
1

Rytis Ambrazevičius
Prezidentas
Baltic Institute of Corporate Governance

Konferencija-diskusija “Atnaujintas Trijų linijų modelis”
2020 10 29, Vilnius

Pirmoji linija ir 
kolegialių organų vaidmuo bei pareigos



22
Valdybos pareigos pagal EBPO

Valdyba privalo prisiimti lyderystę, užtikrinant, kad rizikų valdymas 
būtų efektyvus, o stebėsena ir atskaitomybė būtų atitinkamai 
paskirstytos visuose organizacijos lygiuose. 

Be to, valdyba privalo užtikrinti, kad aukščiausio ir vidutinio lygio 
vadovai turėtų tinkamas priemones, resursus ir reikiamas procedūras 
bendrovės veiklai stebėti bei kontroliuoti.

G20 OECD Corporate Governance Principles, 2015
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Efektyvi bendrovės valdysena

Efektyvios valdysenos įgyvendinimas iš valdybos reikalauja, kad 
bendrovėje būtų įgyvendinami:

◆ Atskaitomybė. Vadovų - valdybai, valdybos - akcininkams bei 
visiems interesų dalininkams, tinkamos apimties ir savalaikė;

◆ Rizikų valdymas, užtikrinantis iškeltų bendrovei tikslų pasiekimą, 
vadovaujantis rizikų analize paremtais sprendimais (risk based
decision making);

◆ Užtikrinimas (assurance), įskaitant efektyvų vidaus auditą, 
suteikiantį patikimą informaciją ir sudarantį galimybes nuolat 
tobulinti bendrovėje sukurtas struktūras bei procesus.



44
Trijų linijų modelio naujovė

◆ Trijų linijų modelio tikslas – padėti suformuoti pagrindinių įmonės 
organų ir padalinių ryšius, įgalinančius efektyviai bendradarbiauti, 
atsiskaityti bei pasiekti bendrovei iškeltus tikslus.

◆ Kitaip nei buvo anksčiau, jis pabrėžia ne apsauginę funkciją, bet naujų 
verslo valdymo bei plėtros galimybių paiešką – ne tik jau sukurtos vertės 
išsaugojimą, bet jos didinimą akcininkams ir visiems interesų 
dalininkams.

◆ Naujame Trijų linijų modelyje valdybos, vadovybės ir vidaus audito 
bendra pareiga yra išsaugoti ir padidinti bendrovės sukuriamą vertę.
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Pirmoji linija – funkcijos

Pirmoji linija apima procesų savininkus, kurių veikloje sukuriamos ir 
valdomos rizikos.  Tai gali palengvinti bendrovei keliamų uždavinių 
įgyvendinimą arba užkirsti kelią jiems pasiekti. 
Pirmojoje linijoje bendrovės vadovybė ir visi padaliniai susiduria su 
kasdiene rizika, kurią reikia identifikuoti ir kontroliuoti. Čia 
bendrovės ir padalinių vadovai yra atsakingi už ankstyvą šių rizikų 
identifikavimą ir vertinimą bei veiksmingų kontrolės priemonių 
nustatymą bei jų suvaldymą veiklos procese.
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Pirmoji linija –
pigiausias būdas valdyti rizikas

◆ Padalinių vadovai - Pirmoji linija, jie vykdo kasdienę bendrovės 
veiklą, kur yra įdiegtos kontrolės priemonės, integruotos į 
veikiančias sistemas bei procesus.

◆ Padalinių vadovai atsakingi už efektyvų vidaus kontrolės 
procedūrų palaikymą.  Jie identifikuoja, vertina, kontroliuoja ir 
valdo bei mažina rizikas. Vidinių procedūrų kūrimas bei jų 
įgyvendinimas užtikrina tikslų pasiekimą.

◆ Padalinių vadovai - tikrieji rizikų savininkai. Nuo jų požiūrio 
priklausys visos bendrovės rizikų valdymo sistemos efektyvumas.
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Vidaus kontrolė

Vidaus kontrolės sistemą bendrovėje sudaro visos priemonės, 
kurios padeda:
◆ apsaugoti išteklius nuo švaistymo, sukčiavimo ir neefektyvumo; 
◆ užtikrinti apskaitos ir veiklos duomenų tikslumą bei patikimumą;
◆ užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrovės politikų;
◆ vertinti visų bendrovės organizacinių padalinių veiklas. 

Vidaus kontrolė yra Eesiog 
gera verslo prakEka.
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Vidaus kontrolė (COSO)

www.coso.org
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Iššūkiai valdybai

Veikla Pirmojoje linijoje yra išskirtinai vadovybės 
kompetencijoje, tačiau valdyba privalo užtikrinti 
Pirmosios linijos veiklos efektyvumą.

Kaip valdybai užtikrinti Pirmosios linijos efektyvumą ir 
kartu neįsitraukti į mikrovadybą?  
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Valdybos vaidmuo

Valdyba:
◆ Deleguoja atsakomybę vadovybei ir už:krina išteklių 

pakankamumą organizacijos :kslų pasiekimui, už:krinant 
teisinių, reguliavimo ir e:nių lūkesčių įgyvendinimą.

Valdyba privalo įsi:kin: ir už:krin:, kad būtų:
◆ Sukurtos :nkamos struktūros bei procesai efektyviam bendrovės 

valdymui palaiky:;
◆ Bendrovės :kslai ir veikla yra suderin: su priorite:niais akcininkų 

ir kitų interesų dalininkų interesais.
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Valdybos veikla

◆ Prisiima atsakomybę interesų dalininkams už bendrovės veiklos priežiūrą;
◆ Bendradarbiauja su interesų dalininkais, skaidriai informuodama apie 

bendrovės veiklą ir tikslų įgyvendinimą;
◆ Puoselėja organizacinę kultūrą, skatinančią etišką elgesį ir atskaitomybę;
◆ Sukuria valdysenos struktūras ir procesus, prireikus įtraukia komitetus;
◆ Deleguoja atsakomybę vadovybei ir užtikrina, kad bendrovė turėtų 

pakankamai išteklių iškeltiems tikslams pasiekti;
◆ Nustato rizikos apetitą ir prižiūri rizikų valdymą;
◆ Sukuria ir prižiūri nepriklausomą, objektyvią ir kompetentingą vidaus audito 

funkciją.
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Valdybos pareigos Pirmojoje linijoje

Užtikrinti, kad vadovybė įgyvendintų efektyvią rizikų valdymo 
sistemą, remdamasi tinkamomis priemonėmis (pvz.):
• rizikos vengimas; 
• rizikos perkėlimas, pasinaudojus draudimo sprendimais; 
• rizikos mažinimas, naudojant priešgaisrinę apsaugą; 
• rizikos kompensavimas, naudojant atsargines duomenų kopijas;
• ir kitomis.
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Rizikų valdymas –
organizacinės struktūros dalis

Valdybos pareiga - prisiim3 lyderystę, kuriant tokią organizacinę 
kultūrą, kurioje rizikų iden3fikavimas, analizė, ver3nimas bei 
valdymas taptų kasdienės kiekvieno bendrovės rizikų savininko, 
antrosios linijos ir vadovybės darbo dalimi.

Valdyba, kartu su aukščiausia vadovybe, privalo sukur3 tokį 
bendradarbiavimo modelį, kuriame visos trys linijos sklandžiai 
bendradarbiautų, siekdamos efektyvaus rizikų valdymo ir 
didžiausios pridė3nės vertės kūrimo.
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Sprendimai, paremti rizikų analize,
bei užtikrinimas (assurance)

Tai kompleksinis procesas, apimantis veiklos ir rizikų analizę, 
planavimą, veiksmus ir stebėseną, atsižvelgiant į galimą 
neapibrėžtumo poveikį bendrovės tikslams.

Užtikrinimas (assurance) - patikinimas, kad bendrovėje vykstantys 
procesai yra tinkamai aprašyti ir vykdomi. Šią funkciją atlieka vidaus 
auditas.
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Visada galimi paprasti sprendimai

Įmonės, kurios dar nėra sukūrusios vidaus audito sistemos, 
gali paprastai įvertinti esamas rizikos valdymo sistemos 
priemones (rizikų identifikavimą, analizę, vertinimą, valdymo 
priemones ir ataskaitų teikimą ir t.t.), kad užsitikrintų 
atitinkamą veiklos saugumą ir sužinotų kaip tobulinti savo 
rizikos valdymo sistemą.

Keep it simple



1616Rizikų valdymo 
strategijos 

formulavimas ir 
atnaujinimas

Reikalavimų rizikų 
valdymo sistemai 

nustatymas

Rizikų 
identifikavimas

Rizikų analizė

Rizikų 
vertinimas

Rizikų 
kontroliavimas

Rizikų valdymo 
atskaitomybė

Rizikų valdymo 
situacijos ir reikalavimų 

sistemai palyginimas

Rizikų 
valdymo 
sistema
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Kaip pasiklosi, taip išmiegosi

Jei pirmoji linija iš Trijų linijų modelio veiks nerezultatyviai, bus labai 
sunku įgyvendinti visą rizikų valdymo sistemos modelį ir efektyviai  
valdyti rizikas bendrovėje.

Jei vadovybė ir padalinių vadovai laiko rizikų valdymą prioritetu Nr. N+18 
ir atsakingu už jį laiko tik rizikų koordinatorių ar darbuotoją, kuriam 
rizikų valdymas yra tik viena iš daugelio jo funkcijų, tuomet rizikų 
valdymas veikia tik popieriuje.

Būtent valdyba privalo prisiimti lyderystę šioje srityje ir užtikrinti, kad 
bendrovės rizikų valdymas yra efektyvus ir rezultatyvus.
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