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Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento
direktorė
Ingrida Muckutė

Finansinių ataskaitų audito įstatymas
• Audito įstatymo Nr. VIII-1227 pakeitimo įstatymo projektas
Nr. XIIP-4454
Įgyvendina:
• 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2014/56/ES (Audito direktyvos pakeitimas)
Įtvirtina:

• Kai kurias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės
aktų nustatyto audito reikalavimų nuostatas
2

Auditorių ir audito įmonių grupavimas (1)
Ne viešojo intereso įmonių (ne VIĮ) auditoriai ir audito įmonės
kurie nuo paskutinės atliktos
audito kokybės peržiūros ar
tikrinimo neatliko nė vieno
VIĮ finansinių ataskaitų audito

Viešojo intereso įmonių (VIĮ) auditoriai ir audito įmonės
1) auditorius ir audito įmonė,
kurie nuo paskutinio atlikto audito kokybės
tikrinimo ar peržiūros atliko bent vienos VIĮ
finansinių ataskaitų auditą;
2) auditorius, dirbantis VIĮ audito įmonėje,
nepriklausomai nuo to, ar jis atliko VIĮ auditą.
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Auditorių ir audito įmonių grupavimas (2)

Ne viešojo intereso įmonių
auditoriai ir audito įmonės

1. Finansinių ataskaitų audito įstatymas

Viešojo intereso įmonių
auditoriai ir audito įmonės

1. Finansinių ataskaitų audito įstatymas ir
2. Reglamentas Nr. 537/2014
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Viešojo intereso įmonės
Viešojo intereso įmonė – įmonė, svarbi visuomenei dėl savo veiklos masto ar pobūdžio, klientų
skaičiaus:
1.įmonė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama LR ir (arba) valstybės narės reguliuojamoje
rinkoje;
2.bankai ir Centrinė kredito unija;

3.kredito unijos, kurių turtas paskutinę finansinių metų dieną dvejus metus iš eilės viršija 20
mln. eurų,
4.finansų maklerio įmonės;
5.kolektyvinio investavimo subjektai, kaip jie apibrėžti LR kolektyvinio investavimo subjektų
įstatyme, pensijų fondai, kaip jie apibrėžti LR pensijų kaupimo įstatyme ir LR papildomo savanoriško
pensijų kaupimo įstatyme, profesinių pensijų fondai, kaip jie apibrėžti LR profesinių pensijų kaupimo
įstatyme;
6.valdymo įmonės, kurios valdo bent vieną 4 punkte nustatytą subjektą, pensijų asociacijos;
7.draudimo įmonės, perdraudimo įmonės;

8.Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, reguliuojamos rinkos operatorius;
9.VĮ, SĮ, AB ir UAB, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso valstybei ar savivaldybei
nuosavybes teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Įmonių finansinės atskaitomybės
įstatymą.
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Auditorių/audito įmonių rotacija
Ne VIĮ auditorių /
audito įmonių rotacija

• Nėra jokių apribojimų
•

Audito įmonės:
- minimalus rotacijos terminas - 2 metai.
- maksimalus laikotarpis dėl tos pačios VIĮ negali viršyti
10 metų. Galimas pratęsimas:

VIĮ auditorių / audito
įmonių rotacija

iki 20 metų, jei skelbiamas viešas konkursas;
iki 24 metų, jei atliekamas jungtinis auditas ir pateikiama bendra
audito išvada.

•

Pagrindinis audito partneris negali atlikti tos pačios VIĮ
audito ilgiau kaip 5 m. iš eilės.
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Reikalavimai auditoriams ir audito įmonėms
• Nepriklausomumas nuo audituojamos įmonės
• Konfidencialumo ir profesinės paslapties principas

• Audito įmonių vidaus organizacinė struktūra
• Darbo organizavimas
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Kompetentinga institucija
Audito priežiūros komitetas
Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo
valdymo tarnyba

Sudaro 7 nariai. Po 1 narį skiria: Finansų,
Teisingumo, Ūkio ministerijos, Valstybės
kontrolė, Lietuvos bankas, Auditorių rūmai,
bendru sutarimu kitų auditorius vienijančių
profesinių organizacijų atstovas
(visi nariai privalo būti nepraktikuojantys
asmenys)

Svarbiausiems
sprendimas būtinas
pritarimas

(Tarnyba)
Galutinė
atsakomybė
už visas
funkcijas

Pažymėjimų
išdavimas ir
sąrašų
tvarkymas

Kvalifikacijos

kėlimas,
Etikos
kodeksas

Ne VIĮ auditų
kokybės
užtikrinimas

Auditorių rūmams deleguojamos atlikti funkcijos

VIĮ auditų
kokybės
užtikrinimas

Tyrimai: audito
kokybės ir
pažeidimo

Poveikio
priemonių
taikymas

Tarnybos atliekamos funkcijos
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Auditorių rūmams deleguojamos funkcijos (1)
• Auditorių ir audito įmonių pažymėjimų išdavimas ir sąrašų
tvarkymas;
• Auditorių ir audito įmonių pažymėjimų galiojimo sustabdymas,
atnaujinimas, panaikinimas tam tikrais atvejais
• Kvalifikaciniai auditoriaus egzaminai;
• Auditorių padėjėjų sąrašų tvarkymas;
• Ne VIĮ auditorių ir audito įmonių atliktų auditų kokybės
užtikrinimas (atliekant audito kokybės peržiūras);

• Kvalifikacijos kėlimas;
• Buhalterių profesionalų etikos kodekso laikymosi užtikrinimas;
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Auditorių rūmams deleguojamos funkcijos (2)
Ne VIĮ auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimas
LAR
Auditorių kontrolierių atliekamos audito
kokybės peržiūros (kas 6 m.)
LAR siūlymas skirti nurodymą /
poveikio priemonę / atlikti tyrimą (arba
neskirti)
Tarnyba (APK)
Sprendimas skirti/neskirti nurodymą,
poveikio priemonę arba atlikti
(neatlikti) tyrimą
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Tarnybos atliekamos funkcijos (1)
• Auditorių ir audito įmonių pažymėjimų galiojimo sustabdymas,
atnaujinimas, panaikinimas tam tikrais atvejais;
• VIĮ auditorių ir audito įmonių atliktų auditų kokybės
užtikrinimas (atliekant audito kokybės tikrinimus);
• visų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės tyrimai ir
pažeidimo tyrimai;
• Poveikio priemonių taikymas visiems auditoriams ir audito
įmonėms
– Nurodymai;
– Poveikio priemonės (tarp jų - piniginės baudos).
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Tarnybos atliekamos funkcijos (2)
VIĮ auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimas
Tarnyba
Tikrintojų (Tarnybos darbuotojų)
atliekami audito kokybės tikrinimai
Atliekami:
- kas 3 m., kai audituojamos didelės
įmonės ir
kas 6 m. kai audituojamos mažos ir
vidutinės įmonės
Tarnybos sprendimas skirti/neskirti
nurodymą, poveikio priemonę
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Tarnybos atliekamos funkcijos (3)

Tyrimai
Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimas
– audito kokybės įvertinimas gavus informacijos dėl galimo netinkamo
finansinių ataskaitų audito.

Pažeidimo tyrimas
– auditorių ir audito įmonių, kitų fizinių ar juridinių asmenų veiklos, susijusios
su finansinių ataskaitų audito atlikimu, atitikties įstatymo, Reglamento
nuostatoms, įvertinimas, gavus informacijos apie galimą įstatymo, Reglamento
nuostatų nesilaikymą.

13

Poveikio priemonės (1)
Nurodymai:
1)

pavesti ištaisyti nustatytus trūkumus;

2)

papildomai kelti profesinę kvalifikaciją;

3)

fiziniam arba juridiniam asmeniui nurodyti pažeidimą nutraukti ir jį ištaisyti;

4)

nurodyti audito įmonei ir užsakovui nutraukti finansinių ataskaitų audito sutartį,
jeigu nustatoma, kad audito įmonę užsakovas pasirinko ribojamas aplinkybių;

5)

pareikšti, kad auditoriaus išvada neatitinka nustatytų reikalavimų.
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Poveikio priemonės (2)
1)

įspėjimas;

2)

auditoriaus/audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymas (ne ilgiau nei
per 3 m.);

3)

auditoriaus/audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir vieno ar kelių
kvalifikacinių egzaminų perlaikymas (ne ilgiau nei per 3 m.);

4)

auditoriaus/audito įmonės pažymėjimo galiojimo panaikinimas;

5)

draudimas iki 3 m. audito įmonės darbuotojui arba VIĮ vadovui ar kolegialaus
valdymo organo nariui eiti vadovaujamas pareigas audito įmonėse arba VIĮ;

6)

piniginė bauda:
1)
2)

3)

audito atlikimas neturint audito įmonės pažymėjimo arba kai jo galiojimas sustabdytas – nuo 1000 €
iki 100 000 €;
kai fizinis⃰ arba juridinis asmuo nevykdo nurodymų, neteikia informacijos arba trukdo atlikti peržiūrą,
tikrinimą, tyrimą, pažeidimo tyrimą, – nuo 100 € iki 10 000 €, o VIĮ atveju – nuo 1000 € iki 100 000
€;
kai fizinis asmuo arba juridinis asmuo nesilaiko Reglamente nustatytų reikalavimų, – nuo 1000 € iki
100 000 €.
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Auditorių rūmų nariai
Auditorių rūmai – viešasis juridinis asmuo, vienijantis:

1) auditorius ir
2) kitus narius.
Buhalteris profesionalas – asmuo, kuris yra Lietuvos arba kitos
Europos Sąjungos valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius
vienijančios profesinės organizacijos, priklausančios Tarptautinei
buhalterių federacijai, narys.
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Auditorių rūmų lėšos
1) Auditorių rūmų statute nustatytas nario mokestis;
2) Auditorių rūmų statute nustatyti audito įmonių atskaitymai;
3) pajamos už suteiktas paslaugas;
4) negrąžintinai gautos lėšos;
5) kitos lėšos.

Kitos Auditorių rūmų pareigos:
rengti Auditorių rūmų nariams rekomendacijas dėl tarptautinių
užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių
susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų taikymo
teikiant finansinių ataskaitų peržiūrų, užtikrinimo ir kitas susijusias
paslaugas.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
KLAUSIMAI
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