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1. BENDROJI DALIS
Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos (toliau – LR) asociacijų įstatymu, LAR statutu, patvirtintu visuotinio LAR narių
susirinkimo 2009 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 2, ir LAR administracijos darbo reglamentu.
LAR yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – vienyti visus auditorius Lietuvoje,
koordinuoti jų veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti, įgyvendinti auditorių profesinę
savivaldą ir tenkinti kitus viešuosius interesus.
LAR ataskaitinis laikotarpis prasidėjo 2016 m. rugsėjo 1 d. ir baigėsi 2017 m. rugpjūčio
31 d. (toliau – ataskaitinis laikotarpis).
LAR įregistruoti 2000 m. vasario 22 d. Nuo įregistravimo datos iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos LAR statutas buvo keičiamas kelis kartus. Paskutinis pakeitimas visuotinio LAR narių
susirinkimo buvo priimtas 2017 m. birželio 16 d. ir Juridinių asmenų registre įregistruotas 2017 m.
rugpjūčio 3 d.
Dėmesio! Atsižvelgiant į tai, kad LAR finansiniai metai pasibaigia 2017 m. rugpjūčio 31 d.,
o naujos redakcijos LAR statutas, pagal kurį turi būti parengtos naujos ir (arba) pakoreguotos
galiojančios LAR vidaus tvarkos, Juridinių asmenų registre buvo užregistruotas rugpjūčio 3 d.,
šioje veikloje ataskaitoje pateikiama informacija apie laikotarpį, kurio metu galiojo ankstesnės
redakcijos LAR statutas ir atitinkamai LAR vidaus tvarkos. Toliau ataskaitoje vartojami terminai,
kaip jie nurodyti iki 2017 m. birželio 16 d. galiojusios redakcijos LAR statute ir LR teisės aktuose.
2. LAR PAREIGOS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Laikotarpiu iki 2017 m. kovo 1 d. LAR pareigas ir funkcijas nustatė Lietuvos Respublikos
audito įstatymas, nuo 2017 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito
įstatymas (toliau – Audito įstatymas) ir LAR statutas.
Pagrindinės ataskaitiniu laikotarpiu LAR pareigos ir funkcijos buvo šios:
• Kartu su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (toliau –
AVNT) įgyvendinti auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą, organizuoti
atlikto audito kokybės peržiūras (toliau – peržiūra), teisės aktų nustatyta tvarka priimti sprendimus
dėl peržiūros ataskaitų tvirtinimo (gavus AVNT įvertinimą dėl LAR siūlomų sprendimų), skirti
drausmines nuobaudas ir (arba) privalomus vykdyti nurodymus.
• Rengti peržiūros metodikos projektą ir pateikti AVNT tvirtinti.
• Kontroliuoti, kaip auditoriai ir audito įmonės laikosi Tarptautinės buhalterių federacijos
(toliau – TBF) Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos parengto ir patvirtinto Buhalterių
profesionalų etikos kodekso, Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengtų ir
patvirtintų tarptautinių audito standartų (toliau – TAS), tarptautinio kokybės kontrolės standarto
(toliau – TKKS), tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių
susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų bei kitų teisės aktų.
• Versti į lietuvių kalbą TBF Buhalterių profesionalų etikos kodeksą, tarptautinius audito
standartus (toliau – TAS), tarptautinį kokybės kontrolės standartą, kitus TBF standartus ir juos
skelbti.
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• 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.
• Vykdyti auditorių, auditoriaus padėjėjų ir audito įmonių veiklos priežiūrą.
• Tvarkyti auditorių, audito įmonių ir auditoriaus padėjėjų sąrašus.
• Išduoti auditorių ir audito įmonių pažymėjimus.
• Organizuoti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus (toliau – egzaminas) ir sudaryti
sąlygas Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijai (toliau – Egzaminų komisija) tinkamai
atlikti jai pavestas funkcijas.
• Organizuoti auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimą ir auditoriaus padėjėjų mokymą.
• Suderinus su AVNT, nustatyti auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų turinio reikalavimus.
• Koordinuoti auditorių padėjėjų praktikos atlikimą.
• Sudaryti sąlygas Auditorių garbės teismui tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas,
atstovauti jam ginčus nagrinėjant institucijose.
• Spręsti finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito (toliau, jeigu
nenurodyta kitaip, – auditas) atlikimo ir auditorių profesinės veiklos gerinimo klausimus, teikti
pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių audito atlikimą ir buhalterinę apskaitą, tobulinimo.
• Ginti auditorių interesus ir atstovauti valstybės valdžios ir valdymo institucijose.
• Didinti visuomenės informatyvumą apie LAR narių teikiamas paslaugas.
Ataskaitiniu laikotarpiu LAR įgyvendino tikslus ir uždavinius, numatytus Audito įstatyme.
LAR strategija remiasi vizija – pripažinimą Lietuvoje ir užsienyje turinti visų Lietuvos
atestuotų auditorių profesinė organizacija, kuri yra atvira pokyčiams ir bendradarbiavimui,
padedanti atestuotiems auditoriams teikti, o visuomenei – gauti kokybiškas audito ir kitas
profesines paslaugas.
LAR misija – koordinuoti auditorių veiklą, užtikrinti nepriklausomo audito ir susijusių
profesinių paslaugų kokybę bei stiprinti Lietuvos auditorių vaidmenį nacionaliniu ir tarptautiniu
mastu.
Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. įsigaliojo nauji Europos Sąjungos teisės aktai, pagal kuriuos
vykdoma audito reforma, buvo pradėtas rengti Audito įstatymo pakeitimo projektas, pagal kurį iš
esmės gali keistis LAR tikslai ir uždaviniai. Dėl šių aplinkybių LAR nerengė naujo strateginio
plano. Šį planą planuojama rengti priėmus Audito įstatymo pakeitimus. Todėl šios ataskaitos 1
priede pateiktas išsamus 2012–2014 m. veiklos plane numatytų 4 tikslų, 12 uždavinių ir 72
veiksmų aprašymas.
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3. LAR NARIAI IR AUDITO ĮMONĖS
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje LAR vienijo 361 auditorių, kurie pagal Audito įstatymo1
56 str. buvo LAR nariai (iš jų 15 auditorių sustabdytas auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir 13
auditorių sustabdyta narystė LAR), ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 352 narius, kurie
vadovaujantis Audito įstatymo2 71 str. 1 d. buvo LAR nariai (iš jų 25 auditoriams sustabdytas
auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir 24 auditorių sustabdyta narystė LAR). Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje iš LAR vienijamų auditorių buvo 249 moterys ir 103 vyrai (žr. 1 pav.).
1 pav. Auditorių moterų ir vyrų skaičiaus pasiskirstymas procentais ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

71%
29%

Moterų skaičius
Vyrų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpio pabaigoje vidutinis auditorių amžius buvo 51 metai. 44,6 proc.
auditorių ataskaitiniu laikotarpiu buvo iki 50 metų amžiaus, nuo 51 iki 65 metų amžiaus auditorių
buvo 49,15 proc., o vyresni negu 66 metų amžiaus – 6,25 proc. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
50 proc. auditorių buvo iki 52,6 metų amžiaus. Auditorių moterų vidutinis amžius, kuris siekė 52
metus, buvo didesnis negu auditorių vyrų vidutinis 48,62 metų amžius (žr. 2 pav.).

1
2

Lietuvos Respublikos audito įstatymas galiojo iki 2017 m. vasario 28 d.
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas galioja nuo 2017 m. kovo 1 d.
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2 pav. Auditorių vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal amžių grupes ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

70
60
63

50
40
41

30
29

20

18

10
0 0
iki 25
metų

4
0
26–30
metų

18

13
31–35
metų

36–40
metų

32
24

23

13

16

46–50
metų

51–55
metų

15
41–45
metų

Moterų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

15
15
6
56–60
metų

61–65
metų

7
66 ir
daugiau

Vyrų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

Kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais, dėl griežtų auditoriaus vardo suteikimo procedūrų,
numatytų Audito įstatyme, dauguma auditorių buvo 56–60 metų amžiaus. Vadovaujantis Audito
įstatymu, kurios galioja nuo 2017 m. kovo 1 d. (toliau kartu Audito įstatymas, jeigu nenurodyta
kitaip), prieš gaunant auditoriaus vardą, asmuo turi:
-

įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

-

ne trumpiau kaip 3 metus audito įmonėje dirbti ir atlikti auditoriaus padėjėjo praktiką;

- išlaikyti kvalifikacinius auditoriaus egzaminus per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo
pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo (įskaitymo) dienos (vadovaujantis Audito įstatymo,
galiojusio iki 2017 m. vasario 28 d., nuostatomis kvalifikaciniai auditoriaus egzaminai turėjo būti
išlaikomi per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo
dienos);
-

atitikti kitus Audito įstatymo keliamus reikalavimus.

Per ataskaitinį laikotarpį:
- 15 asmenų auditoriaus vardas panaikintas jų pačių prašymu, vadovaujantis Audito
įstatymo 15 str. 1 d. 5 p.;
-

1 auditorius išbrauktas iš auditorių sąrašo dėl auditoriaus mirties.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje audito įmonių sąraše buvo įrašytos 168 įmonės (iš jų 1
sustabdytas audito įmonės pažymėjimo galiojimas), o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 171
įmonės (audito įmonių, kurioms būtų sustabdytas audito įmonės pažymėjimo galiojimas, nebuvo).
Per ataskaitinį laikotarpį:
-

8 įmonės įrašytos į audito įmonių sąrašą, vadovaujantis Audito įstatymo 22 str. 1 d.;

- 5 įmonės išbrauktos iš audito įmonių sąrašo – jų pačių prašymu, vadovaujantis Audito
įstatymo 24 str. 1 d. 3 p.
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Pagal Audito įstatymą LAR yra vienintelė institucija Lietuvoje skelbianti ir administruojanti
auditorių bei audito įmonių sąrašus, kurie nuolat atnaujinami ir skelbiami LAR interneto svetainėje
www.lar.lt. 3 paveiksle pateikta informacija, kaip kito auditorių ir audito įmonių skaičius nuo 2000
iki 2016 m.3
3 pav. Auditorių ir audito įmonių skaičiaus pokytis nuo 2000 iki 2016 m.
Auditorių skaičiaus pokytis
413
405
387

397
392 395

403 403
397 400

407 405
395
387
377
370

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m.

2007 m.

2006 m.

2005 m.

2004 m.

2003 m.

2002 m.

2001 m.

362

2000 m.

420
410
400
390
380
370
360
350
340
330

Audito įmonių skaičiaus pokytis

191

224 224 214
212 207 204
201 193
189 190 183 182
173 171 170

2002 m.

200

202

2001 m.

250

150
100
50

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m.

2007 m.

2006 m.

2005 m.

2004 m.

2003 m.

2000 m.

0

Auditoriai, kurie baigia savo aktyvaus darbo praktiką, turi teisę įsirašyti į LAR buvusių narių
sąrašą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LAR buvusių narių sąraše buvo 42 asmenys.
Vadovaujantis LAR buvusių narių sąrašo sudarymo tvarkos aprašu, į minėtą sąrašą įrašomi
asmenys, atsisakę auditoriaus vardo savo prašymu ir raštu pageidaujantys būti įrašytais į LAR
buvusių narių sąrašą. Į šį sąrašą įrašomi tik tie asmenys, kurie nėra skolingi LAR, be to, jie nebegali
atlikti audito.
3

Duomenys pateikiami kiekvienų metų gruodžio 31 d.
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LAR administruoja ir asmenų, siekiančių auditoriaus vardo, sąrašą. Visi asmenys,
planuojantys tapti auditoriais, turi būti įrašyti į auditoriaus padėjėjų sąrašą ir atlikti ne trumpesnę
negu 3 metų auditoriaus padėjėjo praktiką, kuri, vadovaujantis Auditoriaus padėjėjų praktikos
atlikimo tvarkos aprašo nuostatomis, turi būti patvirtinta. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
auditoriaus padėjėjų sąraše buvo 223, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 203 asmenys. Per
ataskaitinį laikotarpį 7 auditoriaus padėjėjai išsilaikė kvalifikacinius auditoriaus egzaminus, turėjo
patvirtintą 3 metų auditoriaus padėjėjo praktiką ir 6 iš jų, vadovaujantis Audito įstatymo 12 str. 1
ir 2 d., buvo suteikti auditoriaus vardai, 1 asmeniui buvo nuspręsta, vadovaujantis Audito įstatymo
13 str. 1 ir 2 d., suteikti auditoriaus vardą, tačiau per ataskaitinį laikotarpį minėtas asmuo nedavė
auditoriaus priesaikos ir nėra įrašytas į auditorių sąrašą.
4. LAR VEIKLOS VALDYMAS
LAR organizacinė struktūra iš dalies numatyta Audito įstatyme, kuriame apibrėžtos atskirų
organų funkcijos, teisės ir pareigos, tačiau visa LAR organizacinė struktūra yra pateikiama tik
LAR statute.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvusi LAR organizacinė struktūra4 pateikta 4 paveiksle.

4

Remiantis iki 2017 m. birželio 16 d. Visuotiniame LAR narių susirinkime patvirtinu naujos redakcijos LAR

statutu.
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4. pav. LAR organizacinė struktūra 2017 m. rugpjūčio 31 d.
ATESTUOTI AUDITORIAI

KVALIFIKACINIŲ
AUDITORIAUS
EGZAMINŲ KOMISIJA

* 4 narius skiria LR finansų
ministerija
Egzaminų komisijos sudėtį
tvirtina AVNT

(7 nariai*)

VISUOTINIS LAR
NARIŲ SUSIRINKIMAS

AUDITORIŲ GARBĖS
TEISMAS
(5 nariai**)

** po vieną narį skiria
LR finansų ministerija,
LR teisingumo ministerija,
LR ūkio ministerija

ETIKOS KOMITETAS
(7 nariai)

LAR PREZIDIUMAS
(LAR prezidentas ir 8 LAR
prezidiumo nariai)

AUDITO KOKYBĖS
KONTROLĖS KOMITETAS
(9 nariai***)

Auditoriai kontrolieriai****
LAR DIREKTORIUS

*** 5 narius deleguoja
valstybės institucijos,
verslininkus ir mokslininkus
vienijančios organizacijos
**** LAR teikimu
auditorius kontrolierius
tvirtina AVNT

MOKYMO KOMITETAS
LAR DARBUOTOJAI
(6 darbuotojai)
Administratorius, mokymų
organizavimo, audito
metodologijos, audito kokybės
kontrolės specialistai, projektų
vadovas

(nuo 5 iki 9 narių)

AUDITO KOMITETAS
(9 nariai)

APSKAITOS IR MOKESČIŲ
KOMITETAS
(9 nariai)

UŽDUOČIŲ RENGIMO
KOMISIJA
(ne daugiau kaip 6 nariai)

KVALIFIKACINIŲ
AUDITORIAUS
EGZAMINŲ EKSPERTŲ IR
VERTINTOJŲ KOMISIJA
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4.1. LAR prezidiumas ir LAR direktorius
LAR valdymo organai: kolegialus valdymo organas – LAR prezidiumas, kurio darbui
vadovauja LAR prezidentas, ir vienasmenis valdymo organas – LAR direktorius.
Ataskaitiniu laikotarpiu LAR prezidiumo pagrindinės funkcijos buvo šios:
• Užtikrinti visuotinio LAR narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą ir kontroliuoti jų
vykdymą.
• Užtikrinti LAR funkcijų vykdymą.
• Skirti ir atšaukti LAR direktorių.
• Pagal LAR statute ir LAR prezidiumo darbo reglamente numatytą kompetenciją tvirtinti
LAR teisės aktus ir dokumentus.
• Tvirtinti LAR komitetų narius (išskyrus Etikos komiteto ir Audito kokybės kontrolės
komiteto keturis narius auditorius, kuriuos renka visuotinis LAR narių susirinkimas).
• Skirti auditorių į AVNT sudaromo Audito priežiūros komiteto narius ir jį atšaukia.
• Prireikus siūlyti Auditorių garbės teismui iškelti drausmės bylą auditoriui.
• Prireikus siūlyti AVNT ar Audito kokybės kontrolės komitetui ištirti auditoriaus ar audito
įmonės atliktą auditą.
• Tvirtinti LAR teikiamų paslaugų kainas, jų teikimo ir atsiskaitymo sąlygas.
• Kontroliuoti LAR biudžeto vykdymą.
• Priimti sprendimą dėl auditoriaus vardo suteikimo, auditoriaus pažymėjimo galiojimo
sustabdymo, atnaujinimo ir auditoriaus vardo panaikinimo.
• Priimti sprendimą dėl įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą, audito įmonės pažymėjimo
galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir išbraukimo iš audito įmonių sąrašo.
• Rinkti audito įmonę (įmones), kuri (kurios) atliks LAR auditą ir LAR veiklos auditą.
• Skirti iš LAR prezidiumo narių LAR viceprezidentą ir jį atšaukti.
• Savo kompetencijos ribose priimti kitus sprendimus.
LAR prezidiumą sudaro aštuoni LAR prezidiumo nariai ir LAR prezidentas. Ataskaitiniu
laikotarpiu LAR prezidiumą sudarė 2016 m. gruodžio 16 d. vykusiame visuotiniame LAR narių
susirinkime išrinkti LAR prezidiumo nariai ir LAR prezidentas:
-

pirmininkas (LAR prezidentas) – Saulius Lapšinskas;

- pirmininko pavaduotojas (-a) (LAR viceprezidentas (-ė)) – iki 2017 m. birželio 5 d. –
Loreta Graužinienė; nuo 2017 m. birželio 29 d. – Saulius Bakas.
- nariai: Lina Drakšienė, Vaida Kačergienė, Genadij Makušev, Jonas Akelis, Rokas
Kasperavičius, Ingrida Pūrienė.
LAR direktorius yra vienasmenis LAR valdymo organas, atskaitingas visuotiniam LAR
narių susirinkimui ir LAR prezidiumui, veikiantis LAR vardu ir turintis teisę vienasmeniškai
sudaryti sandorius. Vadovaudamas LAR veiklai, ataskaitiniu laikotarpiu vykdė pareiginiuose
nuostatuose nustatytas pareigas ir atliko šias funkcijas:
• Organizuoti LAR administracijos darbą.
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• Priimti ir atleisti LAR darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis.
• Vykdyti LAR biudžetą ir už jo vykdymą atsiskaityti visuotiniam LAR narių susirinkimui
ir LAR prezidiumui.
• Įgyvendinti LAR prezidiumo sprendimus.
• Pasibaigus LAR finansiniams metams parengti LAR veiklos ataskaitą ir LAR finansines
ataskaitas bei jas pristatyti LAR prezidiumui ir visuotiniam LAR narių susirinkimui.
• Pasirašyti LAR teikiamą informaciją.
• LAR vardu prisiimti įsipareigojimus, sudaryti sutartis.
• Atstovauti LAR interesams teisme, valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos ir
tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su kitais asmenimis.
• Priimti sprendimą, ar leisti auditoriaus vardo siekiančiam asmeniui laikyti kvalifikacinius
auditoriaus egzaminus.
• Priimti sprendimą dėl auditoriaus padėjėjo įrašymo ir išbraukimo iš auditoriaus padėjėjų
sąrašo.
• Priimti sprendimą dėl auditoriaus padėjėjo praktikos vadovo skyrimo ir atleidimo.
Ataskaitiniu laikotarpiu LAR direktoriaus pareigas iki 2017 m. sausio 31 d. ėjo Rasa
Makevičienė, nuo 2017 m. vasario 1 d. – Aurelija Lauruševičiūtė.
4.2. LAR organai
Kiti kolegialūs LAR organai, kurių sudaryme dalyvauja visuotinis LAR narių susirinkimas,
ataskaitiniu laikotarpiu buvo: Auditorių garbės teismas, Audito kokybės kontrolės komitetas,
Egzaminų komisija ir Etikos komitetas.
LAR taip pat yra įsteigti ir veikia šie komitetai bei komisijos, kurių sudėtį tvirtina LAR
prezidiumas: Audito komitetas, Mokymo komitetas, Apskaitos ir mokesčių komitetas ir Užduočių
rengimo komisija.
Ataskaitiniu laikotarpiu veikęs Auditorių garbės teismas turėjo teisę priimti sprendimus
kelti auditoriams drausmės bylas ir nagrinėti šias drausmės bylas, taip pat priimti sprendimus
vadovaujantis Audito įstatymo 59 straipsniu bei vykdo kitas pagal Audito įstatymą pavestas
funkcijas. Auditorių garbės teismas turi teisę nagrinėti drausmės bylas dėl:
-

TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso reikalavimų nesilaikymo;

-

Audito įstatymo 28 str. 1 d. nurodytos pareigos nevykdymo;

- tarptautinių audito standartų, tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros
užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų nesilaikymo.
Ataskaitiniu laikotarpiu Auditorių garbės teismo nariais buvo:
- pirmininkas – Valdas Cicėnas (auditorius, paskirtas 2015 m. gruodžio 18 d. vykusiame
visuotiniame LAR narių susirinkime);
-

pirmininko pavaduotoja – Jolita Gnėdikienė (LR ūkio ministerijos paskirtas asmuo);
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nariai: Dorita Visalgienė (LR teisingumo ministerijos paskirtas asmuo), Siuzana ŠčerbinaDalibagienė (LR finansų ministerijos paskirtas asmuo), Aidas Ramanauskas (auditorius, paskirtas
2015 m. gruodžio 18 d. vykusiame visuotiniame LAR narių susirinkime).
Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojęs Audito įstatymas nereglamentuoja
Auditorių garbės teismo veiklos, 2017 m. birželio 16 d. priimtas naujas LAR statutas numato, kad
Visuotinis LAR narių susirinkimas renka LAR garbės teismą, kuris priima sprendimus iškelti
drausmės bylą LAR nariui už profesinės etikos pažeidimus. Remiantis naujuoju LAR statuto 33
str. 7 d., LAR garbės teismą sudaro 5 nariai, iš kurių ne mažiau kaip 4 būtų tikrieji nariai.
Atsižvelgiant į tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu įsigaliojusiame naujajame Audito įstatyme
nebeliko nuostatos dėl Auditorių garbės teismo, tačiau pagal 2017 m. birželio 16 d. patvirtintą
naują LAR statutą numatyta, kad LAR ir toliau veiks LAR garbės teismas, todėl naujasis LAR
garbės teismas galės savo veiklą vykdyti tik tada, kai Visuotinis LAR susirinkimas 2017 m.
gruodžio 15 d. patvirtins LAR garbės teismo nuostatus.
Ataskaitiniu laikotarpiu Audito kokybės kontrolės komitetas vykdė LAR prezidiumo
pavedimus, taip pat atliko šias funkcijas:
• Savo kompetencijos ribose įgyvendinti auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės
užtikrinimą Lietuvoje (teikia LAR prezidiumui patvirtinti sprendimus teikti AVNT patvirtinti
metinį auditorių ir audito įmonių peržiūrų planą (toliau – metinis peržiūrų planas) ir teikti AVNT
patikrinti metinių peržiūrų planų faktinį įvykdymą).
• Konsultuoti auditorius kontrolierius dėl atliekamų peržiūrų.
• Nagrinėti auditorių kontrolierių atliktų peržiūrų ataskaitas ir dėl šių ataskaitų priima
sprendimus.
• Peržiūrėti LAR pateiktą informaciją kaip auditoriai ir audito įmonės vykdo Kokybės
kontrolės komiteto nustatytus nurodymus.
• Teikti LAR prezidiumui tvirtinti Kokybės kontrolės komiteto sprendimus.
• Teikti LAR prezidiumui pasiūlymus dėl audito, užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų
kokybės gerinimo.
• Vykdyti teisėtus LAR prezidiumo ir AVNT nurodymus.
• Savo kompetencijos ribose priimti kitus sprendimus.
Ataskaitinis laikotarpiu Kokybės kontrolės komiteto sudėtis buvo:
pirmininkė – Ilona Matusevičienė (auditorė);
pirmininkės pavaduotojas – Arvydas Dalikas (auditorius);
nariai: Jonas Bukevičius (auditorius), Rimvydas Jogėla (auditorius), prof. habil. dr.
Vaclovas Lakis (Vilniaus universiteto deleguotas atstovas), Zita Valiauskienė (Savivaldybių
kontrolierių asociacijos deleguota atstovė), Audronė Vaitkevičiūtė (LR valstybės kontrolės
deleguota atstovė), Dorita Bieliauskienė (LR teisingumo ministerijos deleguota atstovė), Rūta
Bilkštytė (Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguota atstovė).
-

Ataskaitiniu laikotarpiu Kokybės kontrolės komiteto veiklą aptarnavo LAR audito kokybės
kontrolės specialistė Eglė Bogužaitė-Miliauskienė.
Laikotarpiu iki 2017 m. vasario 28 d. (vadovaujantis LR audito įstatymu) AVNT tvirtino
Egzaminų komisijos sudėtį. Vadovaujantis Audito įstatymu nuo 2017 m. kovo 1 d. Egzaminų
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komisijos sudėtį tvirtina LR finansų ministras. LAR sudaro tinkamas sąlygas atlikti Egzaminų
komisijai pavestas funkcijas, priima sprendimus dėl egzaminų vertinimo. Vadovaujantis Audito
įstatymu, LAR rengia egzaminus ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.
Egzaminų komisija atlieka šias funkcijas:
• tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų programas;
• tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų užduotis ir jų vertinimo metodiką;
• tvirtina kvalifikacinių auditoriaus egzaminų rezultatus.
Egzaminų komisiją sudaro 7 nariai, kurie turi būti teisės, mokesčių, audito, finansinių
ataskaitų audito, apskaitos ir (arba) finansų specialistai. 4 Egzaminų komisijos narius (iš jų ir
pirmininką) skiria LR finansų ministerija, 3 narius auditorius – LAR (visuotinis LAR narių
susirinkimas).
Ataskaitiniu laikotarpiu iki 2017 m. vasario 28 d. Egzaminų komisijos nariais buvo:
-

pirmininkė Alina Gaudutytė (LR finansų ministerijos skirtas asmuo);

- nariai Airi Aleliūnaitė (LR finansų ministerijos skirtas asmuo), Skirmantė Gavutienė
(LR finansų ministerijos skirtas asmuo), Darius Gliaubicas (auditorius), Daiva Raziūnienė (LR
finansų ministerijos skirtas asmuo), Birutė Stankevičienė (auditorė), Kristina Tamoševičė
(auditorė).
Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2017 m. kovo 1 d. Egzaminų komisijos nariais buvo:
-

pirmininkas Vaclovas Lakis (LR finansų ministerijos skirtas asmuo);

- nariai Alina Gaudutytė (LR finansų ministerijos skirtas asmuo), Darius Gliaubicas
(auditorius), Renata Karpavičienė (LR finansų ministerijos skirtas asmuo), Birutė Stankevičienė
(auditorė), Kristina Tamoševičė (auditorė), Rūta Vaičaitytė (LR finansų ministerijos skirtas
asmuo).
Ataskaitiniu laikotarpiu Egzaminų komisijos veiklą aptarnavo LAR mokymų organizavimo
specialistė Inga Norkevičienė.
Etikos komiteto darbo reglamente numatytos šios funkcijos:
• Vadovaudamasis etikos nuostatomis, padeda LAR prezidiumui, kitiems LAR
komitetams, auditoriams ugdyti demokratiškumą, derinti įvairius požiūrius, siekti moralinės
santarvės ir žmogiškų tarpusavio santykių.
• Nagrinėja LAR prezidiumo ir kitų LAR komitetų pateiktą informaciją apie TBF
Buhalterių profesionalų etikos kodekso pažeidimus.
• Koordinuoja TBF leidinių etikos klausimais vertimą, juos vertina, rengia
rekomendacijas ir teikia konsultacijas.
• Atsako į auditorių, LAR prezidiumo, LAR garbės teismo ir kitų LAR komitetų, audito
įmonių ir atskirų auditorių paklausimus dėl TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso taikymo
auditorių profesinėje veikloje.
• Teikia siūlymus LAR prezidiumui, LAR garbės teismui, kitiems LAR komitetams,
auditoriams dėl TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso reikalavimų įgyvendinimo.
• Vykdo kitas funkcijas, susijusias su TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso
vertinimu ir laikymosi priežiūra, bei su Etikos komiteto ir LAR tikslų siekimu.
Ataskaitiniu laikotarpiu Etikos komiteto narėmis buvo:
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- iki 2016 m. gruodžio 16 d.:
o

pirmininkė – Dalia Vinauskienė;

o

pirmininkės pavaduotoja – Jovita Siniauskienė;

nariai: Laima Adamonienė, Ona Dadonienė, Laima Gerikienė, Ingrida Pūrienė, Asta
Štreimikienė.
o

- nuo 2016 m. gruodžio 16 d.:
o

pirmininkė – Dalia Vinauskienė;

o

pirmininkės pavaduotoja – Asta Štreimikienė;

o

nariai: Ona Dadonienė, Laima Gerikienė, Rita Matulienė, Rita Jodelienė, Arnoldas

Masalskis.
Etikos komiteto veiklą ataskaitiniu laikotarpiu koordinavo LAR audito metodologijos
specialistė Aurelija Lauruševičiūtė.
Audito komiteto darbo reglamente numatytos šios funkcijos:
• Analizuoja Lietuvos audito veiklos reglamentavimą.
• Teikia pasiūlymus dėl audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.
• Teikia pastabas dėl audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų.
• Peržiūri ir teikia pastabas dėl audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo
išaiškinimų ir audito atlikimo metodinių rekomendacijų.
• Peržiūri ir teikia pastabas dėl TBF peržiūros, užtikrinimo ir kitų profesinių standartų
vertimų.
• Teikia pasiūlymus dėl auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo programos ir temų.
• Valstybinėms institucijoms teikia pastabas dėl audito veiklą reglamentuojančių teisės
aktų taikymo išaiškinimų ir komentarų bei audito atlikimo metodinių rekomendacijų, siekiant
didesnio jų aiškumo ir lengvesnio praktinio taikymo.
• Teikia išaiškinimus į LAR prezidiumo, LAR direktoriaus, kitų LAR organų ir LAR narių
paklausimus dėl audito veiklos.
• Vykdo kitas funkcijas, susijusias su Audito komiteto ir LAR tikslų siekimu.
Ataskaitiniu laikotarpiu Audito komiteto nariais buvo:
- pirmininkė – Elena Jankevičienė;
- pirmininkės pavaduotoja – Inga Gudinaitė;
- nariai:
o

iki 2016 m. lapkričio 10 d. Vidas Grigaliūnas, Vilmantas Karalius, Kęstutis Kibickas,
Regina Mažeikienė, Rasa Selevičienė, Rima Usevičienė, Arvydas Ziziliauskas;

o

nuo 2016 m. lapkričio 10 d. (LAR prezidiumo nutarimas Nr. 19.3.1) Komiteto narį
Kęstutį Kibicką pakeitė Simonas Rimašauskas;

o

nuo 2017 m. balandžio 13 d. Vidas Grigaliūnas, Vilmantas Karalius, Simonas
Rimašauskas, Regina Mažeikienė, Rasa Selevičienė, Arvydas Ziziliauskas, Daiva
Raudonienė.
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Audito komiteto veiklą ataskaitiniu laikotarpiu koordinavo LAR audito metodologijos
specialistė Aurelija Lauruševičiūtė.
Mokymo komiteto pagrindinės funkcijos – organizuoti ir koordinuoti auditorių
kvalifikacijos kėlimą ir auditorių padėjėjų mokymą, formuoti LAR mokymo veiklos strategiją ir
kolektyviai spręsti kvalifikacijos kėlimo bei mokymo uždavinius.
Ataskaitiniu laikotarpiu Mokymo komiteto narėmis buvo:
-

pirmininkė Irma Kamarauskienė;

- nariai: Sigita Kliukinskaitė, Elvyra Bogdanovičienė (nuo 2017 m. vasario 15 d.) Rita
Matulienė (iki 2017 m. vasario 14 d.), Virginija Sabaliauskaitė, Ieva Voverienė.
Ataskaitiniu laikotarpiu Mokymo komiteto veiklą koordinavo LAR mokymų organizavimo
specialistė Inga Norkevičienė.
Apskaitos ir mokesčių komitetas pagal darbo reglamentą atlieka šias funkcijas:
• Analizuoja Lietuvos apskaitos ir mokesčių teisinį reglamentavimą.
• Teikia pasiūlymus dėl apskaitą ir mokesčius reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.
• Teikia pastabas dėl apskaitą ir mokesčius reglamentuojančių teisės aktų projektų.
• Teikia pastabas valstybinėms institucijoms dėl teisės aktų išaiškinimų ir komentarų,
siekiant didesnio jų aiškumo ir lengvesnio praktinio taikymo.
• Teikia pasiūlymus valstybinėms institucijoms dėl mokesčių mokėtojų aptarnavimo,
švietimo, konsultavimo gerinimo.
• Teikia pasiūlymus dėl auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo programos ir temų.
• Teikia išaiškinimus į LAR prezidiumo, LAR direktoriaus, kitų LAR organų ir LAR narių
paklausimus pagal savo kompetenciją.
• Vykdo kitas funkcijas, susijusias su Apskaitos ir mokesčių komiteto ir LAR tikslų
įgyvendinimu.
Ataskaitiniu laikotarpiu Apskaitos ir mokesčių komiteto nariais buvo:
- pirmininkė – Justė Tušaitė;
- pirmininkės pavaduotoja – Rimutė Grudulienė;
- nariai:
o

nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. lapkričio 10 d. – Ona Bakšienė, Elena
Čiupailienė, Jolanta Gitenytė, Remigijus Kešys, Arnoldas Masalskis, Aistė
Mikelionienė, Violeta Tumkienė;

o

nuo 2016 m. lapkričio 10 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. – Ona Bakšienė, Elena
Čiupailienė, Jolanta Gitenytė, Remigijus Kešys, Vilija Banienė, Aistė
Mikelionienė, Violeta Tumkienė.

Apskaitos ir mokesčių komiteto veiklą ataskaitiniu laikotarpiu koordinavo LAR audito
metodologijos specialistė Aurelija Lauruševičiūtė.
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Užduočių rengimo komisijos pagrindinė funkcija užtikrinti, kad būtų parengtos
kvalifikuotos egzaminų užduotys, kurios atitinka patvirtintas egzaminų programas ir egzaminų
užduočių rengimo reikalavimus, atrinkti ir patikrinti egzaminų užduotis prieš jas pateikiant
Egzaminų komisijai.
2017 m. LAR prezidiumo sprendimu buvo sudaryta šios sudėties Užduočių rengimo
komisija:
-

pirmininkė Birutė Petrauskienė;
-

nariai: Jolanta Gitenytė, Dalia Grinkutė, Aurelija Kustienė, Algimanta
Laskauskienė, Vaclovas Pogoželskis.

Ataskaitiniu laikotarpiu Egzaminų komisijos veiklą koordinavo LAR mokymų
organizavimo specialistė Inga Norkevičienė.
4.3. LAR administracija
LAR administracija savo veiklą vykdo vadovaudamasi LAR statutu, LAR administracijos
darbo reglamentu, darbuotojų pareiginiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
Pagrindinis LAR administracijos uždavinys įgyvendinant LAR tikslus ir uždavinius –
organizuoti LAR einamąją veiklą. Įgyvendindama šiuos tikslus ir uždavinius LAR administracija
atlieka šias funkcijas:
• stebi, analizuoja ir kitaip prižiūri, kaip audito įmonės, auditoriai, auditoriaus padėjėjai
vykdydami savo veiklą, laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų;
• rengia LAR prezidiumo posėdžiams svarstomų klausimų medžiagą ir teikia išvadas;
• siūlo LAR prezidiumui klausimus svarstyti posėdžiuose;
• rengia visuotinių LAR narių susirinkimų ir konferencijų medžiagą;
• rengia LAR komitetų, komisijų, darbo grupių, LAR garbės teismo posėdžių medžiagą;
• vykdo visuotinio LAR narių susirinkimo, LAR prezidiumo, LAR garbės teismo, LAR
narystės komisijos, Kokybės kontrolės komiteto ir kitų LAR komitetų sprendimus;
• rengia LAR biudžeto projektą ir kai visuotinis LAR narių susirinkimas patvirtina vykdo
jį;
• užtikrina efektyvų LAR turto panaudojimą ir jo apsaugą;
• organizuoja ir koordinuoja egzaminus;
• organizuoja ir koordinuoja LAR narių kvalifikacijos kėlimo kursus (toliau – KKK);
• organizuoja ir koordinuoja auditoriaus padėjėjų mokymus;
• organizuoja visuotinius LAR narių susirinkimus;
• savo kompetencijos ribose palaiko ryšius su LR, kitų Europos Sąjungos (toliau – ES)
valstybių narių bei užsienio valstybių kompetentingomis audito, finansų ir kapitalo rinkos
priežiūros, konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo institucijomis, kitomis LR institucijomis, su
kuriomis LAR bendradarbiauja;
• užtikrina tinkamas sąlygas LAR prezidiumo, LAR garbės teismo, Egzaminų komisijos,
Audito kokybės kontrolės komiteto, kitų LAR komitetų posėdžiams rengti ir juos protokoluoja;
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• rengia LAR prezidiumo nutarimų projektus, organizuoja ir koordinuoja kitų teisės aktų
projektų, susijusių su auditorių, auditoriaus padėjėjų, audito įmonių ir LAR veikla, rengimą;
• organizuoja tarptautinių audito standartų, tarptautinių užtikrinimo užduočių standartų,
audito praktinių nurodymų, TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso vertimą į lietuvių kalbą;
• tvarko auditorių kontrolierių darbo dokumentaciją;
• organizuoja LAR narių konsultacijas audito atlikimo ir kitais auditorių, auditoriaus
padėjėjų ir audito įmonių veiklos klausimais;
• rengia atsakymų į paklausimus projektus ir tvarko LAR raštvedybą;
• tvarko LAR buhalterinę apskaitą arba, jeigu LAR buhalterinę apskaitą tvarko LAR
prezidiumo paskirta įmonė, užtikrina tinkamą apskaitos organizavimą;
• tvarko auditorių, auditoriaus padėjėjų ir audito įmonių sąrašus;
• organizuoja informacijos parengimą, ją skelbia viešai arba, kai tai būtina, tik auditoriams;
• kontroliuoja LAR nario mokesčio ir kitų tikslinių įmokų mokėjimą;
• vykdo kitas LAR prezidiumo nustatytas funkcijas.
Šios didelės apimties darbą atlieka LAR darbuotojai: direktorius, audito kokybės kontrolės
specialistas, audito metodologijos specialistas, mokymų organizavimo specialistas,
administratorius. LAR veiklai vadovauja LAR direktorius.
Ataskaitiniu laikotarpiu mokymų organizavimo specialistės pareigas ėjo Inga Norkevičienė.
Audito metodologijos specialistės pareigas ėjo Aurelija Lauruševičiūtė – iki 2017 m. vasario 1 d.
– visu etatu, nuo 2017 m. vasario 1 d. – pusę etato. Audito kokybės kontrolės specialistės pareigas
ėjo Eglė Bogužaitė-Miliauskienė. Pusę etato dirbanti audito kokybės kontrolės specialistė Eglė
Čiurlytė ėjo Audito kokybės kontrolės specialistės pareigas, nuo 2017 m. vasario 1 d. – pusę etato
Audito metodologijos specialistės pareigas. LAR administratorės pareigas ėjo Asta
Kavaliauskienė.
1 lentelė. LAR administracijos darbuotojų pokytis ataskaitiniu laikotarpiu.
LAR darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje5

7

Per ataskaitinį laikotarpį sudarytos darbo sutartys6

0

Per ataskaitinį laikotarpį nutrauktos darbo sutartys7

1

Per ataskaitinį laikotarpį pakeistos darbo sutartys8

2

LAR darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje9

7

Ataskaitiniu laikotarpiu LAR administracija:
5
6
7

8
9

Vienas darbuotojas yra tikslinėse atostogose.
Nurodytas tik su naujais darbuotojais sudarytų darbo sutarčių skaičius.
Nurodytas tik darbo sutarčių, kurios buvo nutrauktos ir su tais asmenimis nebuvo sudarytos kitos darbo sutartys,
skaičius.
Nurodytas darbo sutarčių dėl pareigų pakeitimo skaičius.
Du darbuotojai yra tikslinėse atostogose.
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• tikrino auditorių, auditoriaus padėjėjų ir audito įmonių sąrašuose skelbiamą informaciją;
• tikrino auditorių padėjėjų pateiktą informaciją apie jų praktikos atlikimą;
• rengė įvairius paklausimus valstybės ir privatiems subjektams;
• rengė atsakymus į gautus paklausimus;
• bendradarbiavo keičiantis informacija su įvairiomis ministerijomis, AVNT, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), Valstybine kainų ir
energetikos kontrolės komisija, Viešųjų pirkimų tarnyba, Vyriausiąja rinkimų komisija ir
auditoriais kontrolieriais;
• rengė teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
• atliko LAR priimamų sprendimų, dokumentų ir jų projektų teisinį įvertinimą;
• vykdė kitus LAR prezidiumo ir LAR direktoriaus pavedimus.
Ataskaitiniu laikotarpiu auditorių sąrašas buvo atnaujintas 56 kartus, o audito įmonių – 54.
Buvo parengta 12 LAR direktoriaus įsakymų dėl sprendimo įrašyti asmenis į auditorių padėjėjų
sąrašą ir išbraukti iš jo, paskirti arba atleisti auditoriaus padėjėjų praktikos vadovus, sustabdyti
arba atnaujinti auditoriaus padėjėjų praktikos laiko skaičiavimą, taip pat – parengti 5 LAR
direktoriaus įsakymai dėl sprendimo įrašyti asmenis į buvusių LAR narių sąrašą.
Ataskaitiniu laikotarpiu audito įmonės teikė audito įmonės metines ataskaitas, kuriomis
remiantis buvo parengta ir registruotiems LAR interneto puslapio vartotojams paskelbta 2016 m.
audito rinkos apžvalga, apskaičiuoti audito įmonių atskaitymai LAR už Audito įstatymo nustatytų
funkcijų vykdymą.
Siekiant efektyviau panaudoti LAR darbuotojų darbo laiką, atliekama periodinė LAR
darbuotojų įvykdytų darbų analizė, ieškoma būdų veiklos efektyvumui didinti. Tačiau kol kas LAR
administracijos darbe daug procedūrų atliekama rankiniu būdu, nėra bendros kompiuterizuotos
informacijos valdymo sistemos, todėl tam tikri darbai yra atliekami ilgiau negu galėtų būti, mažėja
vykdomos veiklos efektyvumas. Šiuo metu ieškoma būdų finansuoti LAR valdomų duomenų ir
informacijos elektroninės sistemos sukūrimą.
LAR darbuotojai nuolat aktyviai dalyvauja audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų
rengimo procese, atlieka TBF ir Europos buhalterių federacijos (toliau – Accountancy Europe,
AcE) rengiamų dokumentų vertimus, administruoja auditorių, audito įmonių ir auditoriaus
padėjėjų teikiamus duomenis, teikia informaciją LAR nariams, organizuoja LAR kolegialių
organų posėdžius ir susitikimus, rengia atsakymus į valdžios ir valdymo institucijų bei LAR narių
paklausimus.
Tobulinant LAR administracijos veiklą būtina įdiegti kompiuterizuotą LAR duomenų
valdymo sistemą klientų aptarnavimo programinės priemonės pagrindu, tobulinti LAR interneto
svetainę įdiegiant duomenų įvedimo galimybes ir t. t. Tačiau LAR administracijos veiklos kokybė
priklauso ir nuo pačių LAR narių: ne visada laiku teikiama LAR narių informacija apie
pasikeitusius duomenis (pašto, el. pašto adresai ir telefonai, kita informacija), todėl ne visada laiku
informacija pasiekia LAR narius. LAR apskaitos tvarkymą apsunkina tai, kad mokėtojai dažnai
nenurodo mokėjimo paskirties ir nedetalizuoja mokamų sumų (mokėdami už kelias paslaugas
vienu metu). LAR administracija imasi visų galimų priemonių, kad komunikacija su LAR nariais
būtų kuo efektyvesnė.
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5. LAR BIUDŽETO VYKDYMAS
LAR veikla vykdoma vadovaujantis LAR biudžetu, kurį tvirtina visuotinis LAR narių
susirinkimas. LAR veiklos finansavimo šaltiniai yra:
1.
2.
3.

4.

LAR nario mokestis.
Audito įstatymu nustatyti atskaitymai nuo audito įmonių audito pajamų.
Pajamos iš LAR teikiamų paslaugų:
3.1. LAR narių KKK.
3.2. Auditorių padėjėjų mokymai.
3.3. Egzaminai.
3.4. Ūkinė komercinė veikla.
Parama.

LAR biudžetas sudaromas ir vykdomas vadovaujantis LAR biudžeto sudarymo ir vykdymo
taisyklėmis, kurių 11 punkte nustatyta, kad sudarant LAR biudžetą, paskirsčius lėšas programoms,
sudaromas rezervas, kuriuo prireikus gali disponuoti LAR prezidiumas, t. y. padidinti tam tikrų
programų sąmatas ar finansuoti nenumatytus, tačiau būtinus darbus. LAR prezidiumo sprendimu
nenumatytiems, tačiau būtiniems darbams finansuoti taip pat gali būti panaudojamos sutaupytos
biudžeto išlaidos ir papildomai surinktos lėšos.
Lyginamoji faktinio ir planinio biudžeto analizė pateikta 2 lentelėje.
2 lentelė. LAR biudžeto vykdymas ataskaitiniu laikotarpiu.
Eil.
Nr.

10

Biudžeto eilutės

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pinigų likutis sąskaitoje laikotarpio pradžiai
Gautinos sumos iš audito įmonių ir auditorių
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Skolos tiekėjams
ĮPLAUKOS
Nario mokestis
Atskaitymai nuo audito įmonių audito pajamų
LAR narių kvalifikacijos kėlimas
Padėjėjų mokymai
Kvalifikaciniai egzaminai
Mokestis už pažymų išdavimą
Ūkinė komercinė veikla
Gauta parama, kitas tikslinis finansavimas
Laikotarpio įplaukos

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

IŠMOKOS
Patalpų nuoma ir eksploatacinės išlaidos
Darbuotojų atlyginimai
Socialinis draudimas ir garantinis fondas
Auditorių ir audito įmonių priežiūra
Kvalifikacinių egzaminų organizavimas
LAR narių kvalifikacijos kėlimo organizavimas
Auditoriaus padėjėjų mokymų organizavimas
Audito metodologijai ir TAS vertimui

Įvykdymo
procentas

Planas

Faktas

12 48210
45 653
12 789
2 474

12 482

91 500
55 000
80 000
11 000
29 750
850
17 000
10 500
295 600

103 173
52 780
100 118
10 542
29 763
910
17 467
10 301
325 053

113
96
125
96
100
107
103
98
110

28 000
72 500
22 500
20 000
22 000
40 000
6 600
2 000

29 112
77 570
23 994
21 713
5 897
36 123
2 490
698

104
107
107
109
27
90
38
35

Pinigų likutis sąskaitose laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nurodomas tik LAR lėšų, nepridedant LAR vykdytam
projektui skirtų lėšų.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Apskaitos paslaugos
Finansinių ataskaitų ir veiklos auditas
Ryšių paslaugos
Interneto, tinklapio ir kompiuterių aptarnavimas
Kanceliarinės prekės ir popierius, kiti biuro
reikmenys
Turto įsigijimui
Komandiruotės
Konferencijos ir visuotiniai narių susirinkimai
Teisinės paslaugos
Nario mokestis tarptautinėms organizacijoms
Leidybai
Reprezentacijai
Mokėtinas PVM
Išlaidos ūkinei komercinei veiklai vykdyti
Kitos
Laikotarpio išmokos
LIKUTIS laikotarpio pabaigoje
Neapmokėtų sąskaitų laikotarpio pabaigoje

11 000
2 420
1 000
4 500
1 000

10 346
2 420
807
4 142
578

94
100
81
92
58

0
6 000
31 000
6 000
16 500
0
1 500
1 000
6 500
6 000

0
3 892
30 421
7 324
16 731
0
1 440
0
2 854
5 411

0
65
98
122
101
0
96
0
44
90

308 021
244
7 845

283 963
50 711

92
-

Toliau pateikiami paaiškinimai dėl LAR biudžeto plano ir fakto neatitikimų ataskaitiniu
laikotarpiu.
Įplaukų surinkimas.
Įplaukų surinkimas ataskaitinių laikotarpiu buvo ženkliai geresnis negu tikėtasi sudarant
laikotarpio planą. Pagrindinių įplaukų grupėje surinkta 96–125 proc., kas leido surinkti net
29 453 eurų daugiau negu planuota, arba įvykdyti biudžeto įplaukų dalį 110 proc.
Didžiausias augimas – LAR organizuojamų kvalifikacijos kėlimo kursų srityje, nes 2016
m. buvo priimtas sprendimas padidinti įkainį už atvejų analizes, tačiau dėl to klausytojų skaičius
nesumažėjo – surinkta daugiau kaip 20 000 eurų (25 proc.) daugiau nei planuota. Nario mokesčio
surinkta daugiau nei 10 000 eurų (13 proc.) daugiau, kadangi planuojant, kiek bus surinkta iš narių,
buvo laikomasi pesimistiškesnių prognozių.
Atsižvelgiant į turimą paramos gavėjo statusą, LAR gali gauti paramą. Ataskaitiniu
laikotarpiu buvo įdėta pastangų paramai gauti, bet įmonės ir fiziniai asmenys, į kuriuos buvo
kreiptasi, nesuteikė paramos piniginėmis lėšomis. Tačiau LAR prašymas skirti paramos buvo
išgirstas – LAR gavo atskaitymus iš Valstybinės mokesčių inspekcijos už asmenis, kurie skyrė
LAR savo 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, taip pat nemaža dalis paramos (apie 4 000 eurų)
buvo surinkta gruodžio mėn. mokslinės konferencijos Valdovų rūmuose organizavimui.
Išlaidų straipsniai.
Ataskaitiniu laikotarpiu pavyko 8 proc. sutaupyti išlaidas. Dalis išlaidų straipsnių vykdyta
laikantis nustatyto plano, tačiau išsiskyrė kelios išlaidų grupės, kurių iš anksto nepavyko tinkamai
suplanuoti ir nukrypta nuo plano.
Ataskaitiniu laikotarpiu ne daugiau kaip 5 proc. viršytos šios išlaidos:
- patalpų išlaikymo išlaidų padidėjimas įvyko dėl komunalinių, valymo paslaugų įkainių
padidėjimo;
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- reprezentacinės išlaidos buvo planuojamos atsižvelgiant į praėjusių metų rezultatus,
kuomet buvo gaminami garbės nario ženklai, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu aktyvių veiksmų dėl
šių sąnaudų mažinimo nebuvo daroma.
Laikytina, kad išlaidos reikšmingai viršijo nustatytą planą, jeigu viršijimas yra didesnis
negu 5 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo kelios eilutės, kurios dėl objektyvių priežasčių viršytos
daugiau kaip 5 proc.:
- viršytos sumos, skirtos darbo užmokesčio išmokėjimui. Ši situacija susidarė dėl darbo
funkcijų perėmimo keičiantis darbuotojams (išeinant į motinystės atostogas ar grįžtant iš jų,
atostogų laikotarpių prieš išeinant, ir dalinio dubliavimosi tinkamai perimant darbų vykdymą).
Atkreiptinas dėmesys, kad šioje eilutėje sutaupymas mažai tikėtinas, kadangi LAR priskirtinos
funkcijos plečiasi (naujasis LAR statutas numato plėsti narystę priimant asocijuotuosius narius);
- viršyta auditorių ir audito įmonių priežiūros išlaidos dėl didesnio peržiūrų skaičiaus
nei planuota, didesnių kontrolierių patirtų papildomų išlaidų (kelionės išlaidos kuomet reikėjo į
peržiūras vykti kelis kartus);
- viršytos teisinių paslaugų išlaidos, kurių dalis buvo kompensuota laimėjus teismo
procesus ir priteisus bylinėjimo išlaidos. Didelė išlaidų viršijimo dalis susidarė dėl profesionalios
teisininkų pagalbos teikiant pastabas dėl LAR statuto projekto.
Be to, ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingai (daugiau nei 5 proc.) sutaupytos šios išlaidos:
- LAR kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo išlaidos buvo sutaupytos, nes dalis
kursų buvo organizuojami LAR patalpose (nėra nuomos mokesčio) ir „Kamanės“ verslo centre
(pigesnė nuoma);
- kvalifikacinių egzaminų organizavimo ir padėjėjų mokymo išlaidos buvo gerokai
mažesnės nei planuota, nes didesnė dalis egzaminų buvo organizuojama rugpjūčio – rugsėjo mėn.,
todėl sąskaitos buvo gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui;
- audito metodologijai ir TAS vertimui skirtos išlaidos taip pat buvo reikšmingai
sutaupytos, nes atsakomybė už TAS ir Etikos kodekso vertimus pagal Audito įstatymą perduota
AVNT;
- ryšių pasaugų išlaidos sutaupytos, kadangi dažniau kreipiamasi el. paštu, kanceliarinės
išlaidos patirtos mažesnės dėl kvalifikacinių egzaminų datų perstūmimo į ataskaitinio laikotarpio
pabaigą ir kito ataskaitinio laikotarpio pradžią;
- komandiruočių išlaidos sutaupytos, kadangi didesnė dalis komandiruočių būna rugsėjo
– gruodžio mėnesiais. Be to, gauti pakvietimai dalyvauti įvairiuose renginiuose už Lietuvos ribų
buvo vertinami labai atsargiai, t. y. atsižvelgiant į jų teikiamą pridėtinę vertę auditorių
bendruomenei.
6. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Viena iš pagrindinių Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) vykdomų funkcijų – auditorių
ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito (toliau – auditas) kokybės užtikrinimas. Iki
2017 m. vasario 28 d. minėtą užtikrinimą reglamentavo Lietuvos Respublikos (toliau – LR) audito
įstatymas. Įgyvendinant 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės
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finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito ir 2014 m. balandžio
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso
įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas
2005/909/EB, buvo priimtas Audito įstatymas, kuris įsigaliojo nuo 2017 m. kovo 1 d.
Vadovaujantis teisės aktais minėtą užtikrinimą įgyvendina LAR kartu su Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
AVNT).
LAR funkcijas, susijusias su auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimu
atlieka kolegialus LAR organas – Audito kokybės kontrolės komitetas, kurio pavadinimas,
2017 m. rugpjūčio 3 d. įsigaliojus LAR statutui, buvo pakeistas į Kokybės kontrolės komitetą.
Siekdami užtikrinti auditorių ir audito įmonių finansinių ataskaitų audito (toliau – auditas) kokybę,
LAR organizuoja audito kokybės peržiūras (toliau – peržiūra). Kokybės kontrolės komitetas
sudarydamas 2016 metų peržiūrų planą, atsižvelgė, kad ne rečiau kaip kartą per 6 metus būtų
patikrinti visi auditoriai ir audito įmonės, o auditoriai ir audito įmonės, atlikusios viešojo intereso
įmonių auditą, arba, kurių peržiūros ir (ar) tyrimo metu buvo nustatyta trūkumų – ne rečiau kaip
kartą kas 3 metus. Sudarant 2017 metų peržiūrų planą buvo atsižvelgta, kad ne rečiau kaip kartą
per 6 metus būtų patikrinti visi auditoriai ir audito įmonės, o kurių peržiūros ir (ar) tyrimo metu
buvo nustatyta trūkumų – ne rečiau kaip kartą kas 3 metus. 2016 metų peržiūros buvo atliekamos
vadovaujantis Atlikto audito kokybės peržiūros metodikos nuostatomis. Vadovaujantis minėtos
metodikos 9 punktu, auditorius kontrolierius 2016 metų peržiūrų metu tikrintinoms užduotims
atsirinkti naudojo audito įmonės pateiktą atliktų auditų sąrašą, į kurį turėjo būti įtraukiami visi po
paskutinės auditoriaus peržiūros atlikti auditai, o jeigu auditoriaus peržiūra nebuvo atlikta, tai į
atliktų auditų sąrašą įtraukiami per paskutinius šešerius metus arba nuo auditoriaus vardo
suteikimo dienos, jeigu laikotarpis nuo auditoriaus vardo suteikimo yra trumpesnis negu šešeri
metai, atlikti auditai. Kadangi auditorius kontrolierius tikrintinoms užduotims turi teisę iš minėto
sąrašo pasirinkti bet kuriuos atliktus auditus (t. y. ne tik einamųjų metų, kada yra atliekama
peržiūra, bet ir iš ankstesnių laikotarpių), atitinkamai yra atsižvelgiama sudarant peržiūrų planą (t.
y. į peržiūrų planą buvo įtraukti visi auditoriai atlikę auditus po paskutinės peržiūros ir netikrinti
daugiau kaip 6 metus arba, jeigu buvo atlikę viešojo intereso įmonių auditą, arba, kurių peržiūros
ir (ar) tyrimo metu buvo nustatyta trūkumų – daugiau kaip 3 metus).
AVNT audito kokybės užtikrinimą vykdo atlikdama tyrimus, o vadovaujantis Audito
įstatymo, kuris įsigaliojo nuo 2017 m. kovo 1 d., nuostatomis ne tik tyrimus, bet ir audito kokybės
tikrinimus bei pažeidimų tyrimus. Tyrimas – AVNT darbuotojo atliekamas auditorių ir audito
įmonių atlikto audito kokybės įvertinimas gavus informacijos dėl galimo netinkamo audito. Audito
kokybės tikrinimas – AVNT darbuotojo, kuriam pavesta atlikti tikrinimus, atliekamas iš anksto
suplanuotas viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto audito vertinimas, siekiant
užtikrinti audito kokybę. Pažeidimo tyrimas – AVNT darbuotojo atliekamas auditorių ir audito
įmonių, kitų fizinių ar juridinių asmenų veiklos atitikties Audito įstatymo ir (arba) reglamento Nr.
(ES) 537/2014 nuostatoms įvertinimas, gavus informacijos apie galimą minėto įstatymo ir (arba)
reglamento (ES) Nr. 537/2014 nuostatų nesilaikymą.
Kai valstybės narės ar valstybės ne narės auditorius gauna pažymėjimą, ir (arba) valstybės
narės audito įmonė gauna pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti auditą Audito įstatyme nustatyta
tvarka, jie yra įtraukiami į auditorių ir (arba) atitinkamai audito įmonių sąrašą, laikoma, kad tokie
asmenys ir (arba) įmonė yra patvirtinti auditoriais ir (arba) atitinkamai pripažinta audito įmone ir
gali atlikti auditą, ir jiems mutatis mutandis taikomos Audito įstatymo nuostatos,
reglamentuojančios auditorių bei audito įmonių veiklą. Taigi minėtų auditorių ir audito įmonių
peržiūra atliekama Audito įstatymo nustatyta tvarka. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos minėtų
įmonių nebuvo, todėl tokių įmonių atlikto audito kokybės peržiūros nebuvo atliekamos.
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Atlikto audito kokybės užtikrinimo funkcijų pasiskirstymas tarp LAR ir AVNT,
vadovaujantis Audito įstatymo nuostatomis, pavaizduotas 5 paveiksle. O audito kokybės
užtikrinimo funkcijų pasiskirstymas tarp LAR ir AVNT, vadovaujantis Audito įstatymo
nuostatomis, pavaizduotas 6 paveiksle.
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5 pav. LAR ir AVNT funkcijų pasiskirstymas, vykdant atlikto audito kokybės užtikrinimą,
vadovaujantis LR audito įstatymo, galiojusio iki 2017 m. vasario 28 d., nuostatos
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI

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

Atlikto audito kokybės užtikrinimo
įgyvendinimo LAR tvarkos nustatymas

Audito kokybės užtikrinimo
organizavimo tvarkos nustatymas

Atlikto audito kokybės peržiūros
metodikos rengimas

Tvirtinimas

Audito įmonių ir auditorių peržiūrų planų
sudarymas

Tvirtinimas

Auditorių kontrolierių parinkimo,
rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos
nustatymas

Auditorių kontrolierių kandidatūrų
parinkimas

Tvirtinimas/ atšaukimas

Atlikto audito
kokybės
peržiūros
ataskaitos
reikalavimų
nustatymas

AUDITORIAI KONTROLIERIAI
Peržiūrų vykdymas
Koordinavimas

Atliktų peržiūrų ataskaitų rengimas

Auditorių kontrolierių parengtų peržiūros
ataskaitų nagrinėjimas ir sprendimų
priėmimas

Faktinių peržiūrų planų
įvykdymo tikrinimas

Trūkumai
Teikia
siūlomą
sprendimą
AVNT
įvertinimui
Konstatuoja,
kad peržiūros
metu
trūkumų
nenustatyta

Skiria
nurodymus ir
(arba)
drausmines
nuobaudas

LAR siūlomų
sprendimų
įvertinimas
Reikšmingi
trūkumai
Kreipiasi į
AVNT dėl
tyrimo
inicijavimo

Tyrimo atlikimas

Nurodymų ir (arba)
drausminių
nuobaudų skyrimas
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6 pav. LAR ir AVNT funkcijų pasiskirstymas, vykdant audito kokybės užtikrinimą,
vadovaujantis Audito įstatymo, galiojusio nuo 2017 m. kovo 1 d., nuostatos
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI

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

Audito kokybės užtikrinimo
įgyvendinimo LAR tvarkos nustatymas

Audito kokybės užtikrinimo
organizavimo tvarkos nustatymas

Ne viešo intereso audito įmonių ir
auditorių peržiūrų planų sudarymas ir
tvirtinimas

Finansinių ataskaitų audito kokybės
peržiūros atlikimo tvarkos nustatymas
Derinimas

Auditorių kontrolierių parinkimo,
rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos
nustatymas

Auditorių kontrolierių kandidatūrų
parinkimas

Tvirtinimas/ atšaukimas

Atlikto audito
kokybės
peržiūros
ataskaitos
reikalavimų
nustatymas

AUDITORIAI KONTROLIERIAI
Peržiūrų vykdymas
Koordinavimas

Atliktų peržiūrų ataskaitų rengimas

Auditorių kontrolierių parengtų peržiūros
ataskaitų nagrinėjimas
Trūkumai

Siūlo AVNT skirti audito įmonei ar
auditoriui LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo 56 str. 3 d. nustatytą
(nustatytus) nurodymą (nurodymus) ir
(arba) 56 str. 4 d. nustatytą (nustatytas)
poveikio priemonę (priemones) arba
siūlo atlikti tyrimą

Faktinių peržiūrų planų
įvykdymo tikrinimas

Įvertina LAR pateiktą siūlymą:
Pritaria LAR
siūlymui skirti
nurodymus (nuomą)
ir (arba) poveikio
priemonę
(priemones) ir jį
(juos) ir (arba) ją
(jas) skiria
Nepritaria peržiūros
rezultatams ir
paveda auditoriui
kontrolieriui
pakartotinai atlikti
peržiūrą arba priimti
sprendimą atlikti
tyrimą

Nepritaria
LAR siūlymui
ir skiria kitą
nurodymą
(nurodymus) ir
(arba) poveikio
priemonę
(priemones)
Pritaria LAR
siūlymui atlikti
tyrimą
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LAR, vadovaujantis LR audito įstatymo, galiojusio iki 2017 m. vasario 28 d., nuostatomis
kiekvienais metais teikdavo AVNT tvirtinti metinius peržiūrų planus, o nuo 2017 m. kovo 1 d.
vadovaujantis Audito įstatymo nuostatomis suderinę su AVNT tvirtina peržiūrų planus ir atsako
už šių planų faktinį įvykdymą. Peržiūras atlieka auditoriai kontrolieriai, kuriuos tvirtina ir atšaukia
AVNT, LAR teikimu. 2016–2018 m. auditorių ir audito įmonių peržiūrų atlikimui LAR
prezidiumo teikimu AVNT patvirtino šiuos auditorius kontrolierius: Jolantą Janušauskienę, Birutę
Petrauskienę, Petrą Ramanauską, Nijolę Zibalienę ir Virginiją Sabaliauskaitę.
2016 m. auditorių ir audito įmonių peržiūros buvo atliekamos vadovaujantis AVNT
patvirtinta Atlikto audito kokybės peržiūros metodika, o 2017 m. peržiūros atliekamos
vadovaujantis AVNT patvirtinta Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos
aprašu. Auditoriai kontrolieriai atlikdami 2016 metų peržiūras pagal Atlikto audito kokybės
peržiūros metodikos reikalavimus turėjo siekti, kad peržiūrai parinktos užduotys atspindėtų
aktualiausio laikotarpio auditoriaus darbą, skirtingas auditoriaus audituotas veiklos sritis ir kad
peržiūra atskleistų galimus atlikto audito kokybės trūkumus. Auditus peržiūrai auditorius
kontrolierius atrinko pasinaudodamas audito įmonės kokybės kontrolės sistemos vertinimu, rizika
pagrįsta atranka ir profesiniu sprendimu. Atrenkant auditus peržiūrai pirmenybė buvo teikiama
einamaisiais metais atliktam auditui. Auditorius kontrolierius į tikrinamas užduotis privalėjo
įtraukti bent vieną viešojo intereso įmonės auditą, jeigu toks auditas buvo atliktas ne anksčiau kaip
prieš trejus, įskaitant einamuosius, finansinius metus. Atlikdamas kitą rizika pagrįstą auditų
atranką, auditorius kontrolierius galėjo įvertinti šiuos veiksnius:






konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito atlikimą;
rizikingą ūkio šaką, kurioje veikia audituota įmonė ir sudėtinga audituotos įmonės veikla;
ilgesnį nepertraukiamo auditavimo laikotarpį;
atvejus, kai audito atlikimui skiriama mažai valandų;
kitus veiksnius.

Vadovaudamasis Atlikto audito kokybės peržiūros metodika, auditorius kontrolierius,
tikrino su užduotimis susijusius dokumentus, kad:
1. nustatytų, kaip laikomasi 1-ojo TKKS nuostatų:
1.1. ar audito įmonėje yra rašytinė politika ir procedūros, kurių reikalaujama pagal 1-ąjį
TKKS, ir jos atitinka šio standarto nuostatas;
1.2. ar audito įmonės nustatyta politika įgyvendinama, o procedūros veikia;
1.3. ar audito įmonėje atliekami atskiri veiksmai, kurių reikalaujama pagal 1-ąjį TKKS;
2. nustatytų, kaip laikomasi TAS nuostatų;
3. nustatytų, kaip laikomasi nepriklausomumo ir kitų profesinės etikos principų;
4. įvertintų auditui panaudotų išteklių kokybę ir kiekybę, už auditą gautą atlyginimą;
5. nustatytų, kaip laikomasi kitų su audito atlikimu susijusių teisės aktų nuostatų, taikomų
finansų, kredito įstaigoms, įmonėms, kurių vertybiniais popieriais įtraukti į prekybą
reguliuojamoje rinkoje, draudimo ir perdraudimo įmonėms, mokėjimo ir elektroninių pinigų
įstaigoms, bankams, kad nustatytų, kaip laikomasi metinio skaidrumo pranešimo turinio, audito
ataskaitos reikalavimų ir kt.
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2016–2018 metų auditorių ir audito įmonių peržiūrų atlikimui LAR prezidiumo teikimu
AVNT patvirtino šiuos auditorius kontrolierius: Jolantą Janušauskienę, Birutę Petrauskienę, Petrą
Ramanauską, Nijolę Zibalienę ir Virginiją Sabaliauskaitę.
6.1. Kokybės kontrolės komiteto veikla
Kokybės kontrolės komitetas savo veikloje vadovaujasi LR audito įstatymu, kuris galiojo iki
2017 m. vasario 28 d., ir Audito įstatymu, kuris galioja nuo 2017 m. kovo 1 d., LAR statutu, Atlikto
audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimo LAR tvarkos aprašu, LAR prezidiumo nutarimais,
Audito kokybės kontrolės komiteto darbo reglamentu ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijos įstatymo laikymosi užtikrinimo tvarkos aprašu.
Kokybės kontrolės komitetas, vadovaudamasis Atlikto audito kokybės užtikrinimo
įgyvendinimo LAR tvarkos aprašu, nagrinėjo 2016 metų auditorių kontrolierių peržiūros ataskaitas
ir kitą susijusią informaciją, tvirtino peržiūros ataskaitas, kuriose gali būti nustatyti arba
nenustatyti trūkumai. LAR patvirtintas peržiūros ataskaitos pateiktos AVNT. Jei peržiūros metu
buvo nustatoma trūkumų, vadovaudamasis Audito įstatymo 34 str. 7 d. 5 p., Kokybės kontrolės
komitetas priėmė sprendimą teikti AVNT įvertinti siūlomą sprendimą. Pagal Audito įstatymo 38
ir 39 str. nuostatas Kokybės kontrolės komitetas, išnagrinėjęs ir patvirtinęs peržiūros ataskaitą,
galėjo siūlyti šiuos sprendimus:
 nurodyti auditoriui arba audito įmonei ištaisyti nustatytus trūkumus per nurodytą terminą;
 nurodyti auditoriui papildomai kelti profesinę kvalifikaciją (nustatyti valandų skaičių ir
nurodyti terminą). Šis nurodymas gali būti skirtas kartu su drausmine nuobauda (įspėjimu).
Pakartotinai nustatęs ankstesnių peržiūrų metu nustatytus trūkumus, arba jeigu auditorius ar
audito įmonė nevykdė skirtų nurodymų, Kokybės kontrolės komitetas galėjo siūlyti šiuos
sprendimus:
 auditoriui arba audito įmonei pareikšti įspėjimą;
 sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą ir pavesti auditoriui perlaikyti vieną ar kelis
kvalifikacinius egzaminus per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį.
Vadovaujantis Audito kokybės kontrolės komiteto darbo reglamento 10 p. galioja tik tie
Kokybės kontrolės komiteto sprendimai, kuriuos patvirtina LAR prezidiumas.
2017 m. peržiūros yra atliekamos, vadovaujantis LR finansinių ataskaitų audito įstatymo
nuostatomis, kurios numato, kad LAR nagrinėja peržiūrų ataskaitas ir prireikus siūlo AVNT skirti
audito įmonei ar auditoriui LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 d. nustatytą
(nustatytus) nurodymą (nurodymus) ir (arba) 56 str. 4 d. nustatytą (nustatytas) poveikio priemonę
(priemones) arba siūlo atlikti tyrimą. AVNT įvertinę peržiūros rezultatus priima LR finansinių
ataskaitų audito įstatymo 44 str. 5 d. numatytus sprendimus (6 pav.) ir jeigu auditoriai ir (arba)
audito įmonės nevykdo skirtų nurodymų AVNT gali skirti šias poveikio priemones:
- pareikšti auditoriui arba audito įmonei įspėjimą;
- sustabdyti auditoriaus ir (arba) audito įmonės pažymėjimo galiojimą ne ilgesniam negu
3 metų laikotarpiui;
- sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą ir auditoriui pavesti perlaikyti vieną ar
kelis kvalifikacinius egzaminus, per ne ilgesnį negu 3 metų laikotarpį nuo tokio nurodymo davimo
dienos;
- panaikinti auditoriaus ir (arba) audito įmonės pažymėjimo galiojimą;
- skirti draudimą iki 3 metų audito įmonės darbuotojui arba viešojo intereso įmonės
vadovui ar kolegialaus valdymo organo nariui eiti vadovaujamas pareigas audito įmonėse arba
viešojo intereso įmonėse;
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priimti sprendimą skirti piniginę baudą.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 12 Kokybės kontrolės komiteto posėdžių, kurių metu buvo
svarstoma dėl 2016 metų peržiūrų plano pakeitimo, 2016 metų auditorių ir audito įmonių peržiūrų
ataskaitų, 2016 metų peržiūrų plano faktinio vykdymo, 2017 metų peržiūrų plano sudarymo,
Kokybės kontrolės komiteto ir AVNT skirtų nurodymų auditoriams ir audito įmonėms vykdymo,
2016 metų auditorių kontrolierių pateiktų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatymo reikalavimų laikymosi kontrolės klausimynų.
Į 2016 metų peržiūrų planą buvo įtrauktos 58 audito įmonės ir 98 jose dirbantys auditoriai.
Iš viso buvo atliktos 45 audito įmonių ir 70 auditorių peržiūros. 13 audito įmonių peržiūros nebuvo
atliktos, dėl šių priežasčių:
- 3 audito įmonės buvo išbrauktos iš audito įmonių sąrašo (2016 metų peržiūrų planas buvo
pakeistas, išskyrus dėl 1 audito įmonės);
- 6 audito įmonės pateikė informaciją, kad neatliko audito, iš kurių į vieną vyko auditorius
kontrolierius, kad įsitikintų, ar minėta audito įmonė ir joje dirbantis auditorius neatliko audito
(2016 metų peržiūrų planas buvo keistas, išskyrus dėl 1 audito įmonės);
- 3 audito įmonių 2016 metų peržiūros nebuvo atliktos dėl jose dirbančių auditorių ligos
(2016 metų peržiūrų planas buvo pakeistas iš jo išbraukiant 2 audito įmones ir jose dirbančius
auditorius). Priimti sprendimai šias audito įmones įtraukti į 2017 metų peržiūrų planą;
- 1 audito įmonė dėl joje dirbančios auditorės vaiko priežiūros atostogų (2016 metų
peržiūrų planas buvo pakeistas).
28 auditorių peržiūros nebuvo atliktos dėl šių priežasčių:
- 3 auditoriai išbraukti iš auditorių sąrašo (2016 m. peržiūrų planas buvo keistas);
- 20 auditoriai neatliko audito (dėl 13 auditorių 2016 m. peržiūrų planas nebuvo keičiamas,
nes buvo atliekamos audito įmonių, kuriose dirbo minėti auditoriai peržiūros, dėl 5 auditorių 2016
m. peržiūrų planas buvo keistas, nes iš minėto plano buvo braukiamos ir audito įmonės, dėl 2
auditorių 2016 metų peržiūrų planas nebuvo keistas);
- 3 auditoriai pateikė ligą patvirtinančius dokumentus ir buvo nuspręsta jų peržiūrą
atlikinėti 2017 m. (2016 m. peržiūrų planas buvo keistas dėl 2 auditorių);
- 1 auditorius išbrauktas iš 2016 metų peržiūrų plano, nes audito įmonė buvo išbraukta iš
audito įmonių sąrašo (2016 m. peržiūrų planas buvo keistas);
- 1 auditorius, nes pateikė dokumentus patvirtinančius apie vaiko priežiūros (2016 m.
peržiūrų planas buvo keistas).
2016 m. peržiūrų planas keistas du kartus, išbraukiant 10 audito įmonių ir 11 auditorių, dėl
aukščiau paminėtų priežasčių. LAR 2016 m. gruodžio 7 d. raštu teikė siūlymą pakeisti 2016 metų
peržiūrų planą iš jo išbraukiant 1 audito įmonę ir joje dirbantį 1 auditorių dėl auditoriaus ligos,
tačiau AVNT nepritarė siūlymui ir nurodė, kad minėtos audito įmonės ir joje dirbančio auditoriaus
peržiūra turi būti atliekama. Minėtos audito įmonės ir joje dirbančio auditoriaus peržiūros LAR
negalėjo atlikti, nes auditoriaus ligos laikotarpis tęsėsi ilgai, t. y. iki kol turėjo būti atliktos visos
2016 m. peržiūros.
2017 m. peržiūrų plane numatyta patikrinti 34 audito įmones ir 49 jose dirbančius auditorius.
Ataskaitiniu laikotarpiu 2016 m. peržiūrų planas tikslinamas nebuvo. 3 lentelėje pateikta
informacija apie auditorių ir audito įmonių atliktas peržiūras 2009–2017 m.
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3 lentelė. Informacija apie auditorių ir audito įmonių peržiūras

Laikotarpis

2017 m.11
2016 m.
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.
2011 m.
2010 m.
2009 m.

Audito
įmonių,
kurių
peržiūra
buvo atlikta,
skaičius

Auditorių,
kurių
peržiūra
buvo atlikta,
skaičius

34
45
23
31
31
42
21
45
30

49
70
59
39
44
68
24
65
54

Ankstesniais
laikotarpiais buvo
nustatyta trūkumų

Auditavo viešojo
intereso įmones
Audito
įmonių
skaičius

Auditorių
skaičius

Audito
įmonių
skaičius

Auditorių
skaičius

6
7
2
6
8
2
6
10

12
43
3
9
15
2
13
15

10
6
10
2
6
5
1
12
15

13
7
13
2
7
11
1
14
16

2016 m. atliktų peržiūrų metu nustatyti trūkumai pateikti 4 ir 5 lentelėse bei 7 ir 8
paveiksluose.
4 lentelė. 2016 m. atliktų auditorių peržiūrų metu nustatyti trūkumai
Sritys, kuriose peržiūrų metu nustatyta
trūkumų:
Procedūros prieš pradedant auditą
Planavimas
Įmonės supratimas, įskaitant vidaus kontrolę
Rizikos vertinimo procedūros
Pirmojo audito atlikimas – pradiniai likučiai (kai aktualus
auditui)
Vidaus auditas (kai aktualus auditui)
Auditoriaus procedūros, atliekamos atsižvelgiant į įvertintas
rizikas
Dokumentavimas ir audito įrodymai
Audito pabaigimo procedūros
Ataskaitų teikimas
Atlygio už auditą vertinimas
Grupės finansinių ataskaitų auditas
Kredito unijos auditas
Bendrovės, kurios vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą
reguliuojamoje rinkoje, auditas
Finansų įmonės auditas
Draudimo ar perdraudimo įmonės auditas
Banko auditas
11

Auditorių, kurių peržiūros
metu nustatyta trūkumų,
skaičius
Reikšmingi
Trūkumai
trūkumai
1
4
2
2
1

3
1

5
4
6

Informacija pateikiama apie 2017 m. planuojamas atlikti peržiūras.
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Mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos auditas
Iš viso auditorių, kuriems nustatyti trūkumai12:

1

1113

5 lentelė. 2016 m. atliktų audito įmonių peržiūrų metu nustatyti trūkumai

Sritys, kuriose peržiūrų metu nustatyta trūkumų:
Vadovaujančiųjų atsakomybė už kokybės kontrolę
Etikos ir nepriklausomumo reikalavimai
Santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimas
ir tęsimas
Žmogiškieji ištekliai
Užduočių atlikimas
Stebėsena
Atlygio už auditą vertinimas
Audito įstatymo ir kitų teisės aktų laikymasis
Iš viso audito įmonių, kurioms nustatyti trūkumai15:

Audito įmonių, kurių
peržiūros metu buvo
nustatyta trūkumų, skaičius
Reikšmingi
Trūkumai
trūkumai
1

2
3
7

0

414
10

Pateikiamas auditorių, kurių peržiūrų metu buvo nustatyta trūkumų, skaičius, t. y. jeigu vieno auditoriaus keliose
srityse buvo nustatyta trūkumų, rašoma – vienas auditorius.
13
Vienam auditoriui buvo nustatyti trūkumai dėl LR audito įstatymo 5 straipsnio 4 dalies reikalavimų nesilaikymo.
14
Auditorius kontrolierius audito įmonės peržiūros suvestinėje nėra pažymėjęs, kad nustatyti LR audito įstatymo
trūkumai, bet audito įmonės peržiūros ataskaitoje nurodyta, kad nebuvo laikomasi LR audito įstatymo 5 straipsnio 4
dalies reikalavimų.
15
Pateikiamas audito įmonių, kurių peržiūrų metu buvo nustatyta trūkumų, skaičius, t. y. jeigu vienos audito įmonės
keliose srityse buvo nustatyta trūkumų, rašoma – viena audito įmonė.
12
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Sritys, kuriose peržiūros metu nustayti trūkumai

7 paveikslas. Sritys, kuriose auditorių 2015–2016 m. atliktų peržiūrų metu nustatyti
trūkumai
6

Grupės finansinių ataskaitų auditas

0
2

Atlygio už auditą vertinimas

0
5

Ataskaitų teikimas

6
6

Audito pabaigimo procedūros

4
11

Dokumentavimas ir audito įrodymai

6

Auditoriaus procedūros, atliekamos
atsižvelgiant į įvertintas rizikas
Pirmojo audito atlikimas – pradiniai
likučiai (kai aktualus auditui)

5
3
2
1
4

Rizikos vertinimo procedūros

2

Įmonės supratimas, įskaitant vidaus
kontrolę

3
2
5

Planavimas

4
4

Procedūros prieš pradedant auditą

1

0

2

4

6

8

10

12

Auditorių, kurių peržiūros metu nustatyti trūkumai, skaičius
2015 metai

2016 metai
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Sritys, kuriose peržiūros metu nustayti
trūkumai

8 paveikslas. Sritys, kuriose audito įmonių 2015–2016 m. atliktų peržiūrų metu nustatyti
trūkumai
4
4

Audito įstatymo ir kitų teisės aktų laikymasis
3

Atlygio už auditą vertinimas

5

Stebėsena

7
6

Užduočių atlikimas

3
2
2

Žmogiškieji ištekliai
Santykių su klientais ir konkrečių
užduočių prisiėmimas ir tęsimas

3
1
1

Etikos ir nepriklausomumo reikalavimai
0

2

4

6

8

Auditorių, kurių peržiūros metu nustatyti trūkumai, skaičius
2015 metai
2016 metai

2016 m. lyginant su 2015 m. peržiūrų rezultatais didžiausi pokyčiai pastebimi auditorių
grupės finansinių ataskaitų audito, atlygio už auditą vertinimo srityse (2016 m. šiose srityse
trūkumų nebuvo nustatyta), taip pat sumažėjo auditorių dokumentavimo ir audito įrodymų srityse
nustatytų trūkumų skaičius. Audito įmonių atlygio už auditą vertinimo srityse trūkumų 2016 m.
nebuvo nustatyta, nors 2015 m. minėtų trūkumų buvo konstatuota.
Atlikus 2016 metų peržiūras Kokybės kontrolės komitetas:
1.
Patvirtino 35 audito įmonių ir jose dirbančių 55 auditorių peržiūrų ataskaitas,
konstatuodamas, kad peržiūros metu trūkumų nenustatyta.
2.
Patvirtino 9 auditorių peržiūros ataskaitas, konstatuodamas, kad peržiūros metu
nustatyti trūkumai, bet šie trūkumai nustatyti pirmą kartą:
2.1. 8 auditoriams po AVNT įvertinimo dėl LAR siūlomo sprendimo buvo skirti
nurodymai papildomai kelti profesinę kvalifikaciją
2.2. 1 auditoriui yra suformuluotas nurodymas kelti papildomai profesinę kvalifikaciją,
tačiau jis pateiktas AVNT įvertinimui ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos atsakymas iš AVNT
nebuvo gautas.
3.
Patvirtino 7 audito įmonių peržiūros ataskaitas konstatuodamas, kad peržiūros metu
nustatyta audito atlikimo trūkumų, bet šie trūkumai nustatyti pirmą kartą. 1 audito įmonei yra
suformuluotas nurodymas kelti papildomai profesinę kvalifikaciją, tačiau jis pateiktas AVNT
įvertinimui ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos atsakymas iš AVNT nebuvo gautas. 1 audito
įmonei nuspręsta neskirti LR audito įstatymo 38 straipsnyje nurodytų nurodymų ir drausminių
nuobaudų. 5 audito įmonėms po AVNT įvertinimo dėl LAR siūlomo sprendimo buvo skirti šie
nurodymai:
3.1. 1 audito įmonei užtikrinti, kad efektyviai veiktų įdiegtas stebėsenos procesas, į kurį
įtrauktas reikalavimas, jog atsakomybė už stebėsenos procesą būtų paskirta partneriui, partneriams
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arba kitiems asmenims, kurie turi pakankamos bei tinkamos patirties ir įgaliojimų audito įmonėje,
kad galėtų prisiimti šią atsakomybę ir iki 2017 m. rugsėjo 15 d. informuoti Kokybės kontrolės
komitetą apie šio nurodymo vykdymą, nurodant kokių veiksmų ėmėsi audito įmonė, kad
užtikrintų, jog stebėsenos procesas audito įmonėje veiktų efektyviai.
3.2. 1 audito įmonei iki 2017 m. rugsėjo 15 d. parengti priemonių planą, kuris užtikrintų,
kad minėta audito įmonė numatytų ir įdiegtų procedūras dėl užduoties partnerio nustatymo ir
pranešimo užsakovui bei įdiegtų stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad
politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia
efektyviai ir įdiegtų politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą
dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento
veikimo, įgyvendinti priemonių plane numatytas priemones ir informuoti Kokybės kontrolės
komitetą apie šio nurodymo įvykdymą.
3.3. 1 audito įmonei iki 2017 m. rugsėjo 15 d. parengti priemonių planą, kuris užtikrintų,
kad minėta audito įmonė įdiegtų stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad
politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia
efektyviai ir įdiegtų politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą
dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento
veikimo, įgyvendinti priemonių plane numatytas priemones ir informuoti Kokybės kontrolės
komitetą apie šio nurodymo įvykdymą.
3.4. 1 audito įmonei parengti ir įgyvendinti priemonių planą, skirtą peržiūros metu
nustatytiems trūkumams ištaisyti: iki 2017 m. gegužės 1 d. Kokybės kontrolės komitetui pateikti
priemonių planą, kuriame būtų numatyta kaip audito įmonė įgyvendins 1-ojo TKKS 46 dalies
reikalavimą įdiegti politiką ir procedūras, skirtas užduoties dokumentų konfidencialumui, saugiam
laikymui, vientisumui, pasiekiamumui ir atkūrimui užtikrinti; kaip audito įmonė įgyvendino
priemonių planą įsitikinti 2017 m. atliekant minėtos audito įmonės peržiūrą.
3.5. 1 audito įmonei iki 2017 m. rugsėjo 15 d. peržiūrėti minėtoje audito įmonėje patvirtintą
Kokybės kontrolės vadovą, kad jis užtikrintų, jog audito įmonė yra įdiegusi stebėsenos procesą,
skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės
sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai ir kad audito įmonė būtų įdiegusi politiką
ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų
įrodymų dėl kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento veikimo, ir Kokybės kontrolės
komitetui pateikti ataskaitą apie 2016 m. stebėsenos proceso įvykdymą.
4.
Po AVNT įvertinimo patvirtino 2 auditorių peržiūros ataskaitas, konstatuodamas, kad
peržiūros metu nustatyti trūkumai, ir šie trūkumai nustatyti pakartotinai, tačiau jiems nuspręsta
neskirti LR audito įstatymo 38 straipsnyje nurodytų nurodymų ir drausminių nuobaudų.
5.
2 audito įmonėms patvirtino peržiūros ataskaitas, konstatuodamas, kad peržiūros metu
nustatyti trūkumai, ir šie trūkumai nustatyti pakartotinai, tačiau 1 audito įmonei nuspręsta neskirti
LR audito įstatymo 38 straipsnyje nurodytų nurodymų ir drausminių nuobaudų, o dėl kitos audito
įmonės, atsižvelgiant į tai, kad toje įmonėje dirbančio auditoriaus peržiūros metu buvo nustatyti
reikšmingi ir pakartotiniai trūkumai, buvo kreiptasi į AVNT dėl tyrimo inicijavimo.
6.
1 auditoriui patvirtino peržiūros ataskaitą, konstatuodamas, kad peržiūros metu
nustatyti reikšmingi ir pakartotiniai trūkumai, todėl buvo kreiptasi į AVNT dėl tyrimo inicijavimo.
7.
Nevertino 3 auditorių peržiūrų rezultatų, atsižvelgiant į tai, kad audito įmonėje buvo
įsilaužta į serverį ir visi saugoti audito darbo dokumentai buvo užkoduoti, tačiau buvo nuspręsta
šiuos auditorius į traukti į 2017 m. peržiūrų planą.
Ataskaitiniu laikotarpiu Audito kokybės kontrolės komitetas taip pat:
1.

Baigė svarstyti 2015 m. atliktų peržiūrų rezultatus, t. y.:
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1.1. 1 audito įmonei skyrė nurodymą iki 2016 m. rugsėjo 30 d. parengti priemonių planą,
kuris užtikrintų, kad: audito įmonėje įdiegtas nuolatinės stebėsenos procesas suteikia pakankamą
užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema veikia efektyviai;
audito atlikimui naudojami ištekliai būtų pakankami; audituojant konsoliduotąsias finansines
ataskaitas būtų prisiimama atsakomybė už audito atlikimą ir auditoriaus išvadą, kaip numatyta LR
audito įstatymo 29 straipsnyje ir nurodyta minėtai audito įmonei pateikti parengtą priemonių planą
Kokybės kontrolės komitetui iki 2016 m. rugsėjo 30 d., įdiegti priemonių plane numatytas
procedūras ir užtikrinti numatytų priemonių veiksmingumą;
1.2. 1 auditoriui patvirtino peržiūros ataskaitą, konstatuodamas, kad peržiūros metu
nustatyti reikšmingi trūkumai, atsižvelgiant į tai, kad AVNT nusprendė inicijuoti tyrimą;
1.3. 1 auditoriui skyrė papildomai kelti profesinę kvalifikaciją.
2.
Teikė LAR prezidiumui siūlymą dėl 4 auditorių kreiptis į LAR etikos komitetą, kad
įvertintų ar auditoriai savo veika nepažeidė Buhalterių profesionalų etikos kodekso.
3.
Teikė LAR prezidiumui Kokybės kontrolės komiteto metinį pranešimą už laikotarpį
nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.
4.

Teikė LAR prezidiumui tvirtinti Kokybės kontrolės komiteto 2017 metų darbo planą.

5.
2 kartus kreipėsi į auditorių kontrolierių, prašydamas pateikti auditoriaus
kontrolieriaus paaiškinimą dėl 2 peržiūrų rezultatų ir vertinimų.
6.

Teikė atsakymą į auditoriaus kontrolieriaus paklausimą.

7.
Parengė ir LAR interneto svetainėje buvo paskelbtas Kokybės kontrolės komiteto
pranešimas dėl 1-ojo TKKS nuostatų taikymo audito įmonėje diegiant stebėsenos procesą.
8.
Kreipėsi į 2 auditorius ir 4 audito įmones, prašydamas pateikti papildomus
dokumentus, siekiant įvertinti ar nebuvo neatlikti auditai ir nereikia atlikti peržiūros ir (arba)
siekiant įvertinti, ar peržiūra negali būti atlikta dėl sunkios ir ilgai trunkančios auditoriaus ligos.
9.
Nurodė 21 audito įmonei pačioms su paskirtais auditoriais kontrolieriais susiderinti
peržiūrų laiką.
10. Nurodė auditoriams kontrolieriams nuvykti į 2 audito įmones, kad įsitikintų, ar
minėtos audito įmonės neatliko audito ir nereikia atlikinėti peržiūros.
11. Nagrinėjo, kaip buvo įvykdyti Kokybės kontrolės komiteto teikti nurodymai ir 10
auditorių bei 1 audito įmonei pripažino, kad nurodymai įvykdyti, o dėl 2 auditorių ir 2 audito
įmonių nusprendė, kaip skirti nurodymai buvo įvykdyti ir ar priemonės, kurių buvo imtasi yra
veiksmingos, įvertinti artimiausių planuojamų peržiūrų metu.
12.

Teikė AVNT informaciją apie 2016 metų peržiūrų plano faktinį įvykdymą.

13.

Teikė AVNT derinimui 2017 metų peržiūrų planą ir suderinus su AVNT jį patvirtino.

14. Įspėjo 2 audito įmones ir 2 auditorius apie ketinimą sustabdyti auditorių ir atitinkamai
audito įmonių pažymėjimų galiojimus, jeigu iki nurodytos datos nebus nesudarytos sąlygos atlikti
peržiūrų.
15. Atsižvelgdami į auditoriaus kontrolieriaus prašymą, skyrė vieną Kokybės kontrolės
komiteto narį dalyvauti peržiūros atlikime.
16. Nagrinėjo LAR prezidiumo perduotą skundą dėl reguliuojamos veiklos ataskaitų
atlikto audito kokybės ir nusprendė skirti du auditorius kontrolierius, kad patikrintų suteiktų
paslaugų kokybę. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sprendimas nebuvo priimtas.

35

Ataskaitiniu laikotarpiu AVNT, įvertinusi LAR siūlomus sprendimus pritarė ne visiems
LAR siūlomiems sprendimams. Informacija, kuriems LAR siūlomiems sprendimams AVNT
nepritarė pateikta 6 lentelėje.
6 lentelė. LAR siūlyti sprendimai ir AVNT įvertinimai dėl LAR siūlomų sprendimų
bei priimti galutiniai sprendimai
LAR teiktas siūlymas AVNT
įvertinimui
Nurodyti 1 auditoriui papildomai kelti
profesinę kvalifikaciją – iki 2016 m. gruodžio
15 d. išklausyti 40 auditoriaus kvalifikacijos
kėlimo kursų valandų.
Nurodyti 1 auditoriui papildomai kelti
profesinę kvalifikaciją – iki 2017 m. gruodžio
15 d. išklausyti 24 auditoriaus kvalifikacijos
kėlimo kursų valandas.
Nurodyti 1 auditoriui papildomai kelti
profesinę kvalifikaciją – iki 2017 m. gruodžio
15 d. išklausyti 8 auditoriaus kvalifikacijos
kėlimo kursų valandas.
Patvirtinti 2 auditorių peržiūros
ataskaitą, konstatuojant, kad peržiūros metu
trūkumų nenustatyta.
Nurodyti 1 audito įmonei iki 2017 m.
rugsėjo 15 d. parengti priemonių planą, kuris
užtikrintų, kad audito įmonė įdiegtų stebėsenos
procesą,
skirtą
suteikti
pakankamą
užtikrinimą, kad politika ir procedūros,
susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra
tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai ir
įdiegtų politiką ir procedūras, pagal kurias
būtų
reikalaujama
užtikrinti
tinkamą
dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl
kiekvieno kokybės kontrolės sistemos
elemento veikimo, įgyvendinti priemonių
plane numatytas priemones ir informuoti
Kokybės kontrolės komitetą apie šio
nurodymo įvykdymą.

AVNT įvertinimas ir galutinis LAR
priimtas sprendimas
AVNT nusprendė inicijuoti tyrimą.

Nurodyti 1 auditoriui papildomai kelti
profesinę kvalifikaciją – iki 2017 m. gruodžio
15 d. išklausyti 40 auditoriaus kvalifikacijos
kėlimo kursų valandų.
Nurodyti 1 auditoriui papildomai kelti
profesinę kvalifikaciją – iki 2017 m. gruodžio
15 d. išklausyti 24 auditoriaus kvalifikacijos
kėlimo kursų valandų.
Patvirtinti, kad 2 auditorių 2016 m.
peržiūros metu buvo nustatyta trūkumų ir šie
trūkumai nustatyti pakartotinai.
Nurodyti 1 audito įmonei iki 2017 m.
rugsėjo 15 d. peržiūrėti audito įmonėje
patvirtintą Kokybės kontrolės vadovą, kad jis
užtikrintų, jog audito įmonė yra įdiegusi
stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą
užtikrinimą, kad politika ir procedūros,
susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra
tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai ir
kad audito įmonė būtų įdiegusi politiką ir
procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama
užtikrinti tinkamą dokumentavimą, kuris
suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės
kontrolės sistemos elemento veikimo, ir
Kokybės kontrolės komitetui pateikti ataskaitą
apie 2016 m.stebėsenos proceso įvykdymą.

Ataskaitiniu laikotarpiu AVNT informavo LAR apie atliktus 3 audito įmonių ir jose
dirbančių 4 auditorių tyrimus bei AVNT priimtus sprendimus po tyrimo. AVNT atlikusi minėtus
tyrimus:
1.
1 audito įmonei skyrė nurodymą, remiantis 1-ojo TKKS 32 dalies a ir c punktų
reikalavimais, kokybės kontrolės vadove nustatyti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito
nuoseklumo ir dokumentavimo politiką ir procedūras, užtikrinančias, kad užduoties partneris
parengs ataskaitas atitinkamas pagal aplinkybes ir dokumentuos svarbiausius profesinius
sprendimus bei apie nurodymo įvykdymą informuos AVNT iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

36

2.
1 auditoriui skyrė nurodymą kelti profesinę kvalifikaciją iki 2016 m. gruodžio 31 d.
papildomai išklausant 4 val. profesinės kvalifikacijos kėlimo kursų auditoriaus išvados tema ir iki
2017 m. sausio 31 d. informuoti AVNT apie minėto nurodymo įvykdymą.
3. Sustabdė 1 auditoriaus pažymėjimo galiojimą ir pavedė auditoriui perlaikyti
kvalifikacinį atestuoto auditoriaus audito egzaminą per ne ilgesnį negu 2 metų laikotarpį.
4.
1 audito įmonei pavedė ištaisyti kokybės kontrolės sistemos trūkumus, tai yra parengti
priemonių, skirtų 1-ojo TKKS 32, 46 ir 48 dalių nuostatų laikymosi trūkumams ištaisyti, planą ir
jį suderinti su AVNT, o šio plano įvykdymo įrodymus pateikti LAR per 6 mėnesius nuo šio
įsakymo priėmimo datos.
5.
konstatavo, kad 1 auditorius pateiktose auditoriaus išvadose nepakankamai skeptiškai
pasisakė dėl finansinių įsipareigojimų priskyrimo ilgalaikiams įsipareigojimams ir dėl įmonės
tęsiamos veiklos, taip pat rekomendavo auditoriui ateityje atliekant finansinių ataskaitų auditus
užtikrinti profesinio skepticizmo laikymąsi kaip nustatyta 200-ojo TAS „Bendrieji nepriklausomo
auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“ 15 punkte kritiškai
vertinant audito įrodymus.
7. KVALIFIKACINIAI AUDITORIAUS EGZAMINAI
Pagal Audito įstatymą galiojusį iki 2017 m. vasario 28 d. ir LR finansinių ataskaitų audito
įstatymą įsigaliojusį nuo 2017 m. kovo 1 d. LAR yra pavesta ne rečiau kaip vieną kartą metuose
organizuoti egzaminus. LAR kiekvienais metais vieną kartą organizuoja šiuos penkis egzaminus:
bendrąjį, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito. Vadovaujantis Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus
egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašu, asmenų, siekiančių auditoriaus vardo,
dokumentai dėl einamųjų metų egzaminų laikymo priimami kiekvienais metais nuo balandžio 1 d.
iki balandžio 20 d.
2017 m. 56 kandidatai į auditorius pateikė prašymus laikyti šiuos egzaminus:
1. bendrąjį egzaminą – 13 kandidatai į auditorius:
1.1. informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų egzaminą (I sritis) – 13 kandidatų į
auditorius;
1.2. verslo, bendrosios ir finansų ekonomikos egzaminą (II sritis) – 13 kandidatų į auditorius;
1.3. matematikos ir statistikos egzaminą (III sritis) – 13 kandidatų į auditorius;
1.4. įmonių finansų valdymo pagrindinių principų egzaminą (IV sritis) – 12 kandidatų į
auditorius;
2. teisės egzaminą – 27 kandidatai į auditorius;
3. mokesčių egzaminą – 32 kandidatai į auditorius;
4. apskaitos egzaminą – 34 kandidatai į auditorius;
5. audito egzaminą – 33 kandidatai į auditorius.
Įvertinęs asmenų pateiktus dokumentus, LAR direktorius priėmė sprendimą leisti 56
kandidatams į auditorius iš 56 kandidatų į auditorius 2017 m. laikyti egzaminus. 7 paveiksle
pateikta, kaip nuo 2007 iki 2017 m. kito auditoriaus padėjėjų, kuriems leista laikyti egzaminus,
skaičius.
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7 pav. Kandidatų į auditorius skaičius, kuriems buvo leista laikyti egzaminus,
laikotarpiu nuo 2007 iki 2017 metų
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2016 m. kandidatai į auditorius laikė šiuos egzaminus:
 4 kandidatai į auditorius – bendrąjį egzaminą;
 17 kandidatų į auditorius – teisės egzaminą;
 26 kandidatai į auditorius – mokesčių egzaminą;
 14 kandidatų į auditorius – apskaitos egzaminą;
 15 kandidatų į auditorius – audito egzaminą.
2017 m. kandidatai į auditorius laikė šiuos egzaminus:
 6 kandidatai į auditorius – bendrąjį egzaminą;
 13 kandidatų į auditorius – teisės egzaminą;
 19 kandidatai į auditorius – mokesčių egzaminą;
 19 kandidatų į auditorius – apskaitos egzaminą;
 16 kandidatų į auditorius – audito egzaminą.
8 paveiksle matyti, kaip kito kandidatų į auditorius, laikiusiųjų egzaminus, skaičius nuo 2007
iki 2017 m.
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8 pav. Kandidatų į auditorius, laikiusiųjų egzaminus, skaičius laikotarpiu
nuo 2007 iki 2016 metų
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Egzaminą laikiusių asmenų darbai vertinami pagal Egzaminų komisijos patvirtintą užduočių
vertinimo metodiką, kurioje nurodyta, kiek balų vertinama kiekviena užduotis. Egzaminų
įvertinimus tvirtina Egzaminų komisija.
2016 m. bendrąjį egzaminą iš 4 laikiusių kandidatų į auditorius išlaikė 1 (25 proc.), teisės
egzaminą – iš 17 išlaikė 13 (76 proc.). AVNT patenkino 2 kandidatų į auditorius pateiktas
apeliacijas, todėl teisės egzaminą po apeliacijos patenkinimo išlaikė 15 kandidatų į auditorius
(88 proc.). Mokesčių egzaminą iš 26 laikiusių kandidatų į auditorius išlaikė 18 (69 proc.),
apskaitos egzaminą – iš 14 išlaikė 5 (36 proc.). Audito egzaminą iš 15 laikiusių kandidatų į
auditorius išlaikė 11 (73 proc.).
2017 m. bendrąjį egzaminą iš 6 laikiusių kandidatų į auditorius išlaikė 5 (83 proc.). AVNT
patenkino 1 kandidato į auditorius pateiktą skundą (apeliaciją), todėl bendrąjį egzaminą po skundo
(apeliacijos) patenkinimo išlaikė 6 kandidatai į auditorius (100 proc.). Teisės egzaminą – iš 13
išlaikė 8 (62 proc.), mokesčių egzaminą iš 19 laikiusių kandidatų į auditorius išlaikė 4 (21 proc.),
apskaitos egzaminą – iš 19 išlaikė 4 (21 proc.). AVNT patenkino 2 kandidatų į auditorius pateiktus
skundus (apeliacijas), todėl apskaitos egzaminą po skundų (apeliacijų) patenkinimo išlaikė 6
kandidatų į auditorius (32 proc.). Audito egzaminą iš 16 laikiusių kandidatų į auditorius išlaikė 13
(81 proc.).
9 paveiksle matyti, kaip kito egzaminų išlaikymo procentas nuo 2007 iki 2017 metų.

39

9 pav. Egzaminų išlaikymo procentas laikotarpiu nuo 2007 iki 2017 metų
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2016 m. 8 kandidatams į auditorius, kurie egzaminus išlaikė 2016 m., suteiktas auditoriaus
vardas. 3 kandidatai į auditorius 2017 m. išlaikė egzaminus iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. ir 3
kandidatai į auditorius 2017 m. išlaikė egzaminus po 2017 m. rugsėjo 1 d. Jiems auditoriaus vardas
bus suteiktas, kai jie 2017 m. gruodžio 15 d. duos auditoriaus priesaiką visuotinio LAR narių
susirinkimo metu, kurią priims LAR prezidentas.
10 paveiksle matyti, kaip kito egzaminus išlaikiusių asmenų, kuriems tais pačiais
einamaisiais metais suteiktas auditoriaus vardas, skaičius nuo 2007 iki 2017 metų (2017 m.
rugpjūčio 31 d.).
10 pav. Egzaminus išlaikiusių asmenų, kuriems suteiktas auditoriaus vardas, skaičiaus
kitimas laikotarpiu nuo 2007 iki 2017 metų (2017-08-31)
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7.1. Užduočių rengimo komisijos veikla
LAR nuolat daug dėmesio skiria kokybiškam egzaminų organizavimui. Viena iš opiausių
problemų yra tinkamų egzaminų užduočių rengėjų paieška. Užduotis peržiūri Užduočių rengimo
komisija ir Egzaminų komisija. Tam pačiam rengėjui teisė rengti egzaminų užduotis suteikiama
ne ilgiau kaip 5 metus iš eilės.
Atrenkant egzaminų užduotis iškyla tam tikrų problemų. Nors dėl egzaminų yra teikiami
skundai (apeliacijos) AVNT, tačiau būtina pažymėti teigiamą tendenciją – jų skaičius kiekvienais
metais mažėja, kaip ir patenkintų apeliacijų skaičius. Jau penkerius metus iš eilės dauguma
Užduočių rengimo komisijos narių nesikeičia, darbas vyksta žymiai sklandžiau ir efektyviau,
nereikia užduočių po kelis kartus teikti Egzaminų komisijai užduočių tvirtinimui, jos 2017 m.
patvirtintos jau po pirmojo teikimo.
2017 m., kaip ir 2016 m., bendrojo egzamino užduotis Užduočių rengimo komisija atrinko
iš ankstesniais metais patvirtintų Egzaminų komisijos bendrojo egzamino užduočių (atrenkant tik
teisingas ir tvarkingas užduotis, t. y. išskyrus tas, dėl kurių buvo pateikti skundai (apeliacijos) ar
gauta AVNT, Ekspertų ir vertintojų komisijos pastabų ar pastebėjimų), išskyrus bendrojo III srities
„Matematikos ir statistikos“ užduotis, kurios buvo sukurtos naujos. Šis klausimas (dėl ankstesnių
metų patvirtintų Egzaminų komisijos egzaminų užduočių naudojimo) buvo svarstomas susitikime,
kuriame dalyvavo LR finansų ministerijos, AVNT, Egzaminų komisijos, Užduočių rengimo
komisijos ir LAR atstovai.
8. PROFESINĖ ETIKA IR AUDITO METODOLOGIJA
8.1. Etikos komiteto veikla
Vykdydamas savo funkcijas, Etikos komitetas remiasi Etikos komiteto darbo reglamentu,
Audito įstatymu, LAR statutu, TBF Buhalterių profesionalų etikos kodeksu, tarptautiniais audito
standartais, LAR prezidiumo nutarimais ir kitais teisės aktais.
Vykdydamas savo funkcijas, Etikos komitetas įgyvendina šiuos pagrindinius tikslus:
• Tobulinti etiško elgesio audito srityje reglamentavimą.
• Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, siekiant teisės aktų vykdymo aiškumo.
• Šviesti visuomenę, aiškinant etiško elgesio audito srityje reglamentavimą.
• Skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, ugdant etišką elgesį audito srityje,
svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
2016 m. rugsėjo 26 d. LAR prezidiumo posėdyje buvo patvirtintas Etikos komiteto teiktas
ataskaitinio laikotarpio Etikos komiteto darbo planas. Šiame plane buvo numatyti 2 pagrindiniai
uždaviniai:
1. Siekti, kad audito įmonės ir auditoriai tinkamai laikytųsi TBF Buhalterių profesionalų
etikos kodekso principų.
2. Būti atskaitingais LAR prezidiumui ir visuotiniam LAR narių susirinkimui.
Pirmajam uždaviniui įgyvendinti Etikos komitetas naudoja šias priemones:
1. Teikia informaciją LAR naujienose aktualiais auditoriaus profesinės etikos klausimais.
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2. Vertina gautą informaciją ir dokumentus apie tai, kaip LAR nariai laikosi TBF Buhalterių
profesionalų etikos kodekso.
3. Teikia išaiškinimus į paklausimus LAR prezidiumui, Auditorių garbės teismui ir kitiems
LAR komitetams auditoriaus profesinės etikos klausimais.
LAR yra sukurta elektroninio pašto dėžutė etika@lar.lt, į kurią galima pateikti su etikos
klausimais susijusius paklausimus, informaciją apie galimus audito įmonių ir (arba) auditorių
profesinės etikos principų nesilaikymo atvejus.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 6 Etikos komiteto posėdžiai. Etikos komitetas per
ataskaitinį laikotarpį nagrinėjo 10 atvejų, susijusių su auditorių profesine etika:
1) Dėl auditorių, kurie neįvykdė LR audito įstatymo 28 straipsnio 1 dalies reikalavimo
ir kurių trūkstamų valandų skaičius yra lygus arba mažesnis nei 8 valandos.
1.1. Etikos komitetas pakartotinai apsvarstė 25 auditorius dėl LR audito įstatymo 28 str. 1
d. reikalavimo įvykdymo per 2012–2014 m. trimetį. Iš nagrinėtų 25 atvejų, 4 auditoriai, Etikos
komiteto siūlymu, buvo perduoti Auditorių garbės teismui. Kiti auditoriai įvykdė LR audito
įstatymo 28 str. 1 d. reikalavimą.
1.2. Atsižvelgdamas į LAR prezidiumo nutarimą, Etikos komitetas svarstė 16 auditorių dėl
per 2013–2015 m. neišklausytų reikalaujamų 120 val.:
- daliai auditorių, pritaikius LAR prezidiumo nustatytą 8 val. tolerancijos koeficientą ir
perskaičiavus išklausytas valandas, buvo nuspręsta teikti rekomendaciją LAR prezidiumui įspėti
auditorius, kad per kitą trimetį privalo išklausyti 120 val.;
- daliai auditorių buvo rekomenduojama neišklausytas valandas perkelti į 2014–2016 m.
trimetį su sąlyga, kad praėjusį trimetį neišklausytos ir perkeltos valandos nebus įskaitytos į šio
periodo trimetį;
- 7 auditoriai nepateikė paaiškinimų dėl per 2013–2015 m. neišklausytų reikalaujamų 120
val., todėl Etikos komitetas pateikė rekomendaciją LAR prezidiumui perduoti šiuos auditorius
Auditorių garbės teismui.
2) Dėl LR audito įstatymo 5 str. 4 d. nustatyto rotacijos reikalavimo nesilaikymo.
LAR prezidiumas pavedė išnagrinėti klausimą dėl auditoriaus, kuris nesilaikė LR audito
įstatymo 5 str. 4 d. nustatyto rotacijos reikalavimo, t. y. atlikto audito peržiūros metu auditorius
kontrolierius nustatė, jog auditorius vienos įmonės auditą atliko 15 metų iš eilės. Įvertinęs gautą
informaciją ir Etikos komiteto posėdyje dalyvavusio auditoriaus paaiškinimus, Etikos komitetas
pažymėjo, kad LR audito įstatymo reikalavimas neatlikti tos pačios įmonės audito ilgiau kaip 7
finansinius metus iš eilės buvo pažeistas, nes, iki įmonės pardavimo, ta pati įmonė buvo
audituojama 11 metų. Taip pat Etikos komitetas pažymėjo, kad auditorius žinojo, jog audituodama
tą pačią įmonę ilgiau nei 7 metus ji nesilaikė LR audito įstatymo reikalavimo bei pažeidė
Buhalterių profesionalų etikos kodekso reikalavimą laikytis atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų
bei vengti jo profesiją diskredituojančių veiksmų.
3) Dėl su nepriklausomumu susijusio klausimo.
Etikos komitetas svarstė klausimą dėl grėsmės nepriklausomumui, kuris iškilo atliekant
atlikto audito kokybės peržiūrą, kadangi auditorius nepakankamai įvertino, kad užtikrinimo
klientui buvo teikiama paslauga, turinti tiesioginės įtakos užtikrinimo užduoties tikrinamam
dalykui ir nepanaikino visų grėsmių nepriklausomumui, nes grėsmė yra pernelyg reikšminga ir
atlygis už paslaugą ženkliai viršija užmokestį už audito paslaugas.
Remdamasis gauta medžiaga ir auditoriaus Etikos komiteto posėdyje pateiktais
argumentais, Etikos komitetas priėjo prie bendros išvados, kad:
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- kitos paslaugos buvo atskirtos nuo audito,
- teiktos rekomendacijos nebuvo susijusios su vadovybės lygio sprendimu – klientas pats
turėjo nuspręsti, ar įgyvendinti pateiktas rekomendacijas;
- TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekse nėra nurodyta, kad kitų paslaugų kaina
negalėtų būti didesnė nei audito kaina;
- teikiant paslaugas buvo taikomos pakankamos apsaugos priemonės, todėl nebuvo
pažeistas nepriklausomumo principas.
4) Dėl gauto skundo dėl nepriklausomumo, objektyvumo ir profesinio skepticizmo
principų pažeidimo.
Etikos komitetas svarstė skundą dėl nepriklausomumo, objektyvumo ir profesinio
skepticizmo principų pažeidimas atliekant 2011–2012 m. auditą. Taip pat Etikos komitetui buvo
pateiktas kitos audito įmonės ekspertinis vertinimas dėl 2011–2012 m. atlikto audito. Išklausęs su
klausimu susijusių šalių paaiškinimus ir įvertinęs pateiktą informaciją, Etikos komitetas informavo
LAR prezidiumą, kad nėra aplinkybių, kurios leistų teigti, jog audito įmonė ir joje dirbantis
auditorius pažeidė LR audito įstatymo nuostatas ir TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso
nuostatas dėl nepriklausomumo.
Taip pat nagrinėdamas šį klausimą, Etikos komitetas nustatė, kad kita audito įmonė ir
auditorius, susiję su nagrinėjamu klausimu, galimai pažeidė profesinės etikos principus, ir
atitinkamai apie tai informavo LAR prezidiumą.
5) Dėl gauto paklausimo, susijusio su nepriklausomumo principu.
Etikos komitetas nagrinėjo paklausimą, ar remiantis LR audito įstatymu nepažeidžiamas
nepriklausomumo principas, kai auditorius atlieka įmonių grupės auditą, kai vienoje iš šios grupės
dukterinių įmonių jis yra valdybos narys. Auditorius pateikė 4 galimus atvejus. Įvertinęs pateiktus
4 skirtingus atvejus remdamasis TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatomis, Etikos
komitetas pažymėjo, kad pagal minėtą TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso dalį visais 4
paklausime nurodytais atvejais pažeidžiamas tiek (atsakingo) auditoriaus, tiek ir audito įmonės
nepriklausomumas.
6) Dėl audito įmonių ir auditorių atliktų veiksmų teikiant paslaugas.
6.1. Etikos komitetas nagrinėjo klausimą, susijusį su audito sutarties nutraukimu ir laiško
vadovybei pateikimu neatlikus audito ir neparengus auditoriaus išvados. Etikos komitetas nustatė,
kad auditorius nutraukė audito sutartį neatsižvelgdama į TAS ir LR audito įstatymo reikalavimus,
t. y. apie tai neinformuodama AVNT, kaip tą nustato LR audito įstatymas. Taip pat Etikos
komitetas nustatė, kad rengdamas laišką vadovybei, auditorius neatsižvelgė į TAS reikalavimus.
6.2. Etikos komitetas nagrinėjo klausimą dėl ekspertinio atliktų auditų vertinimo ataskaitos,
kurią parengė audito įmonės darbuotojas, kuris nėra auditorius. Įvertinęs visas aplinkybes ir
pateiktą medžiagą, Etikos komitetas padarė išvadą, kad audito įmonėje galimai pažeista vidaus
kokybės kontrolės sistema nes audito įmonės vadovybė nepakankamai užtikrino, kad visi
darbuotojai būtų supažindinti su TBF Buhalterių profesionalo etikos kodekso nuostatomis ir jų
laikytųsi, taip pažeisdama 1-ojo TKKS reikalavimą užtikrinti, kad audito įmonės personalas
teikdamas papildomas paslaugas ne audito klientams nepažeistų TBF Buhalterių profesionalo
etikos kodekso reikalavimų.
7) Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos
įstatymo reikalavimų laikymosi tvarkos.
Etikos komitetas išnagrinėjo klausimą, dėl LAR Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir
(ar) teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų laikymosi tvarkos, t. y. audito įmonė,
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informuota apie netikslumus minėtoje tvarkoje, jos nepatikslino. Nagrinėdamas klausimą, Etikos
komitetas pažymėjo, kad įžvelgiamas bendrosios etikos, o ne profesinės etikos objektas, kad
profesinė etika yra siejama su profesine veikla, darbu su klientais. Tuo metu, kai auditorius
neatlieka savo tiesioginio darbo, veikia bendroji etika. Etikos komiteto reglamente nurodyta, kad
Etikos komitetas nagrinėja situacijas, susijusias su audito veikla, auditorių profesine etika, todėl
tokios audito įmonių vadovų elgesio situacijos vertinimas neturėtų būti Etikos komiteto
kompetencija.
8) Dėl teismo eksperto vertinimo.
Etikos komitetas nagrinėjo LAR prezidiumo perduotą klausimą, ar auditorius, atlikdamas
teismo ekspertizės vertinimą, nepažeidė TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso reikalavimų.
Etikos komitetas, įvertinęs visas aplinkybes ir pateiktą medžiagą, atsakė Prezidiumui, kad
klausimas, ar auditorius atlikdamas teismo ekspertizės vertinimą, nepažeidė TBF Buhalterių
profesionalų etikos kodekso reikalavimų, nėra Etikos komiteto vertinimui tinkamas objektas
klausimo formuluotės pateikimo prasme.
9) Dėl auditoriaus kontrolieriaus ir auditoriaus veiksmų.
Etikos komitetas nagrinėjo LAR prezidiumo perduotą klausimą, ar auditorius kontrolierius
ir auditorius savo veiksmais nepažeidė Buhalterių profesionalų etikos kodekso. Įvertinęs visas
aplinkybes ir pateiktą medžiagą, pasiaiškinimus bei atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamas
klausimas yra privačių interesų konfliktas, o ne profesinis elgesys, kuriam taikomas TBF
Buhalterių profesionalų etikos kodeksas, Etikos komitetas nutarė atsakyti Prezidiumui, kad
klausimas, ar auditorius kontrolierius ir auditorius savo veiksmais nepažeidė Buhalterių
profesionalų etikos kodekso, nėra Etikos komiteto vertinimui tinkamas objektas.
10) Dėl techninių konsultacijų ir patarimų teikimo audito klientui.
Etikos komitetas nagrinėjo gautą paklausimą, kuriame auditorius prašo paaiškinti, ar
teikiant technines konsultacijas ir patarimus dėl dukterinės įmonės buhalterinio sąskaitų plano bei
patronuojančios įmonės finansinių ataskaitų rengimo nekiltų jai, kaip dukterinės įmonės
auditoriui, grėsmė nepriklausomumui. Atsakydamas į paklausimą, Etikos komitetas nusprendė
akcentuoti, kad Etikos komitetas negali pateikti konkretaus atsakymo ir prisiimti atsakomybės,
kaip auditorius turėtų pasielgti vienu ar kitu atveju. Etikos komiteto nuomone, auditorius turi
įvertinti grėsmes ir priimti profesinį sprendimą bei prisiimti atsakomybę. Taip pat Etikos komitetas
pateikė auditorei nuorodas į Etikos kodekso 290 skyriaus dalis, kurios susijusios su nagrinėjamu
klausimu (290.161, 290.162, 290.164 ir 290.167 dalis).
Be atvejų, susijusių su profesine etika, Etikos komitetas svarstė ir kitus klausimus:
1) Dėl TESV Buhalterių profesionalų etikos kodekso keitimo ir papildymo.
Informuotas apie papildytą TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso pakeitimą ir
papildymą, kurie įsigalios 2017 m. liepos 15 d., Etikos komitetas apsvarstė 2016 m. persvarstyto
TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso vertimą. Nauja Kodekso versija buvo paskelbta LAR
svetainėje.
2) Dėl LAR statuto projekto.
Atsižvelgdamas į parengtą LAR statuto projektą, kuriame nurodoma, kad LAR
prezidiumas renka Etikos komiteto narius, ir į tai, kad LAR prezidiumo nariai taip pat gali būti
svarstomi Etikos komitete dėl Etikos kodekso nuostatų laikymosi ir tuo atveju, kai Etikos
komitetas renkamas LAR prezidiumo, gali kilti šališkumo ir interesų konflikto problema, Etikos
komitetas pasiūlė LAR prezidiumui į 2017 m. LAR statuto projektą grąžinti nuostatą, jog Etikos
komiteto, kaip patariamojo ir paaiškinimus profesinės etikos klausimais LAR prezidiumui
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teikiančio organo, narius renka Visuotinis LAR susirinkimas, o ne Prezidiumas, ir kad Etikos
komitetas yra atskaitingas Visuotiniam LAR narių susirinkimas.
Etikos komitetas parengė Etikos komiteto darbo planą laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Pagrindiniu Etikos komiteto uždaviniu išlieka siekis, kad audito
įmonės ir auditoriai tinkamai laikytųsi TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso principų ir
nuostatų. Šis uždavinys bus įgyvendinamas:
1. Teikiant informaciją LAR naujienose aktualiais auditoriaus profesinės etikos klausimais.
2. Vertinant gautą informaciją bei dokumentus apie tai, kaip LAR nariai laikosi TBF
Buhalterių profesionalų etikos kodekso.
3. Teikti išaiškinimus į paklausimus LAR prezidiumui, Auditorių garbės teismui ir kitiems
LAR komitetams, audito įmonėms ir atskiriems auditoriams auditoriaus profesinės etikos
klausimais..
Etikos komitetas dirba ir yra atskaitingas visiems LAR nariams, todėl yra suplanuota:
− parengti Etikos komiteto darbo planą laikotarpiui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m.
rugpjūčio 31 d.;
− peržiūrėti Etikos komiteto darbo reglamentą;
− aptarti Etikos komiteto darbo kryptis su LAR prezidiumu;
− atsiskaityti LAR nariams visuotiniame LAR narių susirinkime apie atliktus darbus per
laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.
8.2. Audito komiteto veikla
Audito komitetas savo veikloje vadovaujasi Audito įstatymu, LAR statutu, TBF
Buhalterių profesionalų etikos kodeksu, TAS, LAR prezidiumo nutarimais, kitais teisės aktais ir
Audito komiteto darbo reglamentu.
Vykdant Audito komiteto funkcijas, pagrindiniai tikslai yra:
1. Tobulinti audito teisinę bazę.
2. Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis siekiant teisės aktų vykdymo
aiškumo.
3. Šviesti visuomenę aiškinant audito veiklos reglamentavimą.
4. Skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, tobulinant audito veiklos sistemą,
svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 12 Audito komiteto posėdžių. Audito komiteto
posėdžiuose svarstyti šie svarbiausi klausimai:
1) Dėl Lietuvos kino centro pateiktų suderinimui dokumentų.
Audito komitetas išanalizavo ir pateikė savo nuomonę dėl 2016 m. rugpjūčio 23 d.
Lietuvos kino centro pateiktų audito dokumentų, kurie buvo pakoreguoti pagal galiojančias Filmų
parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles. Audito komitetas
pastebėjo, kad LKC pateikta auditoriaus išvada parengta ne pagal naujausius tarptautinius audito
standartus (TAS). Atitinkamai nuspręsta apie tai informuoti LKC ir rekomenduoti auditoriaus
išvadoje pateikti išnašą, kurioje būtų nurodyta, kad auditoriaus išvada parengta pagal iki 2015 m.
gruodžio 31 d. galiojusius TAS.
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2) Dėl Audito komiteto rekomendacijos „Auditoriaus išvada ir jos modifikavimas
pagal tarptautinius audito standartus“ tikslinimo.
Audito komitetas pakartotinai patikslino „Auditoriaus išvada ir jos modifikavimas pagal
tarptautinius audito standartus“ ir nusprendė kol kas nekeisti auditoriaus išvados turinio pagal
persvarstytus TAS, kurie privalomi taikyti atliekant 2016 m. gruodžio 15 d. ar vėliau pasibaigusių
ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą, kadangi tokia auditoriaus išvada vis dar yra
aktuali iki 2016 m. gruodžio 15 d. atliktiems auditams.
3) Dėl Audito komiteto pranešimo dėl LR finansinės atskaitomybės 23 straipsnio
įgyvendinimo.
Audito komitetui buvo pateiktas svarstyti Audito komiteto pranešimas, dėl auditoriaus
išvados įgyvendinant 2015 m. gegužės 14 d. LR finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo
įstatymo Nr. XII-1696 23 str. 7 d.. Šis pranešimas buvo parengtas atsižvelgiant į Latvijos ir Estijos
auditorių asociacijų pateiktus atsakymus ir Finansų ministerijoje ir Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyboje vykusiuose susitikimuose išsakytas pastabas.
Peržiūrėjęs parengtą pranešimo projektą, Audito komitetas atkreipė dėmesį, kad į pranešimą taip
pat reikėtų įtraukti 23 str. 7 d. antrą dalį ir kad įgyvendinant prieš tai nurodytą reikalavimą taip pat
būtina laikytis 720-ojo TAS (persvarstyto) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“.
4) Dėl AVNT rašto dėl ES teisės aktų reikalavimų auditoriaus išvadai taikymo.
2016 m. rugsėjo 20 d. gautas AVNT raštas Nr. (7.6)D2-3300 dėl ES teisės aktų reikalavimų
audito išvadai taikymo. Rašte nurodoma, kad AVNT ketina viešai paskelbti nuomonę dėl to, kad
Reglamento Nr. 537/2014 (toliau – Reglamentas) 10 straipsnio nuostatos, kurios tiesiogiai nustato
reikalavimus auditoriaus išvados turiniui ir nurodo papildomą informaciją, kuri turi būti pateikta
audito išvadoje dėl viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų, turi būti taikomos visoms viešojo
intereso įmonių auditoriaus išvadoms, pasirašytoms 2016 m. birželio 17 d. ar vėlesne data.
Įvertinęs pateiktą raštą, Audito komitetas pažymėjo, kad pagal galiojantį Europos Komisijos
išaiškinimą, naujieji reikalavimai turi būti taikomi pirmaisiais finansiniais metais, kurie prasideda
po naujųjų ES teisės aktų įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai buvo parengtas atsakymas AVNT,
kuriame buvo išsakyta bendra audito bendruomenės nuomonė nagrinėjamu klausimu ir galimos
pasekmės AVNT oficialiai paskelbus savo poziciją.
5) Dėl Audito komiteto pranešimų, kuriuose pateikiami auditoriaus išvadų
pavyzdžiai, tikslinimo pagal persvarstytus tarptautinius audito standartus.
Atsižvelgdamas į persvarstytus TAS, Audito komitetas pakoregavo Audito komiteto
pranešimus, kuriuose pateikiami auditoriaus išvadų pavyzdžiai:
- AK rekomendacija dėl auditoriaus išvados ir jos modifikavimo (patikslinta 2016 m.);
- 2010-01-13 AK pranešimas dėl nepriklausomo auditoriaus išvados (patikslintas
2016 m.);
- 2009-05-25 AK pranešimas dėl auditoriaus išvados dėl LEZ (patikslintas 2016 m.).
Visi pakoreguoti Audito komiteto pranešimai buvo paskelbti LAR svetainėje Audito
komitetui skirtoje skiltyje nurodant pakoregavimo datą. Ankstesnės versijos Audito komiteto
pranešimai buvo perkelti į atitinkamą archyvo skiltį.
6) Dėl audito įmonės prašymo pateikti išaiškinimą.
Audito komitetas svarstė 2016 m. spalio 19 d. gautą prašymą pateikti išaiškinimą dėl
energetikos srities įmonių reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimų, atliekamų pagal skirtingų
sektorių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų
aprašus (toliau – VKEKK metodika). Prašyme nurodoma, kad visiems auditoriams (atliekantiems
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ar atliksiantiems energetikos įmonių reguliavimo apskaitos ataskaitų auditą) kelia susirūpinimą
tai, kad dėl šių patikrinimų iš nepriklausomų auditorių gali būti pradėta reikalauti atlikti ar pradėta
tikėtis, kad šių auditų metu bus atliktas toks tikrinamasis darbas (įvertinimas), kurio auditoriai
objektyviai negali atlikti pagal galiojančius Tarptautinius audito standartus (toliau – TAS).
Atsižvelgęs į kelių susitikimų su VKEKK rezultatus, Audito komitetas nusprendė atsakyti, kad
šiuo metu diskutuojama su VKEKK dėl metodikos patikslinimo ir yra tikėtina, kad ši metodika
bus praplėsta audituojamam objektui, todėl Audito komitetas rekomenduoja vadovautis šiuo metu
galiojančia VKEKK metodika ir vykdyti tik tuos reikalavimus, kurie nurodyti minėtoje
metodikoje, ir neprisiimti papildomų įsipareigojimų.
7) Dėl Finansinių ataskaitų audito paslaugų viešųjų pirkimų ataskaitos projekto.
LAR atliko CVPIS viešai skelbiamų finansinių ataskaitų audito paslaugų viešųjų pirkimų,
vykusių nuo 2015 m. pradžios iki 2016 m. rugpjūčio mėn. analizę. Šis projektas buvo pateiktas
Audito komitetui įvertinti prieš išsiunčiant jį toliau derinti su CVPIS. Įvertinę pateiktą projektą,
LAR komiteto nariai iš esmė pritarė parengtam projektui, išskyrus 5.2 punktą. Atsižvelgdami į tai,
kad kai kuriais atvejais griežtais nustačius reikalavimą dėl patirties konkrečiame sektoriuje,
viešuosius pirkimus laimi tie patys dalyviai, Audito komitetas pasiūlė 5.2 punktą patikslinti taip:
Apibrėžiant reikalaujamą darbo patirtį rekomenduotina įtraukti patirtį audituojant konkretaus ir
(arba) panašaus sektoriaus įmones – ne mažiau kaip 1 įmonė.
8) Dėl reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodinių gairių.
2017 m. sausio 13 d. įvyko antrasis VKEKK ir Komiteto narių susitikimas, kuriame buvo
aptartos VKEKK pakoreguotos reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodinės
gairės. Atsižvelgęs į abiejų pusių išsakytus pastebėjimus ir lūkesčius, Audito komitetas parengė
pakoreguotų Audito metodinių gairių projektą, kuris buvo išsiųstas VKEKK derinti. Taip pat,
atsižvelgdamas į tai, kad audito sezonas jau įpusėjęs ir auditoriams reikia pagrindo, kuriuo
remdamiesi galėtų parengti auditoriaus išvadą, Audito komitetas nusprendė patvirtinti VKEKK
pateiktą audito gairių projektą su prierašu, kad projektas buvo patvirtintas Audito komiteto
sprendimu.
9) Dėl audito paslaugų sutarties.
Atsižvelgdamas į tai, kad 2016 m. buvo patikslintas 210-asis TAS „Susitarimai dėl audito
užduočių sąlygų“ ir jo patikslinimai įsigaliojo tuo pačiu metu kaip ir nauji bei pakeisti auditoriaus
išvadą reglamentuojantys tarptautiniai audito standartai, t. y. nuo 2016 m. gruodžio 15 d., Audito
komitetas pakoregavo 2014 m. patvirtintą pavyzdinę finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo
sutartį. Tokia pakoreguota pavyzdinė audito sutartis galios atliekant 2016 m. gruodžio 15 d. ar
vėliau pasibaigusių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditus.
10) Dėl galimybės modifikuoti auditoriaus išvados turinį.
Audito komitetas svarstė paklausimą, kuriame auditorė nurodė, kad audito klientas ir
akcininkai griežtai nesutinka su auditoriaus išvados skyriaus „Auditoriaus atsakomybė už
finansinių ataskaitų auditą“ sakiniu „Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė
negalės toliau tęsti savo veiklos.“ Atitinkamai auditorė kreipėsi į Audito komitetą dėl galimybės
modifikuoti šį sakinį. Atsižvelgęs į nagrinėjamo klausimo svarbą, Audito komitetas nusprendė
parengti pranešimą, kuriame būtų akcentuojama, jog laikantis 2015 m. persvarstytų TAS
reikalavimų pavyzdinių auditoriaus išvadų, kurias patvirtino Audito komitetas, turinys neturėtų
būti trinamas, papildomas ar kitaip keičiamas.
11) Dėl audito ataskaitos projekto.
Audito komitetas parengė finansinių ataskaitų audito ataskaitą atsižvelgdamas į naujos
redakcijos LR finansinių ataskaitų audito įstatymą ir Reglamento (ES) Nr. 537/2014 11 straipsnį.
Parengtas projektas buvo suderintas su AVNT. Pagal AVNT pastabas pakoreguota finansinių
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ataskaitų audito ataskaita buvo pakartotinai pateikta derinti LAR prezidiumui. LAR prezidiumas
nutarė, kad finansinių ataskaitų audito ataskaitos reikalavimuose turi būti nurodoma, jog
reikalavimai taikomi nuo 2017 m. birželio 1 d. Pakoreguota finansinių ataskaitų audito ataskaita
buvo paskelbta LAR svetainėje.
12) Dėl auditoriaus išvados atliekant kino ar jo dalies gamybos auditą projektų.
Apskaitos ir mokesčių komitetas, apsvarstęs du auditoriaus išvadų projektus – dėl
mokestinės lengvatos filmų gamybos finansuotojams ir dėl filmų parengiamųjų ir gamybos darbų
projektų valstybinio finansavimo finansinių rezultatų –, nusprendė kreiptis į Audito komitetą dėl
kompetentingos nuomonės. Atsižvelgdamas į posėdyje išsakytas pastabas, Audito komitetas
nutarė, kad LAR administracija komiteto nariams el. paštu persiųs galutinius auditorės Dana
Tamulevičiūtės parengtus auditoriaus išvadų variantus peržiūrėti ir pakomentuoti (jei bus pastabų).
Suderinus auditoriaus išvadas, jos bus skelbiamos LAR svetainėje.
13) Dėl auditoriaus išvados pavyzdžių tekstų.
Audito komitetas buvo informuotas, apie auditorių pastabas dėl Audito komiteto pranešimo
dėl auditoriaus išvados pavyzdžių, kurie buvo paskelbti remiantis 2016 m. gruodžio 12 d. Komiteto
posėdyje priimtu komiteto nutarimu. Įvertinęs pateiktus pasiūlymus ir atsižvelgęs į tai, kad visais
atvejais kiekvienas naujas patikslinimas gali būti ginčijamas, ir kad pagal TBF vertimo politikos
(2015 m.) 46 d. tais atvejais, kai kyla abejonių dėl tam tikrų žodžių ir (arba) frazių vertimo, TBF
išleistų dokumentų tekstas anglų kalba turi viršenybę, Audito komitetas nutarė informuoti
auditorius, kad rengdami auditoriaus išvadą jie gali keisti tam tikrus žodžius ir frazes remdamiesi
savo profesiniu vertinimu, tačiau tik tuo atveju, jeigu tokiu būdu jie pateikia tikslesnį originalo
vertimą.
14) Dėl auditoriaus išvados turinio, kai įmonė neprivalo rengti metinio pranešimo.
Audito komitetas nagrinėjo paklausimą kuriame auditorė teiraujasi, kaip atspindėti
auditoriaus išvadoje tokį atvejį, kai įmonė neprivalo rengti metinio pranešimo, ir atsakė auditorei,
kad tokiais atvejais auditoriaus išvadoje nereikėtų pateikti skilties „Kita informacija“.
15) Dėl Jungtinio audito tvarkos aprašo.
Atsižvelgęs į naujos redakcijos LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 37 str. 1 d., Audito
komitetas parengė audito įmonių, auditorių pareigų, atsakomybės pasidalijimo, kai vienos
audituojamos įmonės, tą patį finansinių ataskaitų auditą kartu atlieka viena ar kelios audito įmonės,
tvarką. Parengtas projektas, gavus LAR prezidiumo pritarimą, buvo persiųstas AVNT galutiniam
suderinimui.
16) Dėl finansinių ataskaitų audito auditoriaus išvados papildymo.
Audito komitetas patikslino finansinių ataskaitų audito auditoriaus išvados turinį pagal
Reglamento Nr. 537/2014 10 straipsnio nuostatas, taikomas rengiant auditoriaus išvadą dėl viešojo
intereso įmonių audito. Taip pat Audito komitetas nusprendė, kad minėtą auditoriaus išvados
projektą būtina papildyti nuostatomis dėl kitos informacijos, reikalaujamos pagal LR įmonių
finansinės atskaitomybės įstatymą ir LR finansinių ataskaitų audito įstatymą. Šios nuostatos
aktualios ne tik listinguojamų įmonių audito atveju. Tau pat Audito komitetas nusprendė, kad būtų
tikslinga pakoreguotus auditoriaus išvados pavyzdžius suderinti su AVNT.
17) Dėl 2017 m. liepos 27 d. VKEKK raštų dėl vandens, gamtinių dujų, elektros ir
šilumos sektorių įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašų
projektų.
Audito komitetas išnagrinėjo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau
– VKEKK) vandens, gamtinių dujų, elektros ir šilumos sektorių įmonių apskaitos atskyrimo,
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sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašų projektus. Atsižvelgiant į Audito komiteto išsakytas
pastabas, VKEKK buvo išsiųstas raštas.
18) Dėl auditoriaus Mindaugo Juknos parengtų auditoriaus išvados modifikavimo
pavyzdžių.
Audito komitetas buvo informuotas, kad 2017 m. kovo 24 d. LAR svetainėje buvo paskelbti
auditoriaus Mindaugo Juknos parengti auditoriaus išvados modifikavimo pavyzdžiai.
Atsižvelgiant į tai, kad auditoriaus Mindaugo Juknos parengtais pavyzdžiais (paskelbtais kovo 24
d. LAR svetainėje) vadovaujasi platus auditorių ratas, Audito komitetas nusprendė peržvelgti
pateiktus pavyzdžius ir pateikti pastabas, jei tokių yra, arba patvirtinti, kad minėti pavyzdžiai yra
tinkami ir atitinkantys reikalavimus. Audito komitetas pažymėjo, kad parengti pavyzdžiai taip pat
turėtų būti atitinkamai pakoreguoti kaip ne viešojo intereso įmonių auditui skirti pavyzdžiai tai
akcentuojant pačiame dokumente.
19) Dėl finansinių ataskaitų santraukos ir auditoriaus išvados teikimo Juridinių
asmenų registrui.
Audito komitetas, atsižvelgęs į gautą paklausimą dėl finansinių ataskaitų santraukos ir
auditoriaus išvados dėl jos teikimo Juridinių asmenų registrui, parengė pranešimą, kuriame
akcentavo, kad santraukos teikimas JAR yra ne auditoriaus, ir pridėjo Finansų ministerijos ir Ūkio
ministerijos atsakymų kopijas. Audito komitetas taip pat nusprendė pranešime pažymėti, kad pagal
LR įstatymus ar kitus teisės aktus nedraudžiama rengti santraukos, kurią klientas gali naudoti
įvairiems tikslams, o ne tik teikti registro valdytojui, be to, finansinės atskaitomybės ir auditoriaus
išvados apie jas pateikimas JAR yra ne auditoriaus, o kliento atsakomybė.
Taip pat Audito komiteto nariai LAR atstovavo šiuose renginiuose ir susitikimuose:
- Teismo ekspertizės centro atstovais, kuriame buvo aptartas klausimas dėl buhalterinės
ir finansų ekspertizės teismo eksperto kvalifikacinio pasirengimo programos;
- 3-juose susitikimuose Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –
VKEKK) atstovais dėl Audito komiteto parengtų reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų
audito metodines gairių tikslinimo atsižvelgiant į pakeistus teisės aktus.
Pagrindiniu Audito komiteto veiklos tikslu išlieka audito atlikimo ir kitų auditoriaus
teikiamų užtikrinimo paslaugų metodologijos tobulinimas, tinkamo TAS taikymo siekimas,
teikiant praktinę pagalbą auditoriams.
Audito komitetas parengė komiteto darbo planą laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki
2018 m. rugpjūčio 31 d. Bus siekiama audito teisinės bazės (įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų)
tobulinimo, šiam uždaviniui įgyvendinti pagal poreikį bus naudojamos tokios priemonės:
dalyvavimas svarstant Audito įstatymo nuostatas ir susijusius įstatymo įgyvendinamuosius teisės
aktus, teikiami pasiūlymai dėl kitų įstatymų ir susijusių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų
tobulinimo.
Audito komitetas ateinančiu ataskaitiniu laikotarpiu planuoja toliau tobulinti audito atlikimo
metodologiją. Pagal poreikį bus teikiami atsakymai į paklausimus dėl TAS ir kitų profesinių
standartų taikymo. 2017 m. kovo mėn. suplanuota teikti pasiūlymus LAR mokymo komitetui ir
LAR dėl auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo programos ir temų. Pagal poreikį ir
atsižvelgiant į paklausimus bus atnaujinami ir rengiami Audito komiteto pranešimai.
Audito komitetas yra užsibrėžęs ir toliau tobulinti užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų
metodologiją. Pagal poreikį bus teikiami atsakymai į paklausimus dėl tarptautinių užtikrinimo ir
susijusių paslaugų standartų taikymo, atsižvelgiant į paklausimus ir reglamentavimo pasikeitimus,
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planuojama atnaujinti ir rengti Audito komiteto pranešimus dėl tarptautinių užtikrinimo ir susijusių
paslaugų standartų taikymo.
Audito komitetas dirba visiems LAR nariams ir yra atskaitingas LAR prezidiumui, todėl yra
suplanuotos atskaitingumo LAR prezidiumui priemonės: pagal poreikį peržiūrėti ir papildyti
Audito komiteto darbo planą laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje parengti Audito komiteto metų darbo planą laikotarpiui nuo
2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d., pagal poreikį peržiūrėti Audito komiteto darbo
reglamentą, aptarti Audito komiteto darbo kryptis su LAR prezidiumu bei parengti ir pateikti LAR
prezidiumui ataskaitą apie nuveiktą darbą per laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m.
rugpjūčio 31 d.
9. KITŲ LAR ORGANŲ VEIKLA
9.1. Auditorių garbės teismo veikla
Auditorių garbės teismas savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Audito įstatymu, TBF
Buhalterių profesionalų etikos kodeksu, tarptautiniais užtikrinimo užduočių, tarptautiniais
peržiūros užduočių, tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, susijusiais praktiniais
nurodymais, tarptautiniais audito standartais, kitais teisės aktais ir Auditorių garbės teismo
nuostatais. Auditorių garbės teismas nagrinėja siūlymus iškelti auditoriui drausmės bylą, priėmęs
sprendimą kelti auditoriui drausmės bylą, nagrinėja šią drausmės bylą ir priima Audito įstatymo
59 str. nurodytus sprendimus, taip pat atsako į LAR paklausimus. Auditorių garbės teismas savo
veiklą vykdė iki 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojusio LR finansinių ataskaitų audito įstatymo.
Per laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d. įvyko 3 Auditorių garbės
teismo posėdžiai, kuriuose buvo nagrinėjamas Auditorių garbės teismo nuostatų projektas, kuris
pateiktas LAR prezidiumui ir visuotinio LAR narių susirinkimo 2017 m. sausio 3 d. nutarimu Nr.
1.4-1.16.1 buvo patvirtintas. Taip pat Auditorių garbės teismas nagrinėjo šias drausmės bylas:
- 2 auditoriams pripažino, kad pažeidė Buhalterių profesionalų etikos kodekso
100.5 straipsnio e dalies reikalavimą, bet neskyrė nuobaudų ir neteikė Auditorių garbės teismo
nuostatų 43.5 punkte nurodyto siūlymo.
- 2 auditoriams pripažino, kad pažeidė Buhalterių profesionalų etikos kodekso 130 bei
150 skyrių ir LR audito įstatymo 28 straipsnio 1 dalies reikalavimus, bei, vienam auditoriui
vadovaujantis LR audito įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 2 punktu skyrė nuobaudą – pareiškė
auditoriui viešą įspėjimą, o kitam auditoriui vadovaujantis LR audito įstatymo 59 straipsnio
2 dalies 1 punktu skyrė nuobaudą – pareiškė įspėjimą.
- 1 auditoriui pripažino, kad pažeidė Buhalterių profesionalų etikos kodekso 130 bei
150 skyrių ir LR audito įstatymo 28 straipsnio 1 dalies reikalavimus, bet neskyrė nuobaudų ir
neteikė Auditorių garbės teismo nuostatų 43.5 punkte nurodyto siūlymo.
Auditorių garbės teismas buvo gavęs dar vieną siūlymą iškelti drausmės bylą vienam
auditoriui dėl LR audito įstatymo 30 straipsnio 6 punkto ir atitinkamai dėl Buhalterių profesionalų
etikos kodekso 150 skyriuje įvardinto profesionalaus elgesio principo pažeidimo. Tačiau Auditorių
garbės teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojo LR finansinių ataskaitų
audito įstatymas, kuriame nėra numatytos Auditorių garbės teismo vykdomos funkcijos, nutarė
informuoti LAR prezidiumą, kad Auditorių garbės teismas neturi teisinio pagrindo toliau vykdyti
veiklą, todėl LAR prezidiumo siūlymo iškelti drausmės bylą auditoriui Auditorių garbės teismas
nesvarsto ir pateikė siūlymą LAR prezidiumui numatyti, kad tie siūlymai iškelti drausmės bylas,
kurie buvo pateikti iki 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojusio LR finansinių ataskaitų audito įstatymo ir
neapsvarstyti, patvirtinus teisės aktus, kurie reglamentuos Auditorių garbės teismo veiklą, būtų
svarstomi iš naujo.
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9.2. Apskaitos ir mokesčių komiteto veikla
Vykdydamas savo funkcijas, Apskaitos ir mokesčių komitetas vadovaujasi Apskaitos ir
mokesčių komiteto darbo reglamentu, Audito įstatymu, LAR statutu, LAR prezidiumo nutarimais,
LR teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir mokesčius, ir kitais teisės aktais. Apskaitos ir
mokesčių komiteto tikslas – nagrinėti ir teikti pasiūlymus dėl apskaitos ir mokesčių
reglamentavimo.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 6 Apskaitos ir mokesčių komiteto posėdžiai.
Apskaitos ir mokesčių komitetas nagrinėjo šiuos pagrindinius klausimus:
1) Dėl VMI pasiūlymo sujungti deklaracijos FR0573 ir pažymos FR0471 formas.
Komitetas išanalizavo VMI pasiūlymą dėl metinės pajamų mokesčio nuo A klasės
pajamų deklaracijos FR0573 formos ir gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo
tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos sujungimo. Komitetas nusprendė
pateikti VMI savo pastabas rašte, kuriame nurodė, kad iš esmės pritaria tokiam pasiūlymui. Be to,
Komitetas nusprendė pateikti VMI pasiūlymą: FR0573 formą papildyti suminėmis eilutėmis pagal
atskirus išmokų kodus, kadangi, Komiteto nuomone, tokia informacija yra reikalinga klaidų
kontrolės tikslais, be to, dėl to atsiras galimybė suderinti apskaitos informaciją, pateiktą pagal
atskirą žmogų.
2) Dėl SAF-T įgyvendinimo klausimų.
Komitetas diskutavo dėl SAF-T failo pritaikymo audito darbe ir tam reikalingų
programinės įrangos priemonių. Buvo nutarta pateikti pasiūlymą LAR prezidiumui dėl su i.MAS
susijusio produkto, kuris galėtų būti pritaikytas audito procese. LAR prezidiumo nariai pasiūlė
kreiptis į LAR audito komitetą dėl bendradarbiavimo šiuo klausimu ir lengvesnės komunikacijos
su ADD_IS atnaujinančia IT įmone UAB „Virtloga“.
Įvertinęs tai, kad nors SAFT dar nebus privalomas 2016 m., tačiau 2017 m. sausį
prasidėjus audito sezonui klausimas dar pusmečiui bus atidėtas, Komitetas nusprendė, jog
geriausia būtų artimiausiu metu (spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje) pasiruošti SAFT failo
panaudojimui – pamatyti bendrą viziją, suprasti, kaip duomenys įkeliami, kaip sukontroliuojamas
pateikiamos informacijos teisingumas, kad auditoriai turėtų pakaitalą dabartiniam Excel – galėtų
paimti visą apskaitos duomenų bazę ir įvairiais pjūviais atlikti analizę. Atsižvelgdama į tokias
pastabas ir į tai, kad kyla abejonių dėl ADD_IS panaudojimo, Komitetas inicijavo vienos dienos
seminarą dėl programinės įrangos INSPECTOR panaudojimo.
3) Dėl LR atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34–23 str. pakeitimo įstatymo
projekto.
Teikdamas pastabas dėl LR atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34–23 str. pakeitimo
įstatymo projekto, Komitetas atkreipė dėmesį, kad LR atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo
įstatymo projekte atsiranda nuostata, reglamentuojanti audito rotaciją. Komitetas išreiškė
nuomonę, kad visi auditui keliami reikalavimai turi būti nurodomi įstatyme, kuris reglamentuoja
visą su auditu susijusią veiklą, t. y. Audito įstatyme. Atsižvelgiant į tokią pastabą, buvo parengtas
ir Seimui išsiųstas raštas.
4) Dėl finansų ataskaitų kokybės gerinimo.
Komitetas apsvarstė Finansų ministerijos raštą dėl finansinių ataskaitų kokybės
gerinimo. Rašte buvo nurodyta, kad 2015 m. gegužės 15 d. LR Seime buvo užregistruoti Įmonių
finansinės atskaitomybės įstatymo, Audito įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Įmonių grupių
konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymo projektai, kuriuose
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siūloma nustatyti, kad Vyriausybės įgaliota institucija (toliau – Įstaiga) pagal patvirtintą tvarką ir
metodiką atliktų Juridinių asmenų registrui pateiktų ir atrankos būdu pasirinktų finansinių
ataskaitų valstybines peržiūras. Komitetas nusprendė informuoti Finansų ministeriją, kad iš esmės
pritaria iniciatyvai iš naujo svarstyti pelno siekiančių juridinių asmenų finansinių ataskaitų
kokybės gerinimo poreikio ir galimų priemonių kokybei gerinti klausimą, ir atkreipti Finansų
ministerijos dėmesį, kad šiuo klausimu 2014 m. gruodžio 12 d. Finansų ministerijai buvo pateiktas
išsamus dokumentas „Apie siūlomą alternatyvą buhalterių atestavimui“. Komitetas pažymėjo,
nors Juridinių asmenų registro duomenys per tris metus pasikeitė, tačiau, vertinant struktūriniu
požiūriu, Lietuvoje išliko panaši padėtis – didelę daugumą sudaro mažos įmonės, vadinasi, pateikti
pasiūlymai yra vis dar aktualūs. Todėl Komitetas nusprendė rekomenduoti dar kartą įvertinti
minėtame dokumente pateiktą informaciją ir į ją atsižvelgti svarstant finansinių ataskaitų kokybės
klausimą.
Be išsamių pastabų pateiktu klausimu, Komitetas taip pat nusprendė pažymėti, kad LR
finansų ministerija turėtų išplėsti suinteresuotų šalių, dalyvaujančių diskusijose, kuriose minėtos
šalys pasidalintų vertinga praktika ir įžvalgomis, sąrašą. Kadangi Komiteto posėdyje aptarti
klausimai yra labai svarbūs auditorių bendruomenei, Komitetas nusprendė pasiūlyti Finansų
ministerijai apsvarstyti galimybę, kad LR finansų ministerijos atstovų ir Lietuvos auditorius ir
buhalterius vienijančių organizacijų atstovų diskusijos būtų organizuojamos LAR iniciatyva ir
LAR patalpose.
5) Dėl LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX576 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d. nuostatų išaiškinimo.
Komitetas apsvarstė LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės
įstatymo Nr. IX-576 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d. nuostatas ir ypatingą dėmesį atkreipė į 3 punktą:
<...> ypač retais atvejais, kai nedarant per didelių išlaidų arba pernelyg nedelsiant neįmanoma
gauti informacijos, reikalingos konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms sudaryti. <...>
Komitetas pateikė prašymą LR finansų ministerijai paaiškinti minėto punkto
taikymo aplinkybes ar galimybes. Taip pat Komitetas papildomai pasiteiravo dėl lemiamo
poveikio apibūdinimo 7 str. 1 d. 2 punkte pateikiant konkretų klausimą: ar gali mano (kaip įmonės)
patronuojamoji įmonė su kažkuo kitu sudaryti sutartį, kad lemiamą poveikį daro tas kažkas, o ne
aš (nes tokiu būdu pažeidžiamos mano kaip akcininko teisės). Be to, buvo paprašyta LR finansų
ministerijos atsakymą pagrįsti konkrečiu pavyzdžiu.
6) Dėl Nepriklausomo auditoriaus išvados filmams projekto.
Atsižvelgdami į tai, kad LAR ir Lietuvos kino centras pasirašė bendradarbiavimo
sutartį, Komitetas nusprendė parengti nepriklausomo auditoriaus išvados filmams projektą ir jį
pateikti LAR audito komitetui įvertinti. Komiteto pirmininkė kartu su auditore Dana
Tamulevičiūte parengė auditoriaus išvados dėl mokestinės lengvatos projektą, kuris buvo pateiktas
Komitetui įvertinti.

7) Dėl LR finansų ministerijos rašto dėl VAS ir TFAS skirtumų.
Komitetas pateikė pastabas dėl LR finansų ministerijos rašto dėl EBPO
rekomendacijos suderinti VAS ir TAS reikalavimų. Toks pasiūlymas kilo iš to, kad 2016 m. sausio
1 d. įsigaliojus Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimui ūkio subjektai, kurių vertybiniais
popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, turi pasirinkimo galimybę – atskiras finansines
ataskaitas sudaryti pagal VAS ar TAS. Be konkrečių pastabų dėl VAS ir TAS skirtumų, Komitetas
atkreipė dėmesį, kad paprasčiausias ir mažiausiai neigiamų pasekmių sukeliantis (jeigu iš viso
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sukeliantis) šios problemos sprendimo būdas būtų grąžinti įstatymo nuostatą, kad juridiniai
asmenys, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama ES reguliuojamoje rinkoje, apskaitą tvarko ir
atskirąsias finansines ataskaitas sudaro pagal TAS. Argumentas – didžioji dalis (jei ne visos)
įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama ES reguliuojamoje rinkoje, teikia
konsoliduotąsias ataskaitas, kurios ir taip jau ruošiamos pagal TAS. Todėl joms jokių neigiamų
pasekmių nebus.
8) Dėl Europos Komisijos vykdomų viešųjų konsultacijų.
Komitetas, apibendrinęs savo pastabas, užpildė VMI svetainėje paskelbtą ES
vykdomą apklausą, skirtą Direktyvos 2014/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus,
susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis efektyvumui įvertinti.
9) Dėl Mecenavimo įstatymo projekto.
Kultūros ministerija kreipėsi į Lietuvos auditorių rūmus su prašymu pateikti pastabas
dėl Mecenavimo įstatymo projekto. Įvertinęs pateiktą Mecenavimo įstatymo projektą ir atsižvelgęs
į tai, kad paramos davėjai ir gavėjai prilygsta Mecenavimo įstatymo projekte apibrėžtiems
mecenuojamiesiems asmenims, Komitetas nusprendė pažymėti, kad mecenavimo lengvata Pelno
mokesčio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymuose būtų perteklinė, nes paramos davėjas
paramos suma gali du kartus mažinti apmokestinamąsias pajamas, o mecenavimo išmokomis – tik
vieną kartą. Be to, Komitetas išsakė nuomonę, kad šis pakeitimas sukeltų papildomų išlaidų
valstybės sektoriuje, keičiant statistikos ir VMI deklaracijas, aptarnavimo ir apskaičiavimo
sistemas.
Atsižvelgiant į Komiteto išsakytas pastabas buvo parengtas raštas, kuris buvo
išsiųstas Kultūros ministerijai.
10) Dėl Finansų ministerijos rašto dėl nuomonės pateikimo.
2017 m. balandžio 26 d. gautas Finansų ministerijos raštas, kuriame Finansų
ministerija prašo pateikti nuomonę dėl EBPO apžvalgos projekte nurodytų VAS ir TAS skirtumų,
susijusių su listinguojamų įmonių atskirų finansinių ataskaitų sudarymu, eliminavimo. Be
anksčiau išsakytų pastabų šiuo klausimu, Komitetas išsakė papildomas pastabas, kurios buvo
apibendrintos ir išsiųstos Finansų ministerijai.
11) Dėl rašto LR Seimui dėl LR buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo projekto.
Komitetas buvo informuotas, kad 2017 m. kovo 30 d. LR Seimui buvo pateiktas
Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo projektas (pridedama), kuriame siūloma keisti
buhalterio profesionalo apibrėžtį ir atitinkamai susijusias nuostatas. LAR prezidiumas parengė
raštą (pridedama), tačiau jo išsiųsti nereikėjo, nes projektas buvo atmestas patobulinti. Taip pat
Komitetas buvo informuotas, kad šis projektas dar kartą buvo pateiktas gegužės 30 d. su tam tikrais
pataisymais. Komiteto buvo paprašyta pateikti savo nuomonę dėl LAR prezidiumo parengto rašto
projekto. Įvertinęs jį, Komitetas pažymėjo, kad pagal siūlomą buhalterio profesionalo apibrėžimą
kyla problema ne tik su kvalifikacijos palaikymo priežiūra. Taip pat Komitetas pažymėjo, kad
atsiranda ir kita problema – dingsta nuostata, kad buhalteris profesionalas privalo laikytis
buhalterių profesionalų etikos kodekso. Dabartinėje įstatymo versijoje to tiesiogiai irgi nėra, bet
reikalavimas laikytis etikos kodekso ateina per organizacijos narystę TBF.
12) Dėl Finansų ministerijos rašto dėl Europos Komisijos rašto apmokestinimo
klausimu.
Komitetas buvo informuotas, kad 2017 m. liepos 11 d. buvo gautas Finansų
ministerijos raštas, kuriame prašoma pateikti savo pastabas dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl
privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų. Komiteto buvo prašoma
pateikti savo pastebėjimus. Komitetas atkreipė dėmesį, kad Finansų ministerijos rašte pateikiama
nuoroda į ES direktyvą, kurios nuostatos privalo būti perkeltos į LR teisės aktus, todėl Finansų
ministerija turėtų kreiptis į LAR dėl LR teisės akto, parengto remiantis nurodyta Direktyva,
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projekto. Taip pat Komitetas atkreipė dėmesį, kad Direktyva yra labai sudėtinga, nes joje
pateikiamos nuorodos į kitus ES teisės dokumentus. Išsakytos pastabos buvo persiųstos Finansų
ministerijai.
Taip pat Komitetas nagrinėjo kitus su Apskaitos ir mokesčių komiteto veikla susijusius
klausimus:
1) Dėl Apskaitos ir mokesčių komiteto pasiūlymo LAR prezidiumui teikimo.
Komitetas atkreipė dėmesį į tai, kad VMI diegiant i.MAS visi klientai anksčiau ar vėliau
turės ruošti SAF-T failą, kuris galėtų būti pritaikytas audito procese, jeigu auditoriai turėtų
tinkamas programines priemones jį apdoroti. Komitetas išreiškė susidomėjimą dėl SAF-T failo
pritaikymu audito darbe ir tam reikalingas programinės įrangos priemones. Buvo diskutuojama,
kad rinkoje jau atsirado siūlančių tokias programas, todėl būtina toliau domėtis ir raginti auditorių
visuomenę ieškoti būdų kliento paruoštus SAF-T failus VMI pritaikyti savo audito darbe ir taip
padidinti darbų efektyvumą. Komitetas nusprendė kreiptis į LAR prezidiumą ir suderinti pozicijas
dėl tokios idėjos ir tinkamų produktų paieškos, analizės bei pristatymo, o vėliau ir platinimo LAR
nariams – ar toks klausimas turėtų būtų derinamas LAR prezidiumo ar Apskaitos ir mokesčių
komiteto lygyje. Prezidiumas pateikė atsakymą, kad toks klausimas turėtų būti derinamas
Apskaitos ir mokesčių komiteto lygyje.
2) Dėl bendradarbiavimo su Verslo apskaitos standartų komitetu.
2016 m. rugsėjo 26 d. LAR prezidiumo posėdyje, pristačius Komiteto 2015–2016 m.
veiklos ataskaitą ir 2016–2017 m. darbo planą, buvo pasiūlyta rasti būdus bendradarbiauti su LAR
paskirtais atstovais į Verslo apskaitos standartų komitetą. LAR prezidiumas įpareigojo Komitetą
aptarti, kokia galėtų būti bendradarbiavimo forma su Romanu Skrebnevskiu ir Vilija Baniene,
kadangi Komitetas negauna jokios informacijos apie tai, kas vyksta minėtame komitete ir kokie
sprendimai yra priimami. Atsižvelgiant į tai, kad auditorė Vilija Banienė 2016 m. lapkričio 10 d.
tapo Komiteto nare, visa informacija ir aktualūs klausimai bus aptariami tiesiogiai Komiteto
posėdžiuose.
Taip pat Komitetas svarstė klausimą dėl auditorės A. Aniulytės, atstovaujančios LAR
Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komitete
(toliau – VSAFAS komitetas), aktyvaus ir efektyvaus bendradarbiavimo su Komitetu. A. Aniulytė
buvo pakviesta į Komiteto posėdį, kuriame buvo aptarti tolesni Komiteto ir A. Aniulytės
bendradarbiavimo klausimai.
Įgyvendindami Apskaitos ir mokesčių komiteto tikslus, 2016–2017 m. Apskaitos ir
mokesčių komiteto nariai dalyvavo šiuose renginiuose:
- 2016 m. lapkričio 7 d. „TaxCube“ pristatyme „INSPECTOR“;
- 2016 m. gruodžio 14 d. VMI organizuotame i.SAF projekto PVM sąskaitų faktūrų
kryžminimo paslaugos prototipo pristatyme;
- 2017 m. sausio 25 d. VMI organizuotame naujų i.SAF funkcionalumų pristatyme;
- 2017 m. vasario 6 d. susitikime su Lietuvos kino centro atstovais;
- 2017 m. vasario mėn. 27 d. VMI organizuotame preliminariosios PVM deklaracijos
prototipo pristatyme;
2017 m. gegužės 4 d. ICAEW organizuotame buhalterių strateginis forume, Kipre.
Apskaitos ir mokesčių komiteto uždaviniu išliks dalyvavimas apskaitą reglamentuojančių
teisės aktų, metodinių rekomendacijų tobulinimo procese. Jam įgyvendinti pasirinktos tokios
priemonės:
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1. Konferencijų, diskusijų mokesčių ir apskaitos klausimais organizavimas, dalyvavimas
jose, ryšių su spaudos atstovais nustatymas, palaikymas, straipsnių parengimas, pateikimas
spaudos atstovams.
2. Bendradarbiavimas su AVNT dėl VAS tobulinimo.
3. Bendradarbiavimas su LR finansų ministerija dėl buhalterinės apskaitos sistemos
tobulinimo.
4. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis dėl teisės aktų, reglamentuojančių
buhalterinę apskaitą, tobulinimo.
5. Siūlymų dėl teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, pakeitimų teikimas.
Kitas Apskaitos ir mokesčių komiteto uždavinys – dalyvavimas mokesčius
reglamentuojančių teisės aktų, metodinių rekomendacijų tobulinimo procese. Šis uždavinys bus
įgyvendinamas šiomis priemonėmis:
1. Bendradarbiavimas su Valstybine mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos dėl
mokesčių įstatymų komentarų rengimo, tobulinimo srityje.
2. Siūlymų dėl teisės aktų, reglamentuojančių mokesčius, pakeitimų teikimas.
Apskaitos ir mokesčių komitetas planuoja prisidėti nustatant mokesčių bei apskaitos
problemines sritis. Šiuo tikslu bus nustatomi ir palaikomi ryšiai su verslo asocijuotomis
struktūromis, bus bendradarbiaujama su Viešąja įstaiga „Lietuvos laisvosios rinkos institutas“ ir
Mokestinių ginčų komisija prie LR Vyriausybės. Be to, buvo papildomai numatyta aktyviai
dalyvauti i.MAS plėtros procese, įskaitant i.SAF ir SAF-T failų duomenų pritaikymą audito
procese.
Apskaitos ir mokesčių komitetas dirba visiems LAR nariams ir yra atskaitingas LAR
prezidiumui, todėl yra suplanuotos šios atskaitingumo LAR prezidiumui priemonės:
1. LAR prezidiumo pavesti darbai.
2. Gaunamų klausimų, pasiūlymų, pastabų analizė, apibendrinimas.
3. Kitų LAR komitetų pateiktos medžiagos nagrinėjimas, analizė, nuomonės pateikimas.
4. Ataskaitos apie Apskaitos ir mokesčių komiteto atliktą darbą per ataskaitinį laikotarpį
nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. parengimas, pristatymas LAR prezidiumui.
5. Darbų plano laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
parengimas, pristatymas LAR prezidiumui.
10. AUDITORIŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR AUDITORIAUS PADĖJĖJŲ
MOKYMAS
10.1. Mokymo komiteto veikla
LAR narių ir auditorių padėjėjų mokymą organizuoja ir kuruoja Mokymo komitetas.
Mokymo komitetas, vykdydamas savo funkcijas, vadovavosi Audito įstatymu, LR finansinių
ataskaitų audito įstatymu, LAR statutu, LAR prezidiumo nutarimais, Mokymo komiteto darbo
reglamentu, TBF Tarptautiniu mokymosi pareiškimų vadovu ir kitais teisės aktais.
Mokymo komiteto darbo reglamente buvo numatyti šie Mokymo komiteto tikslai:
• siekti tobulinti auditorių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą;
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• bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis
auditorių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais.
Mokymo komitetas atliko šias funkcijas:
• formuoja LAR mokymo veiklos strategiją bei siūlo jos įgyvendinimo priemones ir
uždavinius;
• koordinuoja bei kontroliuoja auditorių ir auditoriaus padėjėjų mokymą LAR;
• koordinuoja ir kontroliuoja kvalifikacijos kėlimą LAR;
• nustato kvalifikacijos kėlimo formas ir metodus, rengia LAR kvalifikacijos kėlimo
programas ir teikia jas tvirtinti LAR prezidiumui;
• nustato kvalifikacinius reikalavimus kvalifikacijos kėlimo programos dėstytojams;
• teikia pasiūlymus LAR prezidiumui dėl kvalifikacijos kėlimo įkainių;
• analizuoja pastabas bei pasiūlymus dėl Mokymo komiteto veiklos ir priima reikiamus
sprendimus;
• teikia pasiūlymus dėl auditorių mokymą ir kvalifikacijos kėlimą reglamentuojančių ar
susijusių teisės aktų tobulinimo;
• teikia pasiūlymus dėl auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo programos pakeitimo ar
tobulinimo;
• teikia išaiškinimus ar atsakymus į LAR prezidiumo, LAR direktoriaus, kitų LAR organų
ir LAR narių paklausimus dėl auditorių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo;
• vykdo kitas funkcijas, susijusias su Mokymo komiteto ir LAR tikslų siekimu.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 8 Mokymo komiteto posėdžiai, iš kurių 7 buvo organizuojami
elektroniniu paštu.
4 lentelė. Mokymo komiteto posėdžiuose svarstyti klausimai.
Eil. Nr.

Posėdžio data

Priimti sprendimai

1

2016.09.12-14

Pritarta MK veiklos ataskaitai už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki
2016 m. rugpjūčio 31 d.

Nr. 4

Pritarta MK darbo planui laikotarpiui nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m.
rugpjūčio 31 d.
Patvirtinta 20 auditoriaus padėjėjų praktika.
2

2016.09.2910.03

Patvirtinta 2016 m. Palangoje, Kaune ir Vilniuje LAR organizuojamų
auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų temos.

Nr. 5

Patvirtinta MK ataskaita „2015 m. atestuotų auditorių profesinės
kvalifikacijos kėlimas“.
Įskaityta į auditorių kursų valandų skaičių:
4 auditoriams už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose.
Užskaityta 1 auditorei 6 ak. val. už dalyvavimą LAR organizuotuose
2015 m. auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose.
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3

2016.11.14-18
Nr. 6

Įskaityta į auditorių kursų valandų skaičių:
31 auditoriui už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose;
1 auditoriui už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą iš dalies
prilyginamuose auditorių kursuose (kitokie profesinės kvalifikacijos tobulinimo
atvejai).

4

2017.01.23-27
Nr. 1

Įskaityta į auditorių kursų valandų skaičių:
1 auditoriui už 2015 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose;
14 auditoriui už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose;
1 auditoriui už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą iš dalies
prilyginamuose auditorių kursuose (kitokie profesinės kvalifikacijos tobulinimo
atvejai);
2 auditoriams už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą iš dalies
prilyginamuose auditorių kursuose (dėstymas ne LAR org. kursuose);
1 auditoriui už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose (dalinai tenkintas auditoriaus prašymas, todėl
įskaityta ne visos prašytos auditoriaus valandos);
1 auditoriaus netenkintas prašymas įskaityti į 2016 m. auditorių kursų
valandų skaičių.

5

2017.02.02-06
Nr. 2

Nekeista MK darbo planas laikotarpiui nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017
m. rugpjūčio 31 d.
Svarstyta klausimas dėl didinimo kvalifikacijos kėlimo kursų įkainių
lektoriams jeigu dėstoma audito tema.
Svarstytas klausimas dėl Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos
kėlimo tvarkos aprašo projekto.

6

2017.03.13-20
Nr. 3

Įskaityta į auditorių kursų valandų skaičių:
38 auditoriams už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą iš dalies
prilyginamuose auditorių kursuose (dalyvavimas LAR kolegialių organų
veikloje);
13 auditorių už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą iš dalies
prilyginamuose auditorių kursuose (dėstymas LAR organizuojamuose
kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, seminaruose).
Įskaityta į auditorių kursų valandų skaičių:
43 auditoriams už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose;
4 auditoriams už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose (dalinai tenkintas auditoriaus prašymas, todėl
įskaityta ne visos prašytos auditoriaus valandos).
2 auditoriams netenkinta prašymai įskaityti į 2016 m. auditorių kursų
valandų skaičių.
1 auditoriaus prašymo svarstymas atidėtas kitam MK posėdžiui.
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8 auditoriams už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą iš dalies
prilyginamuose auditorių kursuose (auditoriaus vardas LAR buvo suteiktas
2016 m.).
7

2017.03.3104.05 Nr. 4

Įskaityta į auditorių kursų valandų skaičių:
1 auditoriui už 2013 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose;
1 auditoriui už 2014 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose;
1 auditoriui už 2015 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose;
24 auditoriams už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose;
9 auditoriams už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą iš dalies
prilyginamuose auditorių kursuose (dėstymas ne LAR org. kursuose);
5 auditoriams už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą iš dalies
prilyginamuose auditorių kursuose (straipsniai);
1 auditoriui už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą iš dalies
prilyginamuose auditorių kursuose (kitokie profesinės kvalifikacijos tobulinimo
atvejai);
21 auditoriui už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose (dalinai tenkintas auditoriaus prašymas, todėl
įskaityta ne visos prašytos auditoriaus valandos).
1 auditoriaus prašymo svarstymas atidėtas kitam MK posėdžiui.
Patvirtinta 44 auditoriaus padėjėjų praktika, 15 auditoriaus padėjėjų praktika
nepatvirtinta ir 1 auditoriaus padėjėjo informacijos apie auditoriaus
padėjėjos praktikos atlikimą tvirtinimas atidėtas kitam MK posėdžiui.

8

2017.08-25
Nr. 5

Įskaityta į auditorių kursų valandų skaičių:
1 auditoriui už 2013 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose (dalinai tenkintas auditoriaus prašymas, todėl
įskaityta ne visos prašytos auditoriaus valandos);
1 auditoriui už 2014 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose;
1 auditoriui už 2015 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose;
10 auditorių už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose;
1 auditoriui už 2017 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose;
3 auditoriams už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą iš dalies
prilyginamuose auditorių kursuose (dėstymas ne LAR org. kursuose);
2 auditoriams už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą iš dalies
prilyginamuose auditorių kursuose (straipsniai);
1 auditoriui už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą iš dalies
prilyginamuose auditorių kursuose (pranešimas konferencijoje);
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3 auditoriams už 2016 m. profesinę kvalifikaciją keltą ne LAR
organizuojamuose kursuose (dalinai tenkintas auditoriaus prašymas, todėl
įskaityta ne visos prašytos auditoriaus valandos).
1 auditorė atleista nuo 2013 – 2015 m. auditorių kursų ir (ar) išeito
lygiaverčio kurso valandų.
2 auditorės atleistos nuo 2015 m. ir 2016 m. auditorių kursų ir (ar) išeito
lygiaverčio kurso valandų.

Mokymo komitetas parengė ataskaitą „2016 m. auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimas“.
10.2. Auditorių kvalifikacijos kėlimas
Pagal LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 2 punktą auditorius
privalo nuolat kelti profesinę kvalifikaciją auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose (toliau –
KKK), t. y. per kiekvienus vienus paskui kitą einančius 3 metus išklausyti ne mažiau kaip
120 valandų kursų arba išeiti lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą. Įgyvendindami
LR finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, LAR kiekvienais metais organizuoja KKK.
Ataskaitiniu laikotarpiu LAR narių kvalifikacijos kėlimas buvo organizuojamas,
vadovaujantis su Įstaiga 2012 m. gruodžio 20 d. suderintu ir LAR prezidiumo 2013 m. sausio 21 d.
patvirtinu Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu.
Prašymai dėl kvalifikacijos kėlimo valandų, išklausytų po 2013 m. sausio 1 d., buvo
nagrinėjami pagal Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą, kuris buvo
patvirtintas LAR prezidiumo 2013 m. sausio 21 d.
LAR 2016 m. pasiūlė KKK organizuoti 48 temomis. Iš pasiūlytų 48 temų KKK buvo
suorganizuoti 47 temomis.
LAR 2016 m. surengė 47 (2015 m. – 52, 2014 m. – 48) KKK mokymus, iš kurių 26 (2015
m. – 41, 2014 m. – 37) skirtinga tema, kurių bendra trukmė – 436 val., (2015 m. – 430, 2014 m. –
382) iš jų:
✓ privalomosios dalies – 30/290 val. (2015 m. – 28/244 val., 2014 m. – 28/236 val.)
✓ pasirenkamosios dalies – 17/146 val. (2015 m. – 24/186 val., 2014 m. – 20/146 val.)
Ataskaitiniu laikotarpiu KKK buvo organizuojami Palangoje, Kaune ir Vilniuje.
2007 m. LAR įdiegė skirtingų mokymosi metodų taikymą. Atsižvelgiant į tai 2016 m. KKK,
kurių trukmė 436 val., buvo organizuoti pagal tokius metodus (žr. 12 pav.):
➢ mokymai – 18 val.;
➢ praktinis taikymas – 306 val.;
➢ atvejų analizė – 112 val.;
➢ temos, taikant diskusijų metodą, organizuojamos nebuvo.
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12 pav. 2014–2016 metų KKK pasiskirstymas pagal mokymosi metodą (valandomis)
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2016 m. LAR organizuoti KKK, kurių trukmė 436 val., pagal temas pasiskirstė taip (žr. 13
pav.):
➢ auditas – 284 val.;
➢ etika – 6 val.;
➢ apskaita – 24 val.;
➢ mokesčiai – 64 val.;
➢ teisė – 40 val.;
➢ kitos temos – 18 val.
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13 pav. 2014–2016 metų KKK pasiskirstymas pagal temas (valandomis). Palyginimas su
2015 ir 2014 m.
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LAR organizuojamų KKK metu gautos 821 nevardinės anketos (tai sudaro 81 proc. visų
dalyvių skaičiaus) (2015 m. 711 vnt. arba 79 proc., 2014 m. 898 vnt. arba 86 proc.). Remiantis
KKK dalyvių pateiktomis anketomis, KKK organizavimo kokybė buvo įvertinta 4,43 balo
(2015 m. – 5,25 balo, 2014 m. – 5,35 balo), mažiausias įvertinimas 1, didžiausias – 6, taip pat:
- 88,21 proc. (5,29 balo) mokymų turinį įvertino kaip „optimalų“ (2015 m. – atitinkamai
95,37 proc. arba 5,72 balo, 2014 m. – atitinkamai 95,21 proc. arba 5,71 balo);
- 88,13 proc. (5,29 balo) dalyvių rekomenduotų šiuos mokymus savo kolegoms (2015 m.
– atitinkamai 85,91 proc. arba 5,03 balo, 2014 m. – atitinkamai 85,32 proc. arba 5,12 balo).
Iš pateiktų 821 (100 proc.) užpildytų anketų gauti 90 (11 proc.) atsiliepimai ir siūlymai dėl
2017 m. KKK organizavimo.
Pastebima teigiama KKK vertinimo tendencija, todėl būtų galima teigti, kad LAR įvertina
gautas pastabas ir deda visas pastangas tinkamai KKK kokybei užtikrinti.
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14 pav. 2014–2016 m. KKK dalyvių išreikštos nuomonės
dėl KKK kokybės įvertinimo (balais)
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Ataskaitiniu laikotarpiu KKK iš viso dėstė 18 (2015 m. – 16, 2014 m. – 18) lektorių, iš jų:
- 8 auditoriai (iš kurių 3 dėstantys aukštosiose mokyklose);
- 2 dėstytojai iš aukštųjų mokyklų;
- 1 iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos;
- 2 iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos;
- 1 iš LR vyriausiosios rinkimų komisijos
- 1 iš Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausybės;
- 3 – kiti.
2016 m. KKK anketose dalyviai 5,6 (2015 m. – 5,4; 2014 m. – 5,5) balo (min. 1 / maks. 6)
įvertino lektorių sugebėjimą suprantamai išdėstyti kursų medžiagą, išklausyti ir atsakyti į iškilusius
klausimus kursų medžiagos parengimo kokybę, kaip kursai atitinka mokymų pobūdį, ar lektorius
atviras diskusijoms, dalyvių mintims ir požiūriams.
Susisteminus 2016 m. gautus atsiliepimus dėl KKK lektorių ir jų dėstytų temų vertinimo
(bendras privalomų ir pasirenkamų temų dėstymas išvedus vidurkį), daugiausiai balų surinko (iš
6 galimų):
o

Artūras Kapitanovas po 5,94;

o

Vaida Kačergienė ir Rimantas Stankevičius – 5,92;

o

Ramunė Budrionytė ir Alisa Miniotaitė – 5,90.

Susisteminus 2016 m. gautus atsiliepimus dėl KKK pagal temos aktualumą bei dėstytoją,
geriausiai buvo įvertintos šios 3 temos ir jų dėstytojai:
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o

po 5,48 balo – Lina Drakšienė, tema „Auditoriaus išvada 2016: 2016 m.
įsigaliojančių naujų ir peržiūrėtų TAS (TAS 700, 701, 702, 705, 720, 260,
570) apžvalga, auditoriaus išvados pavyzdžiai.“ / Praktinis taikymas, kursai
vyko Vilniuje ir Vaida Kačergienė, tema „Audito standartų
apžvalga“ / Praktinis taikymas, kursai vyko Kaune;

o

5,46 balo – Ramunė Budrionytė, tema „Naujieji finansinių ataskaitų rinkiniai
ir kitos VAS aktualijos 2016 m.“ / Praktinis taikymas, kursai vyko Kaune;

o

po 5,45 balo – Vaida Kačergienė, tema „Audito įmonės kokybės kontrolės
dokumentavimas“ / Atvejų analizė, kursai vyko Vilniuje ir Alisa Miniotaitė,
tema „Personalo paieška ir atranka. Naujų darbuotojų įvedimas“ / Praktinis
taikymas, kursai vyko Vilniuje.
10.3. Kvalifikacijos kėlimo kursų užskaitymas

Vadovaujantis Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu, per
ataskaitinį laikotarpį 8 asmenims, kuriems auditoriaus vardas LAR buvo suteiktas 2016 m.
kvalifikacijos kėlimas 2016 m. nėra privalomas tomis LAR patvirtintomis Kvalifikacijos kėlimo
programų temomis, iš kurių jie 2016 m. laikė ir išlaikė egzaminus auditoriaus vardui gauti. Šiems
auditoriams buvo užskaitytos 120 valandų KKK, iš jų – 8 val. iš I (privalomosios) dalies, 112 val.
iš II (pasirenkamosios) dalies (žr. 15 pav.).
15 pav. Asmenims, kuriems auditoriaus vardas LAR buvo suteiktas 2016 m.,
užskaitytos KKK valandos tais metais. Palyginimas su 2015 ir 2014 m.
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10.4. Ne LAR organizuojami kursai
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Pagal Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo reikalavimus
auditoriai teikė prašymus dėl 2016 m. profesinės kvalifikacijos kėlimo ne LAR organizuojamuose
kursuose ir dėl lygiaverčio kurso įskaitymų į auditorių kursų valandų skaičių.
Vadovaujantis Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu, Mokymo
komitetas 149 auditoriams už 2016 m. įskaitė iš viso 4 728 val., iš jų 2 596 val. iš I (privalomosios)
dalies ir 2 132 val. iš II (pasirenkamosios) dalies, auditorių išklausytas valandas ne LAR
organizuojamuose kursuose.
2016 m. auditorių, profesinę kvalifikaciją kėlusių ne LAR organizuojamuose kursuose ir
kuriems šie kursai buvo įskaityti į auditorių kursų valandas, palyginimas su 2015 m. ir 2014 m.
atsispindi 16 ir 17 paveiksluose.
16 pav. 2014–2016 m. į auditorių kursų valandas įskaitytų ne LAR organizuojamų kursų
valandų skaičius
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17 pav. 2014–2016 m. į auditorių kursų valandas įskaitytų ne LAR organizuojamų kursų
skaičius. Palyginimas su 2015 ir 2014 metais
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10.5.

Lygiavertis kursas

Vadovaujantis Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu, Mokymo
komitetas už 2016 metus 72 auditoriams lygiavertį kursą įskaitė kaip kvalifikacijos kėlimą: iš viso
1 823 val., iš jų 1 018 val. iš I (privalomosios) dalies ir 805 val. iš II (pasirenkamosios) dalies.
Lygiavertis kursas buvo įskaitytas:
- 13 auditorių, 2016 m. dėsčiusių LAR organizuojamuose KKK, auditorių kontrolierių
rengimo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, padėjėjų mokymuose (iš viso įskaityta – 744 val., iš jų
536 val. iš I (privalomosios) dalies ir 208 val. iš II (pasirenkamosios) dalies);
- 8 auditoriams, parašiusiems straipsnius (iš viso įskaityta – 249 val., iš jų 171 val. iš
I (privalomosios) dalies ir 78 val. iš II (pasirenkamosios) dalies);
- 38 auditoriams, neatlygintinai dalyvavusiems LAR kolegialių organų veikloje (iš viso
įskaityta – 423 val., iš jų 213 val. iš I (privalomosios) dalies ir 210 val. iš II (pasirenkamosios)
dalies);
- 1 auditoriui, skaičiusiam pranešimus tarptautinėse konferencijose (iš viso įskaityta –
4 val., iš jų 4 val. iš I (privalomosios) dalies);
- 13 auditorių už dėstymą 2016 m. ne LAR organizuojamuose auditorių kursuose,
suaugusiųjų mokymuose aukštosiose universitetinėse mokymo įstaigose, mokymuose ar
seminaruose (iš viso įskaityta – 180 val., iš jų 76 val. I (privalomosios) dalies ir 104 val. iš
II (pasirenkamosios) dalies);
- 2 auditoriams kėlusiems kitokiais profesinės kvalifikacijos tobulinimo atvejais (iš viso
įskaityta – 103 val. iš jų 10 val. iš I (privalomosios) dalies ir 93 val. iš II (pasirenkamosios) dalies).
2016 m. auditorių išeitų lygiaverčių kursų įskaitymo palyginimas su 2015 ir 2014 metais
atsispindi 18 paveiksle ir 5 lentelėje:
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18 pav. 2014–2016 m. auditorių, kuriems į auditorių kursų valandas buvo įskaitytas
lygiavertis kursas, skaičius
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5 lentelė. 2016 m. auditorių išeitų lygiaverčių kursų įskaitymo palyginimas su 2015 ir
2014 m.
2016

2015

8

249

Neatlygintinas
dalyvavimas LAR
kolegialių organų
veikloje

38

Pranešimų skaitymas
dalyvaujant
tarptautinėse
konferencijose

536

208

13

808

171

78

11

374

423

213

210

36

1

4

4

0

Dėstymas ne LAR
organizuojamuose
auditorių kursuose...

13

180

76

Kėlė kitokiais
profesinės
kvalifikacijos
tobulinimo atvejais

2

103

x

1 703

Iš viso

II dalis

Straipsnių rašymas

I dalis

744

auditorių
skaičius,
kuriems
MK
įskaitė

iš viso

iš viso

13

Lygiavertis kursas

II dalis

auditorių
skaičius,
kuriems
MK
įskaitė

MK įskaityta valandų

I dalis

II dalis

Dėstymas LAR
organizuojamuose
kursuose,
mokymuose,
seminaruose

MK įskaityta valandų

I dalis

iš viso

MK įskaityta valandų

auditorių
skaičius,
kuriems
MK
įskaitė

2014

480

328

16

1 148

652

496

146

228

8

235

15

220

448

242

246

39

446

276

170

2

3

3

0

2

11

7,5

3,5

104

13

198

79

119

8

125

41

84

10

93

1

7

7

0

3

8

8

0

1 010

693

x

1 878

957

921

x

1 973

999,5

973,5

2016 m. Mokymo komitetas, vadovaudamasis Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos
kėlimo tvarkos aprašu, dėl įvairių pirmiau paminėtų priežasčių auditoriams įskaitė 6 551 valandų
į KKK valandas (žr. 6 lentelę).
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6 lentelė. Mokymo komiteto auditoriams įskaitytos išklausytos valandos į KKK valandas.
KKK valandos išklausytos
ES projekto mokymuose
arba MK įskaityta
valandos 2015 m.

KKK valandos išklausytos
ES projekto mokymuose
arba MK įskaityta
valandos 2014 m.

Auditoriai, kuriems
buvo
suteiktas 120 val. (8 / 112)
auditoriaus vardas

56 val. (8 / 48)

120 val. (16 / 104)

ES
projekto
-----------------mokymai

5 624 val. (3 112 / 2 512)

9 280 val. (4 448 / 4 832)

Ne LAR kursų
pavadinimas

MK įskaityta valandos
2016 m.

Ne LAR kursai

4 728 val. (2 596 / 2 132)

3 542 val. (1 705 / 1 837)

3 515 val. (1 444 / 2 071)

Lygiavertis kursas

1 703 val. (1 010 / 693)

1 878 val. (957 / 921)

1 968 val. (1 037,5 / 930,5)

6 551 val. (3 614 / 2 937)

11 100 val. (5 782 / 5 318)

14 883 val. (6 945,5 / 7 937,5)

10.6. 2016 m. kvalifikacijos kėlimo valandos
2016 m. gruodžio 31 d. auditorių sąraše buvo 362 auditoriai, iš jų 2016 m. kvalifikaciją
skirtingais būdais kėlė 337 auditoriai ir 25 auditoriai nekėlė kvalifikacijos.
10.7. 2014–2017 trimečio kvalifikacijos kėlimo valandų skaičiavimas
Auditoriai per 2014–2016 trimetį privalėjo išklausyti ne mažiau kaip 120 valandų auditorių
kursų, iš kurių ne mažiau kaip 48 valandas audito ir (ar) profesinės etikos temomis (I (privalomoji)
dalis).
Toliau pateikiama informacija pagrįsta 2017 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis.
Iš 362 auditorių 286 auditoriai per 2014–2016 trimetį išklausė ne mažiau kaip 120 valandų
kursų ir (ar) išėjo lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą (žr. 7 lentelę).
7 lentelė. Auditorių per 2014–2016 trimetį išklausytos kvalifikacijos kėlimo valandos arba
išeitas lygiavertis profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursas
Atitinka arba neatitinka LR
finansinių ataskaitų audito
įstatymo

Atitinka
arba
neatitinka Auditorių
TVARKOS
6
punkto skaičius
reikalavimą (48 val.)

36 str. 2 d. 2 p.
120 val. TAIP

286

120 val. TAIP

48 val. TAIP

120 val. TAIP

48 val. NE

273
13
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Iš 362 auditoriai 76 auditoriai per 2014–2016 trimetį išklausė mažiau nei 120 valandų kursų
ir (ar) išėjo lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą (žr. 8 lentelę).
8 lentelė. Auditoriai per 2014–2016 trimetį neišklausę kvalifikacijos kėlimo valandų arba
neišėję lygiaverčio profesinės kvalifikacijos tobulinimo kurso
Atitinka arba neatitinka LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo 36 str. 2 d. 2 p.

Auditorių
skaičius

120 val. NE

76

120 val. NE <= 8 val.

15

120 val. NE > 8 val.

61

120 val. NE > 8 val.

29 (iš 61)

120 val. NE > 8 val.

32 (iš 61)

Pateisinamos priežastys:
auditoriams išlaikiusiems egzaminus KKK privaloma nuo
2015 m., 2016 m.
auditorės, kurios yra nėštumo ir gimdymo atostogose ar vaikų
priežiūros atostogose iki 3 m.;
auditoriai, atleisti nuo KKK

Atsižvelgiant į tai, kad pakankamai reikšminga auditorių dalis nepakankamai kėlė profesinę
kvalifikaciją, nuspręsta kreiptis į Etikos komitetą, kad šis įvertintų, ar auditoriai, kurie
nepakankamai išklausė kvalifikacijos kėlimo valandų, nepažeidė TBF Buhalterių profesionalų
etikos kodekso.
10.8. Auditorių kontrolierių rengimas ir kvalifikacijos kėlimas
Ataskaitiniu laikotarpiu LAR organizavo auditorių kontrolierių rengimo ir kvalifikacijos
kėlimo kursus, kurie buvo organizuojami vadovaujantis 2017 m. kovo 6 d. AVNT patvirtintu
Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu. Kontrolierių
kvalifikaciją ir tinkamą parengimą atlikti atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros
organizuoja LAR. Kontrolieriai, prieš pradėdami atlikti atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės
peržiūras, turi būti išklausę ne mažiau kaip 20 akademinių valandų kursų.
2017 m. rugpjūtį įvyko 16 ak. val. trukmės auditorių kontrolierių kvalifikacijos kėlimo
kursai. Likusi kursų dalis (4 ak. val.) įvyko po šio ataskaitinio laikotarpio t. y. 2017 m. rugsėjo
mėn. Auditorių kontrolierių kvalifikacijos kėlimo kursuose iš viso dėstė 6 lektoriai. 3 auditoriai, 1
lektorius – atstovas iš AVNT ir 2 lektorės – LAR darbuotojos: LAR direktorė ir audito kokybės
kontrolės specialistė. Auditorių kontrolierių kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvavo 5 auditoriai
kontrolieriai.
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10.9. Auditoriaus padėjėjų mokymas
2016 m. iš viso buvo suorganizuota 5 auditoriaus padėjėjų mokymai, iš kurių įvyko visi 5
auditoriaus padėjėjų mokymai 5 temomis, kurių bendra trukmė buvo 104 valandos. Auditoriaus
padėjėjų mokymuose dėstė 3 auditoriai, 2 universiteto dėstytojai – vienas iš jų teisininkas.
19 paveiksle matyti 2014–2016 m. auditoriaus padėjėjų mokymų pasiskirstymas pagal
temas.
19 pav. 2014–2016 m. auditoriaus padėjėjų mokymų valandų pasiskirstymas pagal temas.
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LAR organizuojamuose auditoriaus padėjėjų mokymuose dalyvavo 57 dalyviai, 54 mokymo
dalyviai (tai sudaro 95 proc. visų dalyvių skaičiaus) išreiškė savo nuomonę dėl auditoriaus
padėjėjų mokymo kokybės ir dėstytojų gebėjimo perteikti klausytojams informaciją. Apklausos
dalyviai mokymų kokybę įvertino 4,7 balo (mažiausias įvertinimas 1, didžiausias – 5), 94 proc.
mokymų turinį įvertino „kaip tik“ ir 90 proc. dalyvių rekomenduotų šiuos mokymus savo
kolegoms. Dėstytojų gebėjimas perteikti klausytojams informaciją įvertintas 4,6 balais
(mažiausias įvertinimas 1, didžiausias – 5). 20 paveiksle matyti, kaip kito mokymų turinio
įvertinimas (procentais) 2016 metais palyginti su 2015 ir 2014 metais
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20 pav. 2014–2016 m. auditoriaus padėjėjų mokymų turinio įvertinimo (proc.) palyginimas
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Kaip kito mokymų kokybės ir dėstytojų gebėjimai perteikti klausytojams informaciją balais
(mažiausias įvertinimas 1, didžiausias – 5) matyti 21 paveiksle.
21 pav. 2014–2016 m. mokymų kokybės ir dėstytojų gebėjimo perteikti klausytojams
informaciją (balais nuo mažiausio 1 iki didžiausio 5) palyginimas
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Kaip kito ir kiek dalyvių rekomenduotų šiuos mokymus savo kolegoms procentais, matyti
22 paveiksle.
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22 pav. 2014–2016 m. mokymų dalyvių, išsakytos nuomonės (proc.) dėl mokymų
rekomendavimo kolegoms
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2014 m. vasario 24 d. LAR prezidiumas patvirtino naują Auditoriaus padėjėjų praktikos
atlikimo tvarkos aprašo redakciją, pagal kurią, kaip ir anksčiau, auditoriaus padėjėjas, iki jam bus
suteiktas auditoriaus vardas, per kiekvienus auditoriaus padėjėjo praktikos metus turi išklausyti ne
mažiau kaip 40 mokymo valandų šiose srityse: auditas, profesinė etika, apskaita, mokesčiai, teisė,
informacinės technologijos, ekonomika, matematika, statistika, finansų ir veiklos valdymas.
Auditoriaus padėjėjas, remdamasis Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašo
nustatyta tvarka, turi pateikti LAR pažymą apie praktikos atlikimą, kurioje turi būti nurodyta
informacija apie auditoriaus padėjėjo dalyvavimą mokymuose, pridedant patvirtinančių
dokumentų kopijas. Informacija apie auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą perduodama
Mokymo komitetui, kuris priima sprendimą dėl informacijos apie auditoriaus padėjėjo praktikos
atlikimo patvirtinimą.
11. TEISMINIAI GINČAI
LAR dalyvauja teisminiuose ginčuose:
- atsakovu dėl priimto sprendimo panaikinti auditoriaus vardą;
- trečiuoju asmeniu dėl AVNT priimto sprendimo skirti drausminę nuobaudą – panaikinti
auditoriaus vardą ir atsakovu dėl priimto sprendimo panaikinti auditoriaus vardą dėl AVNT
priimto sprendimo skirti drausminę nuobaudą;
- atsakovu dėl Auditorių garbės teismo priimto sprendimo skirti auditoriui nuobaudą –
įspėjimą;
- atsakovu dėl LAR prezidiumo sprendimo sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą,
nes auditorius nesudarė sąlygų AVNT atlikti tyrimo;
- dvejose bylose trečiuoju suinteresuotu asmeniu dėl AVNT priimtų sprendimų skirti
drausminę nuobaudą – panaikinti auditoriaus vardą;
- atsakovu dėl priimto sprendimo panaikinti auditoriaus vardą dėl AVNT priimto
sprendimo skirti drausminę nuobaudą;
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- atsakovu dėl AVNT priimto sprendimo skirti drausminę nuobaudą – panaikinti
auditoriaus vardą ir atsakovu dėl priimto sprendimo panaikinti auditoriaus vardą dėl AVNT
priimto sprendimo skirti drausminę nuobaudą.
Ataskaitiniu laikotarpiu LAR buvo susiję su šiais tesimo procesais:
- 2016 m. lapkričio 24 d. į LAR administracijos rankas pateko informacija, jog asmuo,
kurio auditoriaus pažymėjimas buvo panaikintas 2014 m. LAR prezidiumo nutarimu nesudarius
sąlygų atlikti atlikto audito kokybės peržiūros, atstovaudamas savo buvusią audito įmonę, 2016 m.
atliko finansinių ataskaitų auditą ir pateikė nepriklausomo auditoriaus išvadą. Be to, po išbraukimo
auditorius liko skolingas LAR už LAR nario mokestį ir vis dar nėra padengęs 205,50 eurų skolą.
2016 m. balandžio mėn. LAR kreipėsi į Varėnos rajono apylinkės teismą dėl skolų išieškojimo.
LAR nario mokesčio skolos išieškojimas vykdomas. 2016 m. lapkričio 28 d. LAR prezidiumas
priėmė nutarimą kreiptis į prokuratūrą dėl galimai neteisėtų buvusio auditoriaus veiksmų. Kauno
apygardos prokuratūra patenkino LAR skundą ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl buvusio
auditoriaus nusikalstamų veiksmų. Minėtas asmuo kreipėsi į teismą dėl galimybės iškelti fizinio
asmens bankroto bylą. Atsižvelgęs į tai, kad teisininkų valandinis įkainis gerokai viršija minėto
asmens skolą LAR ir minėtas asmuo yra iškėlę fizinio asmens bankroto bylą, LAR prezidiumas
priėmė nutarimą neteikti atsiliepimo ir netęsti skolos išieškojimo proceso.
- 2016 m. gruodžio 14 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą
atmesti buvusio auditoriaus (pareiškėjo) skundą, kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti Lietuvos
auditorių rūmų prezidiumo 2014 m. nutarimą dėl auditoriaus vardo panaikinimo, auditoriaus
pažymėjimo galiojimo panaikinimo bei auditoriaus išbraukimo ir auditorių sąrašo, kuris buvo
priimtas Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. įsakymo pagrindu dėl reikšmingų
auditoriaus atlikto audito trūkumų konstatavimo. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam
teismui 2016 m. gruodžio 17 d. pateikė apeliacinį skundą. Pareiškėjas prašo patenkinti apeliacinį
skundą, t. y. panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 14 d. ir
priteisti bylinėjimosi išlaidas. 2017 m. kovo 3 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas paliko
2016 m. gruodžio 14 d. nepakeistą ir atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą.
- UAB X kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu panaikinti 2016 m.
LAR prezidiumo nutarimus, susijusius su UAB X skundu, kuris buvo pateiktas LAR su prašymu
pradėti auditoriaus ir audito įmonės atlikto audito tyrimą. LAR prezidiumas buvo informuotas, kad
UAB X ne tik pateikė prašymą panaikinti minėtus nutarimus, bet ir pareikalavo įpareigoti LAR
prezidiumą pakartotinai išspręsti UAB X 2016 m. skundą. LAR teisininkai pateikė atsiliepimą į
UAB X teismui pateiktą skundą. AVNT buvo įtraukta į procesą kaip trečioji šalis. Vilniaus
apygardos administracinį teismo sprendimu, bylą nuspręsta nagrinėti žodinio proceso tvarka
teismui pateikiant visus susijusius dokumentus ir LAR etikos komiteto posėdžio įrašą. 2017 m.
rugpjūčio 22 d. įvyko Vilniaus apygardos administracinis teismo posėdis, kuriame teismas
nusprendė atmesti pareiškėjos UAB X skundą. Teismo sprendimas gali būti skundžiamas.
- UAB Y pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą prašydama
panaikinti AVNT 2014 m. įsakymo punktą dėl UAB Y skirto privalomai vykdyti nurodymo dėl
trūkumų ištaisymo. 2015 m. liepos 29 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė
sprendimą minėtą skundą atmesti. 2015 m. rugpjūčio 10 d. UAB Y pateikė apeliacinį skundą, kurį
teismas atmetė. 2016 m. gruodžio 19 d. įsiteisėjo sprendimas dėl UAB Y bylos, mokėjimas pagal
teismo sprendimą buvo gautas 2017 m. sausio 27 d.
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- 2015 m. gruodžio 29 d. buvęs auditorius (pareiškėjas) pateikė apeliacinį skundą dėl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo, kuriuo prašoma
panaikinti 2015 m. gruodžio 17 d. teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą (tenkinti
pareiškėjo skundą): panaikinti LAR prezidiumo sprendimą, kuriuo buvo panaikintas auditoriaus
vardas ir auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir priteisti iš atsakovo LAR visas bylinėjimosi
išlaidas. 2017 m. kovo 3 d. LAR buvo informuoti apie 2017 m. kovo 3 d. Vilniaus apygardos
administracinio teismo nutartį, kuria apeliacinis pareiškėjo skundas buvo patenkintas, t. y.
panaikinamas LAR prezidiumo nutarimas dėl pareiškėjo auditoriaus vardo ir auditoriaus pažymėjimo galiojimo. Teismas esminiu pažeidimu laikė tai, kad LAR prezidiumo sprendimas
buvo priimtas nedalyvaujant pareiškėjui.
- 2017 m. gegužės 23 d. auditoriaus vadovaujama UAB Z kreipėsi į teismą su prašymu
priteisti 58 921,90 eurų nuostolius, patirtus dėl įmonės pažymėjimo panaikinimo, kuriuos ieškovas
apskaičiavo atsižvelgdamas į 2010–2015 m. uždirbtas pajamas iš audito veiklos. Auditoriaus
pažymėjimas buvo sustabdytas 2013 m. gegužės 29 d., jis buvo vienintelis UAB Z dirbantis
auditorius. Vilniaus apygardos administracinio teismas priėmė nutarimą, jog žalą, atsiradusią dėl
valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto,
nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo
kaltės. Taip pat informuojama, kad atsakovė administracinėje byloje pagal pareiškėjo skundą dėl
reikalavimo atlyginti žalą įtrauktina Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos auditorių rūmų;
Lietuvos auditorių rūmai šalintini iš proceso šalių, t. y. dabar LAR vietoje į procesą išstoja valstybė
ir žala bus atlyginama iš valstybės biudžeto, jei pareiškimas bus patenkintas. LAR lieka dalyvauti
kaip trečioji šalis.
12. AUDITO VEIKLOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
Pagrindinis LAR, audito įmonių ir auditorių veiklą reglamentuojantis teisės aktas yra
Audito įstatymas, į kurį perkelta ES teisės aktas – Direktyva Nr. 2014/56/ES (toliau – Audito
direktyva) ir Reglamentas Nr. 537/2014. ES teisės aktų tikslas: pirma optimizuoti visoje ES audito
kokybę ir šitaip pagerinti pasitikėjimą šia ataskaita kartu gerinant padėtį finansinėse rinkose, antra,
sukurti vienodas audito sektoriaus pradines sąlygas vidaus rinkoje. Audito veiklai taip pat
taikomos ir kitų įstatymų nuostatos bei nemažai poįstatyminių aktų.
Siekiant tobulinti esamą teisinį reglamentavimą ir siekti efektyviau įgyvendinti LAR
strateginius tikslus, LAR veikė šios darbo grupės dėl teisės aktų, dokumentų projektų rengimo:
-

LAR statuto projekto rengimo darbo grupė;
LAR veiklos tobulinimo darbo grupė;
Audito įstatymo tobulinimo darbo grupė;
Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įgyvendinimo darbo grupė.

Ataskaitiniu laikotarpiu LAR teikė šiuos siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo:
• aktyviai dalyvauta teikiant pastabas dėl Audito įstatymo projekto;
• Audito komitetas teikė pastabas dėl vandens, gamtinių dujų, elektros ir šilumos sektorių
įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašų projektų;
• Apskaitos ir mokesčių komitetas teikė pastabas dėl:
o
LR atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34–23 str. pakeitimo įstatymo projekto;
o
LR mecenavimo įstatymo projekto;
o
LR buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo projekto;
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Europos Komisijos pasiūlymo dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities
informacijos mainų;
• bendradarbiaujant su AVNT ir auditoriais kontrolieriais, patikslintos Atlikto audito
kokybės peržiūros formos;
• bendradarbiaujant su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, patikslintos
reguliuojamos veiklos metinės atskaitomybės audito gairės, kurios buvo paskelbtos LAR interneto
svetainėje;
• bendradarbiaujant su Vyriausiąja rinkimų komisija, patikslinta LAR
rekomenduojamos Politinės partijos patikrinimo auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų forma;
• bendradarbiaujant su Lietuvos kino centru, patikslinti audito dokumentai, kurie buvo
pakoreguoti pagal galiojančias Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio
finansavimo taisykles;
• bendradarbiaujant su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
parengta patikslinti reikalavimai audito ataskaitai;
• bendradarbiaujant su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų
ministerijos, buvo pateikti pastebėjimai dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatymo projekto.
o

Per ataskaitinį laikotarpį LAR prezidiumas patvirtino šiuos reglamentus (ar jų
pakeitimus):
- auditorių kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo pakeitimas;
- kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos darbo reglamento pakeitimas;
- LAR konfidencialios informacijos apsaugos tvarkos aprašo pakeitimas;
- nepriklausomumo, konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos aprašo
pakeitimas;
- pareigų ir atsakomybės pasidalijimo atliekant jungtinį finansinių ataskaitų auditą
tvarkos aprašas;
- reikalavimų audito ataskaitai pakeitimas.
13.

VISUOTINIAI LAR NARIŲ SUSIRINKIMAI IR KITI RENGINIAI

2016 m. lapkričio 10 d. LAR prezidiumas priėmė nutarimą, kurį vykdant 2016 m.
gruodžio 16 d. buvo sušauktas ir įvyko visuotinis LAR narių susirinkimas. Be kitų klausimų
paprastai nagrinėjamų eiliniuose visuotiniuose LAR narių susirinkimuose, šiame susirinkime buvo
išrinktas LAR prezidentas ir naujos sudėties LAR prezidiumas, LAR etikos komitetas. Taip pat,
2017 m. laikinai padidintas LAR nario mokestis, patikslinti Auditorių garbės teismo nuostatai, 1
asmeniui suteiktas LAR garbės nario vardas.
2016 m. gruodžio 9 d. įvyko auditoriaus vardo 20-mečio Lietuvoje proga organizuota
tarptautinė LAR konferencija tema „Auditoriaus vardo 20-metis: pasiekimai, aktualijos ir
perspektyvos“. Konferencijoje buvo skaitomi pranešimai šiomis temomis:
• Buvusi LR Seimo pirmininkė kalbėjo apie nepriklausomo audito reikšmę valstybės
gyvenime;
• Estijos auditorių asociacijos prezidentas apžvelgė iššūkius, su kuriais šiandien
susiduria mažosios audito įmonės;
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• Lenkijos auditorių asociacijos prezidentas supažindino su audito reforma Lenkijoje;
• Latvijos auditorių asociacijos valdybos pirmininkė supažindino su audito
reglamentavimo pasikeitimais Latvijoje ir Latvijos atestuotųjų auditorių asociacijos uždaviniais
kitame plėtros etape;
• Airijos atestuotųjų auditorių asociacijos kokybės užtikrinimo vadovė apžvelgė audito
raidą Airijoje iki 2016 m. ir vėliau;
• Accountancy Europe generalinio direktoriaus pavaduotoja supažindino su naujųjų ES
direktyvų įgyvendinimu ES valstybėse narėse;
• Azerbaidžano Respublikos auditorių rūmų prezidentas kalbėjo apie audito reikšmę,
problemas ir perspektyvas dabartinėmis sąlygomis;
• Nacionalinio profesionalių buhalterių, finansų vadovų ir ekonomistų instituto
viceprezidentas supažindino auditorius su valstybės ir savivaldybės finansų kontrolės ir audito
sistema Rusijoje;
• Gruzijos Respublikos profesionalių auditorių ir buhalterių priežiūros valdybos
pirmininko pavaduotojas kalbėjo apie dabartinius iššūkius įgyvendinant ES direktyvas Gruzijoje;
• Vilniaus universiteto profesorius apžvelgė Lietuvos nepriklausomo audito raidos
etapus.
2017 m. sausio 12 d. LAR prezidiumas priėmė nutarimą sušaukti neeilinį visuotinį LAR
narių susirinkimą. Susirinkimas vyko kartu su kasmetine LAR vasaros konferencija 2017 m.
birželio 16 d. Šiame susirinkime buvo svarstyti LAR statuto keitimo projekto, LAR veiklos
reglamento projekto bei LAR konfidencialios informacijos apsaugos tvarkos aprašo patikslinimo
klausimai.
2017 m. birželio 16 d. vyko kasmetinė LAR vasaros konferencija, kurios tema šiais
metais buvo pasirinkta „Etikos tik iš vadovėlio neišmoksi“. Konferencijoje buvo pristatytos tokios
temos:
• LAR etikos komiteto pirmininkė kalbėjo apie profesinės etikos svarbą auditoriaus
darbe;
• LAR direktorė apžvelgė korupcijos problemą santykiuose su audito klientais;
• Protokolo ir etiketo žinovas supažindino auditorius su dalykiniu etiketu ir protokolu;
• UAB „ALISA MANAGEMENT
neuromokslo pasaulio naujienomis.

LABORATORY“

vadovė

supažindino

su

Taip pat LAR nariams suorganizuoti seminarai informacinių technologijų pritaikymo
audito srityje klausimais:
- „TaxCube“ atstovė Laura Noreikaitė pristatė programinę įrangą „INSPECTOR“, kuri
vizualizuoja, analizuoja ir tikrina automatiniu būdu įmonių apskaitos duomenis SAF-T
rinkmenose;
- Estijos auditorių rūmų prezidentas Mart-Martin Arengu pristatė audito dokumentų
informacinę sistemą „E-dok“.
14. BENDRADARBIAVIMAS IR TARPTAUTINIS ATSTOVAVIMAS
LAR ir toliau bendradarbiauja su AVNT ir bendromis jėgomis siekia pagerinti audito
atlikimo kokybę. Per ataskaitinį laikotarpį taip pat vyko darbiniai susitikimai su įvairių valstybės
institucijų ir organizacijų atstovais:
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• Apskaitos ir mokesčių komiteto nariai aktyviai dalyvavo Valstybinės mokesčių
inspekcijos organizuotuose i.MAS pristatymuose;
• Audito komiteto nariai aktyviai rengė ir dalyvavo VKEKK rengiamuose susitikimuose
dėl reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodikos gairių;
• 2016 m. rugsėjo 21 d. LAR atstovai dalyvavo susitikime su Teismo ekspertizės centro
atstovais, kuriame buvo aptartas klausimas dėl buhalterinės ir finansų ekspertizės teismo eksperto
kvalifikacinio pasirengimo programos;
• 2017 m. gegužės 31 d. LAR prezidentas Saulius Lapšinskas, Audito komiteto narys
Vidas Grigaliūnas ir LAR direktorė Aurelija Lauruševičiūtė dalyvavo LR Seimo Audito komiteto
posėdyje, kuriame buvo svarstomi klausimai dėl Reguliuojamos veiklos ataskaitų audito ir
finansinių ataskaitų kokybės;
• LAR prezidentas Saulius Lapšinskas LAR atstovavo Valstybės kontrolės
Bendradarbiavimo komitete;
• LAR prezidentas Saulius Lapšinskas LAR atstovavo darbo grupėje pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti;
• bendradarbiaujant su Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, organizuota diskusija kredito
unijų ir Lietuvos centrinės kredito unijos audito klausimais;
• 2017 m. balandžio 27–28 d. LAR direktorė Aurelija Lauruševičiūtė dalyvavo
MONEYVAL mokymuose.
LAR prezidiumo paskirti atstovai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose ir atstovavo LAR
tarptautinėse organizacijose:
• 2016 m. rugsėjo 27–28 d. LAR prezidentas Saulius Lapšinskas ir Prezidiumo narys
Romanas Skrebnevskis dalyvavo strateginiame FEE narių susirinkime Bukarešte, Rumunijoje;
• 2016 m. gruodžio 7 d. LAR viceprezidentė Jurgita Kirvaitienė dalyvavo 30-ies metų
FEE jubiliejaus minėjimo renginyje;
• 2016 m. kovo 27 d. LAR direktorė Aurelija Lauruševičiūtė dalyvavo Accountancy
Europe narių asamblėjos Briuselyje, Belgijoje;
• 2017 m. gegužės 4 d. LAR narys Saulius Bakas ir Apskaitos ir mokesčių komiteto narė
Vilija Banienė dalyvavo Anglijos ir Velso atestuotų buhalterių instituto organizuojamame 2017
metų buhalterinės apskaitos strateginiame forume Nikosijoje, Kipre;
• 2017 m. birželio 12–13 d. LAR prezidentas Saulius Lapšinskas ir LAR direktorė
Aurelija Lauruševičiūtė dalyvavo 20-ies metų auditoriaus vardo proga organizuojamoje
konferencijoje Budapešte, Vengrijoje;
• LAR direktorė Rasa Makevičienė ir LAR audito metodologijos specialistė Aurelija
Lauruševičiūtė dalyvavo susitikimuose su ACCA atstovais dėl didesnio ACCA egzaminų
skaičiaus užskaitymo išlaikius kvalifikacinius atestuoto auditoriaus egzaminus Lietuvoje.
15. ES STRŪKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTAS
2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvos auditorių rūmai pateikė paraišką finansavimui projekto
„Audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų specialiųjų kompetencijų ugdymas“
įgyvendinimui gauti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo
priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“.
2017 m. gegužės 17 d. Lietuvos auditorių rūmai pasirašė iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 projekto „Audito ir
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apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų specialiųjų kompetencijų ugdymas“ sutartį.
sutartį projektas bus įgyvendinamas iki 2019 m. rugpjūčio mėn.

Pagal šią

Projekto tikslas: užtikrinti nuolatinį audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą suteikiant aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Projektu siekiama
kelti audito ir apskaitos įmonių darbuotojų konkurencingumą, užtikrinant aukštą darbuotojų
gebėjimų lygį, galimybes prisitaikyti prie kintančių rinkos poreikių ir sumažinant netolygumus
rinkoje.
Projekto vertė: 491 535,27 Eur, iš jų 357 480,19 eurai sudarys ES struktūrinių fondų
parama, likusią dalį skirs projekto partneriai.
Projekto partneriai: 51 audito ir apskaitos sektoriaus įmonė. Visos dalyvaujančios
įmonės yra labai mažos arba mažos įmonės.
Planuojami rezultatai: apmokyti 300 labai mažų ir mažų audito ir apskaitos sektoriaus
įmonių darbuotojai.
Projekto dalyviai turės galimybę kelti kompetenciją dalyvaudami mokymo programose
šiose srityse:
1. Audito (mokymo programos pritaikytos labai mažų ir mažų audito įmonių specifikai;
tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai).
2. Apskaitos (mokymo programos pritaikytos labai mažų ir mažų audito ir apskaitos
įmonių specifikai; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai, buhalteriai, finansininkai).
3. Mokesčių (mokymo programos pritaikytos labai mažų ir mažų audito ir apskaitos
įmonių specifikai; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai, buhalteriai, finansininkai,
mokesčių specialistai).
4. Teisės (mokymo programos pritaikytos labai mažų ir mažų audito ir apskaitos įmonių
specifikai; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai, buhalteriai, finansininkai)
5. Informacinių technologijų (mokymo programos pritaikytos labai mažų ir mažų audito
ir apskaitos įmonių specifikai; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai, buhalteriai,
finansininkai).
6. Užsienio kalbų (audito, apskaitos, mokesčių, teisės specialiai pritaikytos anglų, rusų
kalbų mokymo programos; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių padėjėjai, buhalteriai,
finansininkai, kiti darbuotojai).
7. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos ir e-audito praktinės patirties
mokymai užsienio šalies pavyzdžiu (mokymo programa pritaikyta perimti gerąją patirtį ir
praktinius patarimus iš Portugalijos įmonių, kurios išmaniosios mokesčių administravimo
sistemos pagrindu buvo kurta Lietuvos iMAS sistema; tikslinė grupė – auditoriai, auditorių
padėjėjai).
16. PAGRINDINIAI LAR IŠŠŪKIAI
LAR kovoja su kylančiomis problemomis siekiant efektyviau ir geriau tarnauti LAR
nariams, didinti audito ir kitų teikiamo paslaugų kokybę, stiprinant Lietuvos auditorių vardą ir
siekiant įgyvendinti LAR misiją – koordinuoti auditorių veiklą, užtikrinti nepriklausomo
audito ir susijusių profesinių paslaugų kokybę ir stiprinti Lietuvos auditorių vaidmenį
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
LAR veikla orientuota į šiuos strateginius tikslus:
• kryptingas auditoriaus profesijos vystymas atsižvelgiant į visuomenės ir ekonomikos
poreikius;
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• auditorių teikiamų profesinių paslaugų kokybės užtikrinimas;
• auditorių atstovavimas Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu;
• auditorių savivaldos funkcijų vystymas.

LAR direktorė

Aurelija Lauruševičiūtė
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1 PRIEDAS
Prie LAR veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo
2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.
LAR STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS LAIKOTARPIU NUO 2016 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2017 M. RUGPJŪČIO 31 D.
Informacija parengta pagal 2012–2014 m. LAR strateginį veiklos planą.
LAR strateginiame veiklos plane (toliau – strateginis planas) numatytų programų įgyvendinimo lygis turi būti virš 80 proc. strateginiame plane
numatytų veiksmų, kurie turėjo būti įgyvendinti per ataskaitinius metus. Per ataskaitinį laikotarpį iš 72 strateginiame plane numatytų veiksmų, kurie turėjo būti
įgyvendinti per ataskaitinį laikotarpį, yra įgyvendinti ir įvertinti teigiamai net 67 veiksmai, tai sudaro 90 proc. teigiamai įvertintų veiksmų.
Tikslai

Uždaviniai

Veiksmai

1. Kryptingas
atestuoto
auditoriaus
profesijos
vystymas
atsižvelgiant į
visuomenės ir
ekonomikos
poreikius.

1.1. Tobulinti
nepriklausomo audito
ir kitų profesinių
paslaugų sistemą,
rengiant siūlymus dėl
Audito įstatymo ir kitų
teisės aktų pakeitimų
bei papildymų.

1.1.1. Rengti Audito įstatymo ir su juo
susijusių įstatymų įgyvendinamųjų teisės
aktų bei kitų įstatymų projektus,
atsižvelgiant į ES Audito direktyvos ir
reglamento pakeitimus, tarptautinę patirtį ir
LAR narių profesinius interesus, ir teikti
juos valstybės valdžios ir valdymo
institucijoms.

Veiksmų atlikimas

Vertinimas

Sudaryta speciali darbo grupė LAR audito įstatymo Teigiamai
pakeitimams rengti. Pakeitimai derinti su LAR
Prezidiumo
nariais,
kitomis
profesinėmis
organizacijomis, AVNT, LR finansų ministerija ir
pateikti LR Seimo Audito komitetui svarstyti. Audito
įstatymo pakeitimai aktyviai svarstyti pateikiant
pastabas LR finansų ministerijai.
Įsigaliojus naujos redakcijos Audito įstatymui, buvo
pakeistas ir 2017 m. birželio 16 d. Visuotiniame LAR
narių susirinkime patvirtintas LAR statutas. Taip pat
buvo patvirtintas LAR veiklos reglamentas.
Atsižvelgiant į tai buvo patikslinti ir AVNT pateikti
įvertinti dalis įgyvendinamųjų teisės aktų.

1.1.2. Dalyvauti ir inicijuoti valstybės LAR Prezidentas Saulius Lapšinskas ir direktorė Rasa Teigiamai
valdžios ir valdymo institucijų sudaromose Makevičienė dalyvavo LR finansų ministerijos
darbo grupėse, rengiančiose audito sistemą
80

reglamentuojančių bei kitų profesijai sudarytoje darbo grupėje dėl Audito įstatymo
aktualių teisės aktų pakeitimų projektus.
pakeitimo įstatymo projekto.
LAR prezidentas Saulių Lapšinskas buvo deleguotas
kaip LAR atstovas į darbo grupę pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti.
LAR Audito komiteto pirmininkė Elena Jankevičienė
buvo deleguota dalyvauti LR užsienio reikalų
ministerijos steigiamos darbo grupės, kuri rengs
dalyvavimo ES Dvynių programoje metodologiją ir
rekomendacijas
dėl
tarptautinį
vystomąjį
bendradarbiavimą reglamentuojančios teisinės bazės
tobulinimo, veikloje.

1.2. Bendradarbiauti
su valstybinėmis
institucijomis,
visuomeninėmis
organizacijomis bei
verslo atstovais
sprendžiant svarbius
Lietuvos audito
sistemos bei atestuotų
auditorių profesijos
vystymo klausimus.

1.1.3. Rengti siūlymus dėl privalomo
audito bei kitų profesinių paslaugų
sistemos tobulinimo siekiant didesnės jų
skvarbos rinkoje.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus Teigiamai
reikalų ministerijos buvo teikiamos pastabos apie
nustatytus trūkumus dėl pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos įstatymo laikymosi
užtikrinimo ir dėl auditoriams priskirtos rizikos
neatitikimų.

1.2.1. Plėtoti bendradarbiavimą su LR
Seimo komitetais, LR valstybės kontrole,
LR Vyriausybe, LR finansų ministerija, LR
ūkio
ministerija,
LR
teisingumo
ministerija, AVNT ir kitomis valstybės
valdžios ir valdymo institucijomis bei
visuomeninėmis organizacijomis.

Bendradarbiaujant su Valstybine kainų ir energetikos Teigiamai
kontrolės
komisija,
parengtos
patikslintos
reguliuojamos veiklos metinės atskaitomybės audito
gairės.
Bendradarbiaujant su Vyriausiąja rinkimų komisija,
patvirtinta atnaujinta Politinių partijų patikrinimo
techninė
užduotis
ir
atitinkamai
LAR
rekomenduojamos politinių partijų patikrinimo
formos.
Bendradarbiaujant su Lietuvos kino centru prie
Kultūros ministerijos pateiktos pastabos dėl Audito
paslaugų techninės užduoties dėl valstybės biudžeto
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lėšų panaudojimo kino projektui ir Ataskaitos dėl
valstybės biudžeto lėšų panaudojimo kino projektui.
Bendradarbiaujant su AVNT ir auditoriais
kontrolieriais patikslintos Atlikto audito kokybės
peržiūros formos.
Bendradarbiaujant su VMI, buvo pateiktos pastabos
dėl i.MAS funkcionalumo, deklaracijų sujungimo.
Bendradarbiaujant su LR finansų ministerija, LR
Seimui pateiktos pastabos dėl LR buhalterinės
apskaitos įstatymo pakeitimo projekto.
1.2.2. Įgyvendinti LAR pasirašytas
bendradarbiavimo sutartis su LR Valstybės
kontrole, Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba, Vidaus auditorių ir Savivaldybių
kontrolierių asociacijomis bei kitomis
organizacijomis.

Nuolat dalyvauja bendruose renginiuose dėl viešojo Teigiamai
sektoriaus audito pagal bendradarbiavimo sutartį su
Valstybės kontrole, LR finansų ministerija,
savivaldybių kontrolierių asociacija, Vidaus auditorių
asociacija.
Taip pat 2017 m. birželio 16 d. organizuota kasmetinė
LAR vasaros konferencija tema „Etikos tik iš
vadovėlio neišmoksi“.
Bendradarbiaujant su LR teisingumo ministerija,
surengtas LAR atstovų – teismo ekspertų – ir Teismo
ekspertizės centro atstovų susitikimas.
Bendradarbiaujant su Finansinių nusikaltimų tarnyba,
pateiktos pastabos dėl LR pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos įstatymo projekto ir
dalyvauta MONEYVAL mokymuose siekiant
pasirengti kitų metų nacionaliniam vertinimui.

1.2.3. Tęsti bendradarbiavimo sutarčių Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos kino Teigiamai
pasirašymą su kitomis valstybės valdžios ir centru prie Kultūros ministerijos.
valdymo
institucijomis,
verslo,
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akademinėmis ir kitomis visuomeninėmis
organizacijomis.
1.2.4 Siekti teisės aktų reikalavimų dėl Kreiptasi į LR finansų ministeriją, LR ūkio Teigiamai
audituotų finansinių ataskaitų pateikimo ministeriją, AVNT ir JAR dėl finansinių ataskaitų
Juridinių asmenų registrui įgyvendinimo.
santraukos ir auditoriaus išvados teikimo registro
valdytojui.
1.3. Teikiamomis
nepriklausomo audito ir
kitomis profesinėmis
paslaugomis prisidėti
prie finansinės
informacijos apie
privataus ir viešojo
sektoriaus ūkio subjektų
veiklą kokybės ir
patikimumo didinimo.

1.3.1. Rengti siūlymus dėl privalomo audito
bei kitų profesinių paslaugų sistemos
tobulinimo siekiant didesnės jų skvarbos
rinkoje.

Bendradarbiaujama
su
įvairiomis
valdžios Teigiamai
institucijomis teikiant pastabas ir rengiant metodikas:
Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija,
Lietuvos kino centru, Vyriausiąja rinkimų komisija.

1.3.2.
Skleisti
informaciją
apie Atnaujinti Audito komiteto pranešimai, kuriuose Teigiamai
nepriklausomo
audito
išvados pateikti auditoriaus išvados pavyzdžiai ir kiti susiję
modifikavimo reikšmę ir įtaką finansinei pranešimai.
informacijai.
1.3.3. Siekti įtvirtinti reikalavimą teikti Nuolat aktyviai bendradarbiaujama su Viešųjų Teigiamai
audituotas finansines ataskaitas viešųjų pirkimų tarnyba teikiant pastabas dėl audito paslaugų
pirkimų dalyviams, jeigu auditas jiems yra pirkimo tvarkos.
privalomas.
1.3.4. Siekti įtvirtinti reikalavimą teikti Sudaryta darbo grupė dėl 2014–2020 metų ES Teigiamai
audituotas finansines ataskaitas struktūrinių paramos lėšų audito. Labai aktyviai veikia pora metų,
fondų paramos pareiškėjams.
bet išskirtinių rezultatų darbo grupei nepavyko
pasiekti.
1.3.5. Siekti įstatymais apibrėžti buhalterio Dalyvauta LR Seimo Audito komiteto posėdyje dėl Teigiamai
profesionalo sąvoką ir kvalifikacinius LR buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo.
reikalavimus.
Įstatyme įtvirtinta buhalterio profesionalo sąvoka.
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Dalyvauta tolimesnėse diskusijose dėl nustatyto
reglamentavimo ir jo įgyvendinimo, teiktos pastabos
raštu dėl siūlomų įstatymo pakeitimų.
1.3.6. Siekti įtvirtinti reikalavimą atlikti
VŠĮ, asociacijų ir kitų viešojo sektoriaus
subjektų, kurių dalyvė yra Valstybė,
finansinių ataskaitų auditą.

Audito komitetas patvirtino atnaujintą LAR Teigiamai
rekomenduojamą politinių partijų patikrinimo
auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų formą.
Bendradarbiaujant su Valstybine kainų ir energetikos
kontrolės
komisija
parengtos
patikslintos
reguliuojamos veiklos metinės atskaitomybės audito
gairės.
Surengti susitikimai su VšĮ Versli Lietuva dėl LR
Socialinio Verslo Plėtros Įstatymo projekto, kuriame
galėtų būti numatyta nuostata dėl privalomo audito.

2. Atestuotų
auditorių
teikiamų
profesinių
paslaugų
kokybės
užtikrinimas.

2.1. Remti tarptautinių
audito, peržiūros,
užtikrinimo, susijusių
paslaugų ir kokybės
kontrolės standartų
taikymą bei teikti
metodinę paramą
mažoms ir vidutinėms
audito įmonėms juos
įgyvendinant.

2.1.1. Savalaikiai išversti, suredaguoti ir
paskelbti
tarptautinių
peržiūros,
užtikrinimo ir susijusių paslaugų standartų
papildymus ir pakeitimus.

Standartai ir jų pakeitimai nuolat verčiami ir Teigiamai
skelbiami LAR svetainėje. Prieš skelbiant vertimus,
jie yra derinami su Audito komitetu. Kad būtų
patogiau naudotis LAR svetaine, sukurta atskira
skiltis Reglamentai / Profesiniai standartai.

2.1.2. Parengti ir paskelbti rekomendacijas Audito komitetas nuolat teikia rekomendacijas dėl Teigiamai
dėl tarptautinių užtikrinimo, peržiūros ir tarptautinių užtikrinimo, peržiūros ir susijusių
susijusių paslaugų standartų taikymo.
paslaugų standartų taikymo, skelbia savo pranešimus
ir atsako į gaunamus paklausimus.
2.1.3. Savalaikiai išversti, suredaguoti ir LAR išvertė TBF išleistą Kokybės kontrolės vadovą Teigiamai
paskelbti TBF metodinę informaciją, skirtą mažoms ir vidutinėms audito įmonėms, Tarptautinių
mažoms ir vidutinėms audito įmonėms.
audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių
įmonių auditą vadovą.
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2.1.4. Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl
audito
darbo
dokumentų
rinkinio
pavyzdžio, atitinkančio tarptautinių audito
standartų reikalavimus.

Organizuojami LAR kvalifikacijos kėlimo kursai Teigiamai
„Audito atlikimo pavyzdys (naudojant ADD_IS)“ ir
„Auditas nuo sutarties iki išvados pasirašymo.
Konkretaus pavyzdžio nagrinėjimas“, kuriuose
pateikiama informacija dėl naudojamų darbo
dokumentų, taip pat pateikiami kiti audito darbo
dokumentų pavyzdžiai. 2016 m. pasirašyta sutartis su
UAB „Virtloga“ dėl ADD_IS informacinės sistemos
atnaujinimo pagal naujausius TAS ir LR teisės aktų
pakeitimus.

2.1.5. Rengti ir skelbti informacinius
pranešimus bei konsultuoti LAR narius
audito bei susijusių profesinių paslaugų
atlikimo ir kokybės kontrolės klausimais.

LAR tinklalapyje nariai informuojami apie Teigiamai
Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) mažų ir
vidutinių audito įmonių komiteto Centro, Europos
Parlamento Teisės reikalų komiteto, Europos
vertybinių popierių ir rinkų tarnybos naujienas,
skelbiamus leidinius.

2.1.6. Atestuotų auditorių kvalifikacijos Auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų temos Teigiamai
kėlimo kursų programoje kasmet numatyti kiekvienais metais atnaujinamos, siekiant įtraukti
privalomą TAS pasikeitimų nagrinėjimą.
aktualias auditoriams temas.
Kursuose visada dėstoma tik pagal aktualiausius TAS.
2.2. Propaguoti TBF
Buhalterių profesionalų
etikos kodekso
nuostatų laikymąsi ir
teikti su jo
įgyvendinimu susijusią
metodinę paramą
mažoms ir vidutinėms
audito įmonėms.

2.2.1. Rengti ir skelbti informacinius
pranešimus bei konsultuoti LAR narius
TBF Buhalterių profesionalų etikos
kodekso nuostatų taikymo klausimais.

Etikos komitetas nagrinėja gaunamus paklausimus Teigiamai
etikos klausimais, vertina gautus užklausimus iš kitų
LAR organų dėl auditorių atitikimo TBF Buhalterių
profesionalų etikos kodekso nuostatoms.

2.2.2. Auditorių KKK programoje kasmet Auditorių KKK kiekvienais metais dėstoma TBF Teigiamai
numatyti privalomą TBF Buhalterių Buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų
profesionalų etikos kodekso nuostatų taikymo temomis.
taikymo nagrinėjimą.
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2.3. Tobulinti egzaminų
sistemą bei užtikrinti
nuolatinį auditorių
profesinės
kvalifikacijos kėlimą,
atsižvelgiant į
tarptautinių mokymo
standartų reikalavimus.

2.3.1. Atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, Pakeistas auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo Teigiamai
TBF mokymų standartus ir LAR narių tvarkos aprašas dėl auditoriaus padėjėjų sąrašų
profesinius interesus teikti siūlymus dėl tvarkymo.
mokymų sistemos tobulinimo.
2.3.2. Kasmet atnaujinti auditorių KKK LAR komitetai svarstė KKK dėstomų dalykų Teigiamai
programas ir jas paskelbti.
aktualumą ir teikė savo siūlymus dėl temų, kurios
turėtų būti juosė dėstomos, atsižvelgiant į gaunamus
klausimus aktualiais klausimais.
2.3.3. Organizuoti KKK auditoriams bei Mokymai tiek auditoriams, tiek auditoriaus Teigiamai
auditoriaus padėjėjų mokymus rengiantis padėjėjams organizuojami kiekvienais metais
egzaminams.
vertinant jų išsakytą poreikį ir atsižvelgiant į aktualią
teiktiną informaciją.
2.3.4. Parengti ir patvirtinti reikalavimus Pakeistas
Atestuotų
auditorių
profesinės Teigiamai
auditorių mokymą vykdančioms audito kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas, kuriuo pakeista
įmonėms bei asociacijoms.
galiojusi mokymų sistema. Nustatyti reikalavimai
dėstytojams, dėstomoms programos. Reikalaujama
pateikti daugiau dokumentų, patvirtinančių lektorių
kvalifikaciją, atitikimą programoms ir pan.
2.3.5. Tobulinti lygiaverčio auditorių ir jų Pakeistas Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus Teigiamai
padėjėjų KKK užskaitymo tvarką.
egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašas.
2.3.6. Įvertinti galimybę dėl mokymų 2012 m. teikta paraiška gauti paramą iš Lietuvos ir Neigiamai.
nuotoliniu būdu pasiūlymo LAR nariams.
Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO
fondo, tačiau paraiška pateko į rezervą. Šiuo metu
ieškoma alternatyvių galimybių vykdyti mokymus
nuotoliniu būdu, pvz., seminarus internetu (angl.
webinar).
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2.3.7. Rengti ir skelbti metines LAR Metinė apžvalga
organizuotų auditorių KKK apžvalgas.
kiekvienais metais.
2.3.8. Teikti pasiūlymus valstybės valdžios
ir valdymo institucijoms dėl kvalifikacinių
auditoriaus egzaminų organizavimo tvarkos
tobulinimo.

parengiama

ir

paskelbiama Teigiamai

Pakeistas Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus Teigiamai
egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašas,
kuriame patikslinta, kad užskaitymas būtų vykdomas
tik gavus apmokėjimą siekiant išvengti tokių
situacijų, kada asmuo nesutinka sumokėti už
užskaitytą kvalifikacinį atestuoto auditoriaus bendrąjį
egzaminą. Pakeistas aprašas suderintas su AVNT.

2.3.9. Vystyti bendradarbiavimą su ACCA Surengti susitikimai su ACCA atstovais dėl didesnio Teigiamai
siekiant LAR egzaminų bei kvalifikacijos ACCA egzaminų skaičiaus užskaitymo išlaikius
kėlimo proceso pripažinimo.
kvalifikacinius atestuoto auditoriaus egzaminus
Lietuvoje. ACCA pateikė vis medžiagą, būtiną
pasirengti papildomų egzaminų užskaitymui.
Planuojama įgyvendinti 2018 m. pirmojoje pusėje.
2.4. Vykdyti į kokybės
gerinimą orientuotas
auditorių ir audito
įmonių suteiktų audito
ir susijusių paslaugų
kokybės peržiūras.

2.4.1. Parengti siūlymus dėl Audito
įstatymo nuostatų, reglamentuojančių
atlikto audito kokybės organizavimą ir
įgyvendinimą, pakeitimų, atsižvelgiant į ES
teisės aktų ir TBF nuostatas, tarptautinę
patirtį bei LAR narių profesinius interesus.

Rengti ir teikti siūlymai dėl Audito įstatymo Teigiamai
pakeitimų. Veikia darbo grupė, kuri rengia teisės aktų,
reglamentuojančių atlikto audito kokybės peržiūros
atlikimą, projektus. Projektai pateikti derinti AVNT.
Naujasis LR finansinių ataskaitų audito įstatymas
įsigaliojo 2017 m. kovo 1. D.

2.4.2. Peržiūrėti, tobulinti ir teikti AVNT Parengtas ir patvirtintas su AVNT suderintas Atlikto Teigiamai
tvirtinti Atlikto audito kokybės užtikrinimo audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimo LAR
įgyvendinimo LAR tvarkos aprašą, Atlikto tvarkos aprašas.
audito kokybės peržiūros metodiką.
2.4.3. Patvirtinti užtikrinimo ir kitų Sudaryta darbo grupė, kuri parengė auditorių veiklos, Teigiamai
susijusių paslaugų teikimo kontrolės tvarką. išskyrus audito atlikimą, kontrolės tvarkos projektą.
Ši darbo grupė parengė LAR skundų nagrinėjimo
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tvarkos aprašo projektą, Auditorių ir audito įmonių
teikiamų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų
kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo projektą bei
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatymo laikymosi užtikrinimo tvarkos aprašo
projektą. Projektai pateikti viešam auditorių
svarstymui ir patvirtinti LAR prezidiume. Jais
vadovaujamasi gavus skundus ir juos nagrinėjant.
2.4.4. Parengti ir įgyvendinti gautų skundų
dėl netinkamai suteiktų audito, kitų
užtikrinimo ir susijusių paslaugų bei etikos
kodekso pažeidimų nagrinėjimo tvarką.

Tvarka parengta ir patvirtinta LAR prezidiume. Ja Teigiamai
vadovaujamasi gavus skundus.
Parengtas Prezidiumo darbo reglamento pakeitimas,
kuriame butų įtvirtinta nuostata, kad nepaisant
Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo 15.11. punkto, jei
Prezidiumas mato riziką, kad galėjo būti pažeisti TBF
etikos kodekso reikalavimai, klausimas būtų
perduodamas Etikos komitetui.

2.4.5. Teikti apibendrintus rezultatus dėl Skelbiami Audito komiteto pranešimai, akcentuojant Teigiamai
gautų skundų neminint konkrečių įmonių ar pastebėtas audito įmonių klaidas ir teikiant
auditorių.
rekomendacijas dėl teikiamų paslaugų kokybės
užtikrinimo.
2.4.6. Dalyvauti AVNT Audito priežiūros LAR prezidiumas skiria ir tvirtina 2 pagrindinius ir 2 Teigiamai
komiteto veikloje.
pavaduojančius atstovus į AVNT Audito priežiūros
komitetą, kurie nuolat dalyvauja minėto komiteto
veikloje.
2.4.7. Paruošti rekomendacijas dėl Paskelbtas TBF išleistas Kokybės kontrolės vadovas Teigiamai
minimalių reikalavimų taikant TKKS mažoms ir vidutinėms įmonėms.
mažose ir vidutinėse audito įmonėse.
Kiekvienais metais organizuojami kvalifikacijos
kėlimo kursai TKKS įgyvendinimo temomis.
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2.4.8. Stebėti ir kontroliuoti TKKS taikymą Atliekant atlikto audito peržiūras, visada tikrinama, Teigiamai
Lietuvos audito įmonėse.
kaip įmonės laikosi TKKS reikalavimų.
2.4.9. Ruošti ir skelbti analitinius
pranešimus apie tai, kaip LAR nariai laikosi
TKKS nuostatų, peržiūros metu nustatytus
trukumus ir pažeidimus, Audito kokybės
kontrolės
ir
Audito
komitetų
rekomendacijas dėl jų pašalinimo.

Kiekvienais metais visuotiniame LAR narių Teigiamai
susirinkime pateikiamas Audito kokybės kontrolės
komiteto pranešimas, apibendrinantis ir šią
informaciją.
Informacija taip pat yra pateikiama LAR veiklos
ataskaitoje.

2.4.10.
Organizuoti
LAR
narių Atsižvelgdamas į auditoriams iškylančius klausimus Teigiamai
konsultavimą audito ir susijusių profesinių ir siekdamas nustatyti detalesnę metodiką, Audito
paslaugų kokybės kontrolės klausimais.
komitetas parengė auditoriams šiuos pranešimus:
-

dėl auditoriaus nuomonės dėl dviejų finansinių
ataskaitų rinkinių;

-

dėl 3000-ojo TUUS taikymo;

-

dėl Finansinės atskaitomybės įstatymo 23
straipsnio 7 dalies įgyvendinimo;

-

dėl reorganizavimo sąlygų vertinimo vadovautis
3000-uoju TAS;

-

dėl suderinimų
bendrovėmis;

-

dėl ES lėšomis finansuojamų projektų audito;

-

dėl „užduoties partnerio“ ir
auditoriaus“ sąvokos išaiškinimo;

-

dėl mažos ir vidutinės audito įmonės sampratos.

su

bankais

ir

lizingo

„atsakingo

2.4.11. Organizuoti kasmetinius KKK Auditorių kontrolierių kvalifikacijos kėlimo kursai Teigiamai
auditoriams kontrolieriams.
organizuojami kiekvienais metais.
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2.4.12. Įvesti apmokamą
kontrolieriaus etatą.

auditoriaus Galimybės svarstomos, LAR veiklos finansavimo Neigiamai.
šaltinių peržiūrėjimo darbo grupė nagrinėdama LAR
biudžeto projektus, numatė atitinkamas lėšas šiam
etatui išlaikyti, tačiau įgyvendinimo galimybės yra
ribotos dėl šiuo metu esančių finansinių sunkumų ir
neišspręstų LAR finansavimo problemų.

2.4.13. Įdiegti auditorių
metinio vertinimo sistemą.

kontrolierių Auditoriai kontrolieriai kiekvienais metais vertinami, Teigiamai
atsižvelgiant į jų darbe pastebėtus trūkumus.
Papildomos priemonės numatytos teisės aktuose,
reglamentuojančiuose peržiūros atlikimą.

2.4.14. Parengti rekomendacijas dėl auditui
atlikti reikalingų išteklių kokybės ir
kiekybės pakankamumo ir teikti jas tvirtinti
AVNT.

3. Auditorių
atstovavimas
Lietuvoje ir
tarptautiniu
lygiu.

3.1. Didinti visuomenės
pasitikėjimą auditorių
teikiamomis
paslaugomis ir LAR
veikla.

Atitinkamos nuostatos įrašytos į Atlikto audito Teigiamai
kokybės peržiūros metodiką, kuri buvo suderinta su
LR konkurencijos taryba. Taip pat kreiptasi į
teisininkus dėl išvados gavimo. AVNT patvirtino
parengtas nuostatas ir Atlikto audito kokybės
peržiūros metodikos projektą. Nuostatos turi būti
laikomasis atliekant 2015 m. ir vėlesnių metų atlikto
audito kokybės peržiūras.

3.1.1. Rengti ir publikuoti LAR veiklos Tiek veiklos ataskaitos, tiek audito rinkos apžvalgos Teigiamai
metines ataskaitas ir audito rinkos apžvalgą. kiekvienais metais yra skelbiamos LAR svetainėje:
3.1.2. Teikti informaciją visuomenei audito
ir susijusių profesinių paslaugų bei
profesinės etikos klausimais atsakant į
gautus paklausimus.

veiklos ataskaitos – skiltyje „LAR ataskaitos“;
audito rinkos apžvalgos – skiltyje „Audito rinkos
apžvalgos“.

Atsakymai pateikiami į visus gaunamus paklausimus. Teigiamai
Atitinkamų LAR komitetų parengti atsakymai į
paklausimus, kurie aktualūs plačiajai auditorių
bendruomenei,
apibendrinami ir skelbiami
atitinkamose LAR svetainės skiltyse.
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3.2. Skleisti
informaciją visuomenei
apie audito ir kitas
profesines paslaugas
bei jų svarbą.

3.2.1. Pakeisti LAR internetinio puslapio LAR interneto svetainėje sukurtos skiltys, kuriose Teigiamai
struktūrą
ir
papildyti
skelbiamą pateikiamos aktualios naujienos:
informaciją atsižvelgiant į išorės vartotojų
- „Visuomenei;
informacijos poreikius.
- „Auditoriams / audito įmonėms“;
- „Audriaus padėjėjams“;
- Etikos kodeksas;
- DUK (dažniausiai užduodami klausimai).
Atnaujinta LAR komitetų skelbiamos informacijos
struktūra, atnaujinus LAR komitetų darbo
reglamentus, skelbiami išsamūs posėdžių protokolai ir
posėdžių medžiaga.
Atnaujinta LAR svetainės struktūra, kuri tikimasi bus
tinkamesnė, kad informacija būtų randama greičiau.
3.2.2.
Publikuoti
straipsnius
bei Esant poreikiui, aktuali LAR informacija profesinėje Teigiamai
pasisakymus verslo ir profesinėje spaudoje spaudoje.
apie auditorių teikiamas paslaugas bei jų
Paskelbti šie į lietuvių kalbą išversti leidiniai:
svarbą.
Vokietijos praktikuojančių auditorių instituto (IDW)
ataskaita „Audito profesijos ateities perspektyvos“.
Švedijos Atestuotųjų buhalterių profesionalų instituto
(FAR) ataskaita „Konsultavimo, audito ir apskaitos
paslaugos ateityje – kelias link 2025“.
3.2.3. Parengti ir kasmet atnaujinti LAR 2012 m. išleistas LAR leidinys „Finansinių ataskaitų Teigiamai
pristatantį leidinį lietuvių ir anglų auditas“.
kalbomis.
2014 m. išleistas LAR leidinys „Finansinių ataskaitų
peržvalgos“.
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3.2.4. Organizuoti ir koordinuoti LAR Siekiant ryšių su visuomene plėtros informacija apie Teigiamai
viešuosius ryšius.
LAR ir jų veiklą pradėta talpinti socialiniuose
tinkluose „Facebook“ ir „LinkedIn“.
Profesinėje spaudoje nuolat publikuojami LAR
pasisakymai
atskirais
klausimais,
skelbiami
specifiniai straipsniai tam tikrais aktualiais
klausimais.
3.2.5. Vykdyti periodines valstybės Kasmet vykdomos Tarptautinės buhalterių federacijos Teigiamai
institucijų bei verslo atstovų apklausas, ir Accountancy Europe inicijuojamos Lietuvos
siekiant stiprinti auditoriaus vaidmenį auditorių ir audito įmonių apklausos.
visuomenėje.
3.2.6. Naudotis galimybėmis pristatyti Kasmet LAR atstovai dalyvauja Lietuvos aukštųjų Teigiamai
auditoriaus profesiją aukštųjų mokyklų mokyklų organizuojamose tarptautinėse mokslinėse
studentams.
konferencijose, aukštųjų mokyklų studentai kviečiami
į LAR iš arčiau susipažinti su asociacijos veikla ir
galimybėmis audito srityje.
3.3. Aktyviai reikšti
nuomonę profesijai ir
visuomenei svarbiais
klausimais

3.3.1. Teikti pastabas ir siūlymus bei LAR atstovai aktyviai dalyvauja ir pasisako įvairiose Teigiamai
dalyvauti darbo grupėse dėl teisės aktų darbo grupėse:
tobulinimo finansinės apskaitos, mokesčių,
- LAR prezidentas Saulius Lapšinskas deleguotas
verslo ir darbo teisės srityse.
atstovauti LAR Bendradarbiavimo komitete;
- Audito komiteto pirmininkė Eleną Jankevičienė
deleguota dalyvauti LR užsienio reikalų ministerijos
steigiamos darbo grupės, kuri rengs dalyvavimo ES
Dvynių programoje metodologiją ir rekomendacijas
dėl
tarptautinį
vystomąjį
bendradarbiavimą
reglamentuojančios teisinės bazės tobulinimo,
veikloje;
- LAR prezidentas Saulius Lapšinskas deleguotas
LAR atstovu į darbo grupę pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti;
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- LAR prezidentas Saulius Lapšinskas deleguotas
atstovauti LAR Seimo Audito komitete.
3.3.2.
Publikuoti
straipsnius
bei
pasisakymus verslo ir profesinėje spaudoje
aktualiais
apskaitos
ir
mokesčių
klausimais.

LAR nuolat teikia informaciją ir atsakymus Teigiamai
pagrindiniams su profesija susijusiems leidiniams –
„Verslo žinios“ ir „Apskaitos, audito ir mokesčių
aktualijos“.

3.3.3. Siekti tapti valstybės institucijų Valstybės institucijos derina jų rengiamus teisės aktų Teigiamai
socialiniu partneriu.
projektus, kviečia į diskusijas, kadangi LAR gali
pateikti kompetentingą nuomonę įvairiais svarstomais
klausimais.
3.4. Plėtoti
bendradarbiavimą su
užsienio šalių bei
tarptautinėmis
profesinėmis
organizacijomis,
atstovaujant Lietuvos
interesui.

3.4.1. Tinkamai vykdyti prisiimtus narystės Visi įsipareigojimai, tiek finansiniai, tiek ataskaitų Teigiamai
įsipareigojimus TBF ir EBF, tame tarpe, teikimo, tiek kito pasidalinimo turima informacija, yra
susijusius su tarptautinių apskaitos vykdomi.
standartų taikymo skatinimu.
3.4.2. Dalyvauti TBF ir Accountancy LAR prezidiumo paskirti atstovai dalyvauja Teigiamai
Europe tarybos posėdžiuose ir skelbti posėdžiuose išsamiai informuojant LAR prezidiumą
informaciją LAR nariams apie svarstytus ir aktualiausią informaciją skelbiant LAR nariams.
klausimus bei priimtus sprendimus.
3.4.3.
Dalyvauti
tarptautinėse 2016 m. gruodžio 9 d. LAR suorganizavo tarptautinę Teigiamai
konferencijose
profesijai
svarbiais mokslinę konferenciją „Auditoriaus vardo 20-metis:
klausimais ir teikti informaciją LAR pasiekimai, aktualijos ir perspektyvos“, kurioje
nariams apie konferencijos pranešimus.
pranešimus skaitė Lietuvos ir kviestiniai užsienio
ekspertai.
2017 m. balandžio 27–28 d. direktorė Aurelija
Lauruševičiūtė dalyvavo FNTT ir MONEYVAL
(angl. Committee of Experts on the Evaluation of AntiMoney
Laundering
Measures)
atstovų
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organizuojamuose mokymuose pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo prevencijos klausimais.
2017 m. birželio 12–13 d. LAR atstovai – LAR
prezidentas Saulius Lapšinskas ir LAR direktorė
Aurelija Lauruševičiūtė – dalyvavo Vengrijos
auditorių rūmų 20-mečio proga organizuotoje
tarptautinėje konferencijoje.
3.4.4. Tęsti bendradarbiavimo sutarčių
pasirašymą su ES ir kitų valstybių auditorių
savivaldos
organizacijomis;
keistis
informacija apie profesinių organizacijų
veiklą bei nepriklausomo audito ir kitų
profesinių paslaugų sistemas.
4. Auditorių
savivaldos
vystymas.

4.1. LAR valdymo,
veiklos bei vidaus
kontrolės tobulinimas

EBF aktyviai rengia įvairias profesinių organizacijų Teigiamai
apklausas, kuriose dalyvauja ir LAR. EBF
koordinuojant visų valstybių narių veiklą yra
operatyviai ir efektyviai apsikeičiama visa reikiama
informacija.

4.1.1. Patobulinti LAR strateginio veiklos LAR komitetų darbo reglamentai ir LAR Teigiamai
planavimo, kontrolės ir vertinimo sistemą. administracijos darbuotojų pareiginiai nuostatai
nuolat peržiūrimi ir esant poreikiui atnaujinami.
4.1.2. Tobulinti LAR valdymo ir kolegialių Klausimas nesvarstytas.
organų rinkimų sistemą įsteigiant rinkimų
komitetą, turintį patariamojo balso teisę.

Neigiamai.

4.1.3. Įdiegti LAR veiklos planavimo, LAR veiklos planavimo, rizikos valdymo bei vidaus Teigiamai
rizikos valdymo bei vidaus kontrolės kontrolės sistema sukurta. Veikia LAR darbo grupė
sistemą.
dėl LAR veiklos tobulinimo, kuri peržiūri atitinkamus
vidaus teisės aktus.
4.1.4. Formalizuoti ir tobulinti LAR
prezidiumo, komitetų, kitų kolegialių
organų
ir
administracijos
veiklos,
bendradarbiavimo
ir
komunikavimo
sistemą.

Stiprinamas bendradarbiavimas tarp LAR organų, Teigiamai
komitetų nariai kviečiami dalyvauti tiek kitų
komitetų, tiek LAR prezidiumo veikloje, taip
užtikrinant betarpišką apsikeitimą informacija ir
nuomonėmis.
94

Kontroliuojama, kad informacija skirta atitinkamam
LAR organui, jį pasiektų kiek įmanoma greičiau.
4.1.5. Plėtoti ir tobulinti LAR informacinę Visa informacija, teiktina LAR, gali būti pateikiama Teigiamai
sistemą, plėsti paslaugas, teikiamas elektroniniame formate. Vis daugiau naudojamas
elektroninėmis priemonėmis.
elektroninis parašas, apsikeičiant dokumentais.
4.1.6. Įdiegti LAR konferencinį ryšį, kuris Apsvarstytos galimybės naudoti konferencinį ryšį per Teigiamai
būtų naudojamas posėdžių, seminarų, Google+. Ir svarstomos galimybės naudoti
kvalifikacijos
kėlimo
kursų
metu, alternatyvius nuotolinio dalyvavimo metodus.
užtikrinant nuotolinį asmenų dalyvavimą.
4.1.7. Atlikti kasmetines LAR narių 2016 m. gruodžio mėnesį LAR Prezidentas Saulius Teigiamai
apklausas LAR veiklos tobulinimo Lapšinskas ir LAR direktorė Rasa Makevičienė
klausimais.
susitiko su auditoriais Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje.
Susitikimų metu buvo pristatyti labiausiai LAR
rūpimi klausimai, diskutuota su auditoriais jiems
rūpimais klausimais ir sudaryta galimybė pateikti
savo pasiūlymus, kaip geriau organizuoti LAR veiklą,
kokius prioritetus nusimatyti ir pan.
4.1.8. Pradėti leisti auditorių periodinį Galimybės svarstomos.
profesinį leidinį.
4.1.9. Sukurti LAR administracijos
darbuotojų darbo rezultatų vertinimo bei
tęstinio profesinio tobulėjimo užtikrinimo
sistemas, bei susieti jas su skatinimo
sistema.

Neigiamai.

Pagrindiniai darbuotojų darbai yra nustatomi LAR Teigiamai
administracijos darbo plane, sudaromame pagal
Administracijos darbo reglamentą. Darbuotojai
motyvuojami nusistatyti ir siekti užsibrėžtų tikslų,
tinkamai ir laiku atlikti pavedamas užduotis. LAR
darbuotojai nuolat kelia profesinę kvalifikaciją,
dalyvauja mokymuose ir kitaip gilina savo žinias.
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4.1.10. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Kitos profesinės organizacijos nuolat kviečiamos Teigiamai
auditorius vienijančiomis profesinėmis pateikti pastabas dėl LAR rengiamų projektų,
organizacijomis.
dalyvauti LAR diskusijose.
4.1.11.
Periodiškai
papildyti
LAR
biblioteką aktualiais profesiniais leidiniais
ir informuoti LAR narius apie naujai
įsigytus leidinius.

Kadangi yra galimybė naudotis skaitmeninėje erdvėje Teigiamai
skelbiama su profesija susijusia informacija, todėl
LAR biblioteka papildoma profesine literatūra, kuri
gaunama kaip dovana iš autorių.
Siekiant gauti daugiau leidinių į LAR biblioteką,
kreiptasi į audito įmones, tačiau reikiamo atgarsio
nesulaukta ir LAR nebuvo perduota jokių leidinių.

4.1.12. Siekti numatyti galimybes atlikti Galimybės svarstomos.
patikrinimus audito įmonės prašymu už
papildomą mokestį.

Neigiamai.
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