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Vidaus audito evoliucija
Nuo kontrolės (tikrinu!) iki bendradarbiavimo (konsultuoju!)

Atitikties 
vertinimas
Tikslas – rasti 

klaidas

Vidaus 
kontrolės 

vertinimas
Tikslas – stiprinti 
vidaus kontrolę

Rizikos 
vertinimas

Tikslas – stiprinti 
rizikos valdymą

Vertės 
kūrimas

Tikslas – padėti 
pasiekti tikslus
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Vidaus audito apimtis: 
užtikrinimo veikla / konsultavimo veikla

Vidaus audito veiklos tipai

Užtikrinimas
Įrodymų tyrimas, siekiant įvertinti
organizacijos valdymo, rizikos valdymo ir
kontrolės procesus.

Konsultavimas
Patariamoji veikla, kurios pobūdis ir
apimtis suderinti su konsultuojamuoju ir
yra skirti sukurti pridėtinę vertę bei
pagerinti VJA valdymą, rizikos valdymą ir
vidaus kontrolę, vidaus auditoriui
neprisiimant sprendimų priėmimo
atsakomybės.
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Konsultavimo veiklos reglamentavimas
Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas 

Vidaus audito vaidmuo atsispindi apibrėžime:

• Vidaus auditas – nepriklausoma ir objektyvi tyrimo, vertinimo ir
konsultavimo veikla, kuria siekiama padėti gerinti VJA valdymą,
rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

• Vienas iš pagrindinių vidaus audito uždavinių: konsultuoti VJA
vadovą, VJA administracijos padalinių, VJA pavaldžių / atskaitingų
VJA vadovus VJA valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės
klausimais.
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Konsultavimo veiklos reglamentavimas 
Pavyzdinė vidaus audito metodika

•Metodika reglamentuoja VAT konsultavimo veiklos vykdymo tvarką.

• Konsultavimo veikla – patariamojo pobūdžio veikla, kuria siekiama
konsultuojamiems asmenims padėti gerinti:
o VJA valdymo,
o jo rizikos valdymo
o ir vidaus kontrolės procesus,
vidaus auditoriams neprisiimant atsakomybės spręsti VJA vadovo kompetencijai
priskirtų klausimų.
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Palyginimas

Užtikrinimo veikla Konsultavimo veikla

Iniciatyva - VAT.
Auditų planas sudaromas remiantis rizikos vertinimu.

Iniciatyva – konsultacijos prašančio asmens.
Konsultacija teikiama gavus rašytinį prašymą suteikti 
konsultaciją.

Didesnis svoris, sąlyginis privalomumas.
VAT negali be rimtos priežasties atsisakyti atlikti 
metiniame plane numatyto audito. 

Mažesnis svoris, mažesnis privalomumas.
VAT gali atsisakyti konsultuoti be išsamesnio 
pagrindimo.

Audito apimtį apibrėžia VAT. Konsultacijos apimtį apibrėžia konsultuojamasis.

Griežta ataskaitos forma. Laisva forma.

Rekomendacijų privalomumas.
Rekomendacijų, patvirtintų veiksmų plane, 
įgyvendinimas tampa privalomu.

Pasiūlymai neprivalomi įgyvendinti.
Dėl konsultacijos rezultatų (pateiktų pasiūlymų)
įgyvendinimo sprendžia konsultaciją gavęs asmuo.
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FM konsultavimo veikla
Konsultacija dėl viešojo pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros

Konsultacijos metu vertinta:
1) Sutarčių vykdymo priežiūros procesas;
2) Sutarčių vykdymas šiais aspektais:
o atsakingo už sutarties vykdymą asmens paskyrimas;
o atitiktis sutarčių vykdymo procedūroms;
o sutarčių terminų laikymasis;
o finansų kontrolės procedūros.
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FM konsultavimo veikla
Konsultacija dėl viešojo pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros

Siekiant gerinti sutarčių vykdymo kontrolę, pateikti pasiūlymai:
1) inicijuoti vidinių teisės aktų pakeitimus;
2) užtikrinti atsakingų už sutarčių vykdymą asmenų prisijungimą prie 

FVAIS ir „E.sąskaita“;
3) parengti atmintinę sutarčių vykdytojams;
4) struktūrizuoti ir aprašyti sutarčių vykdymo priežiūros procesą ir 

paskirti šio proceso savininką.
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Žingsniai link konsultavimo veiklos

1 • Numatyti konsultavimo veiklą audito plane

2 • Informuoti vadovybę apie konsultacijos galimybę

• Konsultuoti pernelyg nedelsiant

4 • Viešinti sėkmingą rezultatą
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Ačiū už dėmesį


