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Finansinių ataskaitų auditas 2017m. 

 

Nepriklausomai nuo to ar auditas yra privalomas ar ne, jei finansinės ataskaitos yra 

audituotos, Juridinių asmenų registrų centrui turi būti teikiama ir audito išvada.  

Kada finansinės ataskaitos privalo būti audituotos? 

Įmonių finansinės ataskaitos privalo būti audituotos
1
, jei yra bent viena sąlyga iš šešių 

nurodytų: 

1. Įmonės akcininkai yra Valstybė arba savivaldybė; 

2. Įmonės teikiamų prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka; 

3. Ribotos atsakomybės įmonės ne mažiau kaip du vienerių metų rodikliai paskutinę finansinių 

metų dieną viršija šiuos dydžius: 

1) turtas - 1 800 000 eurų; 

2) pardavimo grynosios pajamas -  3 500 000 eurų; 

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą - 50 darbuotojų. 

4. Įmonė sudaro konsoliduotąsias finansines ataskaitas, tokiu atveju privalomas konsoliduotų 

finansinių ataskaitų auditas; 

5. Įmonės įstatuose (nuostatuose, statute) yra nurodyta, kad auditas privalomas; 

6. Įmonė yra priskiriama prie viešo intereso įmonių. 

 

Dažnai praktikoje tenka matyti, kad yra klaidingai manoma kad viešoji įstaiga/įmonė yra viešo 

intereso įmonė. Kas yra yra viešo intereso įmonė nustato VIII-1227 Audito įstatymo 2str. 32d.. 

Todėl  tik labai retais atvėjais viešoji įmonės bus laikoma viešo intereso įmone.  

Nuo 2017m. kovo 1d. įsigalioja naujas viešo intereso įmonės apibrėžimas, dėl kurio viešo intereso 

įmonėmis tapo įmonės, kurios seniau nebuvo laikomos viešo intereso įmonėmis. Nors LR Audito 

įstatymas įsigalioja nuo 2017m. kovo 1d. viešųjų įmonių sąrašas, pagal kurį nustatoma, kas 

yra viešoji įmonė ir todėl jai yra privalomas auditas, taikomas nuo 2017m. sausio 1d.  

 

Kokios įmonės laikomos viešo intereso įmonėmis 2017m.? 

Jei įmonė atitinka bent vieną iš trylikos išvardintų sąlygų, jinai yra laikoma viešo intereso įmone: 

1. įmonės akcijomis (vertybiniais popieriais) prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) 

valstybės narės reguliuojamoje rinkoje (akcijų biržoje); 

2. bankas ir/arba Centrinė kredito unija; 

3. finansų maklerio įmonė; 

4. kolektyvinio investavimo subjektas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos kolektyvinio 

investavimo subjektų įstatyme,  

5. profesinių pensijų fondo (fondų) dalyvių asociacija; 

6. draudimo įmonė, perdraudimo įmonė; 

7. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, reguliuojamos rinkos operatorius; 
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 Šaltiniai: LR Finansinės atskaitomybės įstatymo IX-575,  24str.  

LR Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas IX-576, 11 str. 
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8. pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme ir 

Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme,  

9. profesinių pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos profesinių pensijų 

kaupimo įstatyme; 

10. valdymo įmonė, kuri valdo bent vieną šios 7, 8 punktuose nustatytą subjektą; 

Viešo intereso įmonių sąrašo papildymas, kuris įsigalioja nuo 2017m. kovo 1d. : 

11. valdymo įmonė, kuri valdo 9 punkte nustatytą subjektą;  

12. kredito unijos, jei jos turtas paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 iš eilės 

finansinius metus viršija 20 mln. eurų;  

13. Visos valstybės, savivaldybės įmonės, AB, UAB, jei įvykdytos abi sąlygos: 

13.1. daugiau nei 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso 

valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise 

13.2. jos laikomos didelėmis įmonėmis pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.
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Sekančiame straipsnyje bus apie 2017m. naujos audito išvados formą. Dėl ko verslas pyksta ir 

nerimauja auditoriai?  
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 LR finansinės atskaitomybės įstatymo 4str. 4d.: 

Didelės įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija 
1. turtas - 20 000 000 eurų; 
2) pardavimo grynosios pajamas - 40 000 000 eurų; 
3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą - 250 darbuotojų. 

 


