Finansinių ataskaitų audito
kokybės peržiūros atlikimo
tvarkos aprašo 1 priedas
ANKETA A
AUDITO ĮMONĖS DUOMENYS
(užpildo audito įmonė)
(sudarymo data)
(sudarymo vieta)

Audito įmonei suteiktas kodas
1. Bendra informacija apie audito įmonę einamaisiais metais
Einamieji finansiniai metai

1

1.1. Audito įmonės teisinė forma (pasirinkti)
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Dalyvių sudėtis (nurodyti procentus) :
Auditoriai ir (ar) audito įmonės
Valstybių narių audito įmonės ir (ar) auditoriai
Valstybių ne narių audito įmonės (ar) auditoiai
Kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys

1.3. Audito įmonės vadovas (pasirinkti)
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.5.1.

Valdybos sudėtis (nurodyti procentus) :
Auditoriai
Kita
Audito įmonės veikla:
2

Atsakingų auditorių skaičius

1.5.2. Dirbančių3 auditorių skaičius (įskaitant atsakingus auditorius)
Iš viso darbuotojų, kurie dalyvauja atliekant auditą (įskaitant atsakingus
1.5.3.
auditorius)
2. Informacija apie pasikeitimus po paskutinės peržiūros
Ar buvo pasikeitimų po
paskutinės peržiūros?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

4

Kada pasikeitimai buvo
5
registruoti ?

Audito įmonės teisinė forma
Dalyvių sudėtis
Audito įmonės vadovas
Valdybos sudėtis
Ar buvo pasikeitimų
Auditoriaus vardas
po paskutinės
ir pavardė
peržiūros?

Laikotarpis (nuo,
iki)

2.5. Atsakingi auditoriai6

1 iš 3

2.6. Dirbę auditoriai7

3. Informacija apie pateiktas audito išvadas
Einamieji finansiniai metai
Auditoriaus atliktų metinių finansinių
ataskaitų auditų skaičius
Eil.
Nr.

Auditoriaus, atlikusio
auditus, vardas pavardė įmonėse, įstaigose ir
organizacijose,
kurioms auditas
privalo-mas

įmonėse,
įstaigose
ir organizacijose,
kurioms
auditas
neprivalomas

1

Auditoriaus atliktų metinių konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų auditų skaičius

įmonėse,
įstaigose
įmonėse, įstaigose ir ir organiorganizacijose,
Iš viso,
zacijose,
kurioms auditas
vnt.
kurioms
privalo-mas
auditas
neprivalomas

Iš viso,
vnt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Iš viso:
4. Informacija apie laiko sąnaudas

4.1.

Auditams atlikti sugaištų valandų skaičius iš viso

4.1.1. Iš jų atsakingo auditoriaus
5. Informacija apie audito įmonės profesinės civilinės atsakomybės draudimą

8

Audito įmonės profesinės civilinės atsakomybės draudimų, kurie buvo sudaryto po paskutinės atlikto
audito kokybės peržiūros, skaičius (pasirinkti)
Draudimo laikotarpis
Draudimo sutarties
Draudimo rūšis
Draudimo suma
numeris

2 iš 3

1.

6. Informacija apie audito įmonės veiklos pajamas

6.1. Finansinių ataskaitų auditas ne viešojo intereso įmonėse
6.2. Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos
6.3. Kiti patikrinimai
6.4. Apskaitos tvarkymo paslaugos
6.5. Konsultavimo paslaugos
6.6. Turto ir verslo vertinimo paslaugos
6.7. Kitos veiklos pajamos
Iš viso:

Audito įmonės vadovas (Auditorius, kuris
audito veikla verčiasi savarankiškai)

(parašas)

1

Pagal A anketos sudarymo datą informacija pateikiama iki praėjusio mėnesio paskutinės dienos.

2

Auditorius (auditoriai), kuris (kurie) pasirašė auditoriaus išvadą (išvadas).

3

Visi audito įmonėje dirbantys auditoriai, kurie įrašyti į Lietuvos auditorių rūmų skelbiamą auditorių sąrašą.
Pateikiama informacija apie visus pasikeitimus po paskutinės peržiūros datos. Pildoma tik tada, kai po paskutinės
peržiūros buvo pasikeitimų.

4
5
6
7
8

Nurodomos datos, kada pakeitimai buvo registruoti Juridinių asmenų registre.
Po paskutinės peržiūros audito įmonėje dirbę ir šiuo metu nebedirbantys auditoriai, kurie pasirašė auditoriaus išvadą
(išvadas).
Po paskutinės peržiūros audito įmonėje dirbę ir šiuo metu nebedirbantys auditoriai.
Pateikiama informacija apie visas audito įmonės profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis, po paskutinės
peržiūros.

3 iš 3

