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Kontrolė, kaip nepriklausomo audito
atsiradimo pagrindas
• Lietuvos nepriklausomo audito šaknys išaugo ir išsivystė iš tarpukario ir
sovietinio laikotarpio kontrolės sistemų.
• Tikrąja kontrolės atsiradimo pradžia tarpukario Lietuvoje reikėtų laikyti
1919 m. vasario 20 d., kai Valstybės taryba priėmė įstatymą Valstybės
kontrolei tvarkyti.
• Tarpukario Lietuvoje įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklos kontrolę vykdė:
1.
Valstybės kontrolės įstaiga
2.
Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija
3.
Finansų ministerijos Mokesčių departamentas
4.
Savivaldybių revizijos komisijos
5.
Akcinių bendrovių revizijos komisijos

Kontrolės vertinimas tarpukario Lietuvoje
• Moksliniai straipsniai žurnaluose „Talka“, „Tautos ūkis“, „Ekonomika“
• Autoriai: J. Audickas, Vl. Balsys, J. Dagys, V. Kvieska, P. Šalčius, M.
Valavičius
• Tematika:
• revizijos ir kontrolės būklė valstybėje;
• revizorių kvalifikacijos kėlimo ir jų autoriteto didinimo klausimai;
• supažindinama su revizorių – ekspertų veikla Anglijoje, JAV, Vokietijoje ir
Rumunijoje.

Kontrolės formos sovietiniu laikotarpiu
• Sovietiniu laikotarpiu Lietuvoje buvo taikomos įvairios kontrolės formos:

pagal kontroliuojamų organų žinybinę priklausomybę (partinė;
valstybinė; žinybinė; vidinė ūkinė; visuomeninė);

pagal laiką (išankstinė; einamoji; paskesnioji);

pagal kontrolės apimtį ir turinį (priimtų sovietinės vyriausybės ir
komunistų partijos nutarimų vykdymo kontrolė; atskaitomybės sąskaitinis
patikrinimas; revizijos).
Labiausiai paplitusi forma buvo revizija. Pagrindiniai revizijos uždaviniai
buvo tikrinti, kaip:
•
naudojami materialiniai, darbo ir finansiniai ištekliai;
•
garantuojamas socialistinio turto saugumas ir naudojimas;
•
vykdomos gamybinės užduotys.

Lietuvos nepriklausomo audito sistemos
kūrimo ir plėtros etapai (1990-2016)
Pirminė idėja sukurti nepriklausomo audito sistemą viešai buvo iškelta
1990 m. rugsėjo 7 d., įkūrus Lietuvos buhalterių ir auditorių asociaciją
(LBAA).
Daugelis tarybinių revizorių, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę,
sėkmingai pradėjo dirbti įvairiose naujai kuriamos kontrolės sistemos
grandyse, o kai kurie iš jų tapo puikiais auditoriais.
Ypač verta pažymėti Valstybės kontrolės indėlį, kuriant nepriklausomo
Lietuvos audito pamatus. Kai kurie Valstybės kontrolės darbuotojai jau
pirmomis Lietuvos nepriklausomybės dienomis suprato nepriklausomo
audito reikšmę ir agitavo rengti auditorius ir kurti atitinkamas audito
organizacijas.

I etapas - Lietuvos audito sistemos kūrimas visuomenininkų jėgomis
(1990-1994)
Svarbiausieji įvykiai ir datos
1. 1991 m. kovo 19 d. LBAA organizavo kursus auditoriaus kvalifikacijai įgyti. Kursus lankė per
100 žmonių, egzaminus išlaikė 27 asmenys.
2. 1991 m. balandžio 18 d. Vilniaus m. valdyboje įregistruota pirmoji nacionalinė audito įmonė
– UAB „Auditas (vadovas R.Krinickis).
3. 1991 m. gruodžio 17 d. LR Vyriausybė patvirtino „Auditinės veiklos Lietuvos Respublikoje
nuostatus“.
4. 1991 m. gruodžio 17 d. LR Vyriausybės patvirtinta komisija auditorių kvalifikacijai suteikti
išdavė 27 „Auditoriaus atestatus“ auditoriams . 1995 m. šie atestatai nebuvo pripažinti
Finansų ministerijai parodžius nepasitikėjimą LBAA veikla.
5. Išleista pirmoji audito tematika lietuvių autorių knyga: V.Lakis, J.Mackevičius, P.Rakštikas
„Auditas“, (1992).

II etapas - Audito sistemos kūrimas Vyriausybės ir profesinių apskaitos
ir audito organizacijų pastangomis (1995-1998)
Svarbiausieji įvykiai ir datos
1. 1995 m. sausio 4 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl audito organizavimo“, kuriuo
patvirtino naujus „Audito Lietuvos Respublikos nuostatus“.
2. 1995 m. birželio 29 d. LR finansų ministras išleido įsakymą: Dėl audito ir apskaitos
instituto sukūrimo“. Institutas savo veiklą po daugelio diskusijų pradėjo tik įpusėjus 1996
metams.
3. 1996 m. spalio – gruodžio mėn. LR Audito ir apskaitos institutas organizavo egzaminus
auditoriaus kvalifikacijai įgyti. Egzaminus išlaikė 211 pretendentų.
4. 1996 m. gruodžio 13 d. įvyko oficialus auditoriams pažymėjimų įteikimas. Naujieji
auditoriai įkūrė Lietuvos auditorių asociaciją.

III etapas - Lietuvos audito sistemos kūrimas, konsultuojant Europos
Sąjungos ekspertams ir studijuojant užsienio šalių patirtį
(1999 – 2004)
Svarbiausieji įvykiai ir datos
1. 1999 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR Audito įstatymą. Jo
pagrindinės nuostatos suderintos su ES Aštuntąja Direktyva.
2. 2000 m. vasario 12 d. įregistruoti Lietuvos auditorių rūmai – ne pelno organizacija,
vienijanti visus šalies atestuotus auditorius.
3. 2000 m. birželio 16 d. Lietuvos auditorių rūmai patvirtino 11 nacionalinių audito
standartų, Auditorių profesinės etikos kodeksą ir Auditorių garbės teismo nuostatus.
4. 2003 m. Lietuvos auditorių rūmai tapo asocijuotu, o 2004 gruodžio 16 d. Europos
buhalterių federacijos nariu korespondentu.

IV etapas - Lietuvos audito sistemos integracija į Europos audito
sistemą (2005-2010)
1.

2.

3.
4.
5.

Svarbiausieji įvykiai ir datos
Lietuvos auditorių rūmai organizavo tarptautinę mokslinę – praktinę konferenciją „Lietuvos
auditoriai – 10 metų patirtis ir perspektyvos“
Išleistos aktualios lietuvių autorių knygos: D. Daujotaitės „Finansinis auditas“ (2006 m.), V.
Lakio „Audito sistema: raida ir problemos (2007 m.), J. Mackevičiaus „Finansinių ataskaitų
auditas ir analizė: procedūros, metodikos, vertinimas“ (2009 m.).
Toliau buvo rengiami ir tobulinami nacionaliniai audito standartai ir Lietuvos auditorių
profesinės etikos kodeksas.
2006 m. gegužės 4 d. visuotiniame Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkime patvirtintas
„Auditorių rūmų strateginis veiklos planas 2006-2011 metams.
2008 metais Lietuvos auditorių rūmai tapo tikruoju Europos buhalterių federacijos nariu ir
tikruoju Tarptautinės buhalterių federacijos nariu.

V etapas - Lietuvos audito sistema Europos Sąjungos audito sistemos
erdvėje (2011-2016)
1.
2.
3.
4.

Svarbiausieji įvykiai ir datos
Lietuvos auditorių rūmų veiklos plėtra ir įtaka šalies auditorių bendruomenei.
Audito kokybės užtikrinimo sistemos sukūrimas ir taikymas.
Tarptautinių audito standartų taikymas.
Audito apskaitos tarnybos (Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnybos) bei Valstybės kontrolės sėkmingo bendradarbiavimo su LAR išplėtimas.

Mokslinis potencialas - Lietuvos autorių audito knygos (monografijos,
vadovėliai, mokomosios knygos), kurių apimtis per 100 puslapių
Išleidimo
metai

Autorius

Knygos pavadinimas, leidykla, apimtis

1992

V.Lakis, J.Mackevičius, P.Rakštikas

Auditas. – Vilnius: UAB „Viltis“, 278 p.

1994
1994

J.Mackevičius
J.Kabašinskas, I.Toliatienė
I.Matickienė

Audito pradmenys. – Vilnius: „Mintis“, 264 p.
Pažintis su auditu. – Vilnius: „Perkūnas“, 121 p.

J.Kabašinskas, I.Toliatienė
J.Mackevičius

Auditas. – Vilnius: Amžius, 382 p.

1997
1997
1999
2001
2004

J.Mackevičius

Audito planavimas ir organizavimas. – Kaunas: Technologija, 139 p.
Audito teorija ir praktika. – Vilnius: Lietuvos mokslas, 692p.

Auditas: teorija, praktika, perspektyvos. (1999 m. knygos papildytas ir pataisytas
leidimas). – Vilnius: Lietuvos mokslas, 837 p.
Veiklos auditas.–Vilnius: LTU leidybos centras, 351 p.

2005

G.Puškorius
L.Rupeikienė

2006

D.Daujotaitė

Finansinis auditas. – Vilnius: Vilniaus vadybos aukštoji mokykla, 189 p.

2007

V.Lakis

Audito sistema: raida ir problemos. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 386 p.

2008
2009

A.Kustienė
J.Mackevičius
J.Mackevičius, D.Raziūnienė

Audito pagrindai. – LŽŪA leidykla Akademija, 100 p.
Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. – Vilnius: TEV, 389 p.

2011

2013
2015

Auditas. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 155 p.

Auditas. Klausimai, atsakymai, testai. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 221 p.

I.Paukštienė
Auditas. Klaipėda: S.Jokužio leidykla, 399 p.
D.Daujotaitė, L.Giriūnas, G.Giriūnienė, Finansų kontrolė ir auditas: teorija ir praktika. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas,
D.Vinauskienė, D.Adomavičiūtė
381 p.

Mokslinis potencialas - Apgintos socialinių mokslų daktaro disertacijos
audito tematika
Gynimo data ir vieta

Autorius

Disertacijos pavadinimas

1999, VGTU

V.Pečiūra

Lietuvos gamybinių įmonių audito plėtra

2004, VU

A.Kustienė

Aukštosios mokyklos infrastruktūros vidaus audito prioritetų
nustatymo modelis

2008, KTU

R.Rupšys

Vidaus audito veiklos vertinimo modelis

2010, MRU

D.Daujotaitė

Veiklos audito
modernizuoti

2010, VU

R.Jodelienė

Audito rizikos vertinimo modelis

2011, VU

D.Adomavičiūtė

Muitinės audito modelis verslo įmonių veiklos vertinimui

2015, VU

Ž.Simonaitytė

Kontrolės rizikos kaip audito rizikos elemento vertinimo modelis

2015, VU

D.Vaicekauskas

Finansinio audito paslaugų analizė ir vertinimas

modelis

viešojo

sektoriaus

valdymui

Lietuvos auditorių rūmų surengtos mokslinės - praktinės konferencijos
Data

Konferencijos pavadinimas
Tarptautinė konferencija ,,Auditas Lietuvoje ir jo perspektyvos“

1997 m. liepos 4 d.
2001 m. lapkričio 9d.
Konferencija „Audito raida, problemos ir perspektyvos“
2002 m. lapkričio 29 d. Konferencija „Apskaita ir auditas – 2002“
Tarptautinė konferencija ,,Apskaitos ir audito sistemų integracija į Europos Sąjungos erdvę, nauji iššūkiai ir
2005 m. spalio 6-7 d.
galimybės“
2006 m. birželio 9-10 d. Kasmetinė LAR narių konferencija ,,Auditorių aktualijos”
2007 m. birželio 8-9 d. Tarptautinė konferencija ,,Lietuvos auditoriai-10 metų patirtis ir perspektyvos”
2007 m. birželio 8-9 d.

Kasmetinė LAR narių konferencija ,,Audito kokybės užtikrinimas”

2008 m. birželio 6-7 d.

Kasmetinė LAR narių konferencija ,,Mažų ir vidutinių įmonių audito atlikimas ir kokybės užtikrinimas“

2009 m. birželio 5-6 d.

Kasmetinė LAR narių konferencija ,,Iššūkiai audito profesijai dabartinėmis sąlygomis”

2010 m. birželio 4 d.

Tarptautinė konferencija ,,Auditas Lietuvoje: patirtis ir perspektyvos“, skirta LAR įkūrimo 10-mečiui

2011 m. birželio 3 d

Kasmetinė LAR narių konferencija „Auditas besikeičiančioje aplinkoje“.

2012 m. birželio 8 d.
2013 m. birželio 14 d.

2014 m. birželio 6 d.

Kasmetinė LAR narių konferencija „Pasirengimo 2014-2020 m. periodui iššūkiai: darnus požiūris į valdymą ir
kontrolę“,
Kasmetinė LAR narių konferencija „Pasirengimo 2014–2020 m. periodui iššūkiai: darnus požiūris į valdymą ir
kontrolę“
Kasmetinė LAR narių konferencija „Audito kokybė – raktas į ilgalaikę sėkmę“.

2016 m. birželio 10 d.

Kasmetinė LAR narių konferencija „Audito profesijos ateitis: ilgalaikė vizija ir trumpalaikiai iššūkiai“
Kasmetinė LAR narių konferencija „Pokyčiai auditoriaus profesijoje“

2016 m. gruodžio 9 d.

Tarptautinė konferencija „Auditoriaus vardo 20-metis: pasiekimai, aktualijos ir perspektyvos“

2015 m. birželio 12 d.

Lietuvos atestuotų auditorių
rengimas 1996-2016 metais

Metai

Suteiktas auditoriaus vardas

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Viso

211
128
11
12
35
0
24
14
0
3
12
6
14
9
4
15
10
7
12
8
8
543

Dirbančių auditorių ir audito
įmonių skaičius 1996-2016
metais

Metai

Auditorių skaičius (gruodžio 31 d.)

Audito įmonių skaičius (gruodžio 31 d.)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

211
339
350
388
387
392
395
397
405
397
400
403
403
413
407
405
395
387
377
370

126
175
183
191
202
224
224
214
212
207
204
201
193
189
190
183
182
173
171

Auditorių poreikio Lietuvoje vertinimas
• Kiek Lietuvai reikia auditorių?
• Dirbančių auditorių skaičiui apskaičiuoti rekomenduojama vokiškoji formulė,
pagal kurią optimali būklė laikoma tokia, kai vienam auditoriui tenka 8000
šalies gyventojų:
2956000:8000=369 auditorių

• Parengtų auditorių skaičiaus poreikiui nustatyti, kad nuolat dirbtų 369
auditoriai, taikoma tokia formulė:
369*1,5=554 parengti auditoriai

• Kokių Lietuvai reikia auditorių?

LAR prezidentai ir jų vadovavimo laikotarpiai

L.Kazlauskienė

G.Makušev

S.Lapšinskas

J.Kirvaitienė

S.Lapšinskas

2000-2004

2004-2008

2008-2010

2010-2014

2014-2016

Lietuvos nepriklausomo audito tolimesnio
vystymo kryptys
1.
Auditorių profesinė kompetencija;
2.
Audito „lūkesčių spragos“ problema;
3.
Konkurencinė kova, užkariaujant audito rinką;
4.
Audito kokybės ir kainos problema;
5.
Audito teorijos ir praktikos atstovų tarpusavio supratimas ir
bendradarbiavimas.

Ačiū už dėmesį!

