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Kas yra teismo ekspertizė?
• Ekspertinis tyrimas – pagal teismo ar teisėjo nutartį, prokuroro ar ikiteisminio
tyrimo įstaigos pareigūno užduotį arba fizinio ar juridinio asmens, kitos
organizacijos ar jų padalinių prašymą atliekamas tyrimas, kuriam reikia specialių
žinių ir kurio eiga, analitiniai rezultatai ir su jais tiesiogiai susietas aiškinimas
fiksuojami ekspertizės akte ar specialisto išvadoje.
• Teismo ekspertizė – proceso veiksmas, kuriuo teismas ar teisėjas skiria teismo
ekspertui atlikti ekspertizę ir atsakyti į specialių žinių reikalaujančius klausimus, o
teismo ekspertas atlieka jam pavestus tyrimus ir jų rezultatus fiksuoja ekspertizės
akte.

Apskaitos ir finansų ekspertizės sprendžiami uždaviniai (1)
(Patvirtinti Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos)
1. Nustatyti materialinių vertybių ir piniginių lėšų trūkumą, perteklių, jų atsiradimo
laikotarpį, slėpimo naudojant apskaitos dokumentus būdus, turtinės žalos dydį.
2. Nustatyti materialinių vertybių ir lėšų pajamavimo ir nurašymo į išlaidas, turto
nusidėvėjimo ir amortizacinių atskaitymų apskaičiavimo, pelno (nuostolių)
apskaičiavimo ir paskirstymo, biudžeto lėšų naudojimo, fizinių ir juridinių asmenų
tarpusavio atsiskaitymų operacijų pagrįstumą;
3. Nustatyti akcinio ir valstybinio kapitalo vertės apskaičiavimo pagrįstumą;
4. Nustatyti mokesčių ir mokėjimų į biudžetus ir fondus ar finansinės atskaitomybės
teisingumą;
5. Nustatyti negautą naudą dėl sutartinių įsipareigojimų ir ūkinių bei finansinių
operacijų nevykdymo, apskaitos ir kontrolės trūkumus;

Apskaitos ir finansų ekspertizės sprendžiami uždaviniai (2)
6. Nustatyti ūkio subjektų mokumą ir nemokumo atsiradimo priežastis, gyventojo
ūkinę veiklą;
7. Nustatyti turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų apskaitos, įmonės finansinės
būklės ir veiklos rodiklių pagrįstumą;
8. Nustatyti, ar laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų,
organizuojant ir tvarkant Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų
visų rūšių ir nuosavybės formų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei fizinių asmenų
(toliau – ūkio subjektas) buhalterinę apskaitą;
9. Nustatyti padarytų nuostolių dydį;
10. Nustatyti ūkio subjekto veiklą, jo turtą, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydį
bei struktūrą.

Audito ekspertizės sprendžiami uždaviniai (LAR projektas) (1)
o Įvertinti turto trūkumą, perteklių, jų atsiradimo laikotarpį, slėpimo naudojant apskaitos dokumentus būdus, turtinės žalos (nuostolių) dydį;

o Įvertinti turto pajamavimo ir nurašymo į sąnaudas, turto nusidėvėjimo ir amortizacinių atskaitymų apskaičiavimo, pelno (nuostolių) apskaičiavimo ir
paskirstymo, biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, fizinių ir juridinių asmenų tarpusavio atsiskaitymų operacijų pagrįstumą;
o Nustatyti nuosavo kapitalo struktūrą ir jos vertes finansinių ataskaitų pagrindu;
o Nustatyti mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą;
o Nustatyti negautų pajamų (negauto grynojo pelno) dydį ūkinių bei finansinių operacijų nevykdymo, apskaitos ir kontrolės trūkumus;

o Nustatyti ūkio subjektų mokumą ir nemokumo atsiradimo priežastis bei įvertinti gyventojo ūkinę veiklą;
o Nustatyti turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų apskaitos, įmonės finansinės būklės ir veiklos rodiklių pagrįstumą;
o Nustatyti, ar laikomasi apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų,
kitų teisės aktų, apskaitos standartų ir taisyklių organizuojant ir
=
tvarkant visų rūšių ir nuosavybės formų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei fizinių asmenų (toliau – ūkio subjektas) buhalterinę apskaitą;
o Nustatyti padarytų tiesioginių nuostolių dydį;

o Nustatyti ūkio subjekto veiklą, jo turtą, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydį bei struktūrą.
o Įvertinti kredito įstaigos veiklos ūkines finansines operacijas;
o Įvertinti paskolų grupavimo ir veiklos riziką ribojančių; finansinių rodiklių apskaičiavimo pagrįstumą;
o Įvertinti buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų parengimo kredito įstaigose teisingumą
o Nustatyti darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, apskaičiavimo, užregistravimo apskaitos registruose ir mokėjimo pagrįstumą.

Audito ekspertizės sprendžiami uždaviniai (LAR projektas) (2)
o Įvertinti atlikto finansinių ataskaitų rinkinio audito kokybę ir nepriklausomo auditoriaus išvados atitikimą
tarptautiniams audito standartams;
o Įvertinti įmonių, įstaigų metinių pranešimuose ir veiklos ataskaitose pateiktos informacijos teisingumą;
o Įvertinti bendrovių valdymo ataskaitos pateiktos informacijos teisingumą;
o Įvertini socialinės atsakomybės ataskaitoje pateiktos informacijos teisingumą;
o Įvertinti užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų išvadų, ataskaitų pagrįstumą;
o Įvertinti įmonės arba jos padalinio, programos veiklos ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo aspektu;
o Įvertinti įmonės, padalinio, programos vidaus kontrolės tinkamumą ir veiksmingumą;
o Įvertinti informacinės sistemos, svarbios finansinei atskaitomybei atsižvelgiant į įmonės veiklą ir galimą
finansinių ataskaitų iškraipymą tinkamumą;
o Įvertinti reguliuojamų kainų apskaičiavimo pagrįstumą;
o Įvertinti finansinės ir ne finansinės informacijos atitiktį sutarčių nuostatoms, reglamentams, teisės aktams;
o Nustatyti prognozuojamos finansinės informacijos pagrįstumą;

Audito ekspertizės sprendžiami uždaviniai (LAR projektas) (3)
o Nustatyti nefinansinėse ataskaitose, pvz. darbo santykių, personalo valdymo, lygių galimybių kitos
informacijos pagrįstumą;
o Įvertinti finansinės ir kitų rūšių rizikos valdymo pagrįstumą;
o Atlikti reorganizavimo sąlygų vertinimą;
o Įvertinti grynųjų aktyvų skaičiavimo teisingumą;
o Nustatyti investuoto turto atitikimą kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentams;
o Įvertinti esminių funkcijų vykdymo kontrolės ir investavimo rizikos išskaidymo priemonių
veiksmingumą;
o Įvertinti ar turtas investuotas pagal pensijų fondo taisykles,
o Įvertintas ar su pensijų fondo valdymu susijusių valdymo įmonės vidaus kontrolės bei rizikos
valdymo sistemos ir priemonių yra efektyvios.
o Įvertinti sąnaudų atskyrimo teisingumą;
o Atsakyti į kitus klausimus, apimančius auditoriaus kompetenciją.

Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų valdybos (TAUSV) leidžiami standartai

Užtikrinimo ir ne užtikrinimo užduotys-skirtumai ?

Konkrečių ekspertizių bylose (baudžiamosios, civilinės, administracinės) pavyzdžiai
Žalos įvertinimas: nutraukiant prekių tiekimo sutartis; nesąžiningos konkurencijos bylose; apskaitos ir kitų paslaugų
teikimo bylose; įmonei dėl darbuotojo netinkamo funkcijų vykdymo; žalos bei vadovų veiksmų tyrimas bankroto ir
tyčinio bankroto bylose;
Juridinių asmenų veiklos tyrimas (tarptautinės įmonės veiklos tyrimas).
Juridinių ir fizinių asmenų užsakymų atliktų ekspertinių tyrimų specifinė patirtis:
Įmonių vadovų ir savininkų veiksmų įvertinimas mokesčių perkėlimo į kitas šalis atvejais;
IT sistemų sukūrimo sutarčių vykdymo tyrimas ir rezultatyvumo įvertinimas;
Valstybinės reikšmės kelius pržiūrinčių įmonių veiklos auditas, neatitikimų teisės aktams įvertinimas, žalos faktų
nustatymas.
Specifinė patirtis konsultuojant klientus baudžiamosiose bylose bei pateikiant ekspertinio tyrimo aktus (tame tarpe ir
dėl FNTT pateiktų specialisto išvadų):
Dėl PVM grobstymo;
Dėl netinkamo valstybės pareigūno statusą turinčio asmens funkcijų vykdymo;
Valstybės lėšų grobstymo bylos ES lėšų naudojimo ir kitais atvejais;
Dėl mokesčių nesumokėjimo, vykdant veiklą per priedangos įmones;
Dėl tyčinio bankroto.

Case study-Konkretaus pavyzdžio analizė
1978 m. Sigmos susivienijime 4 buhalterės pasisavino 165 000 rublių.
Kiek tai sudarytų eurų šiom dienom:
Lietuvos Banko skaičiavimo būdas: 1000 rublių = 1000 talonų (1992 m.
keitimo santykis); 1000 talonų = 10 litų = 2,90 eur.
165 000 rublių = 165 000 talonų = 1650 litų/ 3,4528 = 477,87 euro
Privataus eksperto pasirinkta metodika: 1978 m. automobilis kainavo
5000 rublių, 165 000 rublių – 33 automobiliai. Fiat 500 (11990 eur)
šiandien galima įsigyti už 10000 eurų, taigi tai būtų 330 000 eur.
Galėjom pasirinkti ir kitas prekes kaip atskaitos tašką.

Dėkui už dėmesį !

