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BENDROJI DALIS
Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) veiklos ataskaita parengta vadovaujantis:

LAR yra viešasis juridinis asmuo, įregistruotas 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.

LAR ataskaitinis laikotarpis prasidėjo 2020 m. rugsėjo 1 d. ir
baigėsi 2021 m. rugpjūčio 31 d. (toliau – ataskaitinis laikotarpis).
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2. LAR VIZIJA, MISIJA, TIKSLAS, PAREIGOS,
FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI
VIZIJA
•

pripažinimą Lietuvoje ir užsienyje turinti visų Lietuvos auditorių profesinė organizacija,
kuri yra atvira pokyčiams ir bendradarbiavimui, padedanti auditoriams teikti, o visuomenei
– gauti kokybiškas audito ir kitas profesines paslaugas

MISIJA
•

koordinuoti auditorių veiklą, užtikrinti nepriklausomo audito ir susijusių profesinių paslaugų kokybę bei stiprinti Lietuvos auditorių vaidmenį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu

TIKSLAS

LAR tikslas – vienyti visus auditorius Lietuvoje, koordinuoti jų veiklą, atstovauti jų interesams ir juos
ginti, įgyvendinti auditorių profesinę savivaldą ir tenkinti kitus viešuosius interesus.

PAREIGOS IR FUNKCIJOS
LAR pareigas ir funkcijas nustato
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų
audito įstatymas (toliau – Audito įstatymas) ir LAR statutas.
Ataskaitiniu laikotarpiu LAR įgyvendino šias pagrindines pareigas ir
funkcijas, numatytas Audito įstatyme ir
LAR statute:
Kartu su Audito, apskaitos,
turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (toliau – AVNT) įgyvendinti auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito (toliau – auditas) kokybės
užtikrinimą, organizuoti atlikto audito kokybės peržiūras (toliau – peržiūra), teisės
aktų nustatyta tvarka teikti AVNT siūlymą

dėl nurodymų ir (ar) poveikio priemonių
skyrimo auditoriams ir (arba) audito įmonėms.
Kontroliuoti, kaip auditoriai ir
audito įmonės laikosi Tarptautinės buhalterių federacijos (toliau – TBF) Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos
parengto ir patvirtinto Tarptautinio buhalterių profesionalų etikos kodekso (toliau –
Buhalterių profesionalų etikos kodeksas),
Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengtų ir patvirtintų tarptautinių audito standartų (toliau – TAS), 1ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto (toliau – 1-asis TKKS), tarptautinių
užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiū-
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ros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų bei kitų teisės aktų.
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 (toliau – kursai) turinio reikalavimus.
Koordinuoti auditorių padėjėjų praktikos atlikimą.
Sudaryti sąlygas LAR garbės
teismui tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas.
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.
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3. AUDITORIAI IR AUDITO ĮMONĖS
Asmuo, prieš įgydamas auditoriaus pažymėjimą ir tapdamas LAR nariu, pagal Audito įstatymą privalo:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje LAR vienijo
338 auditorius, kurie pagal
Audito įstatymo 71 str. 1 d.
buvo LAR nariai (iš jų 46
auditoriams buvo sustabdytas auditoriaus pažymėjimo
galiojimas),
ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje – 330
auditoriai (iš jų 53 auditoriams sustabdytas auditoriaus pažymėjimo galiojimas). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš LAR vienijamų auditorių buvo 231
moterys ir 99 vyrai (žr. 1
pav.).

1 pav. Auditorių moterų ir vyrų skaičiaus pasiskirstymas
procentais ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

70%
30%

Vyrų skaičius

Moterų skaičius
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Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis auditorių amžius buvo 52,78 metai. 42,7 proc.
auditorių ataskaitiniu laikotarpiu buvo iki 50 metų amžiaus, nuo 51 iki 65 metų amžiaus auditorių
buvo 44,9 proc., o vyresni negu 65 metų amžiaus – 12,4 proc. Auditorių moterų vidutinis amžius
siekė 53,8 metų, o vyrų – 50,4 metų (žr. 2 pav.).

Vienetai

2 pav. Auditorių vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal amžių grupes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
60
50

36

33

40

28

30

46

30

31

17

20
9

10

0 0
iki 25
metų

1
1
26–30
metų

19
14

14

41–45
metų

46–50
metų

14
12

10

10

61–65
metų

66 ir
daugiau

5
31–35
metų

36–40
metų

Vyrų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

51–55
metų

56–60
metų

Moterų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

Pagal Audito įstatymą LAR yra vienintelė institucija Lietuvoje administruojanti ir skelbianti
auditorių bei audito įmonių sąrašus, kurie nuolat atnaujinami ir skelbiami LAR interneto svetainėje
www.lar.lt.
Per ataskaitinį laikotarpį:

3 paveiksle pateikta informacija, kaip kito audito įmonių skaičius nuo 2010 iki 2020 m.1

1

Duomenys pateikiami kiekvienų metų gruodžio 31 d.
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Vienetai

3 pav. Audito įmonių skaičiaus pokytis nuo 2010 iki 2020 m.
195
190
185

189

190
183

182

180
175
170

173

171

173
170

175

170
165

165
160
155
150

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Auditoriai, kurie baigia savo aktyvaus darbo praktiką, turi teisę įsirašyti į LAR buvusių narių
sąrašą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LAR buvusių narių sąraše buvo 51 asmuo. Vadovaujantis LAR buvusių narių sąrašo sudarymo tvarkos aprašu, į minėtą sąrašą įrašomi asmenys, atsisakę
auditoriaus pažymėjimo 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.
LAR administruoja ir asmenų, siekiančių gauti auditoriaus pažymėjimą, 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 178 asmenys, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 158 asmenys.
Per ataskaitinį laikotarpį 3 auditoriaus padėjėjai išsilaikė egzaminus, turėjo patvirtintą 3 metų auditoriaus padėjėjo praktiką ir, vadovaujantis Audito įstatymo 13 str. 1 ir 2 d., gavo auditoriaus
pažymėjimą.
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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.
2017 m. birželio 16 d. vykusiame Visuotiniame LAR narių susirinkime buvo patvirtinta šiai
dienai aktuali LAR organizacinė struktūra ( žr. 4 pav.)
4. pav. LAR organizacinė struktūra 2021 m. rugpjūčio 31 d.

LAR garbės teismas

Kokybės kontrolės
komitetas

LAR narystės komisija

Kvalifikacinių
auditoriaus egzaminų
komisija

Etikos komitetas

Audito komitetas

LAR prezidiumas

Apskaitos ir mokesčių
komitetas

Visuotinis LAR narių
susirinkimas

Užduočių rengimo
komisija

Kvalifikacinių
auditoriaus egzaminų
ekspertų ir vertintojų
komisija

LAR administracijos
direktorius
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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 prezidiumui deleguotos pagrindinės funkcijos buvo šios:
Užtikrinti visuotinio LAR
narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą ir kontroliuoti jų vykdymą.
Užtikrinti LAR funkcijų
vykdymą.
Skirti ir atšaukti LAR direktorių.
Tvirtinti LAR administracijos struktūrą, darbo reglamentą ir LAR
darbuotojų, tarp jų ir LAR direktoriaus,
pareiginius nuostatus.
Pagal LAR statute ir LAR
prezidiumo darbo reglamente numatytą
kompetenciją tvirtinti LAR teisės aktus ir
dokumentus.
Tvirtinti LAR komitetų ir
komisijų narius (išskyrus Etikos komiteto,
LAR narystės komisijos ir LAR garbės
teismo narius, kuriuos renka ir tvirtina visuotinis LAR narių susirinkimas).
Skirti 2 nepraktikuojančius
asmenis į AVNT sudaromo Audito priežiūros komiteto narius ir jų pavaduojančiuosius asmenis ir juos atšaukti.

Prireikus siūlyti LAR garbės
teismui iškelti drausmės bylą auditoriui.
Tvirtinti Kokybės kontrolės
komiteto sprendimus dėl peržiūrų metu
nustatytų trūkumų.
Prireikus siūlyti AVNT ar
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 įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą, audito
įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir išbraukimo iš audito
įmonių sąrašo.
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. 2021 m. rugpjūčio 31 d. LAR prezidiumą sudarė:
Pirmininkė (LAR prezidentė) – Ingrida Pūrienė.
pirmininko pavaduotojas (LAR viceprezidentas) – Saulius Lapšinskas.
nariai: Jonas Akelis, Saulius Bakas, Vilija Banienė, Saulius Čereška, Rokas Kasperavičius, Daiva Žumbakienė.

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.

Priimti ir atleisti LAR darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis.
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Vykdyti LAR biudžetą ir už
jo vykdymą atsiskaityti visuotiniam LAR
narių susirinkimui ir LAR prezidiumui.

Priimti sprendimą, ar leisti
auditoriaus pažymėjimo siekiančiam asmeniui laikyti egzaminus.

Įgyvendinti
diumo sprendimus.

Priimti sprendimą dėl auditoriaus padėjėjo įrašymo ir išbraukimo iš
auditoriaus padėjėjų sąrašo.

LAR

prezi-

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 dėl auditoriaus padėjėjo praktikos vadovo skyrimo ir atleidimo.
Priimti sprendimą dėl auditoriaus padėjėjo praktikos tvirtinimo.
Priimti sprendimą užskaityti,
neužskaityti kvalifikacijos kėlimą ne LAR
organizuojamuose auditorių kursuose ir
(ar) lygiaverčiuose profesinės kvalifikacijos tobulinimosi kursuose.
Savo kompetencijos ribose
vykdyti kitas funkcijas.

Ataskaitiniu laikotarpiu LAR direktoriaus pareigas ėjo Marius Lanskoronskis.

4.2. LAR organai
Kiti kolegialūs LAR organai, kurių narius renka visuotinis LAR narių susirinkimas, ataskaitiniu laikotarpiu buvo: LAR narystės komisija, LAR garbės teismas ir Etikos komitetas.
LAR taip pat yra įsteigti ir veikia šie komitetai bei komisijos, kurių sudėtį tvirtina LAR
prezidiumas: Kokybės kontrolės komitetas (4 nariai auditoriai), Audito komitetas, Apskaitos ir
mokesčių komitetas, Egzaminų komisija (3 nariai auditoriai) ir Užduočių rengimo komisija.
LAR narystės komisija sprendžia su naryste LAR (auditorių ir asocijuotųjų narių) susijusius
klausimus. LAR narystės komisija vykdo šias funkcijas:
savo kompetencijos ribose
priima sprendimus dėl asmens įtraukimo į
tikrųjų / asocijuotųjų LAR narių sąrašą,
narystės sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo;
nagrinėja tikrųjų LAR narių
pasiaiškinimus dėl nedalyvavimo visuotiniuose LAR narių susirinkimuose ir teikia
pasiūlymus visuotiniam LAR narių susirinkimui dėl narystės panaikinimo;
analizuoja LAR administracijos pateiktą informaciją apie skolingus

LAR narius LAR veiklos reglamento 36
punkto nustatyta tvarka;
koordinuoja ir kontroliuoja
narystės reikalus LAR;
analizuoja pastabas bei pasiūlymus dėl LAR narystės komisijos veiklos
ir priima reikiamus sprendimus;
teikia pasiūlymus dėl narystės
reikalus reglamentuojančių ar susijusių
teisės aktų tobulinimo;
teikia išaiškinimus ar atsakymus į LAR prezidiumo, LAR direktoriaus,
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kitų LAR organų ir LAR narių paklausimus dėl narystės.
Ataskaitiniu laikotarpiu LAR narystės komisijos nariais buvo:
pirmininkas – Domantas Dabulis;
pirmininko pavaduotoja – Jovita Siniauskienė;
nariai – Mindaugas Dailyda, Vita Jakutienė, Jurgita Zanevskaja.
Ataskaitiniu laikotarpiu LAR narystės komisijos veiklą aptarnavo LAR kokybės kontrolės
specialistė Eglė Čiurlytė.
LAR garbės teismas turi teisę priimti sprendimus kelti auditoriams drausmės bylas ir nagrinėti šias drausmės bylas, taip pat priimti sprendimus vadovaujantis Audito įstatymo 71 straipsnio
2 dalies 1 ir 2 punktais. LAR garbės teismas turi teisę nagrinėti drausmės bylas dėl:

Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojus Audito įstatymui Auditorių garbės teismas nustojo veikti, nes jo veikla tapo nereglamentuota, 2017 m. birželio 16 d. priimtas naujas LAR
statutas, kuris numato, kad visuotinis LAR narių susirinkimas renka LAR garbės teismą. LAR
garbės teismą sudaro 5 nariai, iš kurių ne mažiau kaip 4 turi būti tikrieji nariai.
Ataskaitiniu laikotarpiu LAR garbės teismo nariais buvo:
pirmininkė – Vaida Kačergienė;
pirmininkės pavaduotoja – Alma Gasiulė;
nariai: Ramutė Razmienė, Sigita Kliukinskaitė, Vaclovas Pogoželskis.
Ataskaitiniu laikotarpiu LAR garbės teismo veiklą aptarnavo LAR kokybės kontrolės specialistė Eglė Bogužaitė-Miliauskienė.
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Ataskaitiniu laikotarpiu Kokybės kontrolės komiteto funkcijos buvo:
Vykdyti teisėtus LAR prezidiumo ir AVNT nurodymus.
Savo kompetencijos ribose įgyvendinti auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą Lietuvoje
(sudaryti ir teikti AVNT patvirtinti metinį
auditorių ir audito įmonių peržiūrų planą
(toliau – metinis peržiūrų planas) ir teikti
AVNT informaciją dėl peržiūrų plano faktinio įvykdymo.
Konsultuoti auditorius kontrolierius dėl atliekamų peržiūrų.
Nagrinėti auditorių kontrolierių atliktų peržiūrų ataskaitas, peržiūros
metu nustačius trūkumų, teikti LAR prezi-

diumui, tvirtinti siūlomą sprendimą kreiptis į AVNT dėl Audito įstatymo 56 straipsnio 3 dalyje nustatyto (nustatytų) nurodymo (nurodymų) ir (arba) 56 straipsnio 4
dalyje nustatytos (nustatytų) poveikio priemonės (priemonių) skyrimo auditoriui ar
audito įmonei arba siūlyti AVNT atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą
(toliau – tyrimas).
Peržiūrėti LAR pateiktą informaciją kaip auditoriai ir audito įmonės
vykdo AVNT skirtus nurodymus.
Teikti LAR prezidiumui pasiūlymus dėl audito, užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybės gerinimo.
Savo kompetencijos ribose
priimti kitus sprendimus.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kokybės kontrolės komiteto sudėtis buvo:
pirmininkas – Arvydas Dalikas (auditorius);
pirmininko pavaduotoja – Ilona Matusevičienė (auditorė);
nariai: Ilona Ivanova (auditorė), Romanas Skrebnevskis (auditorius), prof.
dr. Rasa Subačienė (Vilniaus universiteto deleguotas atstovas), Zita Valiauskienė (Savivaldybių kontrolierių asociacijos deleguota atstovė), Akvilė
Dovydaitytė (LR valstybės kontrolės deleguota atstovė), Dorita Visalgienė
(LR teisingumo ministerijos deleguota atstovė), Rūta Bilkštytė (Lietuvos
pramonininkų konfederacijos deleguota atstovė).
Ataskaitiniu laikotarpiu Kokybės kontrolės komiteto veiklą aptarnavo LAR kokybės kontrolės specialistė Eglė Bogužaitė-Miliauskienė.
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Vadovaujantis Audito įstatymu, Egzaminų komisijos sudėtį tvirtina LR finansų ministras.
LAR sudaro tinkamas sąlygas atlikti Egzaminų komisijai pavestas funkcijas, priimant sprendimus
dėl egzaminų vertinimo. Vadovaujantis Audito įstatymu, LAR rengia egzaminus ne rečiau kaip
kartą per kalendorinius metus.
Egzaminų komisija atlieka šias funkcijas:

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 Egzaminų komisijos sudėtis buvo:
pirmininkė Renata Legenzova (LR finansų ministerijos skirtas asmuo);
nariai Darius Gliaubicas (auditorius), Renata Karpavičienė (LR finansų ministerijos skirtas asmuo), Siuzana Ščerbina-Dalibagienė (LR finansų ministerijos skirtas asmuo), Kristina Tamoševičė (auditorė), Danguolė Vaitkūnienė (LR finansų ministerijos skirtas asmuo), Liucina Vasiliauskienė (auditorė).
Ataskaitiniu laikotarpiu Egzaminų komisijos veiklą aptarnavo LAR mokymų organizavimo
specialistės Katažyna Četyrkovska (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.) ir Vilma
Meškauskienė (nuo 2021 m. rugpjūčio 10 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.).
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Etikos komiteto darbo reglamente numatytos šios funkcijos:

Ataskaitiniu laikotarpiu Etikos komiteto nariais buvo:
pirmininkė – Rita Jodelienė;
nariai: Petronėlė Jonušaitė, Gediminas Karazija, Arnoldas Masalskis, Edita Malūkienė, Jurgita Matulaitienė, Neringa Tercijonienė.
Etikos komiteto veiklą ataskaitiniu laikotarpiu koordinavo nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. iki
2021 m. gegužės 9 d. audito metodologijos specialistas Andžej Radivonik, nuo 2021 m. gegužės
10 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. – audito metodologijos specialistė Silvija Skonsmonaitė.
Audito komiteto darbo reglamente numatytos šios funkcijos:
Analizuoja Lietuvos audito
veiklos reglamentavimą.
Teikia pasiūlymus dėl audito
veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.

Teikia pasiūlymus dėl auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo
programos ir temų.

Teikia pastabas dėl audito
veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų.

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.

Peržiūri ir teikia pastabas dėl
audito veiklą reglamentuojančių teisės
aktų taikymo išaiškinimų ir audito atlikimo metodinių rekomendacijų.

Teikia išaiškinimus į LAR
prezidiumo, LAR direktoriaus, kitų LAR
organų ir LAR narių paklausimus dėl audito veiklos.

Peržiūri ir teikia pastabas dėl
TBF peržiūros, užtikrinimo ir kitų profesinių standartų vertimų.

Vykdo kitas funkcijas, susijusias su Audito komiteto ir LAR tikslų
siekimu.
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Ataskaitiniu laikotarpiu Audito komiteto nariais buvo:

pirmininkė – Inga Gudinaitė;
pirmininkės pavaduotoja – Sigita Pranckėnaitė
nariai – Vilmantas Karalius, Simonas Rimašauskas, Elena Jankevičienė
Birutė Petrauskienė, Rasa Selevičienė, Arvydas Ziziliauskas, Jolanta Gitenytė.
Audito komiteto veiklą ataskaitiniu laikotarpiu koordinavo nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. iki
2021 m. gegužės 9 d. audito metodologijos specialistas Andžej Radivonik, nuo 2021 m. gegužės
10 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. – audito metodologijos specialistė Silvija Skonsmonaitė.
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 – Katažina Kozlovskienė;
nariai: Aistė Mikelionienė, Dalia Grinkutė, Inga Gaidukovė, Jolanta Gitnariai: Elena Čiupailienė, Inga Gaidukovė, Dalia Grinkutė, Rimutė Grudulienė, Loreta Rupeikienė, Violeta Tumkienė, Ona Bakšienė
Apskaitos ir mokesčių komiteto veiklą ataskaitiniu laikotarpiu koordinavo nuo 2020 m.
rugpjūčio 31 d. iki 2021 m. gegužės 9 d. audito metodologijos specialistas Andžej Radivonik, nuo
2021 m. gegužės 10 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. – audito metodologijos specialistė Silvija
Skonsmonaitė
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.
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2021 m. LAR prezidiumo sprendimu buvo sudaryta šios sudėties Užduočių rengimo komisija:

pirmininkė Birutė Petrauskienė;
nariai: Laima Adamonienė, Dalia Daujotaitė, Inga Gaidukovė, Jolanta Gitenytė, Dalia Grinkutė.
2021 m. Užduočių rengimo komisijos veiklą koordinavo LAR mokymų organizavimo specialistės Katažyna Četyrkovska (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.) ir Vilma
Meškauskienė (nuo 2021 m. rugpjūčio 10 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.).
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;
siūlo LAR prezidiumui klausimus svarstyti posėdžiuose;

organizuoja ir koordinuoja
LAR narių KKK;
organizuoja ir koordinuoja
auditoriaus padėjėjų mokymus;
organizuoja
LAR narių susirinkimus;

visuotinius

rengia LAR komitetų, komisijų, darbo grupių, LAR garbės teismo posėdžių medžiagą;

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;

vykdo visuotinio LAR narių
susirinkimo, LAR prezidiumo, LAR garbės teismo, LAR narystės komisijos, Kokybės kontrolės komiteto ir kitų LAR komitetų sprendimus;

užtikrina tinkamas sąlygas
LAR prezidiumo, LAR garbės teismo, Egzaminų komisijos, Kokybės kontrolės komiteto, kitų LAR komitetų posėdžiams
rengti ir juos protokoluoja;

rengia visuotinių LAR narių
susirinkimų ir konferencijų medžiagą;

rengia LAR biudžeto projektą ir kai visuotinis LAR narių susirinkimas patvirtina vykdo jį;
užtikrina efektyvų
turto panaudojimą ir jo apsaugą;

LAR

organizuoja ir koordinuoja
egzaminus;

rengia LAR prezidiumo nutarimų projektus, organizuoja ir koordinuoja kitų teisės aktų projektų, susijusių
su auditorių, auditoriaus padėjėjų, audito
įmonių ir LAR veikla, rengimą;
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organizuoja tarptautinių užtikrinimo užduočių standartų, audito praktinių nurodymų, 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;

įmonei ir 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.

teikia visą reikiamą informaciją LAR buhalterinę apskaitą tvarkančiai
Šios apimties darbą atlieka LAR darbuotojai: direktorius, kokybės kontrolės specialistai, audito metodologijos specialistas, mokymų organizavimo specialistai, administratorius. LAR veiklai
vadovauja LAR direktorius.
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LAR administracijos funkcijų pasiskirstymas:

Vilma Meškauskienė (2021-08-10 – 2021-08-31), Katažyna
Četyrkovska(2020-09-01 – 2021 -06-30) ir Aušra Kanclerienė
•
•
•
•
•
•
•

Kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas
Kvalifikacijos, keltos ne LAR organizuojamuose kursuose, įskaitymas
Auditoriaus padėjėjų mokymų organizavimas
Egzaminų organizavimas
Užduočių rengimo komisijos darbo organizavimas
Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų ir vertintojų komisijos darbo organizavimas
LAR renginių organizavimas

Eglė Bogužaitė-Miliauskienė
•
•
•
•

Audito kokybės kontrolė
Kokybės kontrolės komiteto darbo organizavimas
LAR garbės teismo darbo organizavimas
Auditorių kontrolierių darbo organizavimas

Eglė Čiurlytė
•
•
•
•

Auditorių, auditorių padėjėjų ir audito įmonių sąrašų tvarkymas
LAR prezidiumo darbo organizavimas
LAR narystės komisijos darbo organizavimas
Pasiruošimas visuotiniams LAR narių susirinkimams ir protokolo rengimas

Silvija Skonsmonaitė (2021-05-10 – 2021-08-31) ir Andžej
Radivonik (2020-08-31 – 2021-05-09)
•
•
•
•
•

Audito metodologija
Pinigų plovimo ir užsienio pareigūnų papirkinėjimo prevencija
Audito komiteto darbo organizavimas
Apskaitos ir mokesčių komiteto darbo organizavimas
Etikos komiteto darbo organizavimas

Asta Kavaliauskienė
• Administracinių veiklų organizavimas ir vykdymas
• Auditoriaus padėjėjų praktikos įskaitymas
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1 lentelė. LAR administracijos darbuotojų pokytis ataskaitiniu laikotarpiu.

LAR darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje[1]

8

Per ataskaitinį laikotarpį sudarytos darbo
sutartys[2]

2

Per ataskaitinį laikotarpį nutrauktos darbo
sutartys[3]

3

Per ataskaitinį laikotarpį pakeistos darbo
sutartys[4]

0

LAR darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

7

Du darbuotojai yra tikslinėse atostogose.
Nurodytas tik su naujais darbuotojais sudarytų darbo sutarčių skaičius.
[3]
Nurodytas tik darbo sutarčių, kurios buvo nutrauktos ir su tais asmenimis nebuvo sudarytos kitos darbo sutartys,
skaičius.
[4]
Nurodytas darbo sutarčių dėl pareigų pakeitimo skaičius.

[1]
[2]
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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:

2 lentelė. LAR biudžeto vykdymas ataskaitiniu laikotarpiu.

Įplaukų straipsnio pavadinimas

Planas
2020-09-01/
2021-08-31

Faktas
2020-09-01/
2021-08-31

ĮPLAUKOS
Nario mokestis

92 500

98 145

Atskaitymai nuo audito įmonių audito pajamų

110 000

119 449

LAR narių kvalifikacijos kėlimas ir mokymai
Parengiamieji mokymai ir egzaminavimas

110 000
31 000

95 090
30 780

10 000

15 207

600

955

354 100

359 627

Kvalifikacijos kėlimas, užskaitymas ir mokymai

68 200

49 509

Parengiamieji mokymai ir egzaminavimas

49 900

25 218

Audito metodologija, pinigų plovimo prevencija ir etika
Auditorių, audito įmonių ir auditorių padėjėjų sąrašų tvarkymas ir priežiūra

18 400
18 500

22 808
19 966

Audito kokybės kontrolė ir priežiūra

41 000

40 705

Patalpų nuoma ir eksploatavimas

32 000

29 741

Administracinio personalo darbo užmokestis

38 900

40 317

Administracinės ir netiesioginės išlaidos

39 000

44 422

Tarptautinis atstovavimas ir narystės mokesčiai

22 000

9 629

LAR renginiai ir reprezentaciniai leidiniai

18 000

12 058

Komercinės veiklos tiesioginės sąnaudos

1 000

2 203

346 900

296 575

Komercinė veikla ir kitos pajamos
Gauta parama, kitas tikslinis finansavimas
Laikotarpio įplaukos
IŠMOKOS

Išmokos iš viso
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Laikotarpio pajamos
Faktas

Planas

Gauta parama, kitas tikslinis finansavimas

Komercinė veikla ir kitos pajamos

Parengiamieji mokymai ir egzaminavimas

LAR narių kvalifikacijos kėlimas ir mokymai

Atskaitymai nuo audito įmonių audito pajamų

Nario mokestis
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Komercinės veiklos tiesioginės sąnaudos
LAR renginiai ir reprezentaciniai leidiniai
Tarptautinis atstovavimas ir narystės mokesčiai
Administracinės ir netiesioginės išlaidos
Administracinio personalo darbo užmokestis
Patalpų nuoma ir eksploatavimas
Audito kokybės kontrolė ir priežiūra
Auditorių, audito įmonių ir auditorių padėjėjų sąrašų…
Audito metodologija, pinigų plovimo prevencija ir etika
Parengiamieji mokymai ir egzaminavimas
Kvalifikacijos kėlimas, užskaitymas ir mokymai
0

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
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6. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Viena iš pagrindinių LAR vykdomų funkcijų – auditorių ir audito įmonių audito kokybės
užtikrinimas ir vadovaujantis Audito įstatymu minėtas užtikrinimas įgyvendinamas kartu su
AVNT. LAR funkcijas, susijusias su auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimu
atlieka kolegialus LAR organas – Kokybės kontrolės komitetas.
Siekiant užtikrinti auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybę yra organizuojamos peržiūros, kurias atlieka auditoriai kontrolieriai. Vadovaujantis Audito įstatymo, įsigaliojusio 2017 m.
kovo 1 d., nuostatomis, auditorius kontrolierius tvirtina ir atšaukia LAR, suderinę su AVNT. 2019–
2021 metų auditorių ir audito įmonių peržiūrų atlikimui LAR prezidiumas, suderinęs su AVNT,
patvirtino šiuos auditorius kontrolierius: Jolantą Janušauskienę, Petrą Ramanauską, Nijolę Zibalienę ir Virginiją Sabaliauskaitę. Tai pat LAR prezidiumas, suderinęs su AVNT, 2019–2021 metų
auditorių ir audito įmonių peržiūrų atlikimui buvo patvirtinę auditorių kontrolierių Mindaugą
Bartkų, tačiau 2019 m. spalio 28 d. vykusiame LAR prezidiumo posėdyje, atsižvelgiant į AVNT
pateiktą nuomonę ir vadovaujantis 2017 m. kovo 6 d. AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V3-12 „Dėl
auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtinto Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo 17
punkto reikalavimais, buvo nutarta atšaukti auditorių kontrolierių Mindaugą Bartkų.
AVNT audito kokybės užtikrinimą vykdo atlikdama tyrimus, audito kokybės tikrinimus (toliau – tikrinimas), pažeidimo 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 peržiūros nebuvo atliekamos.
Atlikto audito kokybės užtikrinimo funkcijų pasiskirstymas tarp LAR ir AVNT, vadovaujantis Audito įstatymo nuostatomis, pavaizduotas 5 paveiksle.
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5 pav. LAR ir AVNT funkcijų pasiskirstymas, vykdant audito kokybės užtikrinimą, vadovaujantis Audito įstatymo, galiojusio nuo 2017 m. kovo 1 d., nuostatomis
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 suderinus su AVNT tvirtinimas

Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos nustatymas

Auditorių kontrolierių kandidatūrų parinkimas ir suderinus su AVNT tvirtinimas

Derinimas

Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos
nustatymas
Derinimas

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 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 (nurodymą) ir
(arba) poveikio priemonę (priemones) ir
jį (juos) ir (arba) ją
(jas) skiria

Nepritaria
LAR siūlymui
ir skiria kitą
nurodymą (nurodymus) ir
(arba) poveikio
priemonę (priemones)

Nepritaria peržiūros
rezultatams ir paveda auditoriui
kontrolieriui pakartotinai atlikti peržiūrą arba priimti
sprendimą atlikti tyrimą

Pritaria LAR
siūlymui atlikti
tyrimą
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LAR, nuo 2017 m. kovo 1 d. vadovaujantis Audito įstatymo nuostatomis suderinę su AVNT
tvirtina peržiūrų planus ir atsako už šių planų faktinį įvykdymą. Kokybės kontrolės komitetas sudarydamas 2020 metų peržiūrų planą, atsižvelgė, 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 per 3 metus. 2020 metų peržiūros buvo atliekamos vadovaujantis Finansinių
ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo nuostatomis. Vadovaujantis minėto
tvarkos aprašo 9 punktu, auditorius kontrolierius 2020 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 pažymėjimo
išdavimo dienos, jeigu laikotarpis nuo auditoriaus pažymėjimo išdavimo 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, kurių peržiūros ir (ar) tyrimo metu buvo nustatyta trūkumų – daugiau
kaip 3 metus).
Auditoriai kontrolieriai atlikdami 2020 metų peržiūras pagal Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo 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. Atlikdamas kitą rizika pagrįstą auditų atranką, auditorius kontrolierius galėjo įvertinti šiuos veiksnius:
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Vadovaudamasis Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašu, auditorius kontrolierius, tikrino su užduotimis susijusius dokumentus, kad:

6.1. Kokybės kontrolės komiteto veikla
Kokybės kontrolės komitetas savo veikloje vadovaujasi Audito įstatymu, LAR statutu, Finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo LAR tvarkos aprašu, Finansinių ataskaitų audito
kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašu, LAR prezidiumo nutarimais, Kokybės kontrolės komiteto darbo reglamentu, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo laikymosi
užtikrinimo tvarkos aprašu ir kitais su audito atlikimu susijusiais teisės aktais.
2020 m. peržiūros buvo atliekamos vadovaujantis Audito įstatymo nuostatomis, kurios numato, kad LAR nagrinėja peržiūrų ataskaitas ir prireikus siūlo AVNT skirti audito įmonei ar auditoriui 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 Audito įstatymo 44 str. 5 d. numatytus sprendimus (5 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 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;
priimti sprendimą skirti piniginę baudą.
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Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 14 Kokybės kontrolės komiteto posėdžių, kurių
metu buvo svarstoma dėl 2020 metų peržiūrų plano pakeitimo, 2020 metų auditorių ir audito įmonių peržiūrų ataskaitų, 2020 metų peržiūrų plano faktinio vykdymo, 2021 metų peržiūrų plano sudarymo, ir suderinus su AVNT jo tvirtinimo,
2021 metų peržiūrų plano pakeitimo, AVNT skirtų nurodymų auditoriams ir audito įmonėms vykdymo, 2020 metų auditorių kontrolierių pateiktų Pinigų plovimo
ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų laikymosi kontrolės
klausimynų.
Į 2020 metų peržiūrų planą buvo įtrauktos 29 audito įmonės ir 39 jose dirbantys auditoriai.
Iš viso buvo atliktos 25 audito įmonių ir 33 auditorių peržiūros.
6 audito įmonių peržiūros nebuvo atliktos, dėl šių priežasčių:

9 auditorių peržiūros nebuvo atliktos dėl šių priežasčių:
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3 lentelėje pateikta informacija apie auditorių ir audito įmonių atliktas peržiūras 2010–
2020 m.
3 lentelė. Informacija apie auditorių ir audito įmonių peržiūras

Laikotarpis

Audito įmonių, kurių
peržiūra buvo
atlikta, skaičius

Auditorių, kurių peržiūra
buvo atlikta,
skaičius

2021 m.2
2020 m.
2019 m.
2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.
2011 m.
2010 m.

21
25
35
43
25
45
23
31
31
42
21
45

37
33
31
50
35
70
59
39
44
68
24
65

Auditavo viešojo intereso
įmones

Ankstesniais laikotarpiais
buvo nustatyta trūkumų

Audito įmonių skaičius

Auditorių
skaičius

Audito įmonių skaičius

Auditorių
skaičius

6
7
2
6
8
2
6

12
43
3
9
15
2
13

4
4
7
8
10
6
10
2
6
5
1
12

9
7
11
14
13
7
13
2
7
11
1
14

2019–2020 m. atliktų peržiūrų metu nustatyti trūkumai pateikti 4 ir 5 lentelėse.
4 lentelė. 2019–2020 m. atliktų auditorių peržiūrų metu nustatyti trūkumai
Auditorių, kurių peržiūros metu nustatyta trūkumų, skaičius
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
Mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų
įstaigos auditas

2

2019 m.
Reikšmingi
Trūkumai
trūkumai
2
1
2
1

2020 m.
Reikšmingi
Trūkumai
trūkumai
2

2

1

2

1

2

4

2

1

1

1

3

6

2
1
1
1

3
3
2

7
4

1

1

1

Informacija pateikiama apie 2021 m. planuojamas atlikti peržiūras.
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Iš viso auditorių, kuriems nustatyti
trūkumai3:

2

4

0

7

Proc. auditorių4, kuriems nustatyti
trūkumai

6,45

12,90

0

21,21

5 lentelė. 2019–2020 m. atliktų audito įmonių peržiūrų metu nustatyti trūkumai
Sritys, kuriose peržiūrų metu nustatyta trūkumų
Vadovaujančiųjų atsakomybė už kokybės kontrolę audito įmonėje
Atitinkami etikos 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 trūkumai5:
Proc. audito įmonių6, kurioms nustatyti trūkumai

Audito įmonių, kurių peržiūros metu buvo nustatyta trūkumų, skaičius
2019 m.
Reikšmingi
Trūkumai
trūkumai

2020 m.
Reikšmingi
Trūkumai
trūkumai
2
2

2
1

1
4

3
5

2

2

4

2

5

0

6

5,71

14,29

0
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Kokybės kontrolės komitetas ataskaitiniu laikotarpiu priėmė šiuos sprendimus:
3 kartus, suderinus su AVNT, tvirtinti 2020 metų peržiūrų plano pakeitimai;
suderinus su AVNT, patvirtintas 2021 metų peržiūrų planas;
1 kartą, suderinus su AVNT, tvirtintas 2021 metų peržiūrų plano pakeitimas;
atlikus 2020 metų peržiūras:
✓
26 auditoriams konstatuota, kad peržiūros metu nenustatyta trūkumų;
✓
19 audito įmonių konstatuota, kad peržiūros metu nenustatyta trūkumų;
✓
7 auditoriams konstatuota, kad nustatyti trūkumai;
✓
6 audito įmonėms, konstatuota, kad nustatyti trūkumai;
✓
teikti siūlymai AVNT 6 auditoriams nurodyti papildomai kelti profesinę kvalifikaciją;
✓
teikti siūlymai AVNT 6 audito įmonėms nurodyti ištaisyti nustatytus trūkumus
įgyvendinant 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto (toliau – 1-asis
TKKS) nuostatas;
Pateikiamas auditorių, kurių peržiūrų metu buvo nustatyta trūkumų, skaičius, t. y. jeigu vieno auditoriaus keliose
srityse buvo nustatyta trūkumų, rašoma – vienas auditorius.
4
Procentas skaičiuotas nuo visų auditorių, kurių peržiūra einamaisiais metais buvo atlikta, skaičiaus.
5
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.
6
Procentas skaičiuotas nuo visų audito įmonių, kurių peržiūra einamaisiais metais buvo atlikta, skaičiaus.
3
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✓
teiktas siūlymas AVNT vienam auditoriui skirti įspėjimą;
AVNT pateikta 2020 metų peržiūrų plano įvykdymo ataskaita;
5 auditoriams pripažinta, kad jie įvykdė AVNT skirtus nurodymus;
6 audito įmonėms pripažinta, kad jos, vykdydamos AVNT nurodymus, pateikė LAR
informaciją apie minėto nurodymo įvykdymą, tačiau, ar tinkamai AVNT skirti nurodymai įvykdyti, nutarta įsitikinti kitos peržiūros metu;
atlikus peržiūrą, pripažinta, kad 1 audito įmonė įvykdė AVNT skirtą nurodymą;
25 audito įmonėms konstatuota, kad tikrinimo metu nenustatyta trūkumų dėl Pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo laikymosi;
LAR prezidiumui teikta Kokybės kontrolės komiteto veiklos ataskaita už laikotarpį
nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.
LAR prezidiumui teiktas Kokybės kontrolės komiteto 2021 metų darbo planas;
AVNT teiktas siūlymas 1 audito įmonei ir 2 auditoriams atidėti, jiems skirtų nurodymų vykdymą iki vienerių metų;
Paskelbti/ atnaujinti Kokybės kontrolės komiteto pranešimai:
✓
„Dėl audito bylos užbaigimo ir bylos dokumentų pateikimo auditoriams kontrolieriams“;
✓
„Dėl 1-ojo Tarptautinio kokybės kontrolės standarto nuostatų taikymo audito
įmonėje diegiant stebėsenos procesą“;
5 audito įmonėms nurodyta susitarti su auditoriais kontrolieriais dėl naujų 2020 metais vykdomų peržiūrų laikotarpių ir apie naujai susitartas datas informuoti Kokybės
kontrolės komitetą;
1 audito įmonei nurodyta susitarti su auditoriais kontrolieriais dėl naujų 2021 metais
vykdomų peržiūrų laikotarpių ir apie naujai susitartas datas informuoti Kokybės
kontrolės komitetą;
remiantis gautu skundu, buvo deleguotas auditorius kontrolierius, kad atliktų audito
įmonės atlikto atskyrimo sąlygų vertinimo patikrinimą;
1 audito įmonė įspėta, kad bus stabdomas minėtos audito įmonės pažymėjimo galiojimas, jeigu ji Audito įstatymo numatyta tvarka nesudarys sąlygų 2021 metais atlikti
peržiūros;
1 auditorius įspėtas, kad bus stabdomas minėto auditoriaus pažymėjimo galiojimas,
jeigu jis Audito įstatymo numatyta tvarka nesudarys sąlygų 2021 metais atlikti peržiūros;
kreiptasi į 3 audito įmones prašant pateikti papildomą informaciją arba papildomus
dokumentus;
atsakyta į vieno auditoriaus paklausimą;
atsižvelgiant į AVNT skirtus nurodymus, pritarta 3 audito įmonių pateiktiems trūkumų ištaisymo planams;
kreiptasi į Audito komitetą ir atkreiptas dėmesys į tai, kad galimai reikėtų atnaujinti
LAR interneto puslapyje skelbiamus auditoriaus išvados pavyzdžius, atsižvelgiant į
Audito įstatymo 32 straipsnio 3 dalies ir 35 straipsnio 4 dalies nuostatas;
kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos dėl išaiškinimo, ar asmuo, turėdamas nedarbingumo pažymėjimą,
išduotą dėl ligos ir minėtu nedarbingumo laikotarpiu dalyvaudamas nuotoliniu būdu
profesinės kvalifikacijos kėlimo kursuose, kuriuose asmuo dalyvavo, siekdamas įvykdyti teisės aktų nustatyta tvarka skirtą privalomą nurodymą papildomai kelti pro-
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fesinę kvalifikaciją, galimai pažeidė (nepažeidė) Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje numatytą elgesio nedarbingumo metu tvarką, nustatytą sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos
ir darbo ministro patvirtintose Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse;
kreiptasi į Etikos komitetą, kad įvertintų, ar auditorius savo veiksmais pažeidė profesinę etiką.
6 lentelė. LAR siūlyti sprendimai ir AVNT įvertinimai dėl LAR siūlomų sprendimų
bei priimti galutiniai sprendimai
LAR teiktas siūlymas AVNT įvertinimui
Apsvarsčius vienos audito įmonės peržiūros rezultatus buvo nutarta AVNT
teikti siūlymą nurodyti audito įmonei:
- iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinimui trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito įmonėje būtų laikomasi 1-ojo TKKS:
• 24 punkto reikalavimo, jog bent vieną kartą į metus audito įmonė iš visų
audito įmonės darbuotojų, kuriems taikomi atitinkami etikos reikalavimai
dėl nepriklausomumo, surinktų rašytinius patvirtinimus, kad jie atitinka
nepriklausomumo politiką ir procedūras;
• 32 punkto reikalavimo, jog audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras,
skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą, kad užduotys yra atliekamos pagal
profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir
kad audito įmonė ar užduoties partneris parengia ataskaitas, tinkamas pagal
aplinkybes;
• 48 punkto reikalavimo, jog audito įmonė turi įdiegti stebėsenos procesą,
skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios
su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai;
• 57 punkto reikalavimo, jog audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras,
pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento veikimo;
- įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones;
- iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti audito įmonės atsakingų asmenų rašytinius patvirtinimus, kad jie atitinka nepriklausomumo politiką ir procedūras, ir
dokumentus, įrodančius apie įvykdytą stebėsenos, įtraukiant užbaigtų užduočių
patikrinimą, procedūrą.
Apsvarsčius vienos audito įmonės peržiūros rezultatus buvo nutarta AVNT
teikti siūlymą nurodyti audito įmonei:
- iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinimui trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito įmonėje būtų laikomasi 1-ojo TKKS:
• 48 punkto reikalavimo, jog audito įmonė turi įdiegti stebėsenos procesą,
skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios
su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai ir į šį procesą turi būti įtrauktas periodinis bent vienos kiekvieno užduoties partnerio užduoties patikrinimą, kuris, vadovaujantis 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto A66 punktu, turi būti atliekamas ne rečiau
kaip kas trejus metus, taip pat užtikrinti, kad užduotį ar užduoties kokybės
kontrolės peržiūrą atliekantys asmenys nedalyvautų tikrinant užduotis;
• 53 punkto reikalavimo, jog bent vieną kartą per metus audito įmonė turi
informuoti užduoties partnerius ir kitus atitinkamus darbuotojus, įskaitant
audito įmonės administracijos vadovą arba, jeigu būtina, partnerių valdybą
apie audito įmonės kokybės kontrolės sistemos stebėsenos rezultatus;

AVNT įvertinimas ir galutinis
AVNT priimtas sprendimas
AVNT pritarė.

AVNT pritarė.
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- įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones;
- iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti dokumentus, įrodančius apie audito įmonėje įvykdytą stebėsenos, įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimą, procedūrą, kuri neprieštarautų 1-ojo TKKS reikalavimams.
Apsvarsčius vienos audito įmonės peržiūros rezultatus buvo nutarta AVNT
teikti siūlymą nurodyti audito įmonei:
- iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinimui trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatyta, kad audito įmonė
atnaujins savo kokybės kontrolės vadovą ir užduočių atlikimo metodiką, taip,
jog minėti dokumentai atitiktų 1-ojo TKKS, TAS nuostatas ir vykdomas audito
procedūras bei numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito įmonėje būtų
laikomasi 1-ojo TKKS:
• 32 punkto reikalavimo, jog audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras,
skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą, kad užduotys yra atliekamos pagal
profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir
kad audito įmonė ar užduoties partneris parengia ataskaitas, tinkamas pagal
aplinkybes;
• 48 punkto reikalavimo, jog audito įmonė turi įdiegti stebėsenos procesą,
skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios
su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai ir į šį procesą turi būti įtrauktas periodinis bent vienos kiekvieno užduoties partnerio užduoties patikrinimą, kuris vadovaujantis 1-ojo TKKS
A66 punktu turi būti atliekamas ne rečiau kaip kas trejus metus, taip pat
užtikrinti, kad užduotį ar užduoties kokybės kontrolės peržiūrą atliekantys
asmenys nedalyvautų tikrinant užduotis;
• 53 punkto reikalavimo, jog bent vieną kartą per metus audito įmonė turi
informuoti užduoties partnerius ir kitus atitinkamus darbuotojus, įskaitant
audito įmonės administracijos vadovą arba, jeigu būtina, partnerių valdybą
apie audito įmonės kokybės kontrolės sistemos stebėsenos rezultatus;
- įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones;
- iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti dokumentus, įrodančius apie audito įmonėje įvykdytą stebėsenos, įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimą, procedūrą, kuri neprieštarautų 1-ojo TKKS reikalavimams.
Apsvarsčius vienos audito įmonės peržiūros rezultatus buvo nutarta AVNT:
- sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą vieneriems metams nuo
sprendimo įsigaliojimo dienos ir vadovaujantis Audito įstatymo 56 straipsnio 3
dalies 1 punktu nurodyti audito įmonei, pasibaigus minėtos audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminui, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną
LAR pateikti dokumentus patvirtinančius, kad audito įmonė atitinka visus Audito įstatymo reikalavimus, keliamus audito įmonėms.
Apsvarsčius vieno auditoriaus peržiūros rezultatus buvo nutarta AVNT teikti šį
siūlymą:
- nurodyti auditoriui papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2021 m.
gruodžio 30 d. išklausyti 40 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų
TAS tema, bei apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.
Apsvarsčius dviejų auditorių peržiūros rezultatus buvo nutarta AVNT teikti
šiuos siūlymus:
- nurodyti auditoriui papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2021 m.
gruodžio 30 d. išklausyti 16 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų
TAS tema, bei apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.
Apsvarsčius vieno auditoriaus peržiūros rezultatus buvo nutarta AVNT teikti šį
siūlymą:
- nurodyti auditoriui papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2021 m.
gruodžio 30 d. išklausyti 24 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų
TAS tema, bei apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.

AVNT pritarė.

Audito įmonė pateikė prašymą
išbraukti iš audito įmonių sąrašo,
todėl LAR prezidiumas nutarė siūlyti AVNT nesvarstyti Kokybės
kontrolės komiteto siūlymo.
AVNT pritarė.

AVNT pritarė.

AVNT pritarė.
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Apsvarsčius vieno auditoriaus peržiūros rezultatus buvo nutarta AVNT teikti šį
siūlymą:
- auditoriui pareikšti įspėjimą.

Auditorius pateikė prašymą išbraukti iš auditorių sąrašo, todėl
LAR prezidiumas nutarė siūlyti
AVNT nesvarstyti Kokybės kontrolės komiteto siūlymo.

Ataskaitiniu laikotarpiu AVNT informavo LAR apie 3 audito įmonių ir 3 auditorių tyrimus bei AVNT priimtus sprendimus po tyrimo:
1 auditoriui pareikštas įspėjimas;
1 auditoriui nurodyta papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2021 m. gruodžio
31 d. išklausyti 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų TAS tema bei apie
nurodymo įvykdymą informuoti LAR;
1 auditoriui nurodyta papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2021 m. gruodžio 31
d. išklausyti 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų audito tema bei apie nurodymo įvykdymą informuoti LAR.
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7. KVALIFIKACINIAI AUDITORIAUS EGZAMINAI
Vadovaujantis Audito įstatymu, LAR yra pavesta ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus rengti egzaminus. LAR kiekvienais metais vieną kartą metuose rengia šiuos penkis egzaminus:
bendrąjį, teisės, mokesčių, apskaitos ir audito. Vadovaujantis Kvalifikacinių Lietuvos auditorių
rūmų narių egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašu, asmenų, siekiančių gauti auditoriaus pažymėjimą, dokumentai dėl einamųjų metų egzaminų laikymo priimami kiekvienais metais
nuo balandžio 1 d. iki balandžio 20 d.
Įvertinęs asmenų pateiktus dokumentus, taip pat atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 13 d.
LAR prezidiumo nutarimą, LAR direktorius priėmė sprendimą leisti 33 kandidatams į auditorius
(iš 33 kandidatų į auditorius) 2021 m. laikyti egzaminus.
2021 m. 33 kandidatai į auditorius pateikė prašymus laikyti šiuos egzaminus:

6 paveiksle pateikta, kaip nuo 2011 m. iki 2021 m. kito kandidatų į auditorius, kuriems leista
laikyti egzaminus, skaičius.
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6 pav. Kandidatų į auditorius skaičius, kuriems buvo leista laikyti egzaminus
2011 – 2021 metų laikotarpiu

2020 m. kandidatai į auditorius laikė
šiuos egzaminus:

2021 m. kandidatai į auditorius laikė
šiuos egzaminus:

2021 m. gegužės 13 d. LAR prezidiumas, atsižvelgdamas į šalyje įvestas COVID-19 pandemijos valdymo priemones ir nustatytus ribojimus vykdant veiklas, susijusias su neformaliu suaugusiųjų švietimu, patikslino kvalifikacinių auditoriaus egzaminų 2021 metų sesijos grafiką, pagal
kurį 2021 metais iki ataskaitinių metų pabaigos (2021 m. rugpjūčio 31 d.) buvo surengtas mokesčių
egzaminas (2021 m. rugpjūčio 23 d.) ir 3 kandidatams į auditorius LAR prezidiumo nutarimu užskaitytas bendrasis egzaminas. Teisės, apskaitos ir audito egzaminai surengti atitinkamai 2021 m.
rugsėjo 13 d., spalio 4 ir 25 d.
7 paveiksle matyti, kaip kito kandidatų į auditorius, laikiusiųjų egzaminus, skaičius nuo
2011 m. iki 2021 m
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7 pav. Kandidatų į auditorius, laikiusiųjų egzaminus, skaičius
2011 – 2021 metų laikotarpiu

Egzaminą laikiusių asmenų darbai vertinami pagal Egzaminų komisijos patvirtintą užduočių
vertinimo metodiką, kurioje nurodyta, kiek balų vertinama kiekviena užduotis. Egzaminų įvertinimus tvirtina Egzaminų komisija.
2021 m. bendrasis egzaminas buvo užskaitytas 3 kandidatams į auditorius (100 proc.), teisės
egzaminą (vyko 2021-09-13) laikė 9 kandidatai į auditorius, išlaikė 5 (56 proc.), mokesčių egzaminą (vyko 2021-08-23) iš 7 laikiusių kandidatų į auditorius išlaikė 4 (57 proc.), apskaitos egzaminą (vyko 2021-10-04) – iš 7 išlaikė 4 (57 proc.), audito egzaminą (vyko 2021-10-25) iš 8 laikiusių kandidatų į auditorius išlaikė 5 (63 proc.).
8 paveiksle matyti, kaip kito egzaminų išlaikymo procentas nuo 2011 iki 2021 metų.

37

8 pav. Egzaminų išlaikymo procentas 2011 – 2021 metų laikotarpiu

Ataskaitiniais metais (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.) 3 kandidatams
į auditorius buvo išduotas auditoriaus pažymėjimas.
9 paveiksle matyti, kaip kito egzaminus išlaikiusių asmenų, kuriems išduotas auditoriaus
pažymėjimas, skaičius nuo 2011 iki 2021metų (2021 m. rugsėjo 30 d. duomenys).
9 pav. Egzaminus išlaikiusių asmenų, kuriems išduotas auditoriaus pažymėjimas, skaičiaus
kitimas 2011–2021 metų laikotarpiu
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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, ataskaitiniais metais jos
patvirtintos jau po pirmojo teikimo.

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:

2020 m. rugsėjo 25 d. LAR prezidiumo posėdyje buvo patvirtintas Etikos komiteto teiktas
ataskaitinio laikotarpio Etikos komiteto darbo planas. Šiame plane buvo numatyti 2 pagrindiniai
uždaviniai:
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Siekti, kad audito įmonės ir auditoriai tinkamai laikytųsi TBF Buhalterių profesionalų
etikos kodekso principų.
Būti atskaitingais LAR prezidiumui ir visuotiniam LAR narių susirinkimui.
Pirmajam uždaviniui įgyvendinti Etikos komitetas naudoja šias priemones:
Teikia informaciją LAR naujienose aktualiais auditoriaus profesinės etikos klausimais.
Vertina gautą informaciją ir dokumentus apie tai, kaip LAR nariai laikosi TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso.
Teikia išaiškinimus į paklausimus LAR prezidiumui, Auditorių garbės teismui ir kitiems LAR komitetams auditoriaus profesinės etikos klausimais.
Vykdant šias Komiteto uždavinius, pagrindinės veiklos kryptys yra:
tobulinti etiško elgesio audito srityje reglamentavimą;
bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, siekiant teisės aktų vykdymo aiškumo;
3)
šviesti visuomenę, aiškinant etiško elgesio audito srityje reglamentavimą;
4)
skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, ugdant etišką elgesį audito srityje,
svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 6 Komiteto posėdžiai. Komitetas per ataskaitinį laikotarpį
nagrinėjo šiuos atvejus, susijusius su auditorių profesine etika:
1) EK darbo plano tvirtinimas
Etikos komiteto nariai svarstė Etikos komiteto darbo plano projektą nuo 2020-09-01 iki
2021-08-31, kurį parengė LAR administracija pagal ankstesnę praktiką. Komiteto nariai pateikė
pastabas dėl plano įgyvendinimo terminų bei bendradarbiavimo su valstybės institucijomis ir kitomis profesinėmis organizacijomis.
2) EK veiklos ataskaitos tvirtinimas
Etikos komiteto nariai svarstė Etikos komiteto veiklos ataskaitą nuo 2019-09-01 iki 202008-31. Komiteto nariai pateikė pastabas dėl Etikos komiteto posėdžių, įvykusių iki šios sudėties
Komiteto darbo pradžios, ir šiuose pasėdžiuose nagrinėtų klausimų.
3) Dėl LAR kokybės kontrolės komiteto paklausimo, įvertinant auditoriaus profesinę
etiką
Komitetas gavo paklausimą iš LAR kokybės kontrolės komiteto dėl auditoriaus, kuriame
prašoma įvertinti, ar Auditorius savo veiksmais pažeidė profesinę etiką, tokioje situacijoje:
• 2020 m. buvo suplanuota atlikti Audito įmonės ir joje dirbančių (dirbusių) Auditorių finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrą;
• Auditorius atsižvelgdamas į išduotą nedarbingumo pažymėjimą informavo Lietuvos auditorių rūmus apie savo ligą ir kad 2020 metais suplanuotai Audito įmonės ir joje dirbančių (dirbusių) Auditorių finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrai sąlygas sudarys, kai pasveiks;
• Auditorius nedarbingumo laikotarpiu dalyvavo nuotoliniu būdu LAR organizuojamuose
kvalifikacijos kėlimo kursuose, siekdamas įvykdyti nurodymą papildomai kelti profesinę kvalifikaciją.
• Auditorius selektyviai vienu atveju nedarbingumo laikotarpiu vykdė veiklą (auditoriaus
įsipareigojimus) ir dalyvavo LAR organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, o kitu atveju
nedarbingumo laikotarpį nurodo, kaip priežastį, dėl ko laiku negali būti atlikta audito įmonės ir
joje dirbančių (dirbusių) auditorių finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūra.
Komitetas, išnagrinėjęs paklausimo medžiagą, nusprendė, kad auditorius nedarbingumo laikotarpiu dalyvaudamas nuotoliniu būdu LAR organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose
nepažeidė auditorių profesinių etikos reikalavimų.
1)
2)
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4) Dėl Auditoriaus prašymo išdėstyti trūkstamas kvalifikacijos kėlimo valandas
Komiteto nariai gavo Auditoriaus prašymą, atsižvelgiant į force majeure ir pareiškėjo amžių,
kuriame jis prašo išdėstyti trūkstamas kvalifikacijos kėlimo valandas išklausyti 2021–2022 m.
Ankstesniu sprendimu Komitetas buvo įpareigojęs Auditorių trūkstamas valandas išklausyti
per tris metus (2020 m., 2021 m., 2022 m. ) su sąlyga, kad per 2020 m. ir 2021 m. bus išklausyta
ne mažiau kaip po 1/3 trūkstamų kvalifikacijos kėlimo valandų, ir per 2020–2022 netus papildomai
išklausytos trūkstamos valandos už 2017–2019 m. laikotarpį, nebus įskaitytos į klausytų valandų
skaičių už 2018–2020 m., 2019–2021 m., 2021–2023 m., trimečius bei įspėjant, kad per šiuos
trimečius auditorius privalo išklausyti po 120 val.
Susipažinę su papildomomis aplinkybėmis, Komiteto nariai nusprendė, kad LAR administracijos rengiami kvalifikacijos kėlimo kursai pandemijos metų rengiami nuotoliniu būdu ir Auditoriaus amžius negali būti papildomo atidėjimo pagrindas.
5) Dėl auditorių kvalifikacijos kėlimo 2018–2020 m.
Etikos komiteto nariai informuojami, kad LAR prezidiumas 2021 m. balandžio 8 d. vykusiame posėdyje svarstė klausimą dėl auditorių 2018–2020 metų kvalifikacijos kėlimo rezultatų ir
priėmė nutarimus, susijusius su Etikos komiteto vykdoma veikla:
5.2.3. Auditorius, kurie per 2018–2020 m. išklausė 120 val., t. y. įvykdė LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimą (per kiekvienus vienus paskui
kitą einančius 3 metus išklausyti ne mažiau kaip 120 valandų kursų), tačiau neįvykdė LAR narių
profesinės kvalifikacijos tvarkos aprašo 7.1 punkto reikalavimo (iš 120 valandų kursų išklausyti
ne mažiau kaip 48 valandas (40 proc. visų valandų) iš programos I dalyje išvardintų temų sąrašo)
ir 2017–2019 m. taip pat neįvykdė šio teisės akto reikalavimo bei buvo įspėti, kad, neįvykdžius
pastarojo reikalavimo ir 2018–2020 m., bus laikoma, kad auditorius neįvykdė teisės aktų nustatytų
kvalifikacijos kėlimo reikalavimų, siūloma perduoti Etikos komitetui įvertinti, ar šie auditoriai
nepažeidė TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso.
2021 m. gegužės 20 d. Komiteto posėdyje Komiteto nariai, išnagrinėję pateiktą informaciją,
priėmė nutarimus pagal kiekvieną atskirą svarstomą auditorių:
• dėl trijų auditorių, kurie neįvykdė Tvarkos aprašo 7.1 punkto reikalavimo (iš 120 valandų
kursų išklausyti ne mažiau kaip 48 valandas (40 proc. visų valandų) iš programos I dalyje išvardintų temų sąrašo) ir 2017–2019 m. taip pat neįvykdė šio teisės akto reikalavimo bei buvo įspėti,
kad, neįvykdžius pastarojo reikalavimo ir 2018–2020 m., bus laikoma, kad šie auditoriai neįvykdė
teisės aktų nustatytų kvalifikacijos kėlimo reikalavimų, Etikos komitetas teikė rekomendaciją Prezidiumui įspėti, kad per ateinantį trimetį 2019–2021 m. būtų išklausyta ne mažiau kaip 48 valandos
(40 proc. visų valandų) iš programos I dalyje išvardintų temų sąrašo;
• dėl dviejų auditorių, kurie 2018–2020 m. neįvykdė Audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies
2 punkto reikalavimo, teikti rekomendaciją Prezidiumui įpareigoti auditorius trūkstamas kvalifikacijos kėlimo valandų išklausyti per 2021 metus su sąlyga, kad per 2021 metus papildomai išklausytos trūkstamos valandos už 2018–2020 m. laikotarpį, nebus įskaitytos į išklausytų valandų
skaičių už 2019–2021 m., 2020–2022 m. ir 2021–2023 m. trimečius bei įspėjant, kad per šiuos
trimečius šie auditoriai privalo išklausyti po 120 val.;
• dėl dviejų auditorių, kurie 2018–2020 m. neįvykdė LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 36 str. 2 dalies 2 punkto reikalavimo bei pažeidė TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso
150.1–150.2 ir 130.1–130.6 dalyse apibrėžtus profesionalaus elgesio bei profesinės kompetencijos
ir reikiamo atidumo principus, Etikos komitetas teikė rekomendaciją LAR prezidiumui perduoti
šiuos 2 auditorius LAR garbės teismui;
• dėl vieno auditoriaus, kuris 2018–2020 m neįvykdė Audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies
2 punkto reikalavimo, Etikos komitetas teikė rekomendaciją Prezidiumui įpareigoti šį auditorių
trūkstamas kvalifikacijos kėlimo valandas išklausyti per 2021 metus su sąlyga, kad per 2021 metus
papildomai išklausytos trūkstamos valandos už 2018–2020 m. laikotarpį, nebus įskaitytos į išklausytų valandų skaičių už 2019–2021 m., 2020–2022 m. ir 2021–2023 m. trimečius bei įspėjant, kad
per šiuos trimečius auditorius privalo išklausyti po 120 val.;
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• dėl vieno auditoriaus, kuris 2018–2020 m. neįvykdė Audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimo, Etikos komitetas teikė rekomendaciją Prezidiumui įpareigoti šį auditorių trūkstamas kvalifikacijos kėlimo valandų išklausyti per 2021 metus su sąlyga, kad per 2021
metus papildomai išklausytos trūkstamos valandos už 2018–2020 m. laikotarpį, nebus įskaitytos į
išklausytų valandų skaičių už 2019–2021 m., 2020–2022 m. ir 2021–2023 m. trimečius bei įspėjant, kad per šiuos trimečius auditorius privalo išklausyti po 120 val. Bet atsižvelgiant į tai, kad šis
auditorius pateikė prašymą dėl narystės LAR ir auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo,
šis nutarimas netenka galios jeigu LAR narystės komisija tenkins pateiktą auditoriaus prašymą.
6) Dėl skundo ir AVNT prašymo įvertinti galimus Etikos kodekso pažeidimus.
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – AVNT) raštu perdavė Lietuvos auditorių rūmams skundą dėl Audito
įmonės ir Auditoriaus veiksmų, susijusių su Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų auditu. Kartu
su skundu buvo pateikti papildomi dokumentai, taip pat nurodytos aplinkybės, kad Auditorius galimai siekė perimti Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą ir pasirašė sutartį dėl Bendrovės
2020 m. finansinių ataskaitų audito. Pareiškėjas prašė, kad šalia kitų skunde pateiktų prašymų būtų
įvertinta, ar Auditorius nepažeidė Buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų.
Komitetas susipažinęs su skundo medžiaga, posėdyje įvykusiame 2021 m. gegužės 20 d.,
perkėlė šio klausimo svarstymą į kitą Etikos komiteto posėdį į 2021 m. birželio 3 d., ir nusprendė
į šį posėdį pakviesti Auditorių. 2021 m. birželio 3 d. vykusiame Etikos komiteto posėdyje buvo
išklausyta Auditoriaus pozicija.
Birželio 9 d. posėdyje Komiteto nariai konstatavo, kad iš esmės Auditoriaus pateikti paaiškinimai neprieštarauja kitai turimai informacijai bei suformulavo nuomonę, kuri toliau pateikiama
nuasmenintai: „remiantis AVNT persiųstais dokumentais bei išklausius Auditoriaus paaiškinimus,
nustatyta, kad pareiškime minimas susitikimas su Bendrovės direktoriumi ir vyr. buhaltere įvyko,
tačiau nėra pagrindo teigti, jog šis susitikimas vyko Auditoriaus inciatyva bei traktuotinas kaip jo
kryptingi veiksmai perimti Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą. Atsižvelgiant į aukščiau
išdėstytą, negalima konstatuoti, kad Auditorius savo veiksmais pažeidė Tarptautinės buhalterių
federacijos Buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatas. Tačiau Etikos komitetas rekomenduoja ateityje Auditoriui atidžiau vertinti su profesinės veiklos vykdymu susijusias aplinkybes ir
atliekant veiksmus bei darant sprendimus, iš anksto vertinti grėsmes pagrindiniams Auditoriaus
etikos principams bei nepriklausomumui ir siekti jas sumažinti iki priimtino lygio pritaikius tinkamas apsaugos priemones. Tokiu būdu būtų išvengiama nepagrįstų prielaidų dėl Auditoriaus nepakankamai profesionalaus elgesio susidarymo.“.

42
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:

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 6 Audito komiteto posėdžiai. Audito komiteto posėdžiuose
svarstyti šie svarbiausi klausimai:
1)
Dėl subsidijų nuo Covid-19 nukentėjusioms įmonėms ir su tuo susijusių audito
paslaugų
Komiteto nariai atsižvelgė į tai, kad 2021 m.
Audito komitetas parengė pranešimą,
balandžio 15 d. LRV priėmė nutarimą Nr. 230 dėl jog siekiant įgyvendinti VMI rašte minimus
subsidijų nuo Covid-19 labiausiai nukentėjusioms reikalavimus, t.y. pateikti audito išvadą aįmonėms skyrimo, o tvarkos apraše numatyta, kad pie pelno (nuostolių) ataskaitą, parengtą paį subsidijas pretenduojančios įmonės turėtų pa- gal audituojamos įmonės taikomus bendteiktų audituotas ataskaitas iki 2021-07-31.
ruosius apskaitos principus (VAS arba
Komiteto narių buvo prašoma išreikšti nuo- TFAS), bei papildomą finansinę informamonę šiais klausimais:
ciją pagal VMI reikalavimus bei gautą VMI
1.
Kas turima omenyje teigiant kad a- paaiškinimą kaip paminėta aukščiau, auditaskaitos turi būti audituojamos. Ypač ką daryti torius turėtų vadovautis 805 TAS (perstais atvejais, kai pagal Finansinių ataskaitų audito varstytas) – specialūs svarstymai – atsįstatymą auditas įmonėmis neprivalomas. T.y., ar kirų finansinių ataskaitų ir konkrečių fitokiais atvejais reikalinga atlikti pilną finansinių nansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ar
ataskaitų auditą, ar pakanka auditoriui atlikti straipsnių auditas bei 800 TAS (persveiksmus pagal sutartas procedūras ir pateikti varstytas) – specialūs svarstymai – pagal
nuomonę, ar pareiškėjas atitinka tvarkos aprašo specialios paskirties tvarką parengtų fireikalavimus;
nansinių ataskaitų auditas.
2.
Pasisakyti dėl ypatingai trumpo 0731 termino;
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3.
Atsižvelgti į tai, kad dalis įmonių
nustatytais terminais gali ir nespėti, nes lieka kiek
daugiau nei 2 mėnesiai pasirinkti auditorių, pasirašyti sutartį, atlikti procedūras. Pasiūlyta apsvarstyti galimybę siūlyti terminą pratęsti, turint omenyje, kad subsidijos bus skiriamos iki metų pabaigos.

Remdamasis Finansų ministerijos pateikta informacija, komitetas taip pat konstatuoja, jog nėra tikslinga įmonėms į tokią
pelno (nuostolių) ataskaitą įtraukti palyginamosios informacijos (nes finansinė informacija joje bus ne už įprastus finansinius
metus), atitinkamai apraše nustatytas audito
reikalavimas neapima lyginamosios informacijos.

2)
Dėl audito darbo dokumentų saugojimo termino
Buvo iškeltas klausimas dėl audito darbo doKomitetas nusprendė, kad 10 metų
kumentų saugojimo termino. Šiuo metu dokumen- saugojimo terminas yra tinkamas, kadangi
tai saugomi vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo ar- 6 metų terminas yra per trumpas ir minimachyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugo- lus saugojimas turėtų būti ne mažiau kaip 7
jimo terminų rodykle ir jų saugojimo terminas yra metai. Taip pat vis daugiau dokumentų
10 metų.
skaitmenizuojami, todėl termino sutrumpiAudito komiteto nariams buvo siū- nimas nesudarys esminių palengvinimų.
loma apsvarstyti, jog viršenybė galėtų būti teikiama 1-ajam tarptautiniam kokybės kontrolės
standartui ir Finansinių ataskaitų audito įstatymui.
Finansinių ataskaitų audito įstatymo 42 str. numato, kad „...finansinių ataskaitų audito kokybės
peržiūros organizuojamos taip, kad ne rečiau kaip
kartą per 6 metus būtų patikrinti visi ne viešojo intereso įmonių auditoriai ir audito įmonės”.

3)
Dėl susijusių su Tarptautinių audito standartų aiškinimo auditorių atliekamoms procedūroms bei jų apimčiai.
Lietuvos auditorių rūmai buvo gavę
prašymą dėl informacijos pateikimo iš Advokatų profesinė bendrijos, kuriuo buvo
prašoma pateikti išaiškinimą atsakant į tokius klausimus:
1. Jeigu auditas yra vykdomas pagal
Tarptautinius audito standartus (toliau TAS), ar auditorius atlieka procedūras:
1.1. Kuriomis įvertintų ar Bendrovėje reikšmingi sandoriai su susijusiomis

Komitetas nusprendė, kad pilnam ir išsamiam klausimo išnagrinėjimui trūksta informacijos ir platesnio situacijos aprašymo, tačiau parengė
atsakymą, konstatuodamas, kad:
1. 550-asis tarptautinis audito standartas
nustato auditoriaus atsakomybę atliekant susijusių
šalių sandorių auditą.
2. 705-asis tarptautinis audito standartas apibrėžią auditoriaus atsakomybę modifikuojant
nuomonę bei numato su tuo susijusias procedūras.
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šalimis sudaromi vadovaujantis „ištiestosios rankos“ principu?
1.2. Siekiant įvertinti susijusių šalių
sandorius, dėl kurių kyla tikras ar menamas
interesų konfliktas?
2. Jeigu auditorius, vykdydamas auditą pagal TAS, nustatytų reikšmingus susijusių šalių
sandorius, neatitinkančius Bendrovės įprastinės veiklos pobūdžio ir kurie
nėra atskleisti finansinėse ataskaitose, ar
tokiu atveju būtų modifikuojama nuomonė
apie finansines ataskaitas?
3. Ar galima teigti, jog nėra reikšmingų sandorių tarp susijusių šalių, sudarytų nesivadovaujant „ištiestosios rankos“
principu, jeigu auditoriaus nuomonė apie
finansines ataskaitas yra besąlyginė?

Nuomonės modifikavimas yra auditoriaus profesinis vertinimas, o toks sprendimas priimamas priklausomai nuo auditoriaus atliktų veiksmų bei surinktos informacijos, reikalingos profesiniam
sprendimui priimti. AK nariai nėra pilnai susipažinę su atliktu auditu ir surinktais audito įrodymais, todėl negali komentuoti ir nekomentuoja ar
konkrečiu atveju nuomonė turi būti modifikuojama.
3. Kaip detaliau apibrėžta 200 TAS, audito
tikslas yra pareikšti nuomonę ar finansinės ataskaitos kaip visuma pateikia tikrą ir teisingą vaizdą
pagal pasirinktus apskaitos standartus, todėl turėtų
būti žiūrima į konkrečius pasirinktus apskaitos
standartus dėl reikalavimų susijusių šalių sandorių
apskaitai, įskaitant atskleidimo reikalavimus finansinėms ataskaitoms.

4)
Dėl Lietuvos pozicijos dėl bendrovių tvarumo atskaitomybės formavimo.
Buvo gautas paklausimas iš Finansų miAudito komiteto nariai nusprendė teikti
nisterijos apie Lietuvos poziciją dėl bendrovių tokius pagrindinius pastebėjimus:
tvarumo atskaitomybės formavimo, kuriame
•
Atsižvelgiant į tai, jog numabuvo įvardintos šios aktualios temos:
toma, kad paslaugas teikti gali ne tik licenci•
Įvedamos tam tikros su tvarumo juoti auditoriai, komitetas išskyrė atsirandanatskaitomybe susijusios sąvokos (pvz., „sustai- čią riziką dėl kokybės užtikrinimo ir dėl vienability matters“, „sustainability reporting“, nodo formato išvadų pateikimo;
„intangibles”, “intellectual, human, and social
•
Atkreiptas dėmesys, jog 12 mėand relationship capital“);
nesių laikotarpis informacijos paskelbimui yra
•
Išplečiama atskaitomybės reika- ilgas l, per tokį ilgą laiko tarpą informacija pralavimų taikymo sritis, įtraukiant papildomas į- randa savo vertę;
mones, t. y. visas dideles (LT tokių įmonių
•
Papildomai išskirti riboto užtikbūtų apie 325) ir listinguojamas įmones (išsky- rinimo aspektą pagal 3000 TAS, kadangi tai
rus listinguojamas labai mažas įmones);
padėtų užtikrinti, jog vienodą procedūrų tai•
Detalizuojama informacija, kurią kymą ES šalyse;
įmonės turėtų teikti, ir reikalaujama, kad jos
•
Plačiau išaiškinti, kokia atsakoteiktų ataskaitas pagal privalomus ES tvarumo mybė tenka auditoriui, kuris atlieka finansinių
atskaitomybės standartus (būtų parengti stan- ataskaitų auditą, tačiau nepareiškia nuomonės
dartai, kuriais privalėtų vadovautis visos įmo- dėl tvarumo ataskaitų.
nės, kurioms taikomas šis pasiūlymas, mažoms
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ir vidutinėms įmonėms būtų parengtas atskiras
specialus standartas);
•
Nustatomas ataskaitos teikimo
skaitmeninis formatas (informacijos apdorojimas mašininiu būdu (XHTML formatu);
•
Pasiūlyme pateikiamos pakoreguotos ir papildytos auditoriaus ir audito įmonės kompetencijos, kurios apims ne tik finansinių ataskaitų auditą, bet ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimą;
•
Atsižvelgiant į naujų kompetencijų poreikį auditoriams numatomi papildomi
kvalifikaciniai reikalavimai;
•
Reikalaujama, kad auditorius riboto užtikrinimo (limited assurance) pagrindu
pareikštų nuomonę dėl tvarumo atskaitomybės
atitikties Apskaitos direktyvos 34 straipsnio 1
dalies a punkto ii papunktyje nurodytiems dalykams;
•
EK turės nustatyti užtikrinimo
standartus pagal Audito direktyvos keitimo
26a str.;
•
auditorių ir audito įmonių priežiūros sistema turės apimti ir auditorių, audito
įmonių suteiktų užtikrinimo paslaugų priežiūrą;
•
Nustatoma aiški bendrovių atsakomybė už bendrovių tvarumo atskaitomybės
pažeidimus (pvz., viešas įspėjimas, kuriame
būtų nurodomas fizinis asmuo arba juridinis
asmuo ir pažeidimo pobūdis, nurodymas nutraukti pažeidimą, piniginės sankcijos);
•
Europos vertybinių popierių ir
rinkų institucija (angl. European Securities and
Markets Authority) turės parengti gaires nacionalinėms kompetentingoms institucijoms dėl įmonių tvarumo atskaitomybės priežiūros.
Audito komiteto narių buvo prašoma pateikti pastabas dėl Lietuvos pozicijos dėl bendrovių tvarumo atskaitomybės formavimo.
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5)
Dėl audito užduoties nustatant įmonės kapitalo investicijų vertę
Buvo gautas auditoriaus paklausimas, kuAudito komiteto nariai nusprendė, atriuo prašoma išaiškinti procedūras, taikomas au- naujinti Audito komiteto pranešimą dėl įmoditoriaus išvadai dėl įmonės kapitalo investicijų, nės kapitalo investicijų LAR svetainėje.
parengti.
Paklausėjas teiravosi kokiu standartu turėtų
būti vadovaujamasi teikiant šias paslaugas, kokia
galėtų būti pavyzdinė auditoriaus išvada bei per
kokį laikotarpį kapitalo investicijos turi būti atliktos, siekiant atitikti 2019-10-30 VRM Ministro
įsakymo Nr. 1V-890 8.8. punkte nurodytą aplinkybę.
6)
Dėl Teisingumo ministerijos parengtų ANK pakeitimų.
Birželio 7 d. LAR gavo informaciją, jog FiKomiteto nariai nusprendė teikti panansų ministerija gavo kvietimą dalyvauti LRS siūlymą atskiru punktu sukurti nuobaudą dėl
Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) posėdyje, audito neatlikimo arba audito išvados nepakuriame buvo numatyta svarstyti Teisingumo teikimo registrų centrui, įmonėms, kurios
ministerijos parengtus ANK pakeitimus. Kaip privalo audituotis.
vienas iš pakeitimų - siūlomos keisti ANK 223
str. 2 d. nuostatos.
Audito komiteto narių buvo prašoma pateikti pastabas šiuo klausimu.

7)
Dėl viešai konsultacijai pateiktų VERT teisės aktų projektų
Komiteto nariai informuojami, kad
Audito komitetas 2021 m. liepos 8 d. poVERT viešai konsultacijai pateikė šiuos teisės sėdyje susipažino su Valstybinės energetikos
aktų projektus:
reguliavimo tarnybos (toliau – VERT) viešai
•
Šilumos sektoriaus įmonių aps- konsultacijai pateiktais teisės aktų projektais ir
kaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reika- pateikė šias pastabas:
Audito komiteto nuomone nuostatos, jog
lavimų aprašo pakeitimo projektą
•
Energetikos, geriamojo vandens „audito ataskaitoje nurodytos metinių regutiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuo- liuojamosios veiklos ataskaitų klaidos privalo
tekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo būti ištaisytos ir Tarybai pateiktos patikslintos
metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitos“
taisyklių pakeitimo projektą
•
Šilumos gamybos, perdavimo, praktinis įgyvendinimas nėra pakankamai aišpardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskai- kus, kadangi nėra aiškiai suformuluota, ar tai
tomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų ap- reiškia ir pakartotinos audito išvados/faktinių
tarnavimo veiklų lyginamosios analizės ap- pastebėjimų ataskaitos išleidimą. Norėtumėm
pabrėžti, kad audito išvados perleidimas nėra
rašo pakeitimo projektą.
geriausia taikytina praktika tokiais atvejais ir
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•
Dėl geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo.

mes siūlome jums apsvarstyti alternatyvą: tikslinti minėtų punktų formuluotes taip, kad būtų
nedviprasmiškai nurodyta, jog Ūkio subjektas
privalo ištaisyti auditoriaus pastebėtas klaidas
ir atsižvelgti į pastabas (kiek tai yra praktiškai
įmanoma) ir turi pateikti VERT reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinį su audito išvada/
audito patikros ataskaita apie faktinius pastebėjimus (t.y. audituojama galutinė pakoreguota ataskaita ir tik apie ją leidžiama audito
išvada/pateikiama faktinių pastebėjimų ataskaita).

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 komiteto nariai dalyvavo rengiant šias publikacijas viešojoje erdvėje:
• Audito komiteto pranešimas Covid-19 nukentėjusioms įmonėms ir su tuo susijusių audito
paslaugų.
Audito komiteto nariai dalyvavo šiuose susitikimuose:
1. Tarpinstitucinis susitikimas su Finansų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Valstybine mokesčių inspekcija dėl Covid-19 subsidijų (Inga Gudinaitė, Sigita Pranckėnaitė, Arvydas Ziziliauskas)
2. Audito komiteto nariai taip pat bendradarbiavo su Lietuvos banku, Finansų ministerija,
AVNT dėl ESEF audito reikalavimų.
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9. KITŲ LAR ORGANŲ VEIKLA
9.1. LAR narystės komisijos veikla
Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. įvyko 12
Komisijos posėdžių.
Komisija priėmė sprendimus dėl auditoriaus pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo, dėl auditorių pažymėjimų ir narystės LAR sustabdymo, nagrinėjo klausimą dėl LAR narių, pažeidusių
LAR statuto 24.5 punkto reikalavimą.
9.2. LAR garbės teismo veikla
Lietuvos auditorių rūmų garbės teismas (toliau – Garbės teismas) savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Audito įstatymu, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu, tarptautiniais užtikrinimo užduočių, tarptautiniais peržiūros užduočių, tarptautiniais susijusių paslaugų
standartais, susijusiais praktiniais nurodymais, TAS, LAR statutu kitais teisės aktais ir Garbės
teismo nuostatais.
Per ataskaitinį laikotarpį neįvyko nė vienas Garbės teismo posėdis, nes nebuvo pateikta siūlymų kelti drausmės bylas.
9.3. 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 nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. įvyko 6 Apskaitos ir mokesčių komiteto posėdžiai.
1. Su Buhalterinės apskaitos įstatymo keitimu susiję klausimai
2020 m. rugsėjo 1 d. Finansų ministerijai buvo pateiktas raštas su prašymu susitikti ir aptarti
Finansinės apskaitos įstatymo (toliau – FAĮ) projektą bei anksčiau siųstus pastebėjimus ir pasiūlymus.
2020 m. rugsėjo 21 d. Finansų ministerijoje įvyko diskusija dėl FAĮ projekto, kuriame dalyvavo Finansų ministerijos Audito, apskaitos, ir nemokumo valdymo departamento vadovė Ingrida
Muckutė, vyr. patarėja Paulė Svorobovičienė, LAR prezidentė Ingrida Pūrienė, LAR direktorius
Marius Lanskoronskis, LAR Apskaitos ir mokesčių komiteto narės Ona Bakšienė ir Katažina
Kozlovskienė. Susitikimo metu buvo aptarti LAR pateikti pastebėjimai ir pasiūlymai. Aptartų
klausimų santrauka buvo paskelbta LAR tinklapyje.
2020 m. gruodžio 11 d. Komiteto nariai gavo oficialiai nepaskelbtą naują FAĮ darbinį projektą, kurį aptarė 2020 m. gruodžio 18 d. posėdyje. Posėdžio metu buvo aptarti darbinių projektų
pakeitimai, atsižvelgtų ir atmestų pastabų suvestinė, apsvarstytas tolimesnių veiksmų planas. Kadangi FAĮ darbinis projektas nebuvo pateiktas oficialiai, du nauji pastebėjimai Finansų ministerijai
buvo pateikti el. paštu
2020 m. gruodį – 2021 m. sausį vyko komiteto narės Onos Bakšienės susirašinėjimas el.
laiškais su Finansų ministerijos vyr. patarėja Paule Svorobovičiene. Paulė Svorobovičienė teiravosi LAR nuomonės apskaitos dokumentų bei apskaitos registrų taisymo klausimais. Komiteto
nariai apsikeisdavo nuomonėmis el. laiškais, Ona Bakšienė apibendrindavo ir pateikdavo komentarus.
2021 m. sausio 22 d. Komiteto nariai gavo oficialų antrą FAĮ projektą, susipažino, palygino
su 2020 m. gruodžio 18 d. posėdyje nagrinėta FAĮ projekto versija. 2021 m. vasario 1 d. Komiteto
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posėdžio metu buvo aptartas FAĮ projektas bei suderintos tiektinos pastabos (13 punktų). Raštas
su pastabomis Finansų ministerijai buvo pateiktas 2021 m. vasario 1 d.
2021 m. liepos 21 d. LR Vyriausybės posėdyje buvo pritarta FAĮ projektui, kurį Komiteto
nariai palygino su paskutine Komiteto svarstyta FAĮ versija. Kadangi pakeitimai buvo neesminiai,
tik redakcinio ir patikslinamojo pobūdžio, Komiteto nariams susirašinėjant el. laiškais, buvo nuspręsta neorganizuoti posėdžio ir neteikti jokių papildomų pastabų.
2021 m. liepos 28 d. dėl LR Finansinės apskaitos įstatymo LAR vardu buvo teikti atsakymai
į leidinio „Verslo žinios“ atstovaujančio asmens pateiktus klausimus. Atsakymus parengė Komiteto narė Ona Bakšienė. Galutinė atsakymų versija buvo pateikta suderinus su LAR prezidente
Ingrida Puriene, LAR direktoriumi Marium Lanskoronskiu ir Komiteto pirmininke Katažina
Kozlovskiene. Straipsnis leidinyje „Verslo žinios“ buvo publikuojamas 2021 m. liepos 30 d.
2. Su sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros taisyklėmis susijusių klausimų
2020 m. gruodžio 22 d. LAR tinklapyje buvo paskelbta, kad Komitetas organizuoja diskusiją
su Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais dėl finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo
Nr. 1K-123, reglamentuojančio sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros taisykles, pakeitimų.
LAR bendruomenė buvo pakviesta pateikti klausimus, susijusius su minėtų taisyklių pokyčiais,
kurie būtų aptarti su VMI.
2021 m. sausio 14 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo išsiųstas raštas su prašymu dalyvauti diskusijoje. Gavus sutikimą, VMI buvo nusiųsti apibendrinti ir sugrupuoti iš auditorių surinkti klausimai.
2021 m sausio 29 d. įvyko interaktyvioji diskusija su VMI. Diskusijoje dalyvavo auditorių
bendruomenės atstovai (27 dalyviai) ir VMI atsakingi asmenys, kurie pateikė savo atsakymus į
audito bendruomenės suformuotus diskusijos klausimus. LAR tinklapyje buvo pateikta susitikimo
medžiaga bei Komiteto paruošti atsakymų į klausimus apibendrinimai.
3. Dalyvavimas Mokestinių lengvatų peržiūros darbo grupėje
2021 m. sausio 25 d. buvo kreiptasi į Finansų ministerijos atstovus su prašymu į Mokestinių
lengvatų peržiūros darbo grupę įtraukti LAR atstovą. 2021 m. vasario 1 d. buvo gautas Finansų
ministerijos raštas su prašymu deleguoti LAR atstovą į darbo grupę.
2021 m. vasario 8 d. Komiteto posėdžio metu buvo nuspręsta deleguoti Komiteto narę Aistę
Mikelionienę į mokesčių ekspertų darbo grupę.
LAR tinklapyje LAR bendruomenė buvo pakviesta pateikti pasiūlymus, susijusius su mokestinių lengvatų peržiūra.
Komiteto narė Aistė Mikelionienė atliko mokestinių lengvatų peržiūrą, sugrupavo ir pateikė
Komiteto nariams susipažinti ir pateikti pasiūlymus.
2021 m. vasario 8 d. įvykusio posėdžio metu Komiteto nariai aptarė Komiteto narių bei auditorių pateiktų mokestinių lengvatų pasiūlymus, suderino bendras pozicijas visų pasiūlymų atžvilgiu. Posėdžio metu buvo nuspręsta parengti raštą Finansų ministerijai dėl mokestinių lengvatų
peržiūros.
2021 m. vasario 9 d. Finansų ministerijai buvo pateiktas raštas su 11 siūlymais, susijusiais
su mokestinėmis lengvatomis.
2021 m. vasario 18 d. Komiteto narė Aistė Mikelionienė LAR vardu pateikė atsakymus į
„Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ leidinio atstovo klausimus dėl mokestinių lengvatų peržiūros. Atsakymai leidinyje buvo išspausdinti 2021 m. kovo 2 d.
2021 vasario 24 d. Komiteto narė Aistė Mikelionienė pateikė Komiteto nariams apibendrintą
Finansų ministerijos svarstytinų lengvatų analizės lentelę, parengtą pagal iš Finansų ministerijos
gautą medžiagą. Lentelė buvo parengta Googlesheet formatu, kurioje Komiteto nariai teikė pasiūlymus, pastabas ir komentarus.
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2021 m. kovo 2 d. Komiteto posėdžio metu buvo aptarti Finansų ministerijos svarstytini
lengvatos klausimai, suderinta Komiteto pozicija pagal išskirtas 6 lengvatų kryptis, kuria laikydamasi Komiteto narė Aistė Mikelionienė galėtų diskutuoti dalyvaujant Mokestinių lengvatų peržiūros darbo grupėje.
2021 m. balandžio 30 d. Komiteto posėdžio metu buvo aptarta Komiteto dalyvavimo
MLPDG veikloje organizavimo tvarka ir būdas. Komiteto narė Aistė Mikelionienė pasidalino susirūpinimais dėl MLPDG susitikimų organizavimo tvarkos, konstruktyvumo trūkumu. Atsižvelgiant į tai, Komiteto nariai nusprendė dalyvauti stebėtojo rolėje, o matant poreikį išsakyti pastebėjimus ar įžvalgas dėl siūlomų pakeitimų atitikimo/neatitikimo galiojantiems teisės aktams, praktinio įgyvendinimo organizacijų apskaitoje ar įtakos auditoriaus darbo procesui.
2021 m. kovo – rugsėjo mėn. Komiteto narė Aistė Mikelionienė su Komiteto nariais dalijosi
MLPDG medžiaga.
4. Kiti klausimai
Per ataskaitinį laikotarpį Komiteto pastaboms pateikti buvo gauti 3 teisės aktų projektai, susiję su pakuočių ir atliekų tvarkymu. Komiteto nariai pastabų neturėjo.
Gautas Studijų kokybės vertinimo centro prašymas įvertinti Apskaitos studijų krypties aprašo projektą. Apraše pateikiamos gairės kaip tobulinti studijų programas. Komiteto nariai pastabų
neturėjo.
Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų darbo grupė, kurioje dalyvavo LAR Komiteto
deleguota Aistė Mikelionienė, atsižvelgiant į gautus pastebėjimus ir siūlymus, paskelbė viešą aptarimą, kuris vyko 2020 m. spalio 2 d. nuotoliniu būdu. Po viešo aptarimo. ekspertų darbo grupė
spalio mėn. pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai atnaujinta Apskaitos studijų krypties
aprašo projektą ir atnaujinimo pažymą tolesniam nagrinėjimui.
2020 m. lapkričio 17 d. Komiteto narė Katažina Kozlovskienė parašė straipsnį tema „Inventorizacijos aktualijos ir numatomi pokyčiai“. Komentarus straipsniui teikė nariai: Ona Bakšienė,
Aistė Mikelionienė, Rimutė Grudulienė. Straipsnis buvo publikuojamas AAM Aktualijose.
Apskaitos ir mokesčių komitetas parengė komiteto darbo planą laikotarpiui nuo
2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Apskaitos ir mokesčių komiteto
uždaviniu išliks dalyvavimas apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pastabų
teikimas, derinimas ir metodinių rekomendacijų tobulinimo procese.

10. AUDITORIŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR AUDITORIAUS PADĖJĖJŲ
MOKYMAS
10.1. Auditorių kvalifikacijos kėlimas
Vadovaujantis Audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 2 punktu, auditorius privalo nuolat
kelti profesinę kvalifikaciją auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose (toliau – kursai), t. y. per
kiekvienus vienus paskui kitą einančius 3 metus išklausyti ne mažiau kaip 120 valandų kursų arba
išeiti lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą. Nuo 2019 m. gegužės 1 d. galiojanti
Audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 2 punkto redakcija numato, kad auditorius privalo išklausyti
120 valandų kursų, taip pat įskaitant temas korupcijos, užsienio pareigūnų papirkimo sudarant
tarptautinius sandorius, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais, o jeigu
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auditorius teikia užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas, atlieka reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą, – ir dėl profesinių standartų ir jų
taikymo.
Įgyvendindami Audito įstatymo reikalavimus, LAR kiekvienais metais organizuoja kursus.
Ataskaitiniu laikotarpiu LAR narių kvalifikacijos kėlimas buvo vykdomas vadovaujantis
Lietuvos auditorių rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo, patvirtinto LAR
prezidiumo 2018 m. vasario 26 d. nutarimu, nuostatomis (toliau – Kvalifikacijos kėlimo tvarkos
aprašas).
LAR 2020 m. pasiūlė organizuoti 59 kursus. Iš pasiūlytų 59 kursų buvo suorganizuoti 56.
2021 m. (iki ataskaitinių metų pabaigos) LAR suorganizavo dar 2 kursus skirtingomis temomis.
LAR 2020 m. surengė 59 (2019 m. – 71, 2018 m. – 72) kursus, iš kurių 42 (2019 m. – 44,
2018 m. – 33) skirtinga tema ir bendra visų kursų trukmė – 234 val., (2019 m. – 477, 2018 m. –
454), iš jų :
10 pav. 2018–2020 m. LAR suorganizuotų kursų skaičius

11 pav. 2018–2020 m. LAR suorganizuotų kursų valandų skaičius

Atsižvelgiant į 2020 m. kilusią pasaulinę COVID-19 pandemiją ir Lietuvoje nustatytų ribojimų, kuriais siekiama sustabdyti ligos plitimą, įvedimą, LAR didžiąją dalį kursų organizavo nuotoliniu būdu, vykdant tiesioginę transliaciją internetu. Siekiant, kad kursai duotų maksimalią naudą
dalyviams, didžiosios daugumos kursų trukmė buvo 4 akademinės valandos. Tai sąlygojo, jog suminis nominalus kursų valandų skaičius mažėjo, tačiau kursuose dalyvavo daugiau auditorių, todėl
bendras kursų dalyvių išklausytų valandų kaičius buvo apie 9 proc. didesnis nei praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje.
Tačiau organizuojant kursus nuotoliniu būdu, vykdant tiesioginę transliaciją internetu, buvo
galimybė kelti kvalifikaciją didesnėms dalyvių grupėms, nei nustatyta Kvalifikacijos kėlimo tvarkos apraše, ribojančiame dalyvių skaičių organizuojant auditorinius auditorių kursus. Esant šiai
galimybei, 2020 m. LAR organizuojamus kursus išklausė 2084 dalyviai-auditoriai, t.y. 76 proc.
daugiau nei 2019 m. (2019 m. – 1185, 2018 m. – 1404). Iš viso bendra auditorių LAR organizuotuose kursuose kelta kvalifikacija 2020 m. sudarė 8586 akademines valandas, t.y. 7 proc. daugiau
nei 2019 m. (2019 m. – 8010 ak. val., 2018 m. – 8794 ak. val.).
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12 pav. 2018–2020 m. LAR suorganizuotus kursus išklausiusių auditorių
skaičius

13 pav. 2018–2020 m. LAR suorganizuotų kursų išklausytų valandų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu kursai buvo organizuojami Palangoje, Vilniuje ir nuotoliniu būdu, vykdant tiesioginę transliaciją internetu per „ZOOM“ platformą.

2020 m. LAR organizuoti kursai pagal temas pasiskirstė taip (2018-2020 m. pasiskirstymą žr.
14 pav.):
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14 pav. 2018–2020 metų kursų pasiskirstymas pagal temas (valandomis)

2020 m. rudenį COVID-19 pandemijos suvaldymui įvesti ribojimai nulėmė ženklų kursų
audito tema skaičiaus (valandomis) sumažėjimą. Tačiau jis buvo kompensuotas didesniu kursų
dalyvių skaičiumi, todėl 2020 m. bendras auditorių išklausytų kursų audito temomis valandų skaičius siekė 4396 ak. val. ir buvo tik 6,6 proc. mažesnis nei 2019 m. (2019 m. – 4708 ak. val.) (20182020 m. pasiskirstymą žr. 15 pav.).
15 pav. 2018–2020 metų kursų pasiskirstymas pagal temas (bendras auditorių išklausytų
valandų skaičius)

2020 m. LAR organizuojamų kursų metu iš 2084 dalyvių buvo gautos 1272 nevardinės
anketos (tai sudarė 61 proc. visų dalyvių skaičiaus) (2019 m. – 1040 vnt. arba 76 proc., 2018 m.
– 1238 vnt. arba 77 proc.). Mažesnį anketų užpildymą 2020 metais lėmė pačių mokymų rengimo
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būdo pasikeitimas: tiesioginės transliacijos būdu rengiamų mokymų atveju kiekvienam dalyviui
buvo siunčiama elektroninė anketa su prašymu ją užpildyti.
Remiantis dalyvių pateiktomis anketomis, kursų organizavimo kokybė buvo įvertinta 5,30
balo (2019 m. – 5,38 balo, 2018 m. – 5,28 balo), mažiausias įvertinimas 1, didžiausias – 6, taip
pat kursų dalyviai gerai įvertino kursų medžiagos atitikimą jų poreikiams bei galimybę pritaikyti
įgytas žinias savo darbe:

Iš pateiktų 1272 (100 proc.) užpildytų anketų gauti 156 (8,9 proc.) atsiliepimai ir pasiūlymai
dėl 2020 ir 2021 m. kursų organizavimo.
2020 m. dėl COVID-19 sukeltų iššūkių ir apribojimų, dauguma (91 proc.) organizuotų kursų
vyko tiesioginės transliacijos būdu.
Tiesioginės transliacijos būdu vykdytų kursų kokybės įvertinimas ženkliai nesiskiria: tiesioginės transliacijos būdu rengiamų kursų kokybė įvertinta 5,28 balo, bendra kursų kokybė – 5,30
balo (iš 6 balų). Anketose dalyviai pažymėjo, kad prieš kursus gavo visą reikalingą informaciją
(įvertinta 5,66 balo iš 6 galimų). Pažymėtina, kad iš visų gautų anketų tik 4 dalyviai negalėjo
išspręsti techninių problemų, kurios kilo kursų metu (iš visų atsakiusiųjų 987 neturėjo jokių techninių problemų, 162 problemas turėjo, tačiau jas pavyko išspręsti).
Su teiginiu „Tiesioginė transliacija – man priimtinas kvalifikacijos kėlimo būdas“ sutiko ir
visiškai sutiko 1032 respondentai (t.y. 79,6 proc.)
16 pav. Tiesioginė transliacija – priimtinas kvalifikacijos kėlimo būdas
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2020 m. kursus iš viso dėstė 27 (2019 m. – 31, 2018 m. – 29) lektoriai, iš jų

Susisteminus 2020 m. gautus atsiliepimus dėl kursų
lektorių ir jų dėstytų temų
vertinimo (bendras privalomų ir pasirenkamų temų
dėstymas išvedus vidurkį),
daugiausiai balų surinko
(iš 6 galimų):

Susisteminus 2020 m.
gautus atsiliepimus dėl
kursų pagal temos aktualumą bei dėstytoją, geriausiai (balai iš 10 galimų)
buvo įvertintos šios 3 temos ir jų dėstytojai:

10.2. Kvalifikacijos kėlimo kursų užskaitymas
2020 m. 2 asmenys išlaikė visus ar jiems likusius išlaikyti egzaminus ir pateikė prašymus
tapti auditoriais, davė auditoriaus priesaiką ir tapo LAR nariais. Vadovaujantis Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu, asmenims, kuriems auditoriaus pažymėjimas buvo išduotas 2020 m., užskaitoma, kaip kvalifikacijos kėlimas tik tie egzaminai, kuriuos laikė ir išlaikė 2020 m. Šiems auditoriams buvo užskaityta 16 valandų kursų (žr. 17 pav.), iš jų – 8 val. iš I (privalomosios) dalies ir 8
val. iš II (pasirenkamosios) dalies.
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17 pav. 2018–2020 m. užskaitytos valandos išlaikius egzaminus tiems asmenims, kuriems auditoriaus pažymėjimas LAR buvo išduotas atitinkamais metais

10.3. Ne LAR organizuojami kursai
Atsižvelgiant į Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo reikalavimus, auditoriai teikė prašymus
dėl 2020 m. profesinės kvalifikacijos kėlimo ne LAR organizuojamuose kursuose ir lygiaverčio
kurso įskaitymo į auditorių kursų valandų skaičių.
Vadovaujantis Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu, LAR direktoriaus įsakymu 152 auditoriams už 2020 m. buvo įskaitytos auditorių išklausytos kvalifikacijos kėlimo kursų valandos ne
LAR organizuojamuose kursuose. Iš viso buvo įskaitytos 6002 val., iš jų 3854 val. iš I (privalomosios) dalies ir 2148 val. iš II (pasirenkamosios) dalies.
2020 m. auditorių, kėlusių profesinę kvalifikaciją ne LAR organizuojamuose kursuose ir
kuriems šie kursai buvo įskaityti į auditorių kursų valandas, palyginimas su 2019 m. ir 2020 m.
atsispindi 18 ir 19 paveiksluose.
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18 pav. 2018–2020 m. į auditorių kursų
valandas įskaitytų ne LAR
organizuojamų kursų valandų skaičius

19 pav. 2018–2020m. auditorių,
kuriems į auditorių kursų valandas
įskaityti ne LAR organizuojami kursai,
skaičius

Vidutiniškai vienam auditoriui, pateikusiam prašymą įskaityti ne LAR organizuojamus kvalifikacijos kėlimo kursus, 2020 m. įskaityta 39,5 val. (2019 m. – 36,1 val., 2018 m. – 30,4 val.).

10.4. Lygiavertis kursas
Vadovaujantis Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu, LAR direktorius už 2020 metus įsakymais įskaitė 80 auditorių lygiavertį kursą kaip kvalifikacijos kėlimą: iš viso 1583 val., iš jų 1159
val. iš I (privalomosios) dalies ir 424 val. iš II (pasirenkamosios) dalies.
Lygiavertis kursas buvo įskaitytas:
12 auditorių, 2020 m. dėsčiusių
LAR organizuojamuose kursuose, auditorių kontrolierių rengimo ir kvalifikacijos
kėlimo kursuose, padėjėjų mokymuose (iš
viso įskaityta – 688 val., iš jų 580 val. iš I
(privalomosios) dalies ir 108 val. iš II (pasirenkamosios) dalies);

322 val. iš I (privalomosios) dalies ir 157
val. iš II (pasirenkamosios) dalies);

7 auditoriams, parašiusiems
straipsnius (iš viso įskaityta – 232 val., iš
jų 97 val. iš I (privalomosios) dalies ir 135
val. iš II (pasirenkamosios) dalies);

13 auditorių už dėstymą 2020
m. ne LAR organizuojamuose auditorių
kursuose, suaugusiųjų mokymuose aukštosiose universitetinėse mokymo įstaigose, mokymuose ar seminaruose (iš viso
įskaityta – 174 val., iš jų 156 val. iš I (privalomosios) dalies ir 18 val. iš II (pasirenkamosios) dalies);

46 auditoriams, neatlygintinai
dalyvavusiems LAR kolegialių organų
veikloje (iš viso įskaityta – 479 val., iš jų

1 auditoriui, skaičiusiam pranešimą dalyvaujant konferencijoje (iš viso
įskaityta – 8 val., iš jų 2 val. iš I (privalomosios) dalies ir 6 val. iš II (pasirenkamosios) dalies);
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1 auditoriui kėlusiam kvalifikaciją kitokiais profesinės kvalifikacijos tobulinimo atvejais (iš viso įskaityta – 2 val.
iš I (privalomosios) dalies.
2020 m. auditorių lygiaverčių kursų įskaitymo palyginimas su 2019 ir 2018 metais atsispindi
20 paveiksle ir 7 lentelėje:
20 pav. 2018–2020 m. auditorių, kuriems į auditorių kursų valandas buvo įskaitytas
lygiavertis kursas, skaičius
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7 lentelė. 2020 m. auditoriams įskaitytų lygiaverčių kursų (valandomis) palyginimas su
2019 ir 2018 m.
2020

2018

I dalis

II dalis

iš viso

I dalis

II dalis

auditorių
skaičius,
kuriems
MK įskaitė

iš viso

I dalis

II dalis

MK ir LAR direktoriaus įsakymu įskaityta valandų

iš viso

LAR direktoriaus įsakymu
įskaityta valandų

auditorių
skaičius,
kuriems
įskaitytos
val.

Dėstymas LAR organizuojamuose kursuose, mokymuose,
seminaruose

12

688

580

108

18

1472

1192

280

18

1256

804

452

Straipsnių rašymas

7

232

97

135

7

225

81

144

9

289

86

203

46

479

322

157

51

558

368

190

42

416

266

150

1

8

2

6

4

17

13

4

5

18

16

2

13

174

156

18

17

184

166

18

22

214

159

55

1

2

2

0

3

24

18

6

2

28

28

0

80

1583

1159

424

100

2480

1838

642

98

2221

1359

862

Lygiavertis kursas

Neatlygintinas dalyvavimas LAR kolegialių organų veikloje
Pranešimų skaitymas
dalyvaujant konferencijose ar kituose
viešuose renginiuose
Dėstymas ne LAR
organizuojamuose
auditorių kursuose
Kėlė kitokiais profesinės kvalifikacijos
tobulinimo atvejais
Iš viso

auditorių
skaičius,
kuriems
įskaitytos
val.

2019

LAR direktoriaus įsakymu
įskaityta valandų

Vadovaujantis Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu, 2020 m. LAR direktoriaus
įsakymu dėl įvairių pirmiau paminėtų priežasčių auditoriams buvo įskaityta
7601 valanda į auditorių kursų valandas (žr. 8 lentelę).

8 lentelė. 2020 m. LAR direktoriaus įsakymu auditoriams įskaitytų kvalifikacijos kėlimo
valandų palyginimas su 2019 ir 2018 m.
Ne LAR organizuojamų
kursų
pavadinimas
Auditoriai, kuriems buvo išduotas auditoriaus pažymėjimas
Ne LAR org. kursai
Lygiavertis kursas
Iš viso

LAR direktoriaus įsakymu įskaitytos valandos
2020 m.
16 val. (8 / 8)

LAR direktoriaus įsakymu įskaitytos valandos
2019 m.
40 val. (8 / 32)

LAR direktoriaus įsakymu įskaitytos valandos
2018 m.
40 val. (0 / 40)

6002 val. (3854 / 2148)
1583 val. (1159 / 424)

5955 val. (3157 / 2798)
2480 val. (1838 / 642)

5202 val. (1985 / 3217)
2221 val. (1359 / 862)

7601 val. (5021 / 2580)

8475 val. (5003 / 3472)

7463 val. (3344 / 4119)
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10.5 2018–2020 m. kvalifikacijos kėlimo valandų skaičiavimas
2020 m. gruodžio 31 d. auditorių sąraše buvo 336 auditoriai, iš jų 2020 metais kvalifikaciją
skirtingais būdais kėlė 324 auditoriai ir 12 auditorių nekėlė kvalifikacijos.
Auditoriai per 2018–2020 m. trimetį privalėjo išklausyti ne mažiau kaip 120 valandų auditorių kursų, iš kurių ne mažiau kaip 48 valandas audito, profesinės etikos, buhalterinės apskaitos
ir finansinių ataskaitų sudarymo ir (ar) nusikalstamos finansinės veiklos prevencijos temomis
(I (privalomoji) dalis).
Toliau pateikiama informacija pagrįsta 2021 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis.
Iš 336 auditorių 279 auditoriai per 2018–2020 m. išklausė 120 valandų ar daugiau kursų ir (ar) išėjo lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą (žr. 9
lentelę).

9 lentelė. Auditorių per 2018–2020 m. išklausytos kvalifikacijos kėlimo valandos arba išeitas lygiavertis profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursas
Atitinka Audito įstatymo 36
str. 2 d. 2 p. reikalavimą (išklausyti per tris metus 120 val.
kursų)

Atitinka arba neatitinka Kvali- Auditorių
fikacijos kėlimo tvarkos ap- skaičius
rašo 7 punkto reikalavimo (48
val.)

120 val. TAIP

279

120 val. TAIP

48 val. TAIP

272

120 val. TAIP

48 val. NE

7

Iš 336 auditorių 57auditoriai per 2018–2020 m. išklausė mažiau nei 120 valandų kursų ir (ar) išėjo lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą (žr.
10 lentelę).

10 lentelė. Auditoriai per 2018–2020 m. neišklausę kvalifikacijos kėlimo valandų arba neišėję lygiaverčio profesinės kvalifikacijos tobulinimo kurso
Neatitinka Audito įstatymo 36 str. 2 d. 2 p.
(išklausyti per tris metus 120 val. kursų)
120 val. NE, iš jų:
120 val. NE (trūksta 8 ar mažiau val.)
120 val. NE (trūksta daugiau nei 8
val.), iš jų:

Auditorių skaičius

57
15
42
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120 val. NE (be priežasčių)

10 (iš 42)

120 val. NE (pateikė pateisinamas priežastis)

32 (iš 42)

Pateisinamos priežastys:
auditoriams išlaikiusiems egzaminus kursai privalomi nuo 2018 m., 2019 m.
auditorės, kurios yra nėštumo ir gimdymo atostogose ar vaikų priežiūros atostogose iki 3 m.;
auditoriai, atleisti nuo kursų dėl kitų priežasčių
(pvz.: ilgalaikė liga ir kt.)

Atsižvelgiant į tai, kad 10 auditorių nepakankamai kėlė profesinę kvalifikaciją,
buvo kreiptasi į Etikos komitetą, kad šis įvertintų, ar auditoriai, kurie išklausė
nepakankamą skaičių kvalifikacijos kėlimo valandų, nepažeidė TBF Buhalterių
profesionalų etikos kodekso.

10.6 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 peržiūras organizuoja LAR. Kontrolieriai, prieš pradėdami atlikti atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras, turi būti išklausę ne mažiau kaip 20 akademinių valandų kursų.
2021 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. įvyko 20 akademinių valandų trukmės auditorių kontrolierių kvalifikacijos kėlimo kursai. Auditorių kontrolierių kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvavo
4 auditoriai kontrolieriai, Kokybės kontrolės komiteto atstovai, LAR direktorius ir audito kokybės
kontrolės specialistė.

10.7 Auditoriaus padėjėjų mokymas
2020 m. iš viso buvo organizuojami 5 auditoriaus padėjėjų mokymai, iš kurių visi įvyko ir
jų bendra trukmė buvo 112 valandų, iš jų pasiruošti mokesčių egzaminui buvo skirta 40 val., apskaitos egzaminui – 32 val., audito egzaminui – 24 val. ir teisės egzaminui – 16 val. Auditoriaus
padėjėjų mokymuose dėstė 2 auditoriai, 2 universiteto dėstytojai ir 1 lektorius iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos.
2020 m. LAR organizuojamuose auditoriaus padėjėjų mokymuose dalyvavo 42 dalyviai, iš
jų 35 (t. y. 83 proc. visų dalyvių skaičiaus) išreiškė savo nuomonę dėl auditoriaus padėjėjų mokymo kokybės ir dėstytojų gebėjimo perteikti klausytojams informaciją. Apklausos dalyviai mokymų kokybę įvertino 5,2 balo, o dėstytojų gebėjimas perteikti klausytojams informaciją įvertintas
5,45 balo (mažiausias įvertinimas 1, didžiausias – 6).
21 paveiksle matyti, kaip kito mokymų turinio įvertinimas (procentais) 2020 metais, palyginti su 2019 ir 2018 metais.
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21 pav. 2018–2020 m. auditoriaus padėjėjų mokymų turinio įvertinimo (proc.) palyginimas

Remiantis 2021 m. sausio 14 d. e-TAR įsigaliojusia LAR prezidiumo patvirtina atnaujinta
Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašo redakcija, kaip ir anksčiau, auditoriaus padėjėjas, iki jam bus išduotas auditoriaus pažymėjimas, 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, vadovaudamasis Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, turi pateikti LAR pažymą apie praktikos atlikimą, kurioje
turi būti nurodyta informacija apie auditoriaus padėjėjo išklausytas mokymų valandas proporcingai išbūtam auditoriaus padėjėjų sąraše laikui arba laikui, kurį auditoriaus padėjėjas praktiškai
atliko auditoriaus padėjėjo praktiką, skaičiuojant mėnesių tikslumu. LAR direktorius priima sprendimą patvirtinti arba nepatvirtinti pažymą apie auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą.
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11 BENDRADARBIAVIMAS IR TARPTAUTINIS ATSTOVAVIMAS

Per ataskaitinį laikotarpį vyko darbiniai susitikimai su įvairių valstybės institucijų ir organizacijų atstovais:

Apskaitos ir mokesčių komiteto nariai aktyviai dalyvavo diskusijose su LR finansų
ministerijos atstovais svarstant Finansinės apskaitos įstatymo projektą.
Tęsiamas bendradarbiavimas su FNTT Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei
užsienio pareigūnų papirkinėjimo prevencijos klausimais. Šioje srityje bendradarbiavimas užmegztas su Transparency International Lietuva.
Su STT aktyviai bendradarbiauta užsienio pareigūnų papirkinėjimo prevencijos klausimais.
Audito komiteto nariai aktyviai rengė ir dalyvavo VERT veikloje derinant Reguliuojamos apskaitos sistemos audito techninę užduotį bei kituose su VERT veikla susijusiuose svarstymuose;
Audito komiteto nariai dalyvavo Lietuvos banko ir Finansų ministerijos organizuotose diskusijose dėl finansinių ataskaitų teikimo vieningu formatu. Šia tema Audito komitetas parengė gaires ir pavyzdinę auditoriaus išvadą, kurias pateikė susijusioms šalims suderinti.
Buvo vykdomas LAR atstovavimas Valstybės kontrolės Bendradarbiavimo komitete.
LAR viceprezidentas Saulius Lapšinskas LAR atstovavo darbo grupėje pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti.
buvo suorganizuota eilė susitikimų su AVNT aptarti bendradarbiavimą auditorių
kontrolierių ataskaitų kokybės gerinimo ir metodikos atnaujinimo klausimais.
LAR aktyviai dalyvavo teikiant komentarus MONEYVAL įgyvendinimo priemonių
planui.
LAR atstovai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose ir atstovavo LAR tarptautinėse organizacijose:
LAR direktorius dalyvavo nuotoliniuose ketvirtiniuose Accountancy Europe susitikimuose;
Vyko aptarimai su IFAC atstovais dėl LAR veiksmų plano, teikiamo kas ketverius
metus, atnaujinimo;
LAR atstovai dalyvavo nuotoliniu būdu organizuojamame ICAEW tinklo susitikimuose.
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PRIEDAS
Prie LAR veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo
2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021m. rugpjūčio 31 d.
LAR STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS LAIKOTARPIU NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2021 M. RUGPJŪČIO 31 D.
Informacija parengta pagal 2020-2025 m. LAR strateginį veiklos planą.

1 TIKSLAS. KRYPTINGAS AUDITORIAUS PROFESIJOS VYSTYMAS ATSIŽVELGIANT Į VISUOMENĖS IR EKONOMIKOS POREIKIUS .
1.1 uždavinys. Tobulinti nepriklausomo audito ir kitų profesinių paslaugų sistemą, rengiant siūlymus dėl Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito
įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų bei papildymų
Numatoma
Veiksmų atlikimo organiVeiksmai
įgyvendiVeiksmų atlikimas
Vertinimas
zatoriai / vykdytojai
nimo data
1.1.1. Rengti Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų LAR prezidiumas /
2020–
LAR atstovai aktyviai dalyvavo tarpinstituTeigiamai
audito įstatymo ir su juo susijusių įgyvendinamųjų teiLAR administracija/Ko2025 m.
cinėje LAR ir AVNT darbo grupėje atnausės aktų projektus, atsižvelgiant į tarptautinę patirtį bei
kybės kontrolės komitetas
jinant peržiūrų metodiką ir klausimynus,
LAR narių profesinius interesus, ir teikti juos valstybės
pateikė šių dokumentų projektus derinimui
valdžios ir valdymo institucijoms.
su AVNT.
1.1.2. Dalyvauti valstybės valdžios ir valdymo instituLAR prezidentas arba kiPagal poApskaitos ir mokesčių komiteto atstovai
Teigiamai
cijų sudaromose darbo grupėse, rengiančiose audito sis- tas LAR prezidiumo pasreikį
aktyviai teikė pastabas ir pasiūlymus Fitemą reglamentuojančių bei kitų profesijai aktualių teikirtas asmuo/Apskaitos ir
nansų ministerijai rengiant Finansinės atssės aktų pakeitimų projektus.
mokesčių komitetas/Aukaitomybės įstatymo projektą, pasisakė
dito komitetas
šiais klausimais spaudoje. Audito komiteto
atstovė deleguota į Mokestinių lengvatų
peržiūros ekspertų grupę.
1.1.3. Rengti siūlymus dėl privalomo audito bei kitų pro- LAR prezidiumas /
2020–
Dalyvauta diskusijose bei teiktos įžvalgos
Teigiamai
fesinių paslaugų sistemos tobulinimo siekiant didesnės jų LAR administracija/ Au2025 m.
reguliuojamos veiklos srityje. Pasisakyta
skvarbos rinkoje.
dito komitetas
dėl Tvarumo direktyvos įgyvendinimo
nuostatų ir praktinio taikymo Lietuvoje.
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1.2 uždavinys. Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis bei verslo atstovais sprendžiant svarbius Lietuvos audito
sistemos bei auditorių profesijos vystymo klausimus
Numatoma
Veiksmų atlikimo organiVeiksmai
įgyvendiVeiksmų atlikimas
Vertinimas
zatoriai / vykdytojai
nimo data
1.2.1. Plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos RespubliLAR prezidiumas /
2020–
Dalyvauta Seimo Audito komiteto posėTeigiamai
kos Seimo komitetais, Valstybės kontrole, Vyriausybe,
LAR direktorius / Apskai2025 m.
džiuose svarstant Finansinių ataskaitų auFinansų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministetos ir mokesčių komitetas
dito įstatymo pakeitimus bei Finansinės
rija, Teisingumo ministerija, Audito, apskaitos, turto
/ Audito komitetas
atskaitomybės įstatymo projektą. Plėtota
vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų
diskusija su AVNT atstovais dėl audito koministerijos (toliau – AVNT) ir kitomis valstybės valkybės kontrolės sistemos tobulinimo. Pasidžios ir valdymo institucijomis bei visuomeninėmis orsakyta diskusijoje su Finansų ir Ekonomiganizacijomis.
kos ministerijų atstovais dėl COVID-19
subsidijų praktinio taikymo aktualijų.
1.2.2. Įgyvendinti LAR pasirašytas bendradarbiavimo
LAR prezidiumas /
2020–
Sutartys sistemingai vykdomos, organiTeigiamai
sutartis su Valstybės kontrole, Finansinių nusikaltimų
LAR direktorius bei
2025 m.
zuoti susitikimai su Valstybės kontrole,
tyrimo tarnyba, Lietuvos kino centru, Vidaus auditorių
LAR administracija.
FNTT, aptartos bendradarbiavimo plėtros
ir Savivaldybių kontrolierių asociacijomis bei kitomis
galimybės, organizuoti šių institucijų atsorganizacijomis.
tovų pravesti mokymai
1.2.3. Tęsti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su
LAR prezidiumas /
2020–
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
Vykdoma
kitomis valstybės valdžios ir valdymo institucijomis,
LAR prezidentas bei
2025 m.
Kazimiero Simonavičiaus universitetu. Įverslo, akademinėmis ir kitomis visuomeninėmis orgaLAR direktorius.
teiktos 2 LAR premijos už aukštojo mokslo
nizacijomis.
institucijų absolventų baigiamuosius darbus
audito tematikoje.
1.3 uždavinys. Teikiamomis nepriklausomo audito ir kitomis profesinėmis paslaugomis prisidėti prie finansinės informacijos apie privataus ir viešojo sektoriaus ūkio subjektų veiklą kokybės ir patikimumo didinimo
Numatoma
Veiksmų atlikimo organiVeiksmai
įgyvendiVeiksmų atlikimas
Vertinimas
zatoriai / vykdytojai
nimo data
1.3.1. Rengti siūlymus dėl privalomo audito bei kitų pro- LAR prezidiumas /
2020–
Vykdyta diskusija su Registrų centro atstoTeigiamai
fesinių paslaugų sistemos tobulinimo siekiant didesnės jų LAR administracija.
2025 m.
vais, aptarta situacija dėl privalomo audito
skvarbos rinkoje.
faktinio atlikimo su AVNT atstovais
1.3.2. Skleisti informaciją apie nepriklausomo audito iš- LAR prezidiumas / LAR
Nuolat
Reguliariai vykdoma mokymų metu
Vykdoma
vados modifikavimo reikšmę ir įtaką finansinei informa- administracija
cijai.
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1.3.3. Siekti įstatymais įtvirtinti buhalterio profesionalo LAR prezidiumas / Prezisąvoką ir kvalifikacinius reikalavimus.
dentas / Apskaitos ir mokesčių komitetas

2020–
2025 m.

Dalyvauta eilėje susitikimų su Finansų ministerijos atstovais komunikuojant buhalterio profesionalo sąvokos svarbą naujame
Finansinės apskaitos įstatyme.

Teigiamai

2 TIKSLAS. AUDITORIŲ TEIKIAMŲ PROFESINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS.
2.1 uždavinys. Remti tarptautinių audito, peržiūros, užtikrinimo, susijusių paslaugų ir kokybės kontrolės standartų taikymą bei teikti metodinę paramą
mažoms ir vidutinėms audito įmonėms juos įgyvendinant
Numatoma
Veiksmų atlikimo organiVeiksmai
įgyvendiVeiksmų atlikimas
Vertinimas
zatoriai / vykdytojai
nimo data
2.1.1. Dalyvauti AVNT sudarytoje TAS vertimų kokybės LAR administracija
Pagal poDalyvaujama pagal poreikį
Vykdoma
priežiūros komisijos veikoje dėl tarptautinių audito stanreikį
dartų pakeitimų ir papildymų vertimo.
2.1.2. Savalaikiai išversti, suredaguoti ir paskelbti peržiū- LAR audito komitetas /
Pagal poAktualių pakeitimų einamuoju laikotarpiu
Vykdoma
ros, užtikrinimo ir susijusių paslaugų standartų bei tarp- LAR administracija
reikį
nebuvo. Suderinta, kad 1 TKKS keičiantis
tautinio kokybės kontrolės standarto papildymus ir pakeistandartas bus verčiamas AVNT.
timus.
2.1.3. Parengti ir paskelbti rekomendacijas dėl tarptauti- LAR audito komitetas /
Pagal po- Audito komitetas teikė įžvalgas dėl 4400 ir
Teigiamai
nių užtikrinimo, peržiūros ir susijusių paslaugų standartų LAR administracija
reikį
3000 TUUS taikymo reguliuojamoje veiktaikymo.
loje.
2.1.4. Savalaikiai išversti, suredaguoti ir paskelbti Tarp- LAR audito komitetas /
Pagal poPagal poreikį
Vykdoma
tautinės buhalterių federacijos rengiamus vadovus ir kitą LAR administracija
reikį
metodinę informaciją skirtą mažoms ir vidutinėms audito įmonėms.
2.1.5. Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl audito darbo
LAR audito komitetas /
Pagal poPagal poreikį
Vykdoma
dokumentų rinkinio pavyzdžio, atitinkančio tarptautinių LAR administracija
reikį
audito standartų reikalavimus.
2.1.6. Rengti ir skelbti informacinius pranešimus bei
LAR audito komitetas,
Pagal po- Teikta informacija dėl reguliuojamos veikTeigiamai
konsultuoti LAR narius audito bei susijusių profesinių
LAR administracija
reikį
los audito, Covid-19 įtakos auditoriaus
paslaugų atlikimo ir kokybės kontrolės klausimais.
veiklai, pinigų plovimo prevencijos ir kt.
2.1.7. Auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų programoje LAR audito komitetas,
Kasmet
Pagal poreikį. Suderinti mokymai dėl 1
Vykdoma
kasmet numatyti privalomą tarptautinių audito standartų LAR administracija
TKKS standartą keičiančio standarto mopasikeitimų nagrinėjimą.
kymų.
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2.2 uždavinys. Propaguoti buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų laikymąsi bei teikti su jo įgyvendinimu susijusią metodinę paramą mažoms ir
vidutinėms audito įmonėms
Numatoma
Veiksmų atlikimo organiVeiksmai
įgyvendiVeiksmų atlikimas
Vertinimas
zatoriai/ vykdytojai
nimo data
2.2.1. Dalyvauti AVNT sudarytoje TAS vertimų kokyLAR Etikos komitetas /
2020–
Pagal poreikį
Vykdoma
bės priežiūros komisijos veikoje dėl Buhalterių profeLAR administracija
2025 m.
sionalų etikos kodekso pakeitimų ir papildymų vertimo.
2.2.2. Rengti ir skelbti informacinius pranešimus bei
LAR Etikos komitetas /
2020–
Pagal poreikį
Vykdoma
konsultuoti LAR narius Buhalterių profesionalų etikos
LAR administracija
2025 m.
kodekso nuostatų taikymo klausimais.
2.2.3. Auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų programoje LAR Etikos komitetas,
2020–
Pagal poreikį
Vykdoma
kasmet numatyti privalomą Buhalterių profesionalų eti- LAR administracija
2025 m.
kos kodekso nuostatų taikymo nagrinėjimą.
2.3 uždavinys. Tobulinti kvalifikacinių auditoriaus egzaminų sistemą bei užtikrinti nuolatinį auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimą, atsižvelgiant į tarptautinių mokymo standartų reikalavimus
Numatoma
Veiksmų atlikimo organiVeiksmai
įgyvendiVeiksmų atlikimas
Vertinimas
zatoriai/ vykdytojai
nimo data
2.3.1. Atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, Tarptautinės
LAR prezidiumas,
Pagal po- Reikšminga dalis mokymų perkelta į elektTeigiamai
buhalterių federacijos mokymų standartus bei LAR na- LAR administracija.
reikį
roninę erdvę, plečiamas užsienio lektorių
rių profesinius interesus teikti siūlymus dėl mokymų
ratas, rengiamasi testuoti galimybę talpinti
sistemos tobulinimo.
iš anksto įrašytus mokymus.
2.3.2. Kasmet atnaujinti auditorių kvalifikacijos kėlimo LAR mokymo komitetas/
Kasmet
Atlikta
Teigiamai
kursų programas ir jas paskelbti.
LAR administracija
(iki kovo
1 d.)
2.3.3. Organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus auditoLAR administracija
Kasmet
Vykdoma
Teigiamai
riams bei auditoriaus padėjėjų mokymus rengiantis kvalifikaciniams auditoriaus egzaminams.
2.3.4. Tobulinti lygiaverčio auditorių ir jų padėjėjų kva- LAR administracija.
Pagal poAdministracijos lygmenyje aptarti tvarkos
Teigiamai
lifikacijos kėlimo kursų užskaitymo tvarką.
reikį
tobulinimo mechanizmai, reguliariai aptariamos naujai išryškėjusios tendencijos bei
naujai atsirandančios temos
2.3.5. Įvertinti galimybę dėl mokymų nuotoliniu būdu
LAR administracija.
2020 m.
Mokymai nuotoliniu būdu vykdomi
Teigiamai
pasiūlymo LAR nariams.
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2.3.6 Rengti ir skelbti metines LAR organizuotų auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų apžvalgas.

LAR administracija.

2.3.7. Teikti pasiūlymus valstybės valdžios ir valdymo
institucijoms dėl kvalifikacinių auditoriaus egzaminų
organizavimo tvarkos tobulinimo.
2.3.8. Vystyti bendradarbiavimą su ACCA siekiant
LAR kvalifikacinių auditoriaus egzaminų bei kvalifikacijos kėlimo proceso pripažinimo.

LAR prezidiumas,
LAR administracija.
LAR prezidiumas /
LAR administracija.

Kasmet
(iki kovo
1 d.)
Svarstant
pakeitimus
2025 m.

Vykdoma

Vykdoma

Aptartas nuotolinių kursų teikimo mechanizmas su AVNT, su Egzaminų komisija
sutarta peržiūrėti egzaminų programas
Vykdoma vidinė LAR diskusija šiuo klausimu

Teigiamai

Vykdoma

2.4 uždavinys. Vykdyti į kokybės gerinimą orientuotas auditorių ir audito įmonių suteiktų audito ir susijusių paslaugų kokybės peržiūras

Veiksmai

Veiksmų atlikimo organizatoriai/ vykdytojai

Numatoma
įgyvendinimo data
Svarstant
aktualius
pakeitimus

Veiksmų atlikimas

Vertinimas

Aktualių pakeitimų einamuoju laikotarpiu
nebuvo

Vykdoma

2.4.1. Rengti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo nuostatų, reglamentuojančių atlikto audito kokybės organizavimą ir įgyvendinimą, pakeitimų, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų ir Tarptautinės buhalterių federacijos nuostatas,
tarptautinę patirtį bei LAR narių profesinius interesus.
2.4.2. Peržiūrėti, tobulinti ir teikti AVNT tvirtinti Atlikto audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimo Lietuvos auditorių rūmuose tvarkos aprašą, Atlikto audito
kokybės peržiūros metodiką.
2.4.3. Patikslinti užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų
teikimo kontrolės tvarką.

LAR prezidiumas /
LAR direktorius

LAR prezidiumas,
LAR kokybės kontrolės
komitetas /
LAR administracija
LAR prezidiumas,
LAR kokybės kontrolės
komitetas /
LAR administracija

2020-2021
m.

Dokumentų paketas šiuo metu yra atnaujinamas, pateikta derinimui galutinė projekto
redakcija.

Vykdoma

2020-2021
m.

Vykdoma

2.4.4. Parengti ir įgyvendinti Skundų dėl netinkamai suteiktų audito, kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų bei
etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo tvarką.
2.4.5. Dalyvauti AVNT Audito priežiūros komiteto
veikloje.
2.4.6. Ruošti rekomendacijas dėl minimalių reikalavimų, taikant Tarptautinį kokybės kontrolės standartą

LAR prezidiumas /
LAR administracija

2020-2025
m.

Šia tema vykdoma diskusija tarp LAR organų. Nuspręsta rengti atskirą užtikrinimo
paslaugų teikimo kontrolės tvarką nedubliuojant jos su finansinių ataskaitų audito
kokybės užtikrinimo metodika.
Dokumentų paketas rengiamas

Nuolat

Dalyvaujama

Teigiamai

Vykdoma, rengiama metodinė informacija
dėl standartą keičiančio naujojo dokumento

Vykdoma

Atnaujinus

LAR prezidentas
LAR kokybės kontrolės
komitetas,

Vykdoma
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mažose ir vidutinėse audito įmonėse.

LAR audito komitetas /
LAR administracija

2.4.7. Stebėti ir kontroliuoti Tarptautinio kokybės kontrolės standarto taikymą Lietuvos audito įmonėse.

LAR audito kokybės
kontrolės komitetas/auditoriai kontrolieriai
LAR kokybės kontrolės
komitetas,
LAR audito komitetas /
LAR administracija

2.4.8. Ruošti ir skelbti analitinius pranešimus apie tai,
kaip LAR nariai laikosi 1-ojo tarptautinio kokybės
kontrolės standarto nuostatų, peržiūros metu nustatytus
trukumus ir pažeidimus, Kokybės kontrolės komiteto ir
Audito komitetų rekomendacijas dėl jų pašalinimo.
2.4.9. Organizuoti LAR narių konsultavimą audito ir
susijusių profesinių paslaugų kokybės kontrolės klausimais.
2.4.10. Organizuoti kasmetinius kvalifikacijos kėlimo
kursus auditoriams kontrolieriams.
2.4.11. Įdiegti auditorių kontrolierių metinio vertinimo
sistemą.
2.4.12. Parengti rekomendacijas dėl auditui atlikti reikalingų išteklių kokybės ir kiekybės pakankamumo ir
teikti jas tvirtinti AVNT.

nuo 2022 metų (atsižvelgiant į tai, kad nuo
2022 12 15 1 TKKS keičiamas Kokybės
vadybos standartu, paskelbtas kvietimas
kandidatams į darbo grupę, aptartos darbo
grupės atsakomybės ribos, suderinti veiksmai su AVNT išvengiant veiklų dubliavimo)
Vykdoma

Teigiamai

Kasmet
(iki kovo
31 d.)

Vykdoma

Teigiamai

LAR audito kokybės
kontrolės komitetas/
LAR administracija

Nuolat

Vykdoma

LAR kokybės kontrolės
komitetas, LAR administracija
LAR audito kokybės kontrolės komitetas/
LAR direktorius
LAR audito kokybės
kontrolės komitetas,
LAR audito komitetas/
LAR administracija

Kasmet

Planuotos gyvos konsultacijos buvo sustabdytos dėl Covid-19, ateityje numatoma organizuoti konsultacines dienas Lietuvos didžiuosiuose miestuose.
Įvykdyta

Nuolat

Teigiamai

2020 m.

Metodika šiuo metu atnaujinama, tam yra
papildyta šiuo tikslu sukurta darbo grupė

Vykdoma

2020–
2025 m.

Vykdoma

Vykdoma
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3 TIKSLAS. ATSTOVAVIMAS AUDITORIAMS LIETUVOJE IR TARPTAUTINIU LYGIU.
3.1 uždavinys. Didinti visuomenės pasitikėjimą auditorių teikiamomis paslaugomis ir LAR veikla

Veiksmai

Veiksmų atlikimo organizatoriai / vykdytojai

3.1.1. Rengti ir publikuoti LAR veiklos metines ataskaitas bei audito rinkos apžvalgą.

LAR prezidiumas /
LAR administracija

3.1.2. Teikti informaciją visuomenei audito ir susijusių
profesinių paslaugų bei profesinės etikos klausimais atsakant į gautus paklausimus.

LAR prezidiumas /
LAR administracija

Numatoma
įgyvendinimo data
Kasmet

Pagal poreikį

Veiksmų atlikimas

Vertinimas

Įdiegta elektroninė metinių ataskaitų teikimo sistema, o dėl sistemos trūkumų šalinimo (paslaugos teikėjui nurodyta pašalinti
pilotinio sistemos testavimo metu nustatytus trūkumus, taip pat atsižvelgti į ataskaitas pildančių audito įmonių pateiktus pastebėjimus ir pasiūlymus) einamaisiais metais
dalis susijusių veiklų vėlavo.
Vykdoma pagal užklausas

Teigiamai

3.2 uždavinys. Skleisti informaciją visuomenei apie audito ir kitas profesines paslaugas bei jų svarbą
Numatoma
Veiksmų atlikimo organiVeiksmai
įgyvendiVeiksmų atlikimas
zatoriai / vykdytojai
nimo data
3.2.1. Pakeisti LAR internetinio puslapio struktūrą bei
LAR prezidiumas /
Pagal poRengiama tinklapio atnaujinimo techninė
papildyti skelbiamą informaciją atsižvelgiant į išorės
LAR administracija
reikį
užduotis
vartotojų informacijos poreikius.
3.2.2. Publikuoti straipsnius bei pasisakymus verslo ir
LAR prezidiumas, LAR
Nuolat
Parengtos prezidentės, direktoriaus ir koprofesinėje spaudoje apie auditorių teikiamas paslaugas komitetai/
mitetų narių publikacijos Verslo žiniose
bei jų svarbą.
LAR administracija
bei Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijose
3.2.3. Organizuoti ir koordinuoti LAR viešuosius ryšius. LAR prezidiumas /
2020–
Vykdoma
LAR administracija
2025 m.
3.2.4. Vykdyti periodines valstybės institucijų bei verslo LAR prezidiumas /
Kas treji
Numatoma vykdyti
atstovų apklausas, siekiant stiprinti auditoriaus vaidmenį LAR administracija
metai
visuomenėje.

Teigiamai

Vertinimas
Vykdoma

Teigiamai

Vykdoma
Vykdoma
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3.2.5. Naudotis galimybėmis pristatyti auditoriaus profesiją aukštųjų mokyklų studentams.

LAR prezidiumas, LAR
komitetai /
LAR administracija

Nuolat

3.3 uždavinys. Aktyviai reikšti nuomonę profesijai ir visuomenei svarbiais klausimais
Numatoma
Veiksmų atlikimo organiVeiksmai
įgyvendizatoriai / vykdytojai
nimo data
3.3.1. Teikti pastabas ir siūlymus bei dalyvauti darbo
LAR prezidiumas, LAR
Pagal pogrupėse dėl teisės aktų tobulinimo finansinės apskaiapskaitos ir mokesčių koreikį
tos, mokesčių, verslo ir darbo teisės srityse.
mitetas /
LAR administracija
3.3.2. Publikuoti straipsnius bei pasisakymus verslo ir LAR apskaitos ir mokesNuolat
profesinėje spaudoje aktualiais apskaitos ir mokesčių
čių komitetas /
klausimais.
LAR administracija
3.3.3. Siekti tapti valstybės institucijų socialiniu
partneriu.

LAR prezidiumas /
LAR administracija

2020–
2025 m.

Viešinta iniciatyva aplikuoti į LAR premiją. Gyvi susitikimai nevyko dėl pandemijos apribojimų.

Vykdoma

Veiksmų atlikimas

Vertinimas

Apskaitos ir mokesčių komitetas aktyviai
dalyvauja svarstant Finansinės apskaitos
įstatymo projektą

Teigiamai

Parengtos prezidentės, direktoriaus ir komitetų narių publikacijos Verslo žiniose
bei Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijose
Organizuojami reguliarūs susitikimai su esamais ir potencialiais partneriais

Teigiamai

Vykdoma

3.4 uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su užsienio šalių bei tarptautinėmis profesinėmis organizacijomis, atstovaujant Lietuvos interesams

Veiksmai
3.4.1. Tinkamai vykdyti prisiimtus narystės įsipareigojimus Tarptautinei buhalterių federacijai ir Europos
buhalterių federacijai, įskaitant susijusius su tarptautinių apskaitos standartų taikymu.
3.4.2. Dalyvauti Tarptautinės buhalterių federacijos ir
Accountancy Europe tarybos posėdžiuose ir skelbti informaciją LAR nariams apie svarstytus klausimus bei
priimtus sprendimus.
3.4.3. Dalyvauti tarptautinėse konferencijose profesijai
svarbiais klausimais ir teikti informaciją LAR nariams
apie konferencijos pranešimus.

Veiksmų atlikimo organizatoriai/ vykdytojai
LAR prezidiumas /
LAR direktorius

Numatoma
įgyvendinimo data
2020–
2025 m.

LAR Prezidiumo deleguotas atstovas

2020–
2025 m.

LAR Prezidiumo deleguotas atstovas

2020–
2025 m.

Veiksmų atlikimas

Vertinimas

Savalaikiai pateikti IFAC ir Accountancy
Europe pateikti klausimynai, dalyvauta
nuotoliniuose susitikimuose, balsuota darbotvarkės klausimais
Savalaikiai pateikti IFAC ir Accountancy
Europe pateikti klausimynai, dalyvauta
nuotoliniuose susitikimuose, balsuota darbotvarkės klausimais
Dalyvauta nuotoliniuose renginiuose
IFAC, Accountancy Europe ir ICAEW

Teigiamai

Teigiamai

Teigiamai
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3.4.4. Tęsti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su
Europos Sąjungos ir kitų valstybių auditorių savivaldos
organizacijomis; keistis informacija apie profesinių organizacijų veiklą bei nepriklausomo audito ir kitų profesinių paslaugų sistemas.

LAR prezidiumas /
LAR administracija

2020–
2025 m.

Stiprinamas bendradarbiavimas su Latvijos ir Estijos auditorių profesinėmis bendruomenėmis keičiantis informacija bei ieškant galimybių bendrai stiprinti narių kvalifikacijos kėlimą

Teigiamai

4 TIKSLAS. AUDITORIŲ SAVIVALDOS FUNKCIJŲ VYSTYMAS.
4.1 uždavinys. LAR valdymo, veiklos bei vidaus kontrolės tobulinimas
Veiksmai

4.1.1. Patobulinti LAR strateginio veiklos planavimo ir
vertinimo sistemą.

Veiksmų atlikimo organizatoriai/ vykdytojai
LAR prezidiumas /
LAR administracija

4.1.2. Įdiegti LAR veiklos planavimo, rizikos valdymo
LAR prezidiumas /
bei vidaus kontrolės sistemą bei siekti ISO sertifikaLAR administracija
vimo.

Numatoma
įgyvendinimo data
2020–
2025 m.
2025–
2025 m.
2020–
2025 m.

4.1.3. Formalizuoti ir tobulinti LAR prezidiumo, komitetų, kitų kolegialių organų ir administracijos veiklos, bendradarbiavimo ir komunikavimo sistemą.

LAR prezidiumas /
LAR administracija

4.1.4. Plėtoti ir tobulinti LAR informacinę sistemą, LAR prezidiumas /
plėsti paslaugas, teikiamas elektroninėmis priemonė- LAR administracija
mis.

2020–
2025 m.

Veiksmų atlikimas
Vykdoma

Vertinimas
Vykdoma
Vykdoma

Vykdoma
Šiuo metu atnaujinamas LAR veiklos dokumentų paketas, kurio pakeitimai įtakos ir
vidinių procesų pokyčius. Bendradarbiaujant ir konsultuojantis su teisininkais parengti Statuto ir Veiklos reglamento projektai, vykdomi atnaujinimai kvalifikacijos
kėlimą, kokybės kontrolę reglamentuojančiuose dokumentuose. Sisteminis dokumentų atnaujinimas leis optimizuoti LAR
funkcijų įgyvendinimą, pilną suderinamumą su Lietuvos Respublikos teisine
baze, atlieps auditorių ir AVNT išsakytus
pastebėjimus dėl LAR veiklos tobulinimo.
Vykdomos diskusijos su IT paslaugų teikėjais, siekiant skaitmenizuoti daugiau LAR
vykdomų procesų. Įdiegta metinių ataskaitų teikimo nuotolinė sistema, aktyviai
derintas informacijos teikimo AVNIS modelis, suderintas modelis dėl informacijos

Vykdoma

Teigiamai
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teikimo į Licencijų informacinę sistemą.
4.1.5. Diegti technologines naujoves, palengvinsiančias
sąlygas pasiekti LAR teikiamas paslaugas nuotoliniu
būdu.
4.1.6. Atlikti kasmetines LAR narių apklausas LAR
veiklos tobulinimo klausimais.
4.1.7. Sukurti LAR administracijos darbuotojų darbo
rezultatų vertinimo bei tęstinio profesinio tobulėjimo
užtikrinimo bei skatinimo sistemas
4.1.8. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis auditorius
vienijančiomis profesinėmis organizacijomis.

LAR prezidiumas /
LAR administracija

2020–
2025 m.

LAR prezidiumas /
LAR administracija
LAR prezidiumas /
LAR administracija

2020–
2025 m.
20202021.. m.

LAR prezidiumas /
LAR administracija

2020–
2025 m.

4.1.9. Periodiškai papildyti LAR biblioteką aktualiais
profesiniais leidiniais.

LAR prezidiumas, LAR
komitetai /
LAR administracija

Kasmet

Vykdomos diskusijos su IT paslaugų teikėjais, siekiant skaitmenizuoti daugiau LAR
vykdomų procesų.
Vykdoma

Teigiamai

Vykdoma

Vykdoma

Stiprinamas bendradarbiavimas su Latvijos ir Estijos auditorių profesinėmis bendruomenėmis keičiantis informacija bei ieškant galimybių bendrai stiprinti narių kvalifikacijos kėlimą
Vykdoma

Teigiamai

Vykdoma

Vykdoma

Tvirtinu:
Direktorius
Marius Lanskoronskis
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