AUDITORIAUS IŠVADOS IR AUDITO ATASKAITOS PASIRAŠYMO
ELEKTRONINIU PARAŠU
INSTRUKCIJA
Nuo 2012 m. sausio 1 d. Juridinių asmenų registrui kartu su metinių finansinių ataskaitų,
taip pat konsoliduotųjų, rinkiniu teikiamos auditoriaus išvados ir audito ataskaitos turės būti
pasirašytos kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Tam kad galėtumėte savo
elektroniniu parašu pasirašyti ir klientams pateikti minėtą reikalavimą atitinkančią auditoriaus
išvadą ar audito ataskaitą, Jūs turite įsigyti kvalifikuotą elektroninį sertifikatą. Lietuvoje šiuo metu
kvalifikuotus elektroninius sertifikatus, kuriais galima tinkamai1 patvirtinti elektroninį parašą,
platina šie sertifikavimo paslaugų teikėjai:
1. Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Interneto svetainė http://www.nsc.vrm.lt/;
2. VĮ Registrų centras. Interneto svetainė http://www.rcsc.lt/;
3. UAB „Bitė Lietuva“. Interneto svetainė http://www.bite.lt/lt/pc/esign;
4. UAB „Omnitel“. Interneto svetainė http://www.omnitel.lt/eparasas.
5. UAB „Tele2“. Interneto svetainė http://www.tele2.lt/verslui/paslaugos/e_parasas.html.
Turėdami kvalifikuotą elektroninį sertifikatą, Jūs turite:
1. Parengti kompiuterį elektroninio parašo naudojimui;
2. Pasirašyti elektroniniu parašu auditoriaus išvadą ar audito ataskaitą.
Instrukcijos pateikiamos toliau.
1. Kompiuterio parengimas elektroninio parašo naudojimui
Pagrindiniai žingsniai, kaip parengti kompiuterį elektroninio parašo naudojimui:
1. Įdiegti savo kompiuteryje atitinkamas tvarkykles (atsižvelgiant į laikmenos, kurioje
suformuotas el. parašas, tipą).
2. Įdiekite savo kompiuteryje Java, Adobe Reader 10 arba naujesnę versiją ir dokumento
vertimo į PDF formatą programą2.
3. Įdiegti savo kompiuteryje šakninius sertifikatus RCSC išduotų sertifikatų autentiškumui
atpažinti:

1

Šiais sertifikatais patvirtintais elektroniniais parašais pasirašytas auditoriaus išvadas ir audito ataskaitas priima
Juridinių asmenų registro informacinė sistema.
2

Jei neturite dokumentų vertimo į PDF formatą programos, dokumentus galite versti į PDF formatą internete,
pavyzdžiui, interneto svetainėje http://www.doc2pdf.net/.

a) Iš interneto svetainės http://www.registrucentras.lt/rcsc/sakn_sertifikatai.php#
parsisiųskite šakninius sertifikatus į savo kompiuterį;
b) Ant failo spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite „Install Certificate“.
4. Sukonfigūruoti Adobe Reader:
a) Atidarykite Adobe Reader, pasirinkite meniu punktą Edit  Preferences

a)

b) Pasirinkite „Security“
c) Pažymėkite „Verify signatares when the document is open“
d) Pasirinkite „Advanced Preferences“
c)

d)

b)

e) Pasirinkite „Windows integration“
f) Pažymėkite „Enable searching the Windows Certificate Store for certificates other
than yours“
g) Pažymėkite „Validating Certified Documents“

e)

f)

g)

h) Paspauskite OK;
i) Uždarykite Adobe Reader programą.
Kompiuterio parengimo darbai baigti.

2. Dokumento pasirašymas elektroniniu parašu
Pagrindiniai žingsniai, kaip dokumentą pasirašyti el. parašu3:
1. WORD formato dokumentą, kurį norite pasirašyti el. parašu, konvertuokite į PDF
formato failą. Jei dokumentas PDF formatu (el. parašu pasirašyti galite skanuotą auditoriaus
išvadą), šį žingsnį praleiskite.
2. Atsidarykite
Registrų
centro
interneto
svetainės
savitarną
www.registrucentras.lt/savitarna ir pasirinkite „Prisijungti prie VĮRC klientų savitarnos““.
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Šioje instrukcijoje pavyzdžiu naudojamas VĮ Registrų centro sertifikatų centro išduotas el. parašas.

3. Pasirinkite „VĮ Registrų centro autentifikavimo paslauga“.

4. Pasirinkite prisijungimo būdą (pavyzdyje naudojamas VĮ Registrų centro sertifikatų
centras).

5. Įsitikinkite, kad el. parašo laikmena prijungta prie kompiuterio ir pasirinkite „Tęsti“.

6. Pasirinkite sertifikatą ir spauskite „OK“.

7. Įveskite savo el. parašo slaptažodį ir spauskite „OK“.

8. Dar kartą pasirinkite „Tęsti“.

9. Pasirinkite „REGISTRŲ CENTRO SERTIFIKAVIMO CENTRAS“

9.

Įveskite norimą pasirašyti dokumentą:
a) pasirinkite „Dokumentų pasirašymas“;
b) spauskite „Browse“;
c) savo kompiuteryje pasirinkite PDF formato dokumentą, kurį norite pasirašyti el.
parašu ir spauskite „Open“;
d) Įrašykite pasirašymo vietą (pavyzdžiui, „Ukmergės g. 369A, Vilnius“ arba
„Vilnius“);
e) pasirinkite, kurioje dokumento vietoje bus matomas el. parašas (arba pasirinkite, kad
parašas nebus matomas);
f) taip pat galite pridėti laiko žymą, pažymėję varnele „Pridėti laiko žymą“ –
pasirašytame dokumente bus nurodyta, kada dokumentas buvo pasirašytas.
g) spauskite „Peržiūrėti ir pasirašyti“.
a)

b)

d)

e)
f)
g)

c)

12. Pasirinkite „Pasirašyti stacionariu elektroniniu parašu“.

13. Spauskite „Pasirašyti“.

14. Sėkmingai pasirašius dokumentą, ekrane pasirodys užrašas „Dokumentas sėkimingai
pasirašytas“.
Norėdami išsaugoti pasirašytą dokumentą, paspauskite ant jo pavadinimo.

15. Spauskite „Save“ ir nurodykite vietą kompiuteryje, kur norite išsaugoti pasirašytą dokumentą.

16. Atidarykite pasirašytą dokumentą savo kompiuteryje. Teisingai pasirašytame dokumente,
anksčiau nurodytoje dokumento vietoje, rodomas parašo ženklas4.

17. El. parašu pasirašytą auditoriaus išvadą ar audito ataskaitą galite teikti klientui – el. paštu
ar įrašytą į informacijos laikmeną.
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Jei pagal Jūsų audito įmonės politiką, auditoriaus išvadą turi pasirašyti daugiau nei vienas asmuo, dokumentą
analogiškai galite pasirašyti pakartotinai. Į dokumentą bus įterpta tiek el. parašų, kiek kartų jis buvo pasirašytas.

