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AUDITUI ATLIKTI NAUDOJAMA IT PROGRAMA



NUOLATINĖ PRIEŽIŪRA

• Atitikties procedūroms priežiūra – auditą kuruojantis 

patarėjas/vedėjas vertina, ar kiekvienas audito etapas 

atitinka metodikos ir standartų reikalavimus;

• Audituojamųjų apklausa – po kiekvienos vidaus audito 

užduoties išsiunčiamas trumpas klausimynas 

audituojamiesiems;

• Auditoriaus vertinimas po vidaus audito užduoties –

atliekamas kuruojančio auditą vedėjo/patarėjo po 

kiekvieno audito.



ATITIKTIES PROCEDŪROMS PRIEŽIŪRA

• Visi darbo dokumentai peržiūrimi ir patvirtinami kuruojančio auditą 

vedėjo/patarėjo 

• Kiekviename etape periodiškai pildomas klausimynas su atitinkamais 

reikalavimais: 

– Kad tinkamai parengta užduotis, planas, programa, tinkamai suplanuotas 

užduoties atlikimo laikas, tinkamai įvertinta rizika, kurios vertinimo pagrindu 

sudaryta tikrinamoji imtis bus reprezentatyvi, tinkamai atlikta atranka, etc. 

– Kad vykdant užduotį, atlikti visi programoje numatyti veiksmai. Kad analizė, 

pastebėjimai, rekomendacijos yra aiškūs ir pagrįsti, parengti dokumentai atitinka 

NMA AUS metodikos reikalavimus ir t.t. 

– Kad ataskaita yra tiksli, aiški, objektyvi, nuosekli, konstruktyvi, pilna ir aktuali, į ją 

įtraukti pastebėjimai ir rekomendacijos, nurodytos darbo dokumentuose. 

– Kad patvirtinus ataskaitą, parengtas ir pateiktas tvirtinimui veiksmų planas, į 

užduočių valdymo sistemą suvestos užduotys audituojamiesiems, taip pat 

audituojamiesiems išsiųsta apklausa. 

– Kad rekomendacijų įgyvendinimo peržiūra atlikta laiku ir tinkamai, esant poreikiui, 

vadovybė informuota apie netinkamą rekomendacijų įgyvendinimą. 



ATITIKTIES PROCEDŪROMS PRIEŽIŪRA (2)



AUDITUOJAMŲJŲ APKLAUSA

1. Audito pavadinimas

2. Audituojamojo padalinys

3. Kaip vertinate atlikto vidaus audito kokybę? Nuo 1 iki 5

4. Ar pateiktos rekomendacijos buvo naudingos Jūsų padalinio veiklos 

gerinimui? Nuo 1 iki 5

5. Ar vidaus auditoriai buvo kompetentingi, objektyvūs, tinkamai 

orientuoti ir linkę bendradarbiauti? Nuo 1 iki 5

6. Galimai svarbios ir rizikingos jūsų veiklos sritys, į kurias galėtų būti 

atkreiptas dėmesys kito vidaus audito metu/ kiti pasiūlymai bei 

komentarai



AUDITUOJAMŲJŲ APKLAUSA

Vidaus audito kokybės įvertinimo vidurkis ne mažiau 4.

Buvo gauti keli siūlymai dėl rizikingų sričių.

Audituojamieji nėra itin aktyvūs teikiant grįžtamąjį ryšį, kai kurie 

vertinimai būna paremti audituojamųjų emocijomis.

1 2 3 4 5 Vidurkis

Kaip vertinate atlikto vidaus audito kokybę? 2 5 5 5 5 4,4

Ar pateiktos rekomendacijos buvo naudingos Jūsų 

padalinio veiklos gerinimui?

2 4 5 5 3 3,8

Ar vidaus auditoriai buvo kompetentingi, objektyvūs, 

tinkamai orientuoti ir linkę bendradarbiauti?

3 4 5 5 4 4,2



AUDITORIAUS ĮVERTINIMAS PO AUDITO

• Vertinimo klausimynas paremtas standartais ir vidaus audito 

metodika

• Max 100 balų. Pagrindiniai reikalavimai – 80 balų, 20 balų už 

papildomus reikalavimus.

• Pildomas po kiekvienos vidaus audito užduoties. 

• Siunčiamas auditoriui preliminariam patvirtinimui. 

• Esant poreikiui, vertinimas aptariamas žodžiu. 

• Rezultatų vidurkis yra vienas iš metinių auditoriaus rodiklių. 



AUDITORIAUS 

ĮVERTINIMAS 

PO AUDITO (2)



AUDITORIAUS ĮVERTINIMAS PO AUDITO (3)

Pagal Tarptautinius vidaus 

audito profesinės praktikos 

standartus/ Veiklos 

standartus

2300 – Užduoties atlikimas 

Vidaus auditoriai turi surinkti, 

išanalizuoti, įvertinti ir 

dokumentuoti pakankamai 

informacijos, kad būtų 

pasiekti užduoties tikslai. 



AUDITORIAUS ĮVERTINIMAS PO AUDITO (4)

Pagal Tarptautinius vidaus 

audito profesinės praktikos 

standartus/ Veiklos 

standartus

2400 – Rezultatų 

pateikimas 

Vidaus auditoriai turi pateikti 

ataskaitą apie užduoties 

rezultatus. 



AUDITORIAUS ĮVERTINIMAS PO AUDITO (5)

Pagal Tarptautinius vidaus 

audito profesinės praktikos 

standartus/ Veiklos 

standartus

1230 – Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas 

Vidaus auditoriai turi nuolat 

gilinti žinias, tobulinti įgūdžius ir 

ugdyti kitas profesines savybes 

bei sugebėjimus. 

Vadovaujantis Etikos 

kodeksu, vidaus auditoriai 

privalo vadovautis 

nustatytais principais ir 

elgesio taisyklėmis.



ATITIKTIS TARPTAUTINIAMS VIDAUS AUDITO 

STANDARTAMS
• Vertinimui naudojamas klausimynas su visais standartais.

• Atitiktis daliai standartų vertinama grindžiant vidaus audito metodika, 

darbo reglamentu, nuostatais ir kitais vidiniais dokumentais.

• Taip pat vertinama atitiktis etikos kodeksui. 
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