LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ
AUDITO KOMITETO PRANEŠIMAS
2012 m. kovo 5 d.
Dėl auditoriaus išvados ir auditoriaus ataskaitos pasirašymo elektroniniu parašu
Nuo 2012 m. sausio 1 d. Juridinių asmenų registrui kartu su metinių finansinių
ataskaitų, taip pat konsoliduotųjų, rinkiniu (toliau – finansinėmis ataskaitomis) teikiamos
auditoriaus išvados1 turi būti pasirašytos kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu.
Esant tokiam reikalavimui, klientui būtina pateikti ne tik pasirašytus auditoriaus išvados
egzempliorius, bet ir suformuotą pdf failą, pasirašytą elektroniniu parašu, kurį klientas galės pateikti
Juridinių asmenų registrui.
Techninę instrukciją, kaip elektroniniu parašu pasirašyti auditoriaus išvadą, galite rasti
čia.
LR įmonių finansinės atskaitomybės ir LR įmonių konsoliduotos finansinės
atskaitomybės įstatymuose numatyta, kad finansinės ataskaitos skelbiamos kartu su auditoriaus
išvada, o skelbiamų finansinių ataskaitų formos ir tekstai turi būti tokie, pagal kuriuos buvo
parengta auditoriaus išvada. Audito komitetas svarstė, kaip užtikrinti, kad auditoriaus išvada nebūtų
naudojama atskirai nuo audituotų finansinių ataskaitų, ir Juridinių asmenų registrui audituojamos
įmonės pateiktų būtent audituotus finansinių ataskaitų rinkinius (tokio turinio ir apimties, kokios
buvo pateiktos auditoriui ir audituotos). Be to, remiantis tarptautiniuose audito standartuose, kurių
auditoriai privalo laikytis pagal LR audito įstatymą, pateikiamais auditoriaus išvados pavyzdžiais,
auditoriaus išvada ir audituotos finansinės ataskaitos turi būti teikiamos kartu, t. y. viena auditoriaus
išvada negali būti teikiama atskirai nuo audituotų finansinių ataskaitų.
Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, Audito komitetas rekomenduoja auditoriaus
išvadą teikti klientui pasirašytą elektroniniu parašu kartu su audituotomis finansinėmis ataskaitomis
viename pdf dokumente. Siūloma auditoriaus išvados teikimo procedūra galėtų būti tokia:
1) audituojama įmonė pateikia auditoriui finansines ataskaitas (su metiniu pranešimu);
2) auditorius prideda auditoriaus išvadą ir dokumentai nuskanuojami2, sukuriant vieną
pdf formato dokumentą3;
3) pdf formato dokumentą (kuriame yra auditoriaus išvada ir audituotos finansinės
ataskaitos) auditorius pasirašo elektroniniu parašu (pagal instrukciją) ir pateikia audituojamai
įmonei elektroniniu paštu arba kompiuterinėje laikmenoje;
4) audituojama įmonė visą dokumentą įkelia į Juridinių asmenų registro duomenų
bazę.
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Jei Juridinių asmenų registrui turi būti teikiama ir audito ataskaita, ji taip pat turi būti pasirašyti kvalifikuotu sertifikatu
patvirtintu elektroniniu parašu. Audito ataskaita Juridinių asmenų registrui pagal LR Valstybės ir savivaldybės įmonių
įstatymo 14 straipsnį turi būti teikiama tuo atveju, kai audituojama įmonė yra valstybės ar savivaldybės įmonė.
2
Turint finansines ataskaitas word formatu, galima jas pridėti prie auditoriaus išvados word formatu ir išsaugoti pdf
formatu arba konvertuoti į pdf failą su konvertavimo programomis, pavyzdžiui, PrimoPDF (nemokamai galite atsisiųsti
adresu http://www.primopdf.com/).
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Į Juridinių asmenų registro duomenų bazę talpinamo dokumento apimtis negali viršyti 5 MB.

