
Vidaus auditoriaus portretas 
Baltijos valstybėse
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Lytis ir amžius

Atlyginimą nuo 1000 iki 1399 Eur  nurodė 
26% respondentų
nuo 1400 iki 1799 Eur (22%)
nuo 1800 iki 2199 Eur (16%)
nuo 601 iki 999 Eur (13 %)
nuo 2200 iki 2599 Eur (11 %)
nuo 3000 ir daugiau (6 %)
nuo 2600 iki 2999 Eur  (4 %)

Pareigos
Pareigas Vidaus audito tarnybos vadovas - 
nurodė 34 % respondentų
 
Vidaus auditorius (30 %)
Vyr. auditorius (20 %)
Pavaduotojas/padalinio vadovas (15 %)
 
 
 Patirtis
Patirtį 11-15 metų nurodė 
29 % respondentų
 
2-5 metų (26 %)
6-10 metų (23 %)
16-25 metų (19 %)
 

Sertifikatai

Kvalifikacijos kėlimui 21 - 40 valandų skyrė 
47 % respondentų
 
41 val. ir daugiau (28 %)
20 val. ir mažiau (25 %
 

Kvalifikacijos kėlimas

Turintys vietinį arba tarptautinį vidaus 
auditoriaus sertifikatą nurodė 65 % 
respondentų. Neturi jokio - 35 %.
 

  Organizacija ir dydis

Dirbantys viešajame sektoriuje 
nurodė 62 % respondentų
 
Privačiame (19 %)
Finansų (19 %)
 
 

Sektorius

Dirbantys  vietinėje organizacijoje nurodė 
76 % respondentų, tarptautinėje - 24 % 
 
Didelėje (nuo 251 iki 1000 darbuotojų) organizacijoje 
dirba 39 % respondentų
Labai didelėje (1001 ir daugiau darbuotojų) - 29 %
Vidutinio dydžio (nuo 51 iki 250 darbuotojų) - 27 %
 
 Regionas

Nurodė, kad dirba sostinėje 88 % respondentų
 
Viename iš kitų trijų didžiausių miestų šalyje (8 %)
Kiti miestai (5 %)

 

Apklausą užpildė 80 % moterų ir 20 % vyrų
 
Amžių nuo 36-45 metų nurodė 43 % respondentų
26-25 metai (23 %)
46-55 metai (21 %)
56 ir daugiau (12 %)
 Narystė asociacijoje

Asociacijos nariai - 79 % respondentų, 
nepriklausantys asociacijai - 21 %

Vidaus auditorių asociacija

Darbo užmokestis

Apklausoje dalyvavo 328 vidaus auditoriai iš trijų Baltijos valstybių -  146 (45 %) iš Lietuvos,  66 (20 %) iš Estijos ir
115 (35%) iš Latvijos. Apklausa buvo vykdoma 2019 m. balandžio 2-19 d.


