosios patronuojančios įmonės (jeigu įmonė 
priklauso įmonių grupei): 

6 VAS 7.2 p.  

2.1. pavadinimai;   
2.2. kodai;   
2.3. buveinės.   

3. Jeigu įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvis, – to 
juridinio asmens: 

6 VAS 7.3 p.  

3.1. pavadinimas;   
3.2. kodas;   
3.3. buveinė;   
3.4. teisinė forma.   

4. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius. 6 VAS 7.4 p.  
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5. Dukterinių, asocijuotųjų ir pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį 
kontroliuojamų įmonių:  

6 VAS 7.4 p.   

5.1. pavadinimai;   
5.2. kodai;   
5.3. buveinės.   

6. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. 6 VAS 7.5 p.  
7. Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius per ataskaitinius ir praėjusius 
ataskaitinius metus arba darbuotojų skaičius ataskaitinių ir praėjusių ataskaitinių 
metų pabaigoje. 

6 VAS 7.6 p.  

8. Jeigu įmonės finansiniai metai yra trumpesni arba ilgesni kaip 12 mėnesių: 1 VAS 31.2 p.  
8.1. finansinių metų pakeitimo priežastys;   
8.2. pastaba, kad pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų 
ataskaitų duomenys negali būti lyginami su praėjusių finansinių metų 
duomenimis. 

  

9. Jeigu įmonė yra patronuojanti, tačiau, būdama kitos įmonių grupės dukterine 
įmone ir vadovaudamasi ĮGKFAĮ 5 straipsnio nuostatomis, konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų nesudaro, nurodoma patronuojančios įmonės, į kurios 
rengiamas konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtrauktos įmonės ir jos 
dukterinių įmonių finansinės ataskaitos: 

ĮGKFAĮ 5 str. 2 d. 
2 p. 

 

9.1. pavadinimas;   
9.2. kodas;   
9.3. buveinės adresas;   
9.4. informacija apie sprendimą atleisti nuo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
sudarymo; 

  

9.5. atleidimo nuo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo priežastys.   
10. Jeigu įmonė iš valstybės ar savivaldybės įmonės buvo pertvarkyta į akcinę ar 
uždarąją akcinę bendrovę, sudarant pirmąjį po pertvarkymo metinių finansinių 
ataskaitų rinkinį, išsami įmonės pertvarkymo informacija: 

35 VAS 20.1, 20.2, 
20.4, 20.6 p. 

 

10.1. sprendimo pertvarkyti įmonę aplinkybės;   
10.2. sprendimo pertvarkyti įmonę priėmimo data;   
10.3. naujos teisinės formos įmonės įstatų įregistravimo data;   
10.4. turto vertinimo diena ir ataskaitos pateikimo data;   
10.5. kita su įmonės pertvarkymu susijusi reikšminga informacija, turėjusi 
įtakos įmonės veiklai ir įstatinio kapitalo pasikeitimui. 

  

 
1 2 3 

I. Bendroji dalis 
11. Jeigu įmonė iš ūkinės bendrijos ar individualiosios įmonės buvo pertvarkyta į 
akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę, sudarant naujos teisinės formos įmonės 
metinių finansinių ataskaitų rinkinį, išsami įmonės pertvarkymo informacija: 

35 VAS 35.1, 35.2, 
35.4, 35.5 p. 

 

11.1. sprendimo pertvarkyti įmonę aplinkybės;   
11.2. sprendimo pertvarkyti įmonę priėmimo data;   
11.3. turto vertinimo diena ir ataskaitos pateikimo data;   
11.4. naujos teisinės formos įmonės įstatų įregistravimo data;   
11.5. kita su įmonės pertvarkymu susijusi reikšminga informacija, turėjusi 
įtakos įmonės veiklai ir įstatinio kapitalo pasikeitimui. 

  

II. Apskaitos politika 
1. Teisės aktai (pavyzdžiui, VAS), kuriais buvo vadovautasi tvarkant apskaitą ir 
sudarant finansines ataskaitas. 

6 VAS 8 p., 
ĮFAĮ 15 str. 6 d. 

  

2. Jeigu metinės finansinės ataskaitos parengtos nesilaikant apskaitos standartų ir 
bendrųjų apskaitos principų, nurodoma: 

1 VAS 23 p., 
ĮFAĮ 15 str. 14 d. 

  

2.1. priežastys;    
2.2. poveikis įmonės turtui, nuosavam kapitalui, įsipareigojimams, pajamoms ir 
sąnaudoms, pinigų srautams. 
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3. Išvardijami ir trumpai apibūdinami pagrindiniai reikšmingų straipsnių 
apskaitos principai, metodai ir taisyklės, kuriomis vadovaujantis buvo tvarkoma 
įmonės apskaita ir sudaromos finansinės ataskaitos. 

6 VAS 10 p.   

4. Jeigu per ataskaitinius metus buvo keičiama įmonės apskaitos politika, 
nurodoma: 

1 VAS 35.2 p., 
6 VAS 11 p., 7 VAS 
13.1, 13.2, 13.4 p. 

  

4.1. faktas, kad apskaitos politika buvo keičiama;    
4.2. apskaitos politikos pakeitimo priežastys;    
4.3. išvardijami ir apibūdinami pakeisti pagrindiniai reikšmingų straipsnių 
apskaitos principai, metodai ir taisyklės; 

   

4.4. jeigu buvo taikytas perspektyvinis apskaitos politikos keitimo būdas, – jo 
taikymo priežastys; 

   

4.5. kai praėjusių finansinių metų sumos perklasifikuojamos, atskleidžiamas 
kiekvieno straipsnio arba jų grupės klasifikavimo pakeitimo:  

   

4.5.1. pobūdis,     
4.5.2. priežastys.    

5. Jeigu rengdama finansines ataskaitas įmonės vadovybė žino faktų, galinčių 
kelti abejonių dėl įmonės sugebėjimo ateityje tęsti veiklą, nurodomi šie faktai. 

1 VAS 30.3 p.   

6. Jeigu finansinės ataskaitos rengiamos nesilaikant veiklos tęstinumo principo, 
tai turi būti atskleista, nurodant priežastį, kodėl įmonė nesilaiko šio principo. 

1 VAS 30.4 p.   

7. Nematerialiojo turto apskaitos politika ir jos pakeitimas. 13 VAS 66.2 p.   
8. Ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto apskaitos politika ir jos pakeitimai: 12 VAS 100.4–100.6, 

100.9 p. 
  

8.1. įmonės nusistatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertė;    
8.2. taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai 
pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes; 

   

8.3. reikšmingos prielaidos ir metodai, kuriais remiantis nustatoma investicinio 
turto tikroji vertė; 

   

8.4. kita svarbi informacija.    
9. Finansinio turto apskaitos politika: 18 VAS 62.1 p.   

9.1. finansinio turto pripažinimo kriterijai;    
9.2. investicijų apskaitos metodai;    
9.3. pinigų ir pinigų ekvivalentų apibūdinimas;    
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9.4. finansinio turto įvertinimo:     

9.4.1. būdai,    
9.4.2. prielaidos, nulėmusios jų pasirinkimą.    

10. Biologinio turto apskaitos politika: 17 VAS 31.1, 31.2 p.  
10.1. įmonės biologinio turto grupės, sudarytos atsižvelgiant į šio turto paskirtį 
ir numatomą naudojimo trukmę; 

  

10.2. būdai, kurie buvo taikomi kiekvienai įmonėje sukurto biologinio turto 
grupei įvertinti. 

  

11. Atsargų apskaitos politika: 9 VAS 18, 41.1 p.   
11.1. atsargoms vertinti taikyta apskaitos politika;    
11.2. savikainos nustatymo būdas;    
11.3. išlaidų grupės, įtraukiamos į gaminamos produkcijos savikainą.    

12. Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika: 18 VAS 62.1 p.   
12.1. finansinių įsipareigojimų pripažinimo kriterijai;    
12.2. finansinių įsipareigojimų įvertinimo:     

12.2.1. būdai,    
12.2.2. prielaidos, nulėmusios jų pasirinkimą.    

13. Pajamų pripažinimo apskaitos politika, paaiškinant, kokiais metodais 
nustatomas paslaugų teikimo sandorių įvykdymo lygis. 

10 VAS 38.1 p.   

14. Sąnaudų pripažinimo apskaitos politika. 11 VAS 34.1 p.   
15. Apskaitos politika, susijusi su segmentų informacija, ir jos pakeitimai. 34 VAS 20 p.   
16. Jeigu įmonė iš valstybės ar savivaldybės įmonės buvo pertvarkyta į akcinę ar 
uždarąją akcinę bendrovę, sudarant pirmąjį po pertvarkymo metinių finansinių 
ataskaitų rinkinį, apskaitos politikos pakeitimas po įmonės pertvarkymo. 

35 VAS 20.5 p.  

III. Aiškinamojo rašto pastabos 
* Apie atliktus apskaitos politikos pakeitimus nurodoma: 1 VAS 35.2 p., 

7 VAS 8, 9, 13.3, 
13.5 p. 

 

1. taikant retrospektyvinį būdą:   
1.1. kiekvieno perskaičiuoto finansinių ataskaitų straipsnio lyginamoji 
informacija, 

  

1.2. suma, kuria koreguojamos kiekvieno pateikiamo laikotarpio finansinės 
ataskaitos, 

  

1.3. jeigu dėl tam tikrų priežasčių nebuvo galimybės pateikti visos 
lyginamosios informacijos, – jos nepateikimo priežastys, 

  

1.4. kai praėjusių finansinių metų sumos perklasifikuojamos, – kiekvieno 
straipsnio arba jų grupės klasifikavimo pakeitimo sumos, 

  

1.5. jeigu praėjusių finansinių metų sumų perklasifikuoti neįmanoma, 
atskleidžiama: 

   

1.5.1. priežastis, dėl kurios sumos nebuvo perklasifikuotos,     
1.5.2. koregavimų, kurie būtų buvę atlikti, jeigu sumos būtų 
perklasifikuotos, pobūdis; 

   

2. taikant perspektyvinį būdą:   
2.1. poveikis, kurį daro apskaitos politikos pakeitimas einamojo ir 
ankstesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams, 

  

2.2. suma, kuria koreguojami finansinių ataskaitų straipsniai.   
* Apie reikšmingus apskaitinių įvertinimų tikslinimus nurodoma: 7 VAS 20 p.  

1. faktas, kad buvo tikslintas apskaitinis įvertinimas;   
2. apskaitinio įvertinimo tikslinimo priežastys;   
3. apskaitinio įvertinimo tikslinimo pobūdis ir poveikis;   
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4. suma, kuri daro įtaką ataskaitinio laikotarpio rezultatui;   
5. suma, kuri darys įtaką vėlesniems ataskaitiniams laikotarpiams;   
6. jeigu skaičiavimų atlikti negalima, tai turi būti nurodyta.   

* Apie esminių apskaitos klaidų taisymą nurodoma:  7 VAS 25, 27 p.  
1. klaidų pobūdis;   
2. ataskaitinio laikotarpio ir kiekvieno ankstesnio ataskaitinio laikotarpio 
koregavimų suma; 

  

3. koregavimų suma, susijusi su ankstesniais laikotarpiais ir palyginta su 
lyginamąja informacija; 

  

4. faktas, kad lyginamoji informacija buvo koreguota arba kad to atlikti 
neįmanoma. 

  

* Apie kiekvieną nematerialiojo turto grupę nurodoma: 13 VAS 66.1, 66.4–
66.8 p. 

 

1. naudingo tarnavimo laikas;   
2. įsigijimo (pasigaminimo) savikaina laikotarpio pradžioje ir pabaigoje;   
3. per ataskaitinį laikotarpį įsigyto (pasigaminto) nematerialiojo turto vertė;   
4. nurašyto turto vertė;   
5. vertės sumažėjimas ir jos atkūrimas;   
6. per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota amortizacijos suma ir pelno 
(nuostolių) ataskaitos straipsnis, kuriame ji parodyta; 

  

7. sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje;   
8. likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje;   
9. turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas, įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina; 

  

10. nematerialiojo turto, kuris amortizuojamas per ilgesnį negu 20 metų 
laikotarpį: 

  

10.1. likutinė vertė,   
10.2. priežastys, kodėl nustatytas toks amortizacijos laikotarpis;   

11. nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar tam tikros sutartys, 
likutinė vertė; 

  

12. nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų garantija, likutinė vertė;   
13. įmonės veikloje naudojamas nemokamai gautas nematerialusis turtas.   

* Apie prestižą nurodoma:  14 VAS 72 p.  
1. prestižo amortizacijos laikotarpis;   
2. pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, į kuriuos įtraukta prestižo 
amortizacija; 

  

3. prestižo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje;   
4. visi prestižo koregavimai, susiję su turto ar įsipareigojimų vertės 
pasikeitimais; 

  

5. sukaupta prestižo amortizacijos suma;   
6. prestižo amortizacijos suma, pripažinta sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį.   

* Apie neigiamą prestižą nurodoma:  14 VAS 73 p.  
1. neigiamo prestižo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje;   
2. laikotarpiai, kuriais neigiamas prestižas amortizuojamas;   
3. pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, kuriuose neigiamas prestižas 
pripažįstamas pajamomis arba kurių sąnaudas mažina; 

  

4. visas papildomas neigiamas prestižas, pripažintas per ataskaitinį laikotarpį;   
5. visi neigiamo prestižo koregavimai, atlikti dėl pasikeitusios turto ar 
įsipareigojimų vertės; 

  

6. sukaupta neigiamo prestižo amortizacijos suma;   
7. neigiamo prestižo amortizacijos suma, pripažinta pajamomis per ataskaitinį 
laikotarpį. 
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* Apie ilgalaikį materialųjį turtą nurodoma: 12 VAS 79, 100.1–
100.3, 100.7, 100.9–

100.12 p. 

 

1. apie kiekvieną ilgalaikio materialiojo, taip pat ir investicinio, turto, 
finansinėse ataskaitose parodomo įsigijimo savikaina, grupę: 

  

1.1. įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir 
pabaigoje, 

  

1.2. per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto vertė,   
1.3. per ataskaitinį laikotarpį perleisto turto vertė,   
1.4. nurašyto turto vertė,   
1.5. vertės sumažėjimas,   
1.6. per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas,   
1.7. sukauptas nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje,   
1.8. likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje;   

2. apie kiekvieną investicinio turto, finansinėse ataskaitose parodomo tikrąja 
verte, grupę: 

  

2.1. balansinė vertė laikotarpio pradžioje ir pabaigoje,   
2.2. per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto vertė,   
2.3. per ataskaitinį laikotarpį perleisto turto vertė,   
2.4. nurašyto turto vertė,   
2.5. per ataskaitinį laikotarpį į investicinio turto grupę iš kitų turto grupių 
perkelto turto vertė, 

  

2.6. per ataskaitinį laikotarpį iš investicinio turto grupės į kitas grupes 
perkelto turto vertė, 

  

2.7. tikrosios vertės pokytis per finansinius metus;   
3. pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas pelnas ar nuostoliai dėl investicinio 
turto tikrosios vertės pasikeitimo ir pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnis, 
kuriame jie parodyti; 

  

4. turto įkeitimai ir kiti nuosavybės teisių apribojimai;   
5. taikomos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos pagal ilgalaikio 
materialiojo turto grupes; 

  

6. jeigu turtas buvo perkainotas:   
6.1. priežastys, kodėl jis buvo perkainotas,    
6.2. perkainojimo periodiškumas,   
6.3. perkainojimo rezultatas;   

7. jeigu yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar tebenaudojamas:   
7.1. koks tai turtas,   
7.2. įsigijimo (pasigaminimo) savikaina;   

8. jeigu to paties turto viena dalis naudojama vien tik pajamoms iš turto 
nuomos ir (arba) turto vertės padidėjimo gauti, o kita dalis – prekėms gaminti, 
paslaugoms teikti arba administraciniams tikslams, – tų dalių reikšmingumo 
nustatymo kriterijai, dydis ir vertės; 

  

9. informacija apie laikinai nenaudojamą turtą.   
* Apie verslo jungimus nurodoma: 14 VAS 71, 74 p.  

1. sujungusių verslą įmonių pavadinimai ir veikla;   
2. sujungus verslą atsiradusios įmonės veiklos pradžios įregistravimas 
apskaitoje; 

  

3. veikla, kuri nutraukiama sujungus verslą;   
4. įsigytų akcijų, suteikiančių balsavimo teisę, skaičius;   
5. įsigijimo savikaina ir sumokėta arba mokėtina suma;   
6. kiekvienam verslo jungimui atskirai – atidėjiniai, sudaryti įmonės veiklai 
sumažinti arba nutraukti. 
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* Apie finansinį turtą nurodoma: 18 VAS 62.1.4, 62.2–
62.10 p. 

 

1. finansinio turto, skirto parduoti, grupės:   
1.1. įsigijimo savikaina;    
1.2. tikroji vertė;   
1.3. jeigu tikroji vertė nenustatoma arba nustatoma, bet nerodoma balanse, –
priežastys, dėl kurių tikroji vertė nenustatoma ar nerodoma; 

  

2. pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas pelnas ir nuostoliai dėl finansinio 
turto vertės pasikeitimo; 

  

3. taikytos diskonto normos;   
4. ilgalaikio finansinio turto:   

4.1. įsigijimo savikaina,    
4.2. balansinė vertė,   
4.3. balansinės vertės kitimas per ataskaitinį laikotarpį;   

5. sugrupuotos kitoms įmonėms suteiktos paskolos, nurodant:   
5.1. valiutą,    
5.2. palūkanas,    
5.3. atgavimo terminus,    
5.4. gautus užstatus,   
5.5. kitą svarbią informaciją;   

6. finansinio turto, laikomo iki išpirkimo termino:   
6.1. suma,   
6.2. išpirkimo terminai,    
6.3. palūkanos;   

7. pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, 
suma; 

  

8. didžiausios gautinų sumų grupės ir abejotinos skolos;   
9. pinigų ekvivalentų sumos;   
10. jeigu pasikeitus įmonės planams ar galimybėms finansinis turtas 
priskiriamas kitai finansinio turto grupei ir dėl to keičiamas įvertinimo būdas, 
pateikiama:  

   

10.1. lyginamoji informacija senuoju vertinimo būdu,    
10.2. lyginamoji informacija naujuoju vertinimo būdu,    
10.3. būdo pakeitimo priežastis.    

* Apie investicijas į asocijuotąsias įmones nurodoma: 15 VAS 8, 32.3, 32.4, 
33–35 p. 

  

1. informacija apie investicijas į atskiras asocijuotąsias įmones, apskaičiuotas 
nuosavybės metodu (jeigu asocijuotųjų įmonių finansinių ataskaitų duomenys 
investuotojui yra reikšmingi): 

   

1.1. susidaręs prestižas,    
1.2. prestižo amortizacija,     
1.3. investicijų vertė, patikslinta prestižo amortizacijos suma,    
1.4. asocijuotosios įmonės pelnas ar nuostoliai, tenkantys investuotojui,    
1.5. nebalansinėse sąskaitose užregistruota investuotojui tenkanti 
kiekvienos asocijuotosios įmonės nuostolių dalis (jeigu investuotojui 
tenkanti asocijuotosios įmonės nuostolių dalis yra didesnė už jo investicijos 
balansinę vertę);  

   

2. priežastys, dėl kurių sudarant finansines ataskaitas taikomas nuosavybės 
metodas, kai investuotojui priklauso akcijos, suteikiančios mažiau negu 
20 proc. balsų; 

   

3. priežastys, dėl kurių sudarant finansines ataskaitas netaikomas nuosavybės 
metodas, kai investuotojui priklauso akcijos, suteikiančios daugiau negu 
20 proc. balsų. 
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* Apie investicijas į jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties objektus 
nurodoma: 

37 VAS 31.1, 31.3–
31.7 p. 

  

1. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčių objektų aprašymas;    
2. investicijų į pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis kontroliuojamas 
įmones apskaitai taikomas metodas; 

   

3. su jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties objektais susijusi:    
3.1. ilgalaikio ir trumpalaikio turto dalis,     
3.2. po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų dalis,     
3.3. per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų 
dalis, 

   

3.4. pajamų ir sąnaudų dalis;    
4. su jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties objektu susiję nuostoliai (jeigu 
jie yra užregistruoti nebalansinėse sąskaitose); 

   

5. neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su investicijomis į jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutarties objektus:  

   

5.1. sumos,    
5.2. pobūdis;    

6. kiti reikšmingi faktai, susiję su jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties 
objektais. 

   

* Apie išvestines finansines priemones ar jų grupes nurodoma: 26 VAS 66 p.   
1. trumpas aprašymas, papildomai atskleidžiant reikšmingas sąlygas, kurios 
gali paveikti būsimųjų ataskaitinių laikotarpių pinigų srautų dydį; 

   

2. tikroji vertė balanso datą;    
3. tikrosios vertės pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;    
4. vertinimo būdai ir prielaidos, nulėmusios jų pasirinkimą, jeigu tikroji vertė 
negalėjo būti patikimai nustatyta; 

   

5. priežastys, kodėl tikroji vertė nenustatoma ar nenurodoma.    
* Apie apsidraudimo priemones nurodoma: 26 VAS 67 p.   

1. trumpas kiekvieno reikšmingo apdrausto objekto finansinės rizikos valdymo 
tikslų ir politikos aprašymas; 

   

2. apsidraudimo priemonių aprašymas;    
3. apdraustų objektų:    

3.1. aprašymas,    
3.2. tikroji vertė balanso datą;    

4. rizikos, nuo kurių apsidrausta, rūšys;    
5. apie apsidraudimo priemones planuojamiems sandoriams apdrausti:    

5.1. laikotarpiai, kada planuojami sandoriai turėtų būti įvykdyti,    
5.2. planuojamų sandorių, kurie yra apdrausti, tačiau nesitikima, kad bus 
vykdomi, aprašymas; 

   

6. apie apsidraudimo priemones, naudojamas apsidrausti nuo pinigų srautų ir 
grynosios investicijos į užsienio įmonę valiutos kurso pasikeitimo: 

   

6.1. suma, kuri buvo įtraukta į pelno (nuostolių) ataskaitą per ataskaitinį 
laikotarpį, 

   

6.2. perkainojimo rezervo (rezultatų) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 
(duomenys pateikiami lentelėje). 

   

* Apie kiekvienos turto grupės vertės sumažėjimą nurodoma: 23 VAS 44, 45 p.  
1. nuostolių dėl vertės sumažėjimo suma, pripažinta:   

1.1. pelno (nuostolių) ataskaitoje,   
1.2. per ataskaitinį laikotarpį nuosavo kapitalo sąskaitose;   
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2. panaikintų nuostolių dėl vertės sumažėjimo suma, pripažinta:   
2.1. pelno (nuostolių) ataskaitoje,   
2.2. per ataskaitinį laikotarpį nuosavo kapitalo sąskaitose;   

3. įvykiai ir aplinkybės, leidę pripažinti ar panaikinti nuostolius dėl vertės 
sumažėjimo; 

  

4. nuvertėjusio turto pobūdis ir trumpas aprašymas;   
5. ar turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja galimo 
pardavimo kaina ar naudojimo verte; 

  

6. jeigu turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis grynąja galimo 
pardavimo kaina, – grynosios galimo pardavimo kainos nustatymo būdas (t. y. 
ar pardavimo kaina buvo nustatyta remiantis aktyviąja rinka, ar kuriuo kitu 
būdu); 

  

7. jeigu turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo naudojimo verte, – 
diskonto normos, taikytos apskaičiuojant dabartinę ir ankstesnę (jeigu ji buvo 
apskaičiuojama) naudojimo vertę. 

  

* Apie biologinį turtą nurodoma: 17 VAS 31.3, 32, 33 
p. 

 

1. balansinė biologinio turto, kuris yra įkeistas ir kurio naudojimo teisė yra 
ribota, vertė; 

  

2. apie įmonėje sukurtą biologinį turtą, vertinamą tikrąja verte, atėmus 
pardavimo vietos išlaidas: 

  

2.1. biologinio turto įvertinimo tikrąja verte, atėmus pardavimo vietos 
išlaidas, rezultatai, 

  

2.2. informacija apie biologinio turto tikrosios vertės pokyčius pagal 
biologinio turto grupes per ataskaitinį laikotarpį: 

  

2.2.1. balansinė vertė laikotarpio pradžioje,   
2.2.2. padidėjimas dėl augalų ar gyvūnų atsiradimo,   
2.2.3. pasikeitimas dėl tikrosios vertės, atėmus pardavimo vietos 
išlaidas, pokyčių, 

  

2.2.4. padidėjimas dėl pirkimo,   
2.2.5. sumažėjimas dėl pardavimo,   
2.2.6. sumažėjimas dėl produkcijos gavimo,   
2.2.7. kiti pokyčiai,   
2.2.8. balansinė vertė laikotarpio pabaigoje;   

3. apie įmonėje sukurtą biologinį turtą, vertinamą įsigijimo (pasigaminimo) 
savikaina, pagal biologinio turto grupes: 

  

3.1. balansinė vertė laikotarpio pradžioje,   
3.2. padidėjimas dėl augalų ar gyvūnų atsiradimo,   
3.3. padidėjimas dėl prieaugio,   
3.4. padidėjimas dėl pirkimo,   
3.5. sumažėjimas dėl pardavimo,   
3.6. sumažėjimas dėl produkcijos gavimo,   
3.7. kiti pokyčiai,   
3.8. balansinė vertė laikotarpio pabaigoje.   

* Apie atsargas nurodoma: 9 VAS 41.2–41.8 p.  
1. bendroji balansinė atsargų vertė ir balansinė vertė pagal atsargų rūšis;   
2. grynąja galimo realizavimo verte į apskaitą įtrauktų atsargų balansinė vertė;   
3. nuvertinimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma;   
4. bet kurio nuvertinimo atstatymo:    

4.1. suma,    
4.2. aplinkybės ar įvykiai, dėl kurių buvo atstatytas atsargų nuvertinimas;   

5. įkeistų atsargų balansinė vertė;   
6. atsargos, esančios pas trečiuosius asmenis;   
7. jeigu apskaitoje buvo taikomas LIFO būdas, atsargos turi būti pateikiamos:   
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7.1. įkainotos LIFO ir FIFO būdais arba grynąja galimo realizavimo verte 
(atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė), 

  

7.2. parodomas šių verčių skirtumas.   
* Atskleidžiama informacija apie sukauptas pajamas ir ateinančių laikotarpių 
sąnaudas, jeigu jų sumos yra reikšmingos. 

2 VAS 23 p.  

* Apie kiekvieną neapibrėžtąjį turtą nurodoma: 19 VAS 30.3 p.  
1. trumpas apibūdinimas;   
2. galimas poveikis įmonės finansinei būklei.   

* Apie kiekvieną akcijų klasę nurodoma: 8 VAS 52.2 p.  
1. akcijų skaičius;   
2. akcijų nominalioji vertė;   
3. jeigu ataskaitiniais metais buvo išleista nauja akcijų emisija:   

3.1. akcijų emisijos kaina,   
3.2. išlaidų, kurios tiesiogiai priskirtos naujai akcijų emisijai, suma ir 
pobūdis; 

  

4. išleistų ir apmokėtų akcijų skaičius;   
5. išleistų ir neapmokėtų akcijų skaičius;   
6. akcijoms priskiriamos teisės ir (ar) apribojimai;   
7. akcijų, kurias turi dukterinės įmonės, skaičius;   
8. akcijų, kurias turi asocijuotosios įmonės, skaičius;   
9. savų akcijų skaičius.   

* Jeigu savininkų sprendimas didinti (mažinti) įstatinį kapitalą jau priimtas, 
bet pakeisti įstatai dar neįregistruoti, atskleidžiama informacija apie sprendimą 
didinti (mažinti) įstatinį kapitalą. 

8 VAS 13 p.  

* Nurodomi dividendai privilegijuotosioms akcijoms su kaupiamuoju dividendu, 
kuriems išmokėti nepakanka dividendams skirtos pelno dalies. 

8 VAS 52.4 p.  

* Pateikiamas siūlomas pelno (nuostolių) paskirstymo projektas. 1 VAS 31.1 p., 
8 VAS 52.5 p. 

 

* Apie kiekvieną rezervą nurodoma: 8 VAS 52.6 p.  
1. sudarymo tikslas;   
2. pobūdis;   
3. naudojimo apribojimai.   

* Apie dotacijas nurodoma: 21 VAS 8, 16 p.  
1. gautų ir gautinų dotacijų pobūdis, rūšys;   
2. gautinų dotacijų sumos;   
3. gautų dotacijų sumos;   
4. panaudotų dotacijų sumos;   
5. grąžintų dotacijų sumos;   
6. trumpas kitokių paramos formų:   

6.1. apibūdinimas,   
6.2. galimas poveikis įmonės finansinei būklei;   

7. neapibrėžtumų ir įsipareigojimų, susijusių su dotacijų ar paramos gavimu:   
7.1. apibūdinimas,   
7.2. galimas poveikis įmonės finansinei būklei.   

* Apie finansinius įsipareigojimus nurodoma: 18 VAS 62.2–62.4, 
62.11 p. 

 

1. finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis:   
1.1. tikroji vertė,   
1.2. jeigu tikroji vertė nenustatoma arba nustatoma, bet nerodoma balanse, 
priežastys, dėl kurių tikroji vertė nenustatoma ar nerodoma; 

  

2. pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas pelnas ir nuostoliai dėl finansinių 
įsipareigojimų vertės pasikeitimo; 

  

3. taikytos diskonto normos;   
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4. mokėtinos skolos ir gautos paskolos pagal jų padengimo laikotarpius, atskirai 
nurodant skolinius įsipareigojimus, kurių įvykdymą užtikrina valstybės 
garantija ir (arba) įmonės turtas. 

  

* Apie kiekvieną atidėjinį nurodoma: 19 VAS 30.1 p.  
1. trumpas apibūdinimas;   
2. numatomi padengimo laikotarpiai;   
3. balansinė vertė finansinių metų pradžioje;    
4. per metus sudarytų atidėjinių ir kitokio padidėjimo sumos;    
5. per metus panaudotos ar kitaip nurašytos sumos.   

* Apie kiekvieną neapibrėžtąjį įsipareigojimą nurodoma: 19 VAS 30.2 p.  
1. trumpas apibūdinimas;   
2. galimas poveikis įmonės finansinei būklei.   

* Atskleidžiama informacija apie sukauptas sąnaudas ir ateinančių laikotarpių 
pajamas, jeigu jų sumos yra reikšmingos. 

2 VAS 36 p.  

* Apie pajamas nurodoma: 3 VAS 21 p., 
10 VAS 38.2–38.6 p. 

 

1. prekių ar paslaugų mainų pajamų suma;   
2. paslaugų ir prekių pardavimo pajamų:   

2.1. rūšys,   
2.2. sumos;   

3. finansinės ir investicinės veiklos pajamų:   
3.1. rūšys,   
3.2. sumos;   

4. pagautės, jeigu sumos yra reikšmingos:   
4.1. pobūdis,   
4.2. suma;   

5. kitos reikšmingos pajamos.   
* Apie sąnaudas nurodoma: 3 VAS 21 p., 

11 VAS 34.2–34.5 p. 
 

1. personalo sąnaudos:   
1.1. darbo užmokesčio sąnaudos,   
1.2. socialinio draudimo sąnaudos,   
1.3. su pensijų įmokomis susijusios sąnaudos;   

2. netekimų, jeigu sumos yra reikšmingos:   
2.1. pobūdis,   
2.2. suma;   

3. su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos:   
3.1. finansinių ataskaitų audito,   
3.2. užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų,   
3.3. konsultacijų mokesčių klausimais,   
3.4. kitų paslaugų;   

4. kitos reikšmingos sąnaudų sumos.   
* Apie statybos ir kitas ilgalaikes sutartis nurodoma: 25 VAS 36, 37 p.  

1. sutarties pajamų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis pelno 
(nuostolių) ataskaitoje; 

  

2. metodai, taikyti ataskaitinio laikotarpio sutarčių pajamoms pripažinti (pagal 
sutarties darbų įvykdymo lygį arba pagal išlaidas, kurios, tikėtina, bus 
padengtos); 

   

3. būdai, taikyti statybos sutarčių darbų įvykdymo lygiui nustatyti;    
4. pagal visas statybos sutartis susidariusių nebaigtų vykdyti sutarčių išlaidų ir 
pripažinto pelno (atėmus pripažintą nuostolį) sumos, sukauptos iki balanso 
datos; 

  

5. gautų avansų suma;   
6. sulaikyto mokėjimo suma.   
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Apie atlygį darbuotojams nurodoma: 31 VAS 54 p.  
1. pagal apibrėžtų įmokų planus sąnaudomis pripažinta suma;   
2. pagal apibrėžtų išmokų planus:   

2.1. pripažinto turto tikroji vertė,   
2.2. pripažintų įsipareigojimų dabartinė vertė,   
2.3. suma, kuri buvo įtraukta į pelno (nuostolių) ataskaitą;   

3. kita reikšminga informacija.   
* Apie pelno mokestį, apskaitomą kaupimo principu, nurodoma: 24 VAS 42, 43 p.  

1. ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos;   
2. visi praėjusių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio taisymai, apskaitoje 
parodyti einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu; 

  

3. atidėtojo mokesčio sąnaudų (pajamų) suma, susijusi su laikinųjų skirtumų 
atsiradimu ir išnykimu, paaiškinant reikšmingas sumas; 

  

4. atidėtojo mokesčio sąnaudų (pajamų) suma, susijusi su pelno mokesčio tarifų 
ar Pelno mokesčio įstatymo pakeitimais, suskaidant reikšmingas sumas; 

  

5. nauda, atsirandanti iš anksčiau nepripažintų praėjusio ataskaitinio laikotarpio 
mokestinių nuostolių ar laikinųjų skirtumų, kuriais mažinamos ataskaitinio 
laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos; 

  

6. atidėtojo mokesčio sąnaudos (pajamos), atsirandančios iš atidėtojo mokesčio 
turto vertės sumažėjimo (ankstesnio nurašymo panaikinimo); 

  

7. pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) suma, susijusi su tais apskaitos politikos 
pakeitimais ir esminėmis klaidomis, kurie buvo taisomi perspektyviai; 

  

8. bendra ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio ir atidėtojo mokesčio suma, 
susijusi su operacijomis, registruojamomis nuosavo kapitalo sąskaitose; 

  

9. pelno mokesčio sąnaudos (pajamos), susijusios su ataskaitiniu laikotarpiu 
pripažintais ypatingaisiais straipsniais; 

  

10. pelno mokesčio tarifų pakitimas per ataskaitinį laikotarpį;   
11. įskaitomųjų laikinųjų skirtumų ir nepanaudotų mokestinių nuostolių, 
kuriems atidėtojo mokesčio turto nebuvo apskaičiuota:  

  

11.1. suma,   
11.2. termino pabaiga;   

12. reikšmingas pelno mokesčio tarifų ar mokesčių įstatymų pakeitimų poveikis 
ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčiui ir atidėtajam mokesčiui, jeigu šie 
pakeitimai priimami ar paskelbiami po balanso datos. 

  

* Apie lizingą ir atgalinį lizingą nurodoma: 20 VAS 28, 29, 52 p.  
1. lizingo gavėjo aiškinamajame rašte:   

1.1. pagal lizingo sutartį naudojamo turto likutinė vertė balanso datą pagal 
kiekvieną turto grupę, 

  

1.2. pagal lizingo sutartį mokėtinų minimalių įmokų suma kiekvienu šių 
laikotarpių: 

  

1.2.1. per vienerius metus,   
1.2.2. per penkerius metus,   
1.2.3. po penkerių metų,   

1.3. neapibrėžtieji nuompinigiai (jeigu buvo mokami):   
1.3.1. suma,   
1.3.2. susidarymo priežastys,   

1.4. jeigu sudaromos sublizingo sutartys – ateityje gautinų minimalių įmokų 
suma, 

  

1.5. bendroji informacija apie lizingo sutartį ir jos pakeitimus, jeigu buvo 
daryti; 

  

2. lizingo davėjo aiškinamajame rašte:   
2.1. bendrųjų investicijų į lizingą suma ir gautinos palūkanos šiais 
laikotarpiais: 

  

2.1.1. per vienerius metus,   
2.1.2. per penkerius metus,   
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2.1.3. po penkerių metų,   
2.2. neuždirbtos finansinės pajamos,   
2.3. negarantuotos likvidacinės vertės,   
2.4. neapibrėžtieji nuompinigiai, kurie pripažįstami pajamomis,   
2.5. reikšmingų lizingo sutarčių apibūdinimas.   

* Apie nuomą ir atgalinę nuomą nurodoma: 20 VAS 46, 47, 51 p.  
1. nuomininko aiškinamajame rašte:   

1.1. nuomos mokesčio dydžiai,    
1.2. nuomos laikotarpiai,   
1.3. kita svarbi informacija apie nuomos sutartis;   

2. nuomotojo aiškinamajame rašte: .  
2.1. išnuomoto turto vertės,   
2.2. nuomos laikotarpiai,   
2.3. galimybė pratęsti nuomos laikotarpius,   
2.4. kita svarbi nuomos sutarčių informacija.   

* Apie panaudą nurodoma: 20 VAS 62, 63 p.  
1. panaudos gavėjo aiškinamajame rašte:   

1.1. panaudos laikotarpis,   
1.2. galimybė pratęsti panaudos laikotarpį,   
1.3. kita svarbi informacija apie panaudos sutartį;   

2. panaudos davėjo aiškinamajame rašte:   
2.1. pagal panaudos sutartį perduoto turto vertė,   
2.2. panaudos laikotarpis,   
2.3. galimybė pratęsti panaudos laikotarpį,   
2.4. kita reikšminga informacija apie panaudos sutartį.   

* Apie valiutinius straipsnius nurodoma: 22 VAS 23 p.  
1. valiutos kursų skirtumų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis 
ir sąnaudomis; 

  

2. nuosavo kapitalo dalyje pateikti valiutos kursų skirtumų sumų likučiai 
laikotarpio pradžioje ir pabaigoje; 

  

3. svarbūs valiutos kursų pasikeitimai, darantys reikšmingą įtaką finansinių 
ataskaitų straipsniams po balanso datos. 

  

* Pateikiamas trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių apibūdinimas, kurių 
neatskleidimas gali daryti reikšmingą įtaką įmonės finansinių ataskaitų rinkinio 
vartotojų galimybei priimti sprendimus. 

19 VAS 30.4 p.  

* Apie susijusius asmenis nurodoma: 15 VAS 32.1, 32.2 p., 
30 VAS 10–12 p., 

37 VAS 31.2 p. 

 

1. kiekvienos asocijuotosios įmonės:   
1.1. pavadinimas,   
1.2. teisinė forma,   
1.3. buveinė,   
1.4. veiklos pobūdis,    
1.5. valdoma dalis procentais asocijuotosios įmonės kapitale,    
1.6. balsų, kuriuos suteikia turimos akcijos, dalis procentais (jeigu turimų 
akcijų skaičius skiriasi nuo jų suteikiamų balsų skaičiaus), 

  

1.7. ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai),   
1.8. nuosavo kapitalo dydis;   

2. kiekvienos dukterinės įmonės:   
2.1. pavadinimas,   
2.2. teisinė forma,   
2.3. buveinė,   
2.4. veiklos pobūdis,    
2.5. valdoma dalis,    
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2.6. ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai),   
2.7. nuosavo kapitalo dydis;   

3. kiekvieno bendrai kontroliuojamo jungtinės veiklos sutarties objekto:   
3.1. pavadinimas,   
3.2. teisinė forma,   
3.3. buveinė,   
3.4. veiklos pobūdis,   
3.5. valdoma dalis,   
3.6. ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai),   
3.7. nuosavo kapitalo dydis;   

4. patronuojančios įmonės ar įmonių, galinčių įmonei daryti reikšmingą 
poveikį: 

  

4.1. pavadinimas,   
4.2. teisinė forma,   
4.3. buveinė,   
4.4. jos valdoma dalis,   
4.5. jeigu įmonei lemiamą ar jai reikšmingą poveikį daro vienas ar keli 
fiziniai asmenys, nurodomas šis faktas ir jų valdoma dalis; 

  

5. vadovaujančiosios patronuojančios įmonės:   
4.1. pavadinimas,   
4.2. teisinė forma,   
4.3. buveinė;   

6. įmonės vadovų:   
6.1. skaičius,    
6.2. per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį kiekvienai vadovų grupei 
priskaičiuotos sumos ir neišmokėtas likutis ataskaitinių metų pabaigoje; 

  

7. per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį kitiems susijusiems fiziniams 
asmenims: 

  

7.1. priskaičiuota bendra suma,   
7.2. neišmokėtas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;   

8. įmonės vadovams ir kitiems susijusiems fiziniams asmenims priskaičiuotos 
sumos detalizuojamos pagal jų pobūdį: 

  

8.1. susijusios su darbo santykiais, išskiriant:   
8.1.1. pagrindinį darbo užmokestį,    
8.1.2. išeitines kompensacijas,   
8.1.3. premijas,   
8.1.4. kitą atlygį,   

8.2. išmokas akcijomis,   
8.3. neatlygintinai perduoto turto arba suteiktų paslaugų vertė,   
8.4. kitos reikšmingos sumos.   

* Jeigu per ataskaitinį laikotarpį tarp įmonės ir susijusių asmenų buvo sandorių, 
papildomai nurodoma: 

30 VAS 13–17 p.  

1. Apie sandorius su susijusiais asmenimis:   
1.1. sandorių pobūdis,   
1.2. ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio sandorių sumos,   
1.3. skolos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir atsiskaitymo sąlygos,   
1.4. per ataskaitinį laikotarpį pripažinta abejotinų skolų suma,   
1.5. suteiktos garantijos ir laidavimai,   
1.6. kita reikšminga informacija;   

2. informacija apie sandorius tarp susijusių asmenų, išskyrus tuos, kurių 
reikšmingumas reikalauja informaciją apie susijusį asmenį atskleisti atskirai, 
pateikiama grupuojant: 

  

2.1. patronuojanti įmonė,   
2.2. reikšmingą balsų skaičių turintys akcininkai,   
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2.3. įmonės, bendrai kontroliuojančios finansinių ataskaitų rinkinį teikiančią 
įmonę, 

  

2.4. dukterinės įmonės,   
2.5. asocijuotosios įmonės,   
2.6. pagal jungtinės veiklos sutartis kontroliuojamos įmonės,   
2.7. įmonės vadovai,   
2.8. kiti susiję asmenys;   

3. atskirai pateikiama informacija apie reikšmingus sandorius tarp susijusių 
asmenų, sudarytus kitokiomis negu rinkos sąlygomis. 

  

* Apie segmentus nurodoma: 34 VAS 13–20 p.  
1. segmentų atskyrimo požymiai;   
2. verslo dalys, iš kurių atskiri segmentai gauna pajamų;   
3. apskaičiuotas kiekvieno teiktino segmento pelnas (nuostoliai);   
4. kiekvieno teiktino segmento turto vertė, jei tokia informacija nuolat 
pateikiama įmonės vadovybei; 

  

5. kiekvieno teiktino segmento įsipareigojimų vertė, jei tokia informacija nuolat 
pateikiama įmonės vadovybei; 

  

6.apie kiekvieną teiktiną segmentą:   
6.1. ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio segmento pajamos, 
išskiriant: 

  

6.1.1. iš sandorių su išorės klientais gautas pajamas, jei tokių buvo,   
6.1.2. iš sandorių su kitais segmentais autas pajamas, jei tokių buvo;   

6.2. ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio segmento palūkanų 
pajamos ir sąnaudos; 

  

6.3. turto nusidėvėjimas ir amortizacija;   
6.4. įmonių grupei tenkanti susijusių įmonių pelno (nuostolių) dalis, 
parodoma taikant nuosavybės metodą; 

  

6.5. pelno mokesčio sąnaudos arba pajamos;   
6.6. atidėtojo pelno mokestis;   
6.7. kiti svarbūs nepiniginių straipsnių duomenys;   

7. įmonės (įmonių grupės) finansinėse ataskaitose pateikiama:   
7.1. teiktiniems segmentams nepriskiriamos pajamos, sąnaudos ir pelnas 
(nuostoliai) atitinkamuose pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniuose, 

  

7.2. teiktiniems segmentams nepriskiriami turtas ir įsipareigojimai 
atitinkamuose balanso straipsniuose; 

  

8. apie turimus segmentus, apie kuriuos informacija finansinėse ataskaitose 
nebuvo atskleista pateikiant kitų segmentų duomenis, pateikiama: 

  

8.1. iš sandorių su išorės klientais gautos pajamos:   
8.1.1. priskiriamos šaliai, kurioje yra įmonės nuolatinė buveinė,   
8.1.2. priskiriamos visoms užsienio šalims, iš kurių gautos pajamos;   

8.2. ilgalaikis turtas, išskyrus finansines priemones:   
8.2.1. esantis šalyje, kurioje yra įmonės nuolatinė buveinė,   
8.2.2. esantis visose užsienio šalyse, kuriose įmonė jo turi;   

8.3. atidėtojo pelno mokesčio turtas:   
8.3.1. esantis šalyje, kurioje yra įmonės nuolatinė buveinė,   
8.3.2. esantis visose užsienio šalyse, kuriose įmonė jo turi;   

8.4. atlygio darbuotojams turtas ir teisės, susijusios su pensijų ir draudimo 
sutartimis: 

  

8.4.1. esantys šalyje, kurioje yra įmonės nuolatinė buveinė,   
8.4.2. esantys visose užsienio šalyse, kuriose įmonė jų turi;   

9. jei iš sandorių su vienu išorės klientu gautos pajamos sudaro 10 ar daugiau 
procentų įmonės pajamų, parodoma: 

  

9.1. pajamų suma, gauta iš tokio kliento,   
9.2. segmentas ar segmentai, iš kurių gautos pajamos;   
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III. Aiškinamojo rašto pastabos 

10. Pajamos, sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai, kurie negali būti pagrįstai 
priskiriami nustatytiems segmentams, pateikiami atskirai. 

  

* Jeigu įmonė iš valstybės ar savivaldybės įmonės buvo pertvarkyta į akcinę 
ar uždarąją akcinę bendrovę, sudarant pirmąjį po pertvarkymo metinių 
finansinių ataskaitų rinkinį, išsami įmonės pertvarkymo informacija: 

35 VAS 20.2, 20.3p.  

1. turto vertinimo rezultatai;    
2. turto vertės koregavimo įtaka finansinių ataskaitų straipsniams;   
3. pertvarkymo balansas turto vertinimo dieną;    
4. pelno (nuostolių) ataskaita už laikotarpį, pasibaigiantį turto vertinimo dieną.   

* Jeigu įmonė iš ūkinės bendrijos ar individualiosios įmonės buvo pertvarkyta 
į akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę, sudarant naujos teisinės formos įmonės 
metinių finansinių ataskaitų rinkinį, išsami įmonės pertvarkymo informacija: 

35 VAS 35.2, 35.3 p.  

1. turto vertinimo rezultatai;   
2. turto vertės koregavimo įtaka finansinių ataskaitų straipsniams;   
3. pertvarkymo balansas turto vertinimo dieną;   
4. pelno (nuostolių) ataskaita, jeigu ji buvo sudaroma, už laikotarpį, 
pasibaigiantį turto vertinimo dieną. 

  

Šaltinis: http://www.paciolis.lt/lt/sara/finansiniu_ataskaitu_rinkiniai#mfafar 
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15 priedo tęsinys 
Metinio pranešimo parengimo atmintinė 

 
Atskleistina informacija Reglamentuojantis 

teisės aktas  
1. Objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga. ĮFAĮ 25 str. 2 d. 1 p.  
2. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, 
apibūdinimas. 

ĮFAĮ 25str. 2 d. 1 p.  

3. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė. ĮFAĮ 25str. 2 d. 2 p.  
4. Su aplinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija. ĮFAĮ 25str. 2 d. 2 p.  
5. Nuorodos ir papildomi metinėse finansinėse ataskaitose pateiktų duomenų 
paaiškinimai. 

ĮFAĮ 25str. 2 d. 3 p.  

6. Visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų: ĮFAĮ 25str. 2 d. 4 p.  
6.1. skaičius;   
6.2. nominalioji vertė;   
6.3. įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro.   

7. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų: ĮFAĮ 25str. 2 d. 5 p.  
7.1. skaičius;   
7.2. jų nominalioji vertė;   
7.3. įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro.   

8. Informacija apie apmokėjimą už savas akcijas, jeigu jos įsigyjamos ar 
perleidžiamos už užmokestį. 

ĮFAĮ 25str. 2 d. 6 p.  

9. Įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys. ĮFAĮ 25str. 2 d. 7 p.  
10. Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes. ĮFAĮ 25str. 2 d. 8 p.  
11. Svarbūs įvykiai, įvykę finansiniams metams pasibaigus. ĮFAĮ 25str. 2 d. 9 p.  
12. Įmonės veiklos planai ir prognozės. ĮFAĮ 25str. 2 d. 10 p.  
13. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą. ĮFAĮ 25str. 2 d. 11 p.  
14. Kai įmonė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonės 
turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus: 

ĮFAĮ 25str. 2 d. 12 p.  

14.1. finansinės rizikos valdymo tikslai;   
14.2. naudojamos numatomų sandorių pagrindinių grupių apsidraudimo 
priemonės, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita; 

  

14.3. įmonės kainų rizikos mastas;   
14.4. kredito rizikos mastas;   
14.5. likvidumo rizikos mastas;   
14.6. pinigų srautų rizikos mastas.   

 
Pastaba: įmonės, turinčios teisę sudaryti sutrumpintas finansines ataskaitas ir nesudaryti pinigų srautų 
ataskaitos, metinio pranešimo gali nerengti. Tokiu atveju aiškinamajame rašte jos turi atskleisti 6–9 
pozicijose nurodytą informaciją (ĮFAĮ 25 str. 5 d.) 
Šaltinis: http://www.paciolis.lt/lt/sara/finansiniu_ataskaitu_rinkiniai#mfafar 
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16 priedas 
 

(Pavyzdinė sutrumpinto balanso forma) 
                                                    
            
      (įmonės pavadinimas)     
            
      (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)     
                                                    
                                        PATVIRTINTA     
                                               
                                        (data)      

        
  

    20   m.   d. BALANSAS   
protokolo 
Nr.        

                                                     
                Nr.                    
              (ataskaitos sudarymo data)                  
                                                     
                         
  (ataskaitinis laikotarpis)                   (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)  
  

  
TURTAS 

Pasta-   
bos    
Nr. 

Finansiniai                
metai 

Praėję       
finansiniai       

metai 

 
   
   
  A. ILGALAIKIS TURTAS      
  I. NEMATERIALUSIS TURTAS      
  II. MATERIALUSIS TURTAS      
  III. FINANSINIS TURTAS      
  IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS      
  B. TRUMPALAIKIS TURTAS      

  
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 

NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 
  

  
 

  II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS      
  III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS      
  IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI      
    TURTO, IŠ VISO:      
           
           
    NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      
  C. NUOSAVAS KAPITALAS      
  I. KAPITALAS      
  II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)      
  III. REZERVAI      
  IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)      
  D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS      
  E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      

  
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   
  

 

  
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   
  

 

    
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, 

IŠ VISO:      
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  (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)     (parašas)         (vardas ir pavardė)  

 
 
 
 

16 priedo tęsinys 
(Pavyzdinė sutrumpintos pelno (nuostolio) ataskaitos forma) 

                                                    
            
      (įmonės pavadinimas)     
            
      (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)     
                                        PATVIRTINTA   
                                               
                                        (data)      

                                        
protokolo 
Nr.       

                                                     
              20   m.   d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA   
                                                     
                Nr.                    
              (ataskaitos sudarymo data)                  
                                                     
                         
  (ataskaitinis laikotarpis)                   (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)  
  

Eil. 
Nr. Straipsniai 

Pasta-   
bos    
Nr. 

Finansiniai                
metai 

Praėję       
finansiniai       

metai 

 
   
   
  I. PARDAVIMO PAJAMOS        
  II. PARDAVIMO SAVIKAINA        
  III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)      
  IV. VEIKLOS SĄNAUDOS      
  V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)      
  VI. KITA VEIKLA      
  VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA      
  VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)      
  IX. PAGAUTĖ      
  X. NETEKIMAI      

  XI. 
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ      

  XII. PELNO MOKESTIS      
  XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)      
                                                     
                     
  (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)     (parašas)         (vardas ir pavardė)  
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16 priedo tęsinys 
Sutrumpinto aiškinamojo rašto parengimo atmintinė 

 
Atskleistina informacija Reglamentuojantis 

teisės aktas  
1 2 3 

I. Bendroji dalis 
1. Įmonės įregistravimo data. 6 VAS 8.1 p.  
2. Patronuojančios ir vadovaujančiosios patronuojančios įmonės (jeigu įmonė 
priklauso įmonių grupei): 

6 VAS 8.2 p.  

2.1. pavadinimai;   
2.2. kodai;   
2.3. buveinės.   

3. Jeigu įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvis, – to 
juridinio asmens: 

6 VAS 8.3 p.  

3.1. pavadinimas;   
3.2. kodas;   
3.3. buveinė;   
3.4. teisinė forma.   

4. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius. 6 VAS 8.4 p.  
5. Dukterinių, asocijuotųjų ir pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį 
kontroliuojamų įmonių:  

6 VAS 8.4 p.  

5.1. pavadinimai;   
5.2. kodai;   
5.3. buveinės.   

6. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. 6 VAS 8.5 p.  
7. Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius per ataskaitinius ir praėjusius 
ataskaitinius metus arba darbuotojų skaičius ataskaitinių ir praėjusių ataskaitinių 
metų pabaigoje. 

6 VAS 8.6 p.  

8. Jeigu įmonės finansiniai metai yra trumpesni arba ilgesni kaip 12 mėnesių: 1 VAS 34.2 p.  
8.1. finansinių metų pakeitimo priežastys;   
8.2. pastaba, kad pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų 
ataskaitų duomenys negali būti lyginami su praėjusių finansinių metų 
duomenimis. 

  

9. Jeigu įmonė yra patronuojanti, tačiau, būdama kitos įmonių grupės dukterine 
įmone ir vadovaudamasi ĮGKFAĮ 5 straipsnio nuostatomis, konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų nesudaro, nurodoma patronuojančios įmonės, į kurios 
rengiamas konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtrauktos įmonės ir jos 
dukterinių įmonių finansinės ataskaitos: 

ĮGKFAĮ 5 str. 2 d. 
2 p. 

 

9.1. pavadinimas;   
9.2. kodas;   
9.3. buveinės adresas;   
9.4. informacija apie sprendimą atleisti nuo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
sudarymo; 

  

9.5. atleidimo nuo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo priežastys.   
II. Apskaitos politika 

1. Teisės aktai (pavyzdžiui, VAS), kuriais buvo vadovautasi tvarkant apskaitą ir 
sudarant finansines ataskaitas. 

6 VAS 9 p., 
ĮFAĮ 15 str. 6 d. 

  

2. Jeigu metinės finansinės ataskaitos parengtos nesilaikant apskaitos standartų ir 
bendrųjų apskaitos principų, nurodoma: 

1 VAS 25 p., 
ĮFAĮ 15 str. 14 d. 

  

2.1. priežastys;    
2.2. poveikis įmonės turtui, nuosavam kapitalui, įsipareigojimams, pajamoms ir 
sąnaudoms, pinigų srautams. 
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3. Išvardijami ir trumpai apibūdinami pagrindiniai reikšmingų straipsnių 
apskaitos principai, metodai ir taisyklės, kuriomis vadovaujantis buvo tvarkoma 
įmonės apskaita ir sudaromos finansinės ataskaitos. 

6 VAS 11 p.   

4. Jeigu per ataskaitinius metus buvo keičiama įmonės apskaitos politika, 
nurodoma: 

1 VAS 38.3 p., 
6 VAS 12, 17 p., 

7 VAS 13.1, 13.2, 
13.4 p. 

  

4.1. faktas, kad apskaitos politika buvo keičiama;    
4.2. apskaitos politikos pakeitimo priežastys;    
4.3. išvardijami ir apibūdinami pakeisti pagrindiniai reikšmingų straipsnių 
apskaitos principai, metodai ir taisyklės; 

   

4.4. jeigu buvo taikytas perspektyvinis apskaitos politikos keitimo būdas, – jo 
taikymo priežastys; 

   

4.5. kai praėjusių finansinių metų sumos perklasifikuojamos, atskleidžiamas 
kiekvieno straipsnio arba jų grupės klasifikavimo pakeitimo:  

   

4.5.1. pobūdis;    
4.5.2. priežastys.    

5. Jeigu rengdama finansines ataskaitas įmonės vadovybė žino faktų, kurie gali 
kelti abejonių dėl įmonės sugebėjimo ateityje tęsti veiklą, nurodomi šie faktai. 

1 VAS 33.3 p.   

6. Jeigu finansinės ataskaitos rengiamos nesilaikant veiklos tęstinumo principo, 
tai turi būti atskleista, nurodant priežastį, kodėl įmonė nesilaiko šio principo. 

1VAS 33.4 p.   

III. Aiškinamojo rašto pastabos 
* Jeigu kitose finansinėse ataskaitose nepateikta visa lyginamoji informacija 
arba jos dalis, nurodomos jos nepateikimo priežastys. 

6 VAS 17 p.  

* Apie esminių apskaitos klaidų taisymą nurodoma:  6 VAS 18 p., 
7 VAS 25, 27 p. 

 

1. klaidų pobūdis;   
2. ataskaitinio laikotarpio ir kiekvieno ankstesnio ataskaitinio laikotarpio 
koregavimų suma; 

  

3. koregavimų suma, susijusi su ankstesniais laikotarpiais ir palyginta su 
lyginamąja informacija; 

  

4. faktas, kad lyginamoji informacija buvo koreguota arba kad to atlikti 
neįmanoma. 

  

* Apie atliktus apskaitos politikos pakeitimus nurodoma: 1 VAS 38.3 p., 
6 VAS 17 p., 7 VAS 

8, 9, 13.3, 13.5 p. 

 

1. taikant retrospektyvinį būdą:   
1.1. kiekvieno perskaičiuoto finansinių ataskaitų straipsnio lyginamoji 
informacija, 

  

1.2. suma, kuria koreguojamos kiekvieno pateikiamo laikotarpio finansinės 
ataskaitos, 

  

1.3. jeigu dėl tam tikrų priežasčių nebuvo galimybės pateikti visos 
lyginamosios informacijos, – jos nepateikimo priežastys, 

  

1.4. kai praėjusių finansinių metų sumos perklasifikuojamos, – kiekvieno 
straipsnio arba jų grupės klasifikavimo pakeitimo sumos, 

  

1.5. jeigu praėjusių finansinių metų sumų perklasifikuoti neįmanoma, 
atskleidžiama: 

   

1.5.1. priežastis, dėl kurios sumos nebuvo perklasifikuotos,    
1.5.2. koregavimų, kurie būtų buvę atlikti, jeigu sumos būtų 
perklasifikuotos, pobūdis; 

   

2. taikant perspektyvinį būdą:   
2.1. poveikis, kurį daro apskaitos politikos pakeitimas einamojo ir 
ankstesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams, 
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2.2. suma, kuria koreguojami finansinių ataskaitų straipsniai.   
* Apie reikšmingus apskaitinių įvertinimų tikslinimus nurodoma: 6 VAS 18 p., 

7 VAS 20 p. 
 

1. faktas, kad buvo tikslintas apskaitinis įvertinimas;   
2. apskaitinio įvertinimo tikslinimo priežastys;   
3. apskaitinio įvertinimo tikslinimo pobūdis ir poveikis;   
4. suma, kuri daro įtaką ataskaitinio laikotarpio rezultatui;   
5. suma, kuri darys įtaką vėlesniems ataskaitiniams laikotarpiams;   
6. jeigu skaičiavimų atlikti negalima, tai turi būti nurodyta.   

* Jeigu konkretus turtas yra susijęs su daugiau kaip vienu balanso turto dalies 
straipsniu, nurodoma:  

6 VAS 19 p.  

1. visa to turto balansinė vertė;   
2. sumos atskiruose balanso straipsniuose.   

* Apie nematerialųjį turtą nurodoma: 6 VAS 21 p.  
1. turto nuvertėjimo suma (jeigu nematerialusis turtas nuvertėjo ir pelno 
(nuostolių) ataskaitoje buvo pripažintos jo nuvertėjimo sąnaudos ir jeigu pelno 
(nuostolių) ataskaitoje jos nėra parodytos atskira eilute); 

  

2. turto nuvertėjimo sumažinimo suma (jeigu ankstesniais ataskaitiniais 
laikotarpiais pripažintas turto nuvertėjimas buvo sumažintas ir jeigu pelno 
(nuostolių) ataskaitoje sumažinimo suma neparodyta atskira eilute); 

  

3. jeigu prestižo amortizacijos laikotarpis ilgesnis nei penkeri metai: 6 VAS 22 p.  
3.1. amortizacijos laikotarpis;   
3.2. motyvai, kodėl nustatytas toks laikotarpis.   

* Apie ilgalaikį materialųjį turtą nurodoma: 6 VAS 21 p.  
1. turto nuvertėjimo suma (jeigu ilgalaikis materialusis turtas nuvertėjo ir pelno 
(nuostolių) ataskaitoje buvo pripažintos turto nuvertėjimo sąnaudos ir jeigu 
pelno (nuostolių) ataskaitoje jos nėra parodytos atskira eilute); 

  

2. turto nuvertėjimo sumažinimo suma (jeigu ankstesniais ataskaitiniais 
laikotarpiais pripažintas turto nuvertėjimas buvo sumažintas ir jeigu pelno 
(nuostolių) ataskaitoje jis nėra parodytas atskira eilute). 

  

* Apie finansinį turtą, kuris apskaitomas tikrąja verte, nurodoma: 6 VAS 23 p.  
1. kaip nustatoma finansinio turto tikroji vertė;   
2. finansinio turto tikrosios vertės nustatymo prielaidos;   
3. kiekvienos finansinio turto grupės tikrosios vertės pokyčiai per ataskaitinį 
laikotarpį (jeigu pelno (nuostolių) ataskaitoje jie neparodyti atskira eilute). 

  

* Apie kiekvieną išvestinių finansinių priemonių grupę nurodoma: 6 VAS 24 p.  
1. trumpas apibūdinimas;   
2. tikrosios vertės pokyčiai (jeigu pelno (nuostolių) ar nuosavo kapitalo 
pokyčių ataskaitose jie neparodyti atskira eilute); 

  

3. svarbios sąlygos, kurios gali paveikti būsimųjų grynųjų pinigų srautų dydį, 
periodiškumą ir stabilumą. 

  

* Apie dukterines ir asocijuotąsias įmones nurodoma: 6 VAS 25 p.  
1. dukterinės (asocijuotosios) įmonės veiklos pobūdis;   
2. valdoma dukterinės (asocijuotosios) įmonės dalis;   
3. dukterinės (asocijuotosios) įmonės nuosavo kapitalo dydis;   
4. dukterinės (asocijuotosios) įmonės ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas.   

* Apie kiekvieną atsargų grupę nurodoma (jeigu kitose finansinėse ataskaitose ši 
informacija nepateikta): 

6 VAS 26 p.  

1. balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje;   
2. atsargų nuvertinimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma;   
3. atsargų nuvertinimo sumažinimo suma.   

* Apie įmonės įstatinį kapitalą nurodoma: 6 VAS 27 p.  
1. kiekvienos akcijų klasės:    

1.1. akcijų skaičius,    
1.2. nominalioji vertė;   
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1 2 3 
2. per ataskaitinius metus išleistų akcijų (jeigu per ataskaitinį laikotarpį įmonė 
didino savo įstatinį kapitalą):  

  

2.1. skaičius,   
2.2. nominalioji vertė.   

* Jeigu įmonė nerengia metinio pranešimo, papildomai nurodoma: ĮFAĮ 25 str. 2 d. 4–
7 p., 5 d. 

 

1. visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų:   
1.1. skaičius,    
1.2. nominalioji vertė,   
1.3 įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro;   

2. per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų:    
2.1. skaičius,   
2.2. nominalioji vertė,   
2.3. įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro;   

3. informacija apie apmokėjimą už savas akcijas (jeigu jos įsigyjamos ar 
perleidžiamos už užmokestį); 

  

4. įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys.   
* Pateikiamas siūlomas pelno (nuostolių) paskirstymo projektas. 1 VAS 34.1 p., 

6 VAS 30 p. 
 

* Jeigu konkretaus įsipareigojimo suma susijusi su daugiau kaip vienu balanso 
įsipareigojimų dalies straipsniu, nurodoma:  

6 VAS 20 p.  

1. visa įsipareigojimo suma;    
2. sumos atskiruose balanso straipsniuose.   

* Apie mokėtinas sumas ir įsipareigojimus nurodoma: 6 VAS 28 p.  
1. sumos, kurias įmonė turi grąžinti vėliau kaip po penkerių metų;   
2. skolų, už kurias įmonė yra užstačiusi turtą, suma, užstato rūšis, pobūdis ir 
balansinė vertė. 

  

* Apie finansinius įsipareigojimus, kurie apskaitomi tikrąja verte, nurodoma: 6 VAS 23 p.  
1. kaip nustatoma finansinių įsipareigojimų tikroji vertė;   
2. finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės nustatymo prielaidos;   
3. kiekvienos finansinių įsipareigojimų grupės tikrosios vertės pokyčiai per 
ataskaitinį laikotarpį (jeigu pelno (nuostolių) ataskaitoje jie neparodyti atskira 
eilute). 

  

* Apie kito asmens įsipareigojimams užtikrinti suteiktą garantiją ar laidavimą 
nurodoma: 

6 VAS 29 p.  

1. garantijos (laidavimo) pobūdis;   
2. garantijos (laidavimo) suma;   
3. atskirai garantijos (laidavimai), suteikti dukterinių, asocijuotųjų ar pagal 
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojamų įmonių įsipareigojimams 
užtikrinti. 

  

* Apie įmonės santykius su vadovais nurodoma: 6 VAS 31 p.  
1. asmenų skaičius;   
2. per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpius jiems išmokėtų avansų ir 
suteiktų paskolų sumos, nurodant palūkanų normas, pagrindines sąlygas ir visas 
sugrąžintas sumas;  

  

3. įmonės įsipareigojimų, prisiimtų pagal įvairias garantijas kiekvieno lygio 
vadovų vardu, sumos; 

  

4. kita reikšminga informacija.   
 
Pastaba: jeigu įmonė vykdo specifinę veiklą ir 6 VAS nereikalaujama atskleisti informacijos apie tokią 
veiklą aiškinamajame rašte, informacija apie vykdomą veiklą (pavyzdžiui: apie biologinį turtą, 
vykdomas statybos sutartis ir pan.) turėtų būti atskleidžiama vadovaujantis kitų VAS nuostatomis. 
Šaltinis: http://www.paciolis.lt/lt/sara/finansiniu_ataskaitu_rinkiniai#mfafar 
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17 Priedas 
                        Forma patvirtinta             
                        Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo    
                        2008 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 12.3.3 
                        Pakeitimai patvirtinti           
                        Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo    
                        2010 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 11.3.1  

AUDITO ĮMONĖS METINĖ 
ATASKAITA 

                         

                                           
                                           
1 Įmonės finansiniai metai nuo      i

k
i 

                        

               Data      Data                    
2 Įmonės kodas ir PVM mokėtojo kodas                            
                                           
3 Audito įmonės pavadinimas                              
                                           
4 Audito įmonės adresai                                 
                                           
                                           
       Buveinės adresas    Biuro adresas  Filialo / atstovybės adresas 
5 Audito įmonės kontaktai                                
                                           
       Telefono numeris         Fakso numeris  Elektroninio pašto adresas 
  Interneto svetainės adresas                             
 Kiti, ryšiams palaikyti, duomenys                            
6 Susijusių audito įmonių / audito tinklo pavadinimai                     
                                           
                                           
7 Audito įmonės savininkai (dalyviai)                            
 Eilės 

Nr. 
Savininko (dalyvio) 

pavadinimas arba vardas, 
pavardė 

Savininko 
(dalyvio) kodas 

Savininko (dalyvio) buveinės arba 
darbo vietos adresas 

Nuosavy-bės  
dalis, % 

                                           
                                           
 1                                          
 2                                          
 3                                          
 4                                          
 5                                          
                                           
8 Audito įmonės valdymo / priežiūros organų nariai                     
 Eilės 

Nr. 
Valdymo arba 

priežiūros 
organo 

pavadinimas 

Nario pavadinimas arba vardas, 
pavardė 

Nario kodas Nario buveinės arba darbo 
 vietos adresas 

                                           
                                           
 1                                          
 2                                          
 3                                          
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9 Audito įmonės vadovas                                
                Vardas, pavardė        Auditoriaus pažymėjimo numeris 
1  Audito įmonės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius                   
                                           
1
1 

 Per ataskaitinį laikotarpį audito įmonėje dirbo šie auditoriai                

 Eilės 
Nr. 

Vardas, pavardė        Auditoriaus pažymėjimo 
numeris 

Darbo laikotarpis audito įmonėje 

                                           
 1                                          
 2                                          
 3                                          
 4                                          
 5                                          
                                           
1
2 

 Per ataskaitinį laikotarpį audito įmonėje dirbo šie auditoriaus padėjėjai           

 Eilės 
Nr. 

Vardas, pavardė        Darbo laikotarpis audito įmonėje          

                                           
 1                                          
 2                                          
 3                                          
 4                                          
 5                                          
                                           
13 Atlikta auditų ir kitų patikrinimų, vienetais ir laiko sąnaudos valandomis           
                        Ataskaitinis laikotarpis   Praėjęs 

ataskaitinis 
laikotarpis 

                                           
                      Auditoriaus vardas, 

pavardė 
Laiko 

sąnaudos, 
val. 

Skai-
čius 

Laiko 
sąnaudos

, val. 

                        Skaičius                
                                           
                                           
 13.

1. 
  Atlikta auditų ir patikrinimų 

Lietuvoje 
                        

 13.1.1
. 

 Metinių finansinių ataskaitų auditai:                      

 13.1.1.1. viešojo intereso įmonėse                           
 finansų maklerio įmonėse                               
 valdymo įmonėse, investicinėse kintamojo kapitalo bendrovėse                
 bankuose                                      
 draudimo / perdraudimo įmonėse                            
 AB, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose                  
 kitose viešojo intereso įmonėse                             
 13.1.1.2. kitose įmonėse, kurioms privalomas auditas                    
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 kitose AB                                      
 valstybės / savivaldybių įmonėse                            
 UAB, kurioms privalomas auditas                            
 kitose įmonėse, kurioms privalomas auditas                       
 13.1.1.3. kitose įmonėse                                
 kitose UAB                                      
 kitose įmonėse                                    
 13.1.2

. 
 Tarpinių finansinių ataskaitų auditai                       

 13.1.3
. 

 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditai                  

 13.1.4
. 

 Kiti patikrinimai:                               

 13.1.4.1. užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos                   
 13.1.4.2. kiti patikrinimai                                
 13.2.  Atlikta auditų ir patikrinimų užsienyje                       
 13.2.1

. 
 Metinių finansinių ataskaitų auditai                      

 13.2.2
. 

 Tarpinių finansinių ataskaitų auditai                       

 13.2.3
. 

 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditai                    

 13.2.4
. 

 Kiti  patikrinimai                               

 Iš 
viso: 

                                       

                                           
14 Auditoriaus išvadose apie metines ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas pareikštos nuomonės 
 Pareikšta nuomonė          Išvadų skaičius                    
                                           
                  Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
  

                                           
 Besąlyginė be dalyko pabrėžimo pastraipos                       
 Besąlyginė su dalyko pabrėžimo pastraipa                        
 Sąlyginė                                       
 Neigiama                                      
 Atsisakyta pareikšti nuomonę                              
 Iš 

viso: 
                                       

                                           
1
5 

 Audito įmonės pajamos, Lt                              

                        Pajamų suma, Lt            
                                           
                        Ataskaitinis 

laikotarpis 
Praėjęs ataskaitinis  

laikotarpis 
     

                                           
 15.1.  Finansinių ataskaitų auditai:                          
 15.1.1

. 
 Metinių finansinių ataskaitų auditai                        

 15.1.2
. 

 Tarpinių finansinių ataskaitų auditai                       

 15.1.3  Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditai                    
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. 
 15.2.  Kiti patikrinimai:                                
 15.2.1

. 
 Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos                     

 15.2.2
. 

 Kiti patikrinimai                                

 15.3.  Kitos paslaugos:                               
 15.3.1

. 
 Apskaitos tvarkymo paslaugos                         

 15.3.2
. 

 Konsultavimo paslaugos                            

 15.3.3
. 

 Turto ir verslo vertinimo paslaugos                        

 15.4.  Kitos veiklos pajamos                             
 Iš 

viso: 
                                       

                                           
1
6 

 Audito įmonės civilinės atsakomybės draudimo sutartis                  

                                           
          Draudimo rūšis             Draudimo poliso numeris    
 Draudimo 

laikotarpis: 
nu
o 

     iki        Draudimo suma, Lt           

                                           
                                           
                                           
 Įmonės vadovas                                   
         (parašas)      (vardas, pavardė)                 
                                           
         Užpildymo data:                            
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18 Priedas 
 

      PATVIRTINTA  
                                                                       VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos  

                                                                      direktoriaus 2009 m. liepos 3 d.  
                                                                       įsakymu Nr. VAA-17  

 
                      ATLIKTO AUDITO KOKYBĖS PERŽIŪROS METODIKA  
 
                                         I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 
      1.   Atlikto   audito   kokybės   peržiūros   metodika   (toliau   –   metodika)   nustato   auditorių 
ir   audito įmonių  atlikto     finansinių  ataskaitų  rinkinio      ir  konsoliduotųjų  finansinių  
ataskaitų  rinkinio        (jeigu nenurodyta   kitaip   toliau   –   finansinės   ataskaitos)   audito   
kokybės   peržiūros   atlikimą pagal   Audito   ir apskaitos   tarnybos   patvirtintus   metinius   
auditorių ir   audito  įmonių atlikto   audito   kokybės   peržiūrų (toliau – peržiūra) planus ir 
peržiūros ataskaitos reikalavimus.  
       2. Ši metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymu (Žin., 1999, Nr. 
59-1916; 2008, Nr. 82-3233), Audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašu ir Atlikto 
audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimo Lietuvos auditorių rūmuose (toliau – LAR) tvarkos 
aprašu.  
3. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos:  
       3.1.  Užduotis   –    auditoriaus    kontrolieriaus    peržiūrai   pasirinktas   konkretus    atliktas  
finansinių ataskaitų auditas.  
       3.2. Atsakingas auditorius – auditą atlikęs ir auditoriaus išvadą pasirašęs auditorius.  
       3.3. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Audito įstatyme ir apibrėžiamos 
Atlikto audito    kokybės     užtikrinimo   įgyvendinimo       Lietuvos    auditorių  rūmuose       
tvarkos   apraše   ir  Audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos apraše.  
                                       II. PASIRUOŠIMAS PERŽIŪRAI  
       4. Jei audito įmonė yra  įtraukta į metinį auditorių ir audito įmonių peržiūrų planą, tai ji per 15 
darbo dienų nuo pranešimo apie tai gavimo dienos privalo Audito kokybės kontrolės komitetui 
(toliau – Komitetas) pateikti užpildytas A ir B1 anketas (3 ir 4 priedai). Gautas anketas Komitetas 
perduoda peržiūrą atlikti paskirtam auditoriui kontrolieriui.  
       5.   Jei   yra   vykdoma   konkrečios   užduoties   peržiūra   tai   A   ir   B1   anketų pildyti   
nereikia,   tačiau audito įmonė per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie jos įtraukimą metinį 
auditorių ir audito įmonių peržiūrų  planą  gavimo   dienos   privalo   pateikti   paaiškinimą  dėl     
gautos   informacijos     apie  galimai netinkamai atliktą auditą.  
       6.   Auditorius   kontrolierius,   paskirtas   atlikti   peržiūrą,   suderina   su   audito  įmonės   
vadovu   ar   jo įgaliotu asmeniu (toliau – vadovas) konkrečią peržiūros atlikimo datą.  
       7. Peržiūros atlikime taip pat turi teisę dalyvauti Komiteto ir (arba) Audito ir apskaitos 
tarnybos deleguotas   asmuo.   Apie   tokį delegavimą audito  įmonė ir   auditorius   kontrolierius   
informuojami   ne vėliau   kaip   prieš   10   darbo   dienų iki   peržiūros   pradžios.   Audito  
įmonė,   nesutinkanti   su   deleguoto asmens   kandidatūra,   apie   tai   privalo  informuoti   
delegavusią instituciją ne   vėliau   kaip   per   5   darbo dienas nuo minėtos informacijos gavimo ir 
nurodyti nesutikimo priežastis. Komitetas ir (arba) Audito ir apskaitos tarnyba turi teisę deleguoti 
kitą asmenį arba neatsižvelgti į audito įmonės nuomonę ir apie tai ją informuoti.  
 
                                         III. PERŽIŪROS ATLIKIMAS  
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       8. Peržiūra pradedama auditoriaus kontrolieriaus pokalbiu su audito įmonės vadovu, kurio 
metu auditorius     kontrolierius    susipažįsta   su   audito  įmone     ir  informuoja     audito  įmonės      
vadovą  apie numatomą peržiūros eigą. 
 9.   Auditorius   kontrolierius   turi  įsitikinti,   ar   audito  įmonės   kokybės   kontrolės   sistema   
atitinka Tarptautinio kokybės kontrolės standarto reikalavimus ir užpildyti B2 anketą (5 priedas).  
 10. Auditorius kontrolierius atsirenka atliktų auditų, kurių peržiūrą atliks, kiekį tokiu būdu:  
       10.1. audito įmonėje, kurioje auditoriaus kontrolieriaus vertinimu nustatoma, kad audito 
įmonės kokybės       kontrolės    sistema    neatitinka     Tarptautinio     kokybės     kontrolės     
standarto    reikalavimų,  iš einamųjų kalendorinių metų parenkama kiekvieno į peržiūrų planą 
įtraukto atsakingo auditoriaus po 3 užduotis;  
       10.2.   jei   auditoriaus   kontrolieriaus vertinimu   nustatoma,   kad   audito  įmonės   kokybės   
kontrolės sistema atitinka Tarptautinio kokybės kontrolės standarto reikalavimus, peržiūrą 
atliekama parenkant iš   einamųjų kalendorinių metų dviejų peržiūrų planą įtrauktų auditorių po   2   
užduotis   (kai   audito įmonėje vienas auditorius, tai parenkamos 2 jo atliktos užduotys) ir 
pildomos C ir D1 anketos (6 ir 7 priedai),   o   kitų auditorių –   po   1   užduotį ir   pildomos   C   ir   
D2   anketos   (6   ir   8   priedai).   Auditorius kontrolierius auditorių, kurių darbą reikia tikrinti 
nuodugniau, nustato iš to, ar dažnai jis yra tikrinamas pagal   audito  įmonės   kokybės   kontrolės   
sistemą,   t.   y.   kada   buvo   atliktas   jo   atliktų užduočių vidinis patikrinimas, taip pat iš kitų, 
auditoriaus kontrolieriaus manymu, svarbių priežasčių; 

10.3.   jei   auditorius   per   einamuosius   kalendorinius   metus   atliko   mažiau   auditų nei   
auditoriui kontrolieriui     pagal   šios   metodikos     10.1  ir   10.2   punktus    reikia   patikrinti   
užduočių,     tai  auditorius kontrolierius apsiriboja auditoriaus per einamuosius kalendorinius metus 
atliktų auditų skaičiumi;  
       10.4.  nepaisant šios  metodikos  10.1-10.3 punktų  reikalavimų, jeigu   auditoriui   kontrolieriui 
pagrįstai     parengti    peržiūros    ataskaitą  atrinktų  užduočių  nepakanka, tikrinamų  užduočių  
skaičius padidinamas       (šiuo   atveju  tikrinamos  užduotys  gali  būti  ir  iš  ankstesnių  
kalendorinių  metų,  jeigu einamaisiais kalendoriniais metais tikrinamų užduočių nepakanka);  
       10.5. jeigu atlikus ribotos apimties užduoties peržiūrą pagal D2 anketą nustatoma trūkumų, 
tada atliekamas pilnas užduoties patikrinimas pagal D1 anketą;  
       10.6.   jeigu   kuriame   nors   audito   atlikimo   etape (kaip   pavyzdžiui,   planavimo,   
dokumentavimo, rezultatų apibendrinimo ir pan.) nustatoma trūkumų, gali būti patikrinami dar 
dviejų užduočių tie patys audito etapai, t. y. pildoma C anketa ir tam tikros D1 anketos dalys (šiuo 
atveju tikrinamos užduotys gali   būti   ir  iš  ankstesniųjų  kalendorinių  metų,  jeigu  einamaisiais 
kalendoriniais  metais tikrinamų užduočių nepakanka), kad būtų galima nustatyti, ar tame audito 
etape nesikartoja tie patys trūkumai.  
       11.   Auditorius  kontrolierius  peržiūrai užduotis   atsirenka   pagal   audito  įmonės   jam   
pateiktą į peržiūrų planą įtraukto atsakingo auditoriaus atliktų auditų sąrašą (14 priedas). Atliktų 
auditų sąrašas naudojamas tik  užduotims  atrinkti.  Auditorius kontrolierius turi  siekti,  kad 
peržiūrai parenkamos užduotys atspindėtų visas auditoriaus audituotas veiklos sritis ir kad peržiūra 
atskleistų galimus atlikto audito kokybės trūkumus.  
       12.    Auditorius     kontrolierius  į  tikrinamas      užduotis    privalo   įtraukti   konsoliduotųjų  
finansinių ataskaitų auditą ir viešojo intereso įmonės auditą, jeigu auditorius tokias įmones 
auditavo.  
       13. Prieš galutinį audito užduoties parinkimą auditorius kontrolierius turi būti peržiūrėjęs LAR 
pateiktą informaciją:  
       13.1.    kokios    per   paskutinius     3  metus    auditoriui    pareikštos   pretenzijos,    skundai     
ar  kitokios pastabos dėl atlikto audito kokybės ir kokių priemonių auditorius  ėmėsi, kad ištaisytų 
nurodytus trūkumus;  
       13.2. ankstesnių laikotarpių atliktų peržiūrų rezultatus;  
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       13.3. LAR gautas auditoriaus ir audito įmonės metines ataskaitas.  
       14.   Jei   yra   vykdoma   konkrečios   užduoties   peržiūra,   tai   tikrinama   užduotis   turi   
būti   minėtas atliktas auditas ir šios metodikos 10-11 punktai netaikomi, tačiau, jei auditorius 
kontrolierius nustato kuriame      nors   audito   etape    trūkumų,  tikrinami  dar dviejų užduočių  tie  
patys audito etapai,   t. y. užpildoma C anketa ir tam tikros D1 anketos dalys (tikrinamos užduotys 
gali būti ir iš ankstesniųjų kalendorinių metų, jeigu einamaisiais kalendoriniais metais tikrinamų 
užduočių nepakanka), kad būtų galima nustatyti, ar tame audito etape kartojasi tie patys trūkumai.  
      15. Atlikdamas peržiūrą, auditorius kontrolierius vadovaujasi šios metodikos priede pateiktomis 
anketomis (klausimynais). Atsižvelgdamas į tikrinamos užduoties pobūdį (atliktas finansų įstaigų, 
draudimo  įmonių ar kitų specifinių įmonių auditas) ar situaciją (įskaitant šios metodikos 10.6 ir 14 
punktuose numatytus atvejus) auditorius kontrolierius savo nuožiūra gali keisti ir papildyti anketų 
klausimus. Jei pasirinkta tikrinama užduotis – viešojo intereso įmonės arba konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų auditas, auditorius kontrolierius visada užpildo pilnos užduoties D1 anketą, ir 
jei pasirinkta tikrinama užduotis:  
       15.1. kredito įstaigos auditas, auditorius kontrolierius papildomai užpildo D3 anketą (9 
priedas);  
      15.2. bendrovės, kurios vertybiniai popieriai įtraukti  į prekybą reguliuojamoje rinkoje, auditas, 
auditorius kontrolierius papildomai užpildo D4 anketą (10 priedas);  
       15.3.   finansų įmonės   (finansų maklerio  įmonė,   valdymo įmonė,   investicinė bendrovė)   
auditas, auditorius kontrolierius papildomai užpildo D5 anketą (11 priedas);  
       15.4. draudimo ar perdraudimo įmonės auditas, auditorius kontrolierius papildomai užpildo D6 
anketą (12 priedas).  
       16.   Atliekant   peržiūrą svarbu,   kad   dalyvautų asmenys   (auditoriai,   auditoriaus   padėjėjai   
ir   kt.), galintys pateikti papildomos informacijos apie tikrinamą užduotį.  
       17.   Atlikęs   peržiūrą,   auditorius   kontrolierius   rengia   pokalbį,   kuriame   dalyvauja   
audito įmonės vadovas,      auditoriai   ir  kiti  audito  įmonės      darbuotojai,    dalyvavę  atliekant       
auditus.   Pokalbio     metu auditorius kontrolierius aptaria nustatytus trūkumus, pateikia siūlymus ir 
rekomendacijas.  
       18.    Atlikęs    peržiūrą  ir    surengęs     šios   metodikos      17   punkte    nurodytą  pokalbį,        
auditorius kontrolierius   per   5   darbo   dienas   parengia   ir   audito  įmonei,   ir   auditoriui   
pateikia   peržiūros  ataskaitų projektus.  
       19. Audito įmonė ir joje dirbantys auditoriai, gavę peržiūros ataskaitos projektą, turi teisę per 5 
darbo   dienas   pateikti   auditoriui   kontrolieriui   savo   atsiliepimą ir,   LAR   prezidiumo   
nustatyta   tvarka, privalo   pateikti   LAR   nuomonę apie   auditoriaus  kontrolieriaus   atliktą 
darbą.   Gavęs   atsiliepimą arba pasibaigus   nustatytam   atsiliepimo   pareiškimo   terminui,   
auditorius   kontrolierius   parengia   peržiūros ataskaitą ir   per   15   darbo   dienų Komitetui   ją 
pateikia   kartu   su   auditoriaus   kontrolieriaus   užpildytais klausimynais   (5-13   priedai),   iš   
audito     įmonės   ir   joje   dirbančių auditorių gautais   atsiliepimais   dėl peržiūros   ataskaitos   ir   
kita   peržiūros   metu   surinkta   medžiaga.   Jei   peržiūros   ataskaitoje,   lyginant   su peržiūros      
ataskaitos     projektu,    daromi     pakeitimai,     tai   auditorius     kontrolierius     su    pakeitimais 
supažindina tikrintą audito įmonę ir (arba) auditorių.  
       20.    Peržiūros    ataskaita    rengiama     pagal   šios   metodikos      1  ir  2  prieduose     
pateiktas    formas. Peržiūros  metu auditorius kontrolierius  tikrinamiems asmenims dėl  atlikto   
audito   kokybės teikia rekomendacijas. Jei peržiūros metu nustatyta atlikto audito kokybės 
trūkumų, auditorius kontrolierius peržiūros ataskaitoje privalo teikti rekomendacijas dėl nustatytų 
trūkumų šalinimo.  
 
                         IV. NURODYMAI AUDITORIAMS KONTROLIERIAMS  
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       21. Auditorius kontrolierius atlikdamas peržiūrą tikrina ar pateiktose A ir B1 anketose 
duomenys yra teisingi, užpildo šios metodikos prieduose pateiktas anketas: B2 (tikrinama audito 
įmonės kokybės kontrolės sistema), C ir D1 (tikrinama viso atlikto audito darbo kokybė ir audito 
darbo dokumentuose pateiktų įrodymų kokybė)   arba   C   ir   D2   (ribota   apimtimi   tikrinama   
atlikto   audito   darbo   kokybė ir audito   darbo   dokumentuose   pateiktų įrodymų kokybė,   t.   y.   
auditoriaus   išvados   formos   ir   pobūdžio tinkamumas,   audito   planavimo   ir   išvadų 
pateikimo   tinkamumas,   numatytų audito  įmonės   kokybės kontrolės veiksmų įvykdymas), E 
(pateikiama peržiūros rezultatų santrauka).  
       22.   Atlikdamas   peržiūrą,   auditorius   kontrolierius   tikrina   su   užduotimis   susijusius   
dokumentus, kad:  
       22.1. nustatytų, kaip laikomasi Tarptautinio kokybės kontrolės standarto nuostatų;  
       22.2. nustatytų, kaip laikomasi tarptautinių audito standartų nuostatų;  
       22.3. nustatytų, kaip laikomasi nacionalinių audito standartų nuostatų;  
       22.4. nustatytų, kaip laikomasi nepriklausomumo ir kitų profesinės etikos principų;  
       22.5.   LAR   prezidiumo   nustatyta   tvarka  įvertintų auditui   panaudotų išteklių kokybę ir   
kiekybę, gautą atlyginimą už auditą;  
       23.   Auditorius kontrolierius turi  išsiaiškinti ar  auditorius   tinkamai atliko  auditą  ir  surinko 
tinkamus ir  pakankamus  įrodymus, kuriais remdamasis  pareiškė  savo nuomonę  apie  finansines 
ataskaitas. Auditorius kontrolierius turi įvertinti, ar pakankama yra viso atlikto audito kokybė:  
     23.1. efektyvus audito rizikos nustatymas planuojant ir atliekant auditą;  

       23.2. surinkti pakankami ir tinkami audito įrodymai;  
       23.3. tvarkingi ir susisteminti atlikto audito darbo dokumentai;  
       23.4.   tinkamai   parengta   auditoriaus   išvada   ir,   jei   pagal   teisės   aktus   turi   būti   
rengiama,  audito ataskaita.  
       24.   Auditorius kontrolierius turi surinkti pakankamus ir tinkamus  įrodymus  (užpildyti ir 
pasirašyti klausimynai – šios metodikos prieduose pateiktos anketos, gauti raštiški atsakingų asmenų 
patvirtinimai ar paaiškinimai, audito darbo dokumentų kopijos ir pan.) peržiūros ataskaitos 
teiginiams pagrįsti. Auditorius kontrolierius, tais atvejais, kai klausimynuose pažymi „NE“ ar 
pildant D2 anketą, turi pateikti komentarą, o kitais atvejais – gali pateikti komentarą.  
 
                                       V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
       25.   Pagal   šios  metodikos    10    ir  14  punktus    peržiūroms    atrenkami     auditai,  kurių  
auditoriaus išvados buvo pasirašytos 2008 m. rugsėjo 1 d. ar vėliau.  
       26.  Šio   aprašo 22.3 punktas taikomas iki  2009    m.   sausio   1  d.  prasidedančių  ataskaitinių 
laikotarpių finansinių ataskaitų auditui, kuris atliktas pagal nacionalinius audito standartus.  
 

 
 
 
 
*Toliau pateikiami ne visi metodikos priedai, o autorės nuomone, labiausiai atspindintys viešosios 
audito kokybės priežiūros esmę.  
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                                                                          Atlikto audito kokybės  
                                                                            peržiūros metodikos  

                                                                            1 priedas  
(Audito įmonės peržiūros ataskaitos forma) 

AUDITO ĮMONĖS PERŽIŪROS ATASKAITA 
______________ 
(sudarymo data) 

___________ 
(sudarymo vieta) 

Audito įmonei suteiktas kodas: _______  
A.         Bendroji dalis.  
Šioje dalyje turi būti nurodoma:  
• Audito įmonės veiklos aprašymas, pateikiant einamųjų finansinių metų informaciją apie:  

• audito įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių, išskiriant auditorių, auditorių padėjėjų ir  kitų 
darbuotojų skaičių;  

• veiklos   pajamas,   išskiriant   pajamas   iš   finansinių ataskaitų audito   viešojo   intereso 
įmonėse, pajamas iš finansinių ataskaitų audito ne viešojo intereso įmonėse, pajamas iš   
užtikrinimo   ir   kitų susijusių paslaugų,   taip   pat   nurodant   informaciją apie   minėtų  
pajamų pasiskirstymą procentais;  

• atliktų  auditų  skaičių,   išskiriant   auditus    atliktus   viešojo    intereso   įmonėse, 
konsoliduotųjų  finansinių  ataskaitų  auditus   ir  kitų įmonių,   įstaigų,  organizacijų,  auditus, 
kuriose pagal teisės aktų reikalavimus auditas yra privalomas.  

• Peržiūros apimtis, nurodant ar peržiūra atlikta visa apimtimi ar pagal skundą. Jei peržiūra yra atlikta 
pagal skundą, nurodomi skunde pateikti faktai.  
• Peržiūros    eigos   aprašymas,   apibūdinant   atliktą  peržiūrai   pasirinktų  užduočių  atrinkimą, 
nurodant peržiūrai atrinktų auditų skaičių.  
• Jei atliekant peržiūrą buvo pasitelktas ekspertas, jo vardas, pavardė, atstovaujama institucija, sritis, 
dėl kurios buvo klausta eksperto nuomonės.  
B.          Pastabos dėl Audito įstatymo ir kitų teisės aktų laikymosi.  
Šioje dalyje turi būti nurodyta:  
• Kokie atliekant audito įmonės peržiūrą nustatyti teisės aktų laikymosi trūkumai, jų atsiradimo  
aplinkybės, kokių konkrečių Audito  įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų nebuvo laikomasi. Jei buvo 
audituojamos viešojo intereso įmonės, nurodyti, ar buvo laikomasi viešojo intereso  įmonių veiklą ir jų 
auditą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.  
• Kurie iš išvardintų trūkumų laikytini reikšmingais.  
• Kurie iš išvardintų trūkumų nustatyti pirmą kartą, o kurie – pakartotinai.  
• Ankstesnių atlikto   audito   kokybės   peržiūrų metu   nustatyti   teisės   aktų laikymosi   trūkumai, 
kokių priemonių audito įmonė ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.  
• Rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų šalinimo.  
C.          Pastabos dėl audito kokybės kontrolės sistemos audito įmonėje.  
Šioje dalyje turi būti nurodyta:  
• Audito      įmonės     kokybės    kontrolės   sistemos    trumpas    apibūdinimas     (procedūros,    
kuriomis  užtikrinama kokybės kontrolė, ir jų reglamentavimas). 
 • Kokie atliekant audito įmonės peržiūrą nustatyti audito kokybės kontrolės sistemos trūkumai, jų  
atsiradimo      aplinkybės,  kokių  konkrečių  Tarptautinio   kokybės  kontrolės  standarto, tarptautinių 
audito standartų ar kitų teisės aktų nuostatų nebuvo laikomasi.  
       • Kurie iš išvardintų trūkumų laikytini reikšmingais.  
       • Kurie iš išvardintų trūkumų nustatyti pirmą kartą, o kurie – pakartotinai.  
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       • Ankstesnių atlikto   audito   kokybės   peržiūrų metu   nustatyti   teisės   aktų laikymosi   
trūkumai,  Įmonė ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.  
       • Rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų šalinimo.  
      D.          Pastabos dėl profesinės etikos principų laikymosi.  
       Šioje dalyje turi būti nurodyta:  
       • Kokie  atliekant   audito   įmonės   peržiūrą  nustatyti  profesinės  etikos  principų  laikymosi   
trūkumai,   jų atsiradimo  aplinkybės,  kokių  konkrečių  Audito  įstatymo  ar  Buhalterių  profesionalų 
etikos kodekso nuostatų nebuvo laikomasi.  
       • Kurie iš išvardintų trūkumų laikytini reikšmingais.  
       • Kurie iš išvardintų trūkumų nustatyti pirmą kartą, o kurie – pakartotinai.  
       • Ankstesnių  atlikto   audito   kokybės   peržiūrų  metu  nustatyti   profesinės  etikos   principų  
laikymosi trūkumai, kokių priemonių audito įmonė ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.  
       • Rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų šalinimo.  
    E.          Auditui panaudotų išteklių kokybės ir kiekybės, už auditą gauto atlyginimo įvertinimas.  
       Šioje dalyje turi būti nurodyta:  
       • Ar atlyginimas už audito atlikimą ir audito atlikimui panaudoti ištekliai yra pakankami, tam, kad   
auditas   būtų atliekamas   vadovaujantis   profesinės   etikos   principų ir   tarptautinių audito standartų 
reikalavimais.  
       • Ar atlyginimas už auditą yra nustatytas audito sutartyje.  
       • Ar audito sutartyje nėra nustatyta jokių neapibrėžtų sąlygų, galinčių turėti įtakos atlyginimo  už 
audito atlikimą dydžiui.  
       • Ar   atlyginimui   už   audito   atlikimą neturi      įtakos   užmokestis   už   tos   pačios   audito  
įmonės suteiktas paslaugas verčiantis kita veikla.  
       • Kokie atliekant audito įmonės peržiūrą nustatyti išteklių panaudojimo ir atlyginimo už auditą  
trūkumai, jų atsiradimo aplinkybės, kokių konkrečių Audito įstatymo, Tarptautinio kokybės kontrolės   
standarto,   tarptautinių  audito    standartų  ar    kitų  teisės   aktų  nuostatų  nebuvo  laikomasi.  
       • Kurie iš išvardintų trūkumų laikytini reikšmingais.  
       • Kurie iš išvardintų trūkumų nustatyti pirmą kartą, o kurie – pakartotinai.  
       • Ankstesnių atlikto   audito   kokybės   peržiūrų metu   nustatyti   teisės   aktų laikymosi   
trūkumai,  kokių priemonių audito įmonė ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.  
       • Rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų šalinimo.  
       F.          Kiti trūkumai ir rekomendacijos dėl jų šalinimo.  
       G.          Peržiūros laiko sąnaudos (jeigu yra reikšmingai viršytas planuotas laikas, pateikiamas  
paaiškinimas).  
 
 
Auditorius kontrolierius                    ____________________                        _____________________  
                                                                            (parašas)                                   (vardas ir pavardė) 
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                                                                          Atlikto audito kokybės  
                                                                          peržiūros metodikos  

                                                                          2 priedas  
(Auditoriaus atlikto audito peržiūros ataskaitos forma) 

AUDITORIAUS ATLIKTO AUDITO PERŽIŪROS ATASKAITA 
______________ 
(sudarymo data) 
____________ 

(sudarymo vieta) 
Auditoriui suteiktas kodas: _______  
A.  Bendroji dalis.:  
Šioje dalyje nurodoma:  
• Auditoriaus   darbo   laikotarpis   audito  įmonėje,   einamaisiais   finansiniais   metais   auditoriaus  
atliktų auditų skaičius,   išskiriant   auditus   atliktus   viešojo   intereso  įmonėse,   konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų auditus ir kitų įmonių, įstaigų, organizacijų, auditus, kuriose pagal teisės  aktų 
reikalavimus auditas yra privalomas. Nurodoma, ar auditorius yra audito įmonės dalyvis,  partneris.  
• Ar peržiūra atlikta visa apimtimi ar pagal skundą. Jei peržiūra yra atliekama pagal skundą, nurodomi 
skunde pateikti faktai.  
• Auditų, kurių peržiūra atlikta, atrinkimo procedūros, peržiūrai atrinktų auditų skaičius.  
• Kada paskutinį kartą buvo atlikta auditoriaus atlikto audito peržiūra.  
• Jei atliekant peržiūrą buvo pasitelktas ekspertas, jo vardas, pavardė, atstovaujama institucija, sritis, 
dėl kurios buvo klausta eksperto nuomonės.  
B. Pastabos dėl Audito įstatymo ir kitų teisės aktų laikymosi.  
Šioje dalyje turi būti nurodyta:  
• Kokie  atliekant  auditoriaus  darbo  peržiūrą  nustatyti   teisės  aktų  laikymosi    trūkumai,    jų  
atsiradimo aplinkybės, kokių konkrečių Audito įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatų nebuvo  laikomasi.  
Jei  buvo audituojamos   viešojo   intereso įmonės,    nurodyti,   ar  buvo   laikomasi viešojo intereso 
įmonių veiklą ir jų auditą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.  
• Kurie iš išvardintų trūkumų laikytini reikšmingais.  
• Kurie iš išvardintų trūkumų nustatyti pirmą kartą, o kurie – pakartotinai.  
• Ankstesnių atlikto   audito   kokybės   peržiūrų metu   nustatyti   teisės   aktų laikymosi   trūkumai, 
kokių priemonių auditorius ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.  
• Rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų šalinimo.  
C. Pastabos dėl audito standartų laikymosi.  
Šioje dalyje turi būti nurodyta:  
• Kokie   atliekant   auditoriaus   darbo   peržiūrą nustatyti   konkretaus   audito   standarto   laikymosi 
trūkumai,  jų  atsiradimo   aplinkybės,    kokių  konkrečių  audito  standartų  nuostatų  nebuvo  
laikomasi.  
• Kurie iš išvardintų trūkumų laikytini reikšmingais.  
• Kurie iš išvardintų trūkumų nustatyti pirmą kartą, o kurie – pakartotinai.  
• Ankstesnių atlikto   audito   kokybės   peržiūrų metu   nustatyti   teisės   aktų laikymosi   trūkumai,   
kokių priemonių auditorius ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.  
• Rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų šalinimo. 
D.  Pastabos dėl profesinės etikos principų laikymosi.  
       Šioje dalyje turi būti nurodyta:  
       • Kokie    atliekant  auditoriaus   darbo   peržiūrą nustatyti      profesinės   etikos   principų 
laikymosi trūkumai,   jų  atsiradimo   aplinkybės,    kokių  konkrečių  Audito   įstatymo   ar   Buhalterių  
profesionalų etikos kodekso nuostatų nebuvo laikomasi.  
       • Kurie iš išvardintų trūkumų laikytini reikšmingais.  
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       • Kurie iš išvardintų trūkumų nustatyti pirmą kartą, o kurie – pakartotinai.  
       • Ankstesnių  atlikto         audito   kokybės     peržiūrų  metu      nustatyti   profesinės    etikos   
principų laikymosi trūkumai, kokių priemonių auditorius ėmėsi nustatytiems trūkumams šalinti.  
       E. Kiti trūkumai ir rekomendacijos dėl jų šalinimo.  
       F. Peržiūros laiko sąnaudos (jeigu yra reikšmingai viršytas planuotas laikas, pateikiamas 
paaiškinimas).  
Auditorius kontrolierius                    ____________________                        _____________________  
                                                                                    (parašas)                                   (vardas ir pavardė) 
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                                                                                Atlikto audito kokybės  
                                                                                peržiūros metodikos  

                                                                              4 priedas  
ANKETA B1 

AUDITO ĮMONĖS KOKYBĖS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS (užpildo audito įmonė) 
______________ 
(sudarymo data) 
____________ 

(sudarymo vieta) 
 
Audito įmonei suteiktas kodas _______  
Galimi atsakymai: taip, ne, netaiko. Pateikiami atsakymų komentarai 
 1.        NEPRIKLAUSOMUMAS                                                  
           (Audito įstatymo 5 str., 51 str. 53 str., 220 TSA, 7   NAS; 1TKKS)                                                      
 1.1.   Ar audito įmonės procedūros užtikrina auditoriaus ir kitų darbuotojų nepriklausomumą?  
 1.2.  Ar audituojama įmonė nėra audito įmonės dalyvė?  
 1.3.  Ar audito įmonė, audito įmonės dalyviai, jos vadovas, valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos  
sudaromos, nariai nėra audituojamos įmonės dalyviai?  
 1.4. Ar audito įmonės dalyviai, jos vadovas, valdybos (arba) stebėtojų tarybos, jei jos sudaromos, 
nariai  nėra susiję šeimos, artimosios giminystės arba  svainystės ryšiais su audituojamos įmonės 
dalyviais?  
 1.5.  Ar audito įmonė neteikia audituojamai įmonei turto ir  verslo vertinimo, buhalterinės apskaitos 
tvarkymo ir  finansinių ataskaitų sudarymo, akcinių bendrovių ir  uždarųjų akcinių bendrovių 
reorganizavimo sąlygų vertinimo paslaugų, neatlieka vidaus audito, arba  tokias paslaugas teikė ir nuo 
jų teikimo ar vidaus audito atlikimo praėjo ne mažiau kaip vieni metai?  
 1.6.  Ar užtikrinamas nepriklausomumas, jei audito įmonė turi finansinių interesų ir verslo ryšių, su 
audito klientais ar su jais susijusiomis įmonėmis?  
 1.7. Ar kitų su audito įmone susijusių įmonių teikiamos paslaugos negali daryti įtakos auditoriaus  
nepriklausomumui?  
 1.8.    Ar audito įmonės gaunamos pajamos už audito  paslaugas neturi įtakos jos nepriklausomumui?  
 1.9.   Ar keliamas auditoriaus nepriklausomumo klausimas priimant naujus darbuotojus ir kitais 
atvejais? 
1.10.  Ar atliekantys auditą auditoriai nėra susiję šeimos, artimosios giminystės arba svainystės ryšiais 
su audituojamos įmonės dalyviais, vadovu, vyriausiu buhalteriu (buhalteriu) arba kitu audituojamos 
įmonės darbuotoju, galinčiu daryti tiesioginę ir reikšmingą  įtaką finansinių ataskaitų rengimui, šios 
įmonės  valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos, jei  jos  sudaromos, nariais?  
1.11.  Ar užtikrinamas nepriklausomumas, jei atliekant auditą dalyvaujantys audito įmonės darbuotojai 
yra  susiję šeimos, artimosios giminystės arba svainystės  ryšiais su audituojamos įmonės dalyviais, 
vadovu, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) arba kitu audituojamos įmonės darbuotoju, galinčiu daryti 
tiesioginę ir reikšmingą įtaką finansinių ataskaitų  rengimui, šios įmonės valdybos ir (arba) stebėtojų 
tarybos, jei jos sudaromos, nariais?  
1.12.  Ar atliekantys auditą auditoriai nebuvo audituojamos  įmonės darbuotojai, galintys daryti 
tiesioginę ir reikšmingą įtaką finansinių ataskaitų rengimui arba jais buvo ir nuo darbo santykių 
pasibaigimo dienos yra praėję ne mažiau kaip 3 metai?  
1.13.  Ar užtikrinamas nepriklausomumas, jei atliekant auditą dalyvaujantys audito įmonės darbuotojai 
yra audituojamos įmonės darbuotojai, galintys daryti tiesioginę ir reikšmingą įtaką finansinių ataskaitų 
rengimui arba jais buvo ir nuo darbo santykių  pasibaigimo dienos yra praėję mažiau kaip 3 metai?  
1.14.  Ar atliekantys auditą auditoriai nėra audituojamos  įmonės dalyviai arba buvo audituojamos 
įmonės  dalyviai ir nuo akcijų arba akcijų dalių perleidimo praėjo ne mažiau kaip 3 metai?  
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1.15.  Ar užtikrinamas nepriklausomumas, jei atliekant  auditą dalyvaujantys audito įmonės darbuotojai 
yra audituojamos įmonės dalyviai arba buvo  audituojamos įmonės dalyviai ir nuo akcijų arba  akcijų 
dalių perleidimo praėjo mažiau kaip 3 metai?  
1.16.  Ar atliekantys auditą auditoriai neteikia audituojamai   įmonei turto ir verslo vertinimo, 
buhalterinės  apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo, akcinių bendrovių ir uždarųjų 
akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygų vertinimo paslaugų, neatlieka  vidaus audito, arba tokias 
paslaugas teikė ir nuo jų  teikimo ar vidaus audito atlikimo praėjo ne mažiau  kaip vieni metai? 
 1.17.  Ar užtikrinamas nepriklausomumas, jei atliekant auditą dalyvaujantys audito įmonės darbuotojai 
teikia  audituojamai  įmonei turto ir verslo vertinimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių  
ataskaitų sudarymo, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygų vertinimo 
paslaugas, atlieka vidaus auditą, arba tokias paslaugas  teikė ir nuo jų teikimo ar vidaus audito atlikimo 
praėjo mažiau kaip vieni metai?  
1.18.   Ar auditorių gaunamos pajamos už audito paslaugas neturi įtakos jų nepriklausomumui?  
1.19.    Ar nėra kitų reikšmingų sąlygų, galinčių turėti įtakos  audito įmonės, auditoriaus ar atliekant 
auditą dalyvaujančių darbuotojų nepriklausomumui?  
1.20.  Jei audito įmonės nepriklausomumo nuo audituojamų   įmonių principo laikymuisi iškilo 
grėsmių, ar  auditorius ir (arba) audito įmonė darbo  dokumentuose nurodė reikšmingas grėsmes 
auditoriaus ir (arba) audito įmonės nepriklausomumui   ir priemones, kurių auditorius ir (arba) audito 
įmonė  turi imtis, siekdami išvengti tų grėsmių?  
1.21.  Ar auditorius neatliko tų pačių įmonių audito ilgiau  kaip 7 finansinius metus iš eilės (jeigu 
audituojama viešojo intereso įmonė – ilgiau kaip 5 finansinius metus iš eilės)?  
1.22.  Ar audito įmonė ir auditoriai laikėsi nepriklausomumo reikalavimų nuo ketinamų audituoti 
viešojo intereso įmonių iki audito sutarties  sudarymo?  
1.23. Ar audito įmonė nustatytu laiku pateikė Audito ir apskaitos tarnybai ir audituojamų viešojo 
intereso  įmonių Audito komitetams, kai jie sudaromi, raštus, patvirtinančius, kad ji yra nepriklausoma 
nuo   audituojamų viešojo intereso įmonių?  
1.24.  Ar audito įmonė informavo audituojamų viešojo  intereso įmonių Audito komitetus, kai jie 
sudaromi,  apie toms įmonėms suteiktas ne audito paslaugas?  
1.25.  Ar audito įmonė, atlikusi viešojo intereso įmonių  auditą, paskelbė metinį pranešimą apie savo 
veiklos skaidrumą, kaip numatyta Audito įstatyme?  
1.26. Jei audito įmonės nepriklausomumo nuo audituojamų  viešojo intereso įmonių principo 
laikymuisi iškilo grėsmių, ar audito įmonė aptarė su audituojamų  viešojo intereso įmonių Audito 
komitetais, kai jie sudaromi, tas grėsmes ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant jas sumažinti?  
2.         ĮGŪDŽIAI IR KOMPETENCIJA  
  (Audito įstatymo 51 str., 220 TSA, 7 NAS; 1 TKKS) 
 2.1.  Ar audito įmonėje yra vertinama, kaip personalas atitinka teisės aktuose nustatytus specialiuosius 
reikalavimus, turi reikiamos profesinės  kompetencijos, leidžiančios tinkamai atlikti pareigas?  
 2.2. Ar audito įmonė turi pakankamai darbuotojų ir ar jie yra pakankamai kompetentingi atlikti 
pareigas?  
 2.3.  Ar auditoriai, atliekantys viešojo intereso įmonių auditą, turi ne mažesnę kaip 3 metų auditoriaus 
darbo patirtį ir neturi galiojančių drausminių nuobaudų?  
3.         MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS  
           (220 TSA, 7 NAS; 1 TKKS)  
 3.1. Ar yra raštu nustatytos profesinio kvalifikacijos   kėlimo kryptys?  
 3.2. Ar profesinis kvalifikacijos kėlimas patvirtintas dokumentais?  
 3.3. Ar audito įmonė užtikrina, kad personalas vykdytų privalomo kvalifikacijos kėlimo reikalavimus?  
4.         PLANAVIMAS  
           (300 TSA, 4 NAS)  
 4.1.  Ar parengtas audito planas atitinka audito standarte  išvardytas sąlygas?  
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 4.2.  Ar yra planuojamas auditas nuo jo pradžios iki galo, ar nurodoma audito apimtis?  
 4.3.  Ar yra sudaroma laiko sąmata atskiroms audito užduotims?  
5.         DARBO DOKUMENTAI  
           (230 TSA, 9 NAS, 1TKKS)  
 5.1.   Ar yra priimti darbo dokumentų rengimo (pildymo) nuostatai, ar jie pakankamai išsamūs, kad 
susidarytų  visas atlikto audito vaizdas?  
 5.2.  Ar iš darbo dokumentų galima spręsti, kas atliko auditą, kada šis darbas buvo baigtas, kas ir kada 
peržiūrėjo atliktą auditą ar jo dalį?  
6.         DARBO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS  
           (Audito įstatymo 30 str., 230 TSA, 9 NAS,  1TKKS)  
 6.1.  Ar audito įmonė turi darbo dokumentų archyvą, kuri  užtikrina:  
           - tinkamą ir konfidencialų darbo dokumentų saugojimą,  
           - galimybę pakartotinei audito kokybės kontrolei?  
7.         KITOS SĄLYGOS  
 7.1.  Ar įmonė turi dokumentus, įrodančius, kad  priimdama naują užduotį įvertina, ar turės  
pakankamai išteklių, laiko ir patirties tai užduočiai atlikti?  
 7.2.  Ar naujos ir esamos užduotys įvertinamos  atsižvelgiant į auditoriui kylančią riziką? (pvz., jeigu 
klientas pakeičia buhalterį, kuris galbūt yra mažiau  patyręs, tai padidina atliekamo audito riziką, t. y. ar   
tokia rizika yra auditoriaus įvertinama?) 
8.        AUDITO ĮMONĖS KOKYBĖS KONTROLĖ  
            (220 TSA, 7 NAS; 1 TKKS)  
  8.1.  Ar yra nustatytos audito įmonės kokybės kontrolės  kryptys ir taisyklės?  
  8.3.  Ar audito įmonės kokybės kontrolė apima:  
            - audito įmonę ir  
            - atskiras audito užduotis?  
  8.4. Ar audito įmonėje vykdoma kokybės kontrolės politika ir procedūros?  
  8.5.  Ar asmenys, atsakingi už kokybės kontrolę, yra susipažinę su audito įmonės kokybės kontrolės 
politika ir procedūromis?  
  8.6. Ar audito įmonės personalas yra susipažinęs su  audito įmonės kokybės kontrolės politika ir  
procedūromis?  
  8.7.  Ar audito įmonė turi paskutiniųjų audito įmonės  kokybės kontrolės rezultatų santrauką, kurioje 
nurodyta, kad kokybės kontrolė yra tinkama arba ją   reikia gerinti?  
  8.8.  Ar audito įmonėje yra informacija, kurioje nurodyta,  kada kiekvienas įmonės auditorius buvo 
tikrintas?  
 
Audito įmonės vadovas                      ____________________                       _____________________  
                                                                             (parašas)                                  (vardas ir pavardė) 
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                                                                                 Atlikto audito kokybės  

                                                                                 peržiūros metodikos  
                                                                                 5 priedas  

                                                      ANKETA B2  
                       AUDITO ĮMONĖS KOKYBĖS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS  
                                          (užpildo auditorius kontrolierius)  
                                                    ______________  
                                                       (sudarymo data)  
                                                      ____________  
                                                      (sudarymo vieta)  
 
Audito įmonei suteiktas kodas _______  
 
Galimi atsakymai: taip, ne, netaiko. Pateikiami atsakymų komentarai 
 
Auditorius kontrolierius, remdamasis nustatyta audito įmonės kokybės kontrolės sistema, įvertina: 
- audito įmonės kokybės kontrolės politiką ir procedūras,          
- audito įmonės paskutinės kokybės kontrolės rezultatų santrauką, kurioje nurodyta, kad kokybės 
kontrolė yra tinkama arba ją reikia gerinti,  
- ataskaitą, kurioje nurodyta, kada buvo tikrintas kiekvienas įmonės auditorius.  
 
1.  Ar audito įmonės kokybės kontrolė atitinka visas svarbiausias nuostatas, kurias numato profesiniai   
standartai:  
        - vadovų atsakomybės už kokybę įmonėje,  
        - etikos reikalavimų,  
        - santykių su klientu prisiėmimo, tęstinumo ir specialių užduočių,  
        - žmogiškųjų išteklių,  
        - užduoties atlikimo,  
        - stebėsenos?  
2.       Ar yra patvirtinančių dokumentų, kad audito įmonės kokybės kontrolė yra atliekama pagal 
planą?  
3.       Ar yra patvirtinančių dokumentų, kad buvo imtasi būtinų priemonių tais atvejais, kai vykdant 
audito įmonės  kokybės kontrolę buvo nustatyta atlikto audito trūkumų?  
4.       Ar audito įmonės kokybės kontrolė vykdoma periodiškai?  
5.       Ar audito įmonės kokybės kontrolės sistema yra tinkama?  
 
Auditorius kontrolierius                   ____________________                       _____________________  
                                                                            (parašas)                                 (vardas ir pavardė) 
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                                                                                Atlikto audito kokybės  
                                                                                peržiūros metodikos  

                                                                                7 priedas  
 

ANKETA D1 
 

PILNOS APIMTIES UŽDUOTIES KLAUSIMYNAS (užpildo auditorius kontrolierius) 
 

______________ 
(sudarymo data) 
____________ 

(sudarymo vieta) 
 
Auditoriui suteiktas kodas __________  
Užduoties kodas (toks pat, kaip C anketoje) __  
Galimi atsakymai: taip, ne, netaiko. Pateikiami atsakymų komentarai 
 
  1.        ĮMONĖS IR JOS APLINKOS SUPRATIMAS BEI REIKŠMINGO IŠKRAIPYMO RIZIKOS                             
NETAIKO VERTINIMAS (240 TSA, 315 TSA, 11 NAS, 34 NAS)  
  1.1.       Ar auditorius įgijo pakankamą supratimą apie  įmonę ir jos aplinką, įmonės vidaus kontrolę, t. 
y.:  
            - ūkio šaką, reglamentavimo ir kitus išorinius veiksnius, finansinių ataskaitų sudarymo tvarką,  
            - įmonės pobūdį, pasirinktą apskaitos politiką ir  jos taikymą,  
            - tikslus, strategiją ir susijusią verslo riziką,  
            - įmonės finansinių rezultatų vertinimą ir peržiūrą,  
            - vidaus kontrolę?  
           - Ar tai pagrindžia auditoriaus surinkti įrodymai?  
            (315 TSA, 34 NAS)  
  1.2.       Ar auditorius, kad susidarytų supratimą apie  įmonę, jos aplinką ir įmonės vidaus kontrolę, 
atliko rizikos vertinimo procedūras:  
            - įmonės vadovų ir kitų darbuotojų apklausą,  
            - analitines procedūras,  
            - stebėjimą ir tikrinimą?  
            (315 TSA, 34 NAS)  
  1.3.       Jei auditorius panaudojo ankstesniais ataskaitiniai laikotarpiais apie įmonę ir jos aplinką 
surinktą informaciją, ar buvo atliktos procedūros šios informacijos tinkamumui patikrinti? (315 TSA, 
34 NAS)  
  1.4.       Ar auditorius įvertino teisinę aplinką ir specifini įstatymų bei galiojančių poįstatyminių aktų 
įtaką įmonei? (315 TSA, 34 NAS)  
  1.5.       Ar yra dokumentų, įrodančių pakankamas auditoriaus žinias apie įmonės vidaus kontrolės 
sistemą, vadovybės sąžiningumą ir kompetenciją, buhalterinę apskaitą tvarkančių asmenų išsilavinimą 
ir įgūdžius? (315 TSA, 34 NAS) 
 1.6.         Jei audituojamoje įmonėje informacinių  technologijų sistemai teikiama svarbi reikšmė, ar 
auditorius pakankamai gerai išmano informacines technologijas, nes tai svarbu vertinant reikšmingo 
iškraipymo riziką? (315 TSA, 34 NAS)  
1.7.  Ar auditorius įvertino kaip įmonės apskaita atitinka įstatymus ir apskaitą reglamentuojančius 
aktus? (315 TSA, 34 NAS)  
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1.8.  Ar auditorius nustatė ir įvertino reikšmingo iškraipymo riziką finansinėse ataskaitose, ūkinių 
operacijų grupių, sąskaitų likučių ir atskleidimo tvirtinimuose ir ar tai parodyta darbo dokumentuose? 
(315 TSA, 34 NAS)  
1.9.  Ar auditorius nustatęs ir įvertinęs reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką finansinėse 
ataskaitose, ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ir atskleidimo tvirtinimuose ėmėsi atitinkamų 
veiksmų? (240 TSA, 11 NAS)  
2.          PLANAVIMAS  
            (300 TSA, 320 TSA, 330 TSA, 4 NAS, 25 NAS, 35 NAS)  
2.1.         Ar auditorius parengė bendrąją audito strategiją, kurioje aptariama audito apimtis, laikas ir 
kryptis?  
            (300 TSA, 4 NAS)  
2.2. Ar auditoriaus parengtas audito planas apima audito procedūrų (rizikos vertinimo procedūrų, 
tolesnių audito procedūrų, taikomų tvirtinimuose kiekvienai reikšmingai ūkinių operacijų grupei, 
sąskaitų likučiui ir atskleidimui, ir kitų audito procedūrų) pobūdžio, laiko ir apimties aprašymą?  
            (300 TSA, 4 NAS)  
2.3.  Ar planuojant auditą nustatytas priimtinas reikšmingumo lygis? (320 TSA, 25 NAS)  
2.4.   Ar auditorius, vadovaudamasis audito planu,  parengė audito programas, kuriose nurodė audito  
įrodymų rinkimo procedūrų rūšį (dokumentų tikrinimas, patvirtinimas, perskaičiavimas ir pan.), 
atlikimo laiką ir apimtį?  
2.5. Jei atliekant auditą buvo neplanuotų įvykių,  pasikeitė aplinkybės, ar buvo pakeista bendroji audito 
strategija ir audito planas? (300 TSA, 4 NAS)  
2.6. Ar auditorius ėmėsi veiksmų (profesinio skepticizmo, labiau patyrusių komandos narių įtraukimo, 
didesnės priežiūros, ekspertų pagalbos) atsižvelgdamas į finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo 
riziką? (330 TSA, 35 NAS)  
2.7.  Ar numatydamas tolimesnių audito procedūrų pobūdį, laiką ir apimtį, auditorius atsižvelgė į 
reikšmingo iškraipymo tvirtinimuose riziką? (330 TSA, 35 NAS) 
3.          AUDITO ĮRODYMAI  (330 TSA, 500 TSA, 501 TSA, 505 TSA, 620 TSA, 8 NAS, 18 NAS, 
20 NAS, 35 NAS)  
3.1. Ar auditorius surinko pakankamus ir tinkamus  audito įrodymus, kad galėtų padaryti pagrįstas 
išvadas, kuriomis grindžia savo nuomonę? (500   TSA, 8 NAS)  
3.2. Ar auditorius surinko pakankamus ir tinkamus audito įrodymus, kad reikšmingo finansinių  
ataskaitų iškraipymo rizika būtų sumažinta iki priimtino lygio? (330 TSA, 35 NAS)  
3.3. Jei auditorius atlikdamas audito procedūras naudojo įmonės parengtą informaciją, ar jis surinko 
audito įrodymus apie šios informacijos tikslumą ir išsamumą? (500 TSA, 8 NAS)  
3.4.    Ar auditorius rėmėsi pakankamai išsamiais ūkinių  operacijų grupių, sąskaitų likučių, pateikimo 
ir  atskleidimo tvirtinimais, kad galėtų pagrįsti reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimą ir numatyti 
tolimesnes audito procedūras? (500 TSA,  8 NAS)  
3.5.    Ar auditorius atliko pakankamai audito procedūrų tų sričių, kurių reikšmingo iškraipymo rizika, 
jo manymu, nebuvo didelė? (330 TSA)  
3.6.         Ar auditorius surinko pakankamus ir tinkamus  audito įrodymus apie ilgalaikio turto 
įvertinimą ir  jo pateikimą finansinėse ataskaitose?  
3.7.     Ar auditorius surinko pakankamus audito įrodymus apie ilgalaikio turto buvimą, teises į jį?  
3.8. Jei pateiktos atsargos finansinėse ataskaitose yra reikšmingos, ar auditorius dalyvavo atliekant   
inventorizaciją ir surinko pakankamus ir tinkamus  audito įrodymus apie turimų atsargų buvimą ir 
būklę? Jei ne, ar reikalingi audito įrodymai buvo surinkti alternatyviomis audito procedūromis?  (501 
TSA, 20 NAS)  
3.9.         Ar auditorius surinko pakankamus ir tinkamus  audito įrodymus, rodančius teisingą atsargų  
apskaitą, t. y. jų įregistravimą atitinkamą ataskaitinį laikotarpį?  
3.10.        Ar auditorius atsargų įvertinimui surinko pakankamus ir tinkamus audito įrodymus?  
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3.11.        Ar auditorius surinko pakankamus ir tinkamus audito įrodymus apie gautinų sumų buvimą, jų  
atgautinumą ir įvertinimą?  
3.12.        Ar auditorius parengė išorinio patvirtinimo prašymus apie reikšmingas gautinas sumas?  
3.13.        Jei auditorius negavo išorinio patvirtinimo apie  gautinas sumas, ar auditorius atliko 
alternatyvias audito procedūras? (505 TSA, 20 NAS)  
3.14.        Ar auditorius nustatė abejotinas gautinas sumas? 
3.15.        Ar auditorius ilgalaikių investicijų įvertinimui ir atskleidimui surinko pakankamus ir 
tinkamus  audito įrodymus? (501 TSA, 20 NAS)  
3.16.  Ar auditorius surinko pakankamus ir tinkamus audito įrodymus apie pajamas ir jų priskyrimą  
laikotarpiui, t. y. ar visos pajamos parodytos finansinėse ataskaitose ir ar visos pajamos parodytos 
atitinkamą ataskaitinį laikotarpį?  
3.17.  Ar auditorius surinko pakankamus ir tinkamus  audito įrodymus apie sąnaudas ir jų priskyrimą  
laikotarpiui, t. y. ar visos sąnaudos parodytos  finansinėse ataskaitose ir ar visos sąnaudos  parodytos 
atitinkamą ataskaitinį laikotarpį?  
3.18.  Ar auditorius surinko pakankamus ir tinkamus audito įrodymus apie įsipareigojimus, t. y. ar visi 
įsipareigojimai yra parodyti finansinėse ataskaitose?  
3.19.   Ar auditorius ištyrė įmonės suteiktus užstatus,  garantijas, laidavimus ir kitus galimus  
įsipareigojimus ir jų atskleidimą finansinėse ataskaitose?  
3.20.    Ar auditorius atliko audito procedūras, kad  nustatytų bet kokių su įmone susijusių teisminių 
ginčų ar pretenzijų, kurie gali lemti reikšmingus finansinių ataskaitų iškraipymus? (501 TSA, 20  NAS)  
3.21.  Jei finansinėse ataskaitose informacija apie  segmentus yra reikšminga, ar auditorius surinko  
pakankamus ir tinkamus audito įrodymus apie jos  pateikimą ir atskleidimą pagal nustatytą finansinių 
ataskaitų sudarymo tvarką? (501 TSA, 20 NAS)  
3.22.    Jei atliekant auditą buvo remiamasi vidaus  auditoriaus darbu, ar auditorius vidaus auditui 
įvertinti atliko audito procedūras? (610 TSA, 10  NAS)  
3.23.     Jei atliekant auditą dalyvavo ekspertas, ar  auditorius surinko pakankamus ir tinkamus audito 
įrodymus, kad eksperto atliktas darbas yra tinkamas pasiekti audito tikslams? (620 TSA, 18  NAS)  
4.          AUDITORIAUS DARBO DOKUMENTAI    (230 TSA, 9 NAS)  
4.1.         Ar darbo dokumentuose pateikti visi auditoriaus nuomonei svarbūs audito įrodymai ir 
patvirtinantys įrodymai, kad auditas buvo atliktas pagal atitinkamus audito standartus? (230 TSA, 9 
NAS)  
4.2.         Ar atlikto audito apimtis darbo dokumentuose pateikta išsamiai? (230 TSA, 9 NAS) 
4.3          Ar darbo dokumentuose pateikta informacija apie (230 TSA, 9 NAS):  
            - audito planavimą,  
            - atliktų audito procedūrų pobūdį, laiką ir apimtį,  
            - iš audito procedūrų gautus rezultatus,  
            - audito įrodymais pagrįstas išvadas?  
5.          FINANSINĖS ATASKAITOS  (510 TSA, 520 TSA, 530 TSA, 550 TSA, 560 TSA, 570 TSA, 
600 TSA, 5 NAS, 12 NAS, 17 NAS, 19 NAS, 21 NAS, 23 NAS, 28 NAS)  
5.1.   Ar atlikdamas bendrą apžvalgą, atliekamą audito pabaigoje, auditorius atliko analitines 
procedūras   siekdamas įsitikinti, kad finansinės ataskaitos  atitinka jo supratimą apie įmonę? (520 
TSA, 12 NAS)  
5. 2     Jei taikoma atranka, ar auditorius (530 TSA, 19  NAS):  
            - apsvarstė atrankos rezultatus, nustatytų klaidų pobūdį ir priežastis ir jų galimą poveikį 
atskiriems audito tikslams ir kitiems audito etapams,  
            - analizavo aptiktų klaidų poveikį visumai?  
5.3.         Ar auditorius iki auditoriaus išvados datos atliko audito procedūras, skirtas surinkti 
pakankamus ir tinkamus audito įrodymus visiems įvykiams dėl  kurių reikėtų koreguoti finansines 
ataskaitas ar juos atskleisti? (560 TSA, 21 NAS)  
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5.4.         Ar auditorius įvertino vadovybės padarytą prielaidą dėl veiklos tęstinumo? (570 TSA, 23  
NAS)  
5.5.         Jei auditorius nustatė įvykius ir sąlygas, galinčius kelti didelių abejonių dėl įmonės 
sugebėjimo tęsti  veiklą, ar jis atliko būtinas audito procedūras?(570 TSA, 23 NAS)  
5.6.         Ar auditoriaus darbo dokumentuose užfiksuotas didžiosios knygos (bandomojo balanso) 
likučių  perkėlimas į finansines ataskaitas?  
5.7.         Jei įmonės auditą auditorius atlieka pirmą kartą, ar yra surinkta pakankamų ir tinkamų audito   
įrodymų, kad:  
            - pradiniai likučiai nėra reikšmingai klaidingi, kas paveiktų ataskaitinio laikotarpio finansinių 
ataskaitų duomenis,  
            - ankstesnio laikotarpio galutiniai likučiai buvo teisingai perkelti į ataskaitinio laikotarpio 
finansines ataskaitas,  
            - buvo nuosekliai taikoma tinkama apskaitos politika, jos pakeitimai buvo tiksliai įvertinti ir 
tinkamai atskleisti? (510 TSA, 28 NAS) 
5.8.         Ar auditorius atliko audito procedūras, skirtas surinkti pakankamus ir tinkamus audito 
įrodymus apie vadovybės nurodytus ir atskleistus susijusius asmenis ir apie reikšmingų sandorių su 
susijusiais asmenimis poveikį? (550 TSA, 17 NAS)  
5.9.         Ar auditorius gavo raštišką vadovybės pareiškimą, patvirtinantį, kad (550 TSA, 17 NAS):  
            - pateikta visa informacija susijusiems asmenims nustatyti,  
            - finansinėse ataskaitose susiję asmenys atskleisti tinkamai?  
5.10. Jei atsakingam auditoriui, atliekant konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, dukterinės įmonės    
finansinių ataskaitų auditą atliko kitas auditorius, ar atsakingas auditorius atliko procedūras, skirtas 
surinkti pakankamus ir tinkamus audito įrodymus, kad kito auditoriaus darbas atitinka atsakingo 
auditoriaus tikslus? (600 TSA, 5 NAS)  
5.11. Ar atskirų finansinių ataskaitų straipsnių patikrinimas rodo, kad pagrindiniai finansinių ataskaitų 
straipsniai yra sudaryti pagal teisės aktus, reglamentuojančius finansinių ataskaitų sudarymą?  
5.12.  Ar finansinėse ataskaitose pateikta visa informacija, kuri turėtų būti atskleista pagal teisės  aktus, 
reglamentuojančius finansinių ataskaitų  sudarymą?  
5.13.     Jei atliktas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų  auditas, ar auditorius surinko pakankamus ir 
tinkamus audito įrodymus apie konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenis?  
6.      AUDITORIAUS IŠVADA (Audito įstatymas, 700 TSA, 701 TSA, 800 TSA, 13 NAS, 33 NAS)  
6.1.   Ar auditoriaus išvadoje aiškiai išdėstyta  auditoriaus nuomonė apie finansines ataskaitas?  (700 
TSA, 13 NAS)  
6.2. Ar auditoriaus išvadoje tinkamai pateikti visi pagrindiniai elementai? (Audito įstatymas, 700  TSA, 
13 NAS)  
6.3.   Ar tinkama auditoriaus išvados data? (700 TSA,  13 NAS)  
6.4.   Ar apie finansines ataskaitas auditorius pareiškė pagrįstą nuomonę? (700 TSA, 13 NAS)  
6.5.   Jei pateikta modifikuota auditoriaus išvada, ar  auditorius aiškiai joje išdėstė ir aprašė visas  
pagrindines tokios auditoriaus išvados pateikimo priežastis, ir ar išsamiai aprašė galimą jų poveikį 
finansinių ataskaitų duomenims? (701 TSA, 13 NAS) 
  6.6. Jei dėl auditoriaus darbo apimties apribojimų yra  pareikšta sąlyginė nuomonė ar atsisakyta ją 
pareikšti, ar šie apribojimai aprašyti auditoriaus išvadoje, ar nurodyti galimi finansinių ataskaitų  
pataisymai, kuriuos galbūt būtų tekę atlikti, jei tokių apribojimų nebūtų buvę? (701 TSA, 13 NAS)  
  6.7. Jei auditorius pareiškė nuomonę apie finansinių ataskaitų santrauką, ar auditoriaus išvada pateikta 
tinkamai? (800 TSA, 33 NAS)  
  6.8. Jei privaloma pateikti, ar auditorius savo išvadoje  pateikė pagrįstą nuomonę apie įmonės metinį 
pranešimą arba veiklos ataskaitą? (Audito įstatymas)  
  6.9.  Jei privaloma pateikti, ar auditorius pateikė  tinkamą ir pagrįstą audito ataskaitą? (Audito 
įstatymas)  
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  7.        RYŠIO SU VADOVYBE PALAIKYMAS (210 TSA, 260 TSA, 580 TSA; 2 NAS ir 22 NAS)  
  7.1. Ar auditorius ir klientas susitarė dėl audito paslaugų teikimo sąlygų? Sąlygos aptartos (210  TSA, 
2 NAS):  
            - sutartyje,  
            - kitur.  
  7.2.    Jei auditorius pastebėjo reikšmingų vidaus kontrolės sistemos ar jos taikymo trūkumų, ar  
informavo apie tai vadovybę? (315 TSA, 34 NAS)  
  7.3. Jei atliekant auditą auditoriui iškilo pastebėjimų dėl valdymo, ar apie tai auditorius laiku pranešė   
vadovybei? (260 TSA)  
  7.4.Ar auditorius gavo patvirtinimą, kad vadovybė  prisiima atsakomybę už teisingą (pagal nustatytą 
sudarymo tvarką) finansinių ataskaitų parengimą ir kad ji patvirtino šias finansines ataskaitas? (580  
TSA, 22 NAS)  
  7.5. Jei nebuvo galima surinkti kitų pakankamų ir tinkamų audito įrodymų, ar auditorius gavo 
rašytinius vadovybės pareiškimus apie reikšmingus finansinių ataskaitų dalykus? (580 TSA, 22 NAS)  
  7.6.   Jei vadovybės pareiškimai prieštaravo kitiems audito įrodymams, ar auditorius ištyrė visas  
aplinkybes ir, jei buvo būtina, ar iš naujo patikrino vadovybės pareiškimų patikimumą? (580 TSA, 22 
NAS)  
 
Auditorius kontrolierius                   ____________________                      _____________________  
                                                                           (parašas)                                  (vardas ir pavardė) 
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19 priedas 
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 

Į S A K Y M A S 
 

DĖL VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, KURIE VALDO, NAUDOJA VALSTYBĖS IR (ARBA) 
SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR JUO DISPONUOJA, VIDAUS AUDITO TARNYBŲ VEIKLOS 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
 

2008 m. spalio 31 d. Nr. 1K-353 
Vilnius 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5540; 
2006, Nr. 141-5390) 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu,  
t v i r t i n u Viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir juo 
disponuoja, vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo tvarkos aprašą (pridedama). 
 
FINANSŲ MINISTRAS RIMANTAS ŠADŽIUS 

________________ 
PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-353 
 

VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, KURIE VALDO, NAUDOJA VALSTYBĖS IR (ARBA) 
SAVIVALDYBĖS TURTĄ IR JUO DISPONUOJA, VIDAUS AUDITO TARNYBŲ VEIKLOS 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  
1. Viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir juo 
disponuoja, vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato viešojo 
juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir juo disponuoja (toliau – 
VJA), vidaus audito tarnybos (toliau – VAT) veiklos vertinimą (toliau – vertinimas), organizuojamą ir 
atliekamą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracijos padalinio, kuriam jo nuostatuose 
yra priskirta atlikti VAT veiklos vertinimo funkciją (toliau – vertintojas).  
2. Vertinimą atlieka vertintojo vadovo paskirtas vertinimą atliekantis asmuo (asmenys) (toliau – vertintojo 
paskirtas asmuo), kuriam pavedimas atlikti vertinimą suteikiamas Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos kanclerio potvarkiu.  
3. Vertinimu siekiama nustatyti, ar VAT veikla atitinka Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus 
audito įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5540) (toliau – įstatymas) ir kitų teisės aktų reikalavimus, 
išsiaiškinti vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo poreikį, vidaus auditorių mokymo 
sritis. 
4. Pagrindiniai vertinimo etapai yra šie: 
4.1. rengimasis vertinti; 
4.2. vertinimas; 
4.3. vertinimo ataskaitos rengimas ir teikimas VJA ir VAT vadovams; 
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4.4. veikla po vertinimo. 
5. Vertinimą organizuoja vertintojas vadovaudamasis jo vadovo patvirtintu metiniu planu. Jame 
nustatoma, kurios VAT bus vertinamos. Metinio plano projektą rengia vertintojo paskirtas asmuo, 
atsižvelgdamas į rizikos veiksnių vertinimą, atliktą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 
pateiktų metinių VAT veiklos ataskaitų duomenis, ir VAT atranką pagal atrankos vertinimo kriterijus, 
kurių pagrindiniai gali būti: 
5.1. kitų išorės vertintojų pateiktų ataskaitų pastebėjimai ir išvados, žiniasklaidos informacija; 
5.2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai adresuoti juridinių ir fizinių asmenų pranešimai apie VJA 
ar VAT veiklą; 
5.3. VAT ankstesnio vertinimo data ir rezultatai; 
5.4. VJA vykdomos programos arba projektai, įgyvendinami Europos Sąjungos ir kitų užsienio 
institucijų lėšomis. 
6. Apie vertinimo pradžios datą VJA turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki vertinimo 
pradžios. 
7. Lietuvos Respublikos finansų ministerija prireikus gali inicijuoti sudaryti specialias vertintojų grupes 
vertinimui atlikti. 
 

II. VAT VEIKLOS VERTINIMAS 
 
8. Vertinimo uždaviniai: 
8.1. įvertinti, ar VAT veikla atitinka įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus; 
8.2. įvertinti, kaip VAT vadovas užtikrina VAT veiklos kokybę; 
8.3. nustatyti, kaip VAT veiklą tenkina vidaus auditą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti 
reikalavimai, prireikus apibendrinti siūlymus tobulinti esamus ar rengti naujus teisės aktus. 
9. Vertintojo paskirtas asmuo, atlikdamas vertinimą, turi taikyti šiuos VAT veiklos vertinimo kriterijus: 
9.1. VAT veiklos atitiktį įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vidaus auditą, reikalavimams; 
9.2. VAT nuostatus, VAT darbuotojų pareigybių aprašymus; 
9.3. VAT metodiką; 
9.4. VAT veiklos organizavimą; 
9.5. VAT planų sudarymą, jų vykdymą ir rizikos vertinimą; 
9.6. vidaus kontrolės, kuri turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus, veikimo VJA 
įvertinimą; 
9.7. VAT darbuotojų parengtų vidaus audito ataskaitų ir darbo dokumentų atitiktį teisės aktams; 
9.8. vidaus audito ataskaitų ir darbo dokumentų saugojimą, tvarkymą ir apskaitą; 
9.9. pažangos stebėjimą (veiklą po audito); 
9.10. VAT darbuotojų mokymo planus ir jų vykdymą, vidaus auditorių kvalifikacijos kėlimą ir 
profesinių įgūdžių tobulinimą; 
9.11. kitas VAT veiklos sritis, kurios nustatytos vertintojo paskirto asmens parengtoje VAT veiklos 
vertinimo programoje (toliau – vertinimo programa).  
10. Rengimosi vertinti etapo sudedamosios dalys: 
10.1. papildomų (jei jų yra) vertinimo uždavinių nustatymas; 
10.2. jeigu yra poreikis, specialios vertintojų grupės sudarymas; 
10.3. pranešimo VJA apie vertinimą rengimas; 
10.4. pagal vertintojo vadovo patvirtintą VAT veiklos vertinimo procedūrų vadovą vertinimo tikslų, 
uždavinių ir metodikos pasirinkimas; 
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10.5. vertinamų sričių ir klausimų, kuriems reikia skirti ypatingą dėmesį vertinimo metu, nustatymas; 
10.6. vertinimo plano, programos ir klausimynų parengimas. 
11. Vertinimo, kurio trukmė yra 5–10 darbo dienų, etapo sudedamosios dalys: 
11.1. susitikimas su VJA vadovu ir VAT darbuotojais. Susitikime siekiama pristatyti VAT veiklos 
vertinimo tikslą, vertinimo planą, išsiaiškinti VAT veiklai įtaką darančius veiksnius, jų priežastis; 
11.2. vertinimas, kurio metu: 
11.2.1. susipažįstama su VAT suteiktais įgaliojimais ir jos veiklos organizavimu; 
11.2.2. įsitikinama, ar Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateiktoje VAT metinėje veiklos 
ataskaitoje nurodyti faktai atitinka realią padėtį; 
11.2.3. peržiūrimi VAT veiklos planai ir jų rengimo pagrindimas; 
11.2.4. peržiūrimi vidiniai VAT veiklą reglamentuojantys dokumentai, įvertinamos vidaus auditų 
ataskaitos ir VAT darbo dokumentai pagal jų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Vertintojo paskirtas 
asmuo vertinimo darbo dokumentuose turi nurodyti atrinktų vertinti vidaus ataskaitų vertinimo 
pagrindą arba metodą; 
11.2.5. pateikiamos apklausos anketos (pagal poreikį); 
11.2.6. peržiūrimi VAT personalo mokymo planai ir jų vykdymas, įsitikinama, kad VAT personalas 
kėlė kvalifikaciją, tobulino profesinius įgūdžius; 
11.2.7. atliekamos kitos vertinimo programoje nustatytos vertinimo procedūros. 
12. Vertinimo ataskaitos rengimo ir pateikimo VJA ir VAT vadovams etapo sudedamosios dalys: 
12.1. aptariami VAT veiklos vertinimo rezultatai su VAT vadovu; 
12.2. parengiamas VAT veiklos vertinimo ataskaitos projektas, kuriame pateikiama bendra informacija, 
vertinimai, išvados ir, jei reikia, rekomendacijos, apie kurių įgyvendinimą per nustatytą terminą turi 
būti raštu informuota Lietuvos Respublikos finansų ministerija. VAT vadovas su ataskaitos projektu 
turi susipažinti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir gali pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus dėl 
vertinimo ataskaitos projekto žodžiu arba raštu. Jei tarp vertintojo paskirto asmens ir VAT vadovo 
iškyla nesutarimų dėl VAT veiklos vertinimo ataskaitos projekte pateiktų nuostatų, gali būti surengtas 
susitikimas iškilusiems nesutarimams aptarti, kuriame turi dalyvauti ir vertintojo vadovas;  
12.3. vertintojo paskirtas asmuo, atlikęs vertinimą, turi suderinti su vertintojo vadovu VAT veiklos 
vertinimo ataskaitos projektą, kuris jam pateikiamas kartu su darbo dokumentais; 
12.4. pristatoma VAT veiklos vertinimo ataskaita VJA vadovui ir VAT vadovui susipažinti; 
12.5. VJA ir VAT vadovai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi pasirašyti galutinę VAT veiklos 
vertinimo ataskaitą, kurios vienas egzempliorius pateikiamas VJA vadovui, o kitas saugomas Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijoje. 
13. Veiklos po vertinimo etapo sudedamosios dalys: 
13.1. vertintojo paskirtas asmuo, atlikęs vertinimą, turi užpildyti bendrą VAT veiklos vertinimo 
registravimo žurnalą, kurio forma nustatyta vertintojo VAT veiklos vertinimo procedūrų vadove;  
13.2. vertintojo paskirtas asmuo turi stebėti VAT veiklos pažangą, bendrame VAT veiklos vertinimo 
registravimo žurnale pažymėti rekomendacijų, pateiktų vertinimo ataskaitoje, vykdymą. Siekdamas 
išsiaiškinti, kaip įgyvendinamos rekomendacijos, jis gali surengti susitikimą su VAT atstovais arba 
paprašyti informacijos raštu. Jei VJA vadovas vertintojo paskirto asmens prašomos informacijos apie 
rekomendacijų įgyvendinimą neteikia, vertintojo paskirtas asmuo turi pranešti apie tai vertintojo 
vadovui, kuris numato tolesnius veiksmus.  
14. Vertinimo metu gauti pasiūlymai dėl VAT veiklos ir teisės aktų, reglamentuojančių vidaus auditą, 
tobulinimo turi būti registruojami VAT veiklos vertinimo registravimo žurnale.  

________________ 
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