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Ávadas

 Þodis „auditas“ bendràja prasme reiðkia revizi-
jà. Dar nuo senovës laikø revizija buvo suprantama
kaip iðlaidø kontrolë, turint omenyje jø teisëtumà, pa-
grástumà, tikslumà, finansiniø dokumentø tvarkingu-
mà, turimø ágaliojimø paisymà ir pan. Revizija, kaip
finansinës kontrolës forma, taikoma visame pasauly-
je ir vargu ar jos bus atsisakyta ateityje. Taèiau sparti
paþanga, didëjantis bet kokios veiklos sudëtingumas,
sàveikos, komunikacijos, valdymo ir kiti veiksniai ne-
leiþia apsiriboti tik vieno konkretaus objekto finan-
siniø reikalø nagrinëjimu. Dël ðiø prieþasèiø finansi-
në revizija keièiama platesne samprata – finansiniu
auditu, nes nagrinëjama kur kas daugiau problemø,
susijusiø su finansiniø iðtekliø panaudojimu. Negana
to, reikia tikrinti, kaip valdoma kokia nors organiza-
cija ar sistema, kokios valdymo struktûros yra sukur-
tos, kaip paskirstytos struktûriniø padaliniø funkci-
jos ir atsakomybë, ir kitus veiklos ekonomiðkumo,
efektyvumo ir veiksmingumo aspektus. Vadinasi, rei-
këtø iðsiaiðkinti, kaip spræsti tokias sudëtingas pro-
blemas.

 Ðioms problemoms nagrinëti pati audito sam-
prata, þinoma, ir jos turinys suskirstyta á tris dalis: fi-
nansinis auditas, veiklos auditas ir konstitucinis au-
ditas.

 Finansinis auditas. Pageidautina trumpai api-
bûdinti finansinio audito turiná, juolab, kad kartais
finansiná audità bandoma sutapatinti su veiklos au-
ditu. Þinoma, finansinë veikla patenka á finansinio
audito sferà, taèiau, kad ir kokia bûtø organizacija,
jos veikla nëra vien finansinë arba tik ûkinë.

 Dar paskutiniame XX amþiaus deðimtmetyje
daug kur auditas buvo suprantamas kaip „<…> bu-
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halterinës apskaitos vedimo ámonëse ir ástaigose pa-
tikrinimas patikimumo ir teisëtumo poþiûriu“ [1, p.
9]. Daþnai vietoj audito vartojamas terminas finansi-
në analizë, kurios turinys, vertinami veiksniai, rodik-
liai, metodikos kruopðèiai ir giliai iðnagrinëti Jono
Mackevièiaus ir Dalios Poðkaitës monografijoje [2].
Autoriø nuomone, „Plaèiàja prasme finansinës ana-
lizës tikslas yra teikti objektyvià informacijà vartoto-
jams, padëti ámoniø vadovams didinti veiklos efekty-
vumà. Ðiuo tikslu keliami konkretûs uþdaviniai: 1. Su-
kurti finansinës informacijos sistemà, atitinkanèià
ámonës politikà. 2. Palyginti faktinæ padëtá su planais,
standartais ir kitais parametrais. 3. Padëti formuoti
finansø valdymo politikà“ [2, p.14–16].

 Tenka paþymëti, kad èia kalbama tik apie finan-
sinës ir ûkinës, o ne bet kokios veiklos efektyvumà.

 Finansinio audito tikslas, kaip já apibrëþia Ge-
neralinis Norvegijos auditorius Bjarne’as Mork-Ei-
denas „<…> yra gauti prideramà informacijà apie
oficialias finansines apskaitas, jose registruotus spren-
dimus ir sandorius, kad auditorius galëtø suformu-
luoti nuomonæ, ar sàskaitos gali bûti patvirtintos (ser-
tifikuojamos) ir ar piniginiø lëðø paskirstymas yra pri-
imtinas <…>. Aukðèiausioji audito ástaiga su finan-
siniu auditu sietinas uþduotis skirsto á dvi pagrindi-
nes kategorijas: a) daugiau techniniø finansinës ata-
skaitos aspektø ir apskaitos metodo audità, vadina-
mà „buhalterinës apskaitos auditu“, ir b) visø suda-
rytø sandoriø (piniginiø operacijø) bei visø lëðø pa-
skirstymo priemoniø ir sprendimø audità, vadinamà
„dispozicijø kontrole“.

 „Apskaitos auditas“ apibrëþiamas kaip tikrini-
mo ir apþvalgos procedûros, reikalingos auditoriams
„atitinkamai kruopðèiai“ (su reikiamu atidumu) tik-
rinant, ar ataskaitose pateikiami visi, tikslûs ir pati-
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kimi iki galo duomenys. Tai reiðkia, jog visos iðlaidos
ir pajamos, bet kokios atsargos ir turtas yra pajamuoti
atitinkamuose balanso straipsniuose ir laikantis galio-
janèiø apskaitos taisykliø bei nuostatø. Apskaitos au-
ditas taipogi apima vidaus kontrolës sistemos, áskai-
tant apskaitos ir finansø valdymo sistemas, vertinimà.

 „Dispozicijø kontrole“ vadinami testai, uþtikri-
nantys, kad sàskaitose registruoti sandoriai ir spren-
dimai dël lëðø panaudojimo atitinka Stortingo nuta-
rimus ir potvarkius bei galiojanèius ástatymus ir kad
ðis paskirstymas yra priimtinas, remiantis centrinio
valstybinio sektoriaus Finansø valdymo normomis bei
standartais“ [3, p. 8–9].

 Centrinës audito ástaigos (Lietuvoje – Lietuvos
Respublikos valstybës kontrolë) pagrindiniai finan-
sinio audito uþdaviniai, kaip ir kitose valstybëse, pa-
vyzdþiui, Norvegijoje [4, p. 1], yra kontroliuoti, ar Vy-
riausybës ir ministerijø finansinës ataskaitos tiksliai
atspindi valstybës biudþeto numatytas iðlaidas, bei at-
likti ekonominiø pokyèiø kritinæ apþvalgà. Ðios ata-
skaitos turi kada tik reikia (pareikalavus) rodyti ið-
laidø ar investicijø kiekius, kad bûtø galima patikrin-
ti, ar biudþetas vykdomas pagal parlamento numaty-
tas sàlygas.

 Atsiþvelgiant á ðiuolaikinius reikalavimus, Lie-
tuvoje atliekama finansø kontrolës sistemos reforma,
kurios turinys ir eiga apraðyti, pavyzdþiui, D. Daujo-
taitës straipsnyje [5].

 Centrinë audito ástaiga Norvegijoje vadovauja-
si keturiais principais: uþbaigtumo, iðlaidø ir pajamø
(gross entry) atskyrimo, vieneriø metø ir grynøjø pi-
nigø apskaitos principu [4, p. 6,7]. Pirmasis principas
reiðkia, kad á ataskaitas turi bûti átrauktos visos paja-
mos ir iðlaidos. Antrasis – kad iðlaidos ir pajamos pri-
valo bûti deklaruotos atskirai; treèiasis – kad nagri-
nëjamos tik vieneriø metø pajamos ir iðlaidos, galbût
ne daugiau nei 5 proc. visø iðlaidø, kurios gali bûti
perkeltos á kitus metus; ketvirtasis – kad turi sutapti
veiksmø, ávairiø dokumentø, mokesèiø ir apskaitos
laikas.

 Finansinis auditas skirstomas á tris pagrindines
fazes: planavimo, vykdymo ir vertinimo. Kontroliuo-
jamas objektas suskirstomas á skirtingas dalis. Norint
tai padaryti reikia iðmanyti visà objekto sandaros ir
veiklos specifikà.

 Kokios nors organizacijos audito planas turëtø
remtis patvirtintu metiniu audito ástaigos planu. Su-
darius toká planà rengiama audito programa, „<…>
kuri yra detalizuotas planas, apibûdinantis audito tiks-
là ir apimtá, kokios minimalios vidinës kontrolës tiki-
masi ir kokie pavojaus þenklai egzistuoja“ [5, p.47].
Tyrimo metu iðsiaiðkinama, ar vidinës kontrolës pro-
cedûros yra tinkamos ir patenkinamai taikomos. Tai
ypaè svarbu, jei auditoriai nusprendþia remtis vidi-
nës kontrolës rezultatais. Atlikdamas iðsamesná ver-

tinimà, auditorius turëtø patikrinti, ar vidinë kontro-
lë yra pakankamai reprezentatyvi ir aprëpia nagrinë-
jamà laikotarpá. Bet kuriuo atveju audito procedûrø
metu taikoma samprata „audito árodymai“ (audit evi-
dence), teigianti, kad „tai konkretus dokumentas, ku-
ris palaiko auditoriaus nuomonæ apie tai, ar ávairûs
audito tikslai buvo pasiekti“ [5, p. 51]. Atlikus visas
audito procedûras rengiamos iðvados, jos grupuoja-
mos pagal lygius, sritis ir kitus poþymius.

 Finansinio audito turinys yra ganëtinai supran-
tamas ir dël savo konkretumo, ir dël grieþto finansi-
nës veiklos reglamentavimo, ir dël gerai numatyto ðios
veiklos dokumentavimo. Kur kas sudëtingesnë yra
veiklos audito samprata, todël ðiai audito rûðiai bûti-
na skirti daugiau dëmesio.

Veiklos audito turinys

 Paèia plaèiàja prasme veiklos auditas yra valsty-
bës, ministerijø departamentø ir kitø vieðojo sekto-
riaus institucijø valdymo ekonomiðkumo (economy),
efektyvumo (efficiency), veiksmingumo (effective-
ness) sisteminë analizë bei pasiûlymø, kaip ðiuos kri-
terijus gerinti, rengimas.

 Veiklos audito uþdaviniai ávairiose ðalyse formu-
luojami nevienodai, taèiau jø esmë nëra labai skir-
tinga. Ðtai Norvegijoje Aukðèiausios audito instituci-
jos uþdaviniai yra ávertinti, atsiþvelgiant á tai:

•  Ar vieðojo administravimo institucijos valsty-
bës skirtus iðteklius naudoja pagal Stortingo
(parlamento) numatytas programas?

•  Ar vieðojo administravimo institucijø sànau-
dos yra pagrástos pavedimø, kuriuos reikëjo
atlikti, atþvilgiu?

•  Ar laikomasi taisykliø ir teisës aktø ir ar galio-
janèios taisyklës ir teisës aktai yra efektyvûs ir
tinkami?

•  Ar vieðajame administravime naudojami val-
dymo svertai ir priemonës yra efektyvûs ir
veiksmingi?

•  Ar Stortingo priimtø nutarimø ágyvendinimo
rezultatai atitinka jo ketinimø turiná ir ar pa-
grindas, kuriuo remdamasis Stortingas priëmë
savo sprendimà, t. y. vyriausybës pateikta me-
dþiaga, buvo adekvati?

•  Ar pakanka informacijos, kurià vyriausybë pa-
teikë Stortingui? [6, p. 6–7].

Tarptautinë Aukðèiausiøjø audito institucijø or-
ganizacija (International Organization of Supreme
Audit Institutions – INTOSAI) veiklos audità apibrë-
þia kaip procesà, kurio metu ávertinama „<…> kaip
ekonomiðkai, efektyviai ir veiksmingai tikrinama
organizacija naudoja savo iðteklius atlikdama jai pri-
skirtas uþduotis“ [7 p. 17]. „Veiklos auditas vertina eko-
nomiðkumà, efektyvumà ir veiksmingumà ir apima:
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•  Administracinës veiklos ekonomiðkumo au-
dità, siedamas já su paskelbtais administravi-
mo principais ir praktika bei valdymo politi-
ka;

•  Tikrinamø organizacijø þmogiðkøjø, finansi-
niø ir kitø iðtekliø analizæ, informaciniø siste-
mø tyrinëjimà, veiklos rezultatø ávertinimà ir
monitoringo tvarkymà, atliekamus nustaty-
tiems trûkumams paðalinti;

•  Tikrinamos organizacijos veiklos veiksmingu-
mo ávertinimà, susiedamas veiksmingumà su
ðios organizacijos tikslø pasiekimo laipsniu ir
veiklos poveiká. Poveikis lyginamas su tikëti-
nais padariniais [8, p. 6].

 Olandijos audito vadovo knygoje paraðyta, kad
„Veiklos audito tikslas yra aukðèiausiø valstybës ir tie-
siogiai susijusiø kitø institucijø politikos, valdymo ir
organizavimo efektyvumo ir veiksmingumo ávertini-
mas“ [9, p. 1].

 Veiklos audito uþdaviniai yra kur kas ávairesni
nei finansinio audito. Be to, finansinio audito proce-
dûros yra standartizuotos, tuo tarpu sukurti tokias
veiklos audito procedûras ið viso neámanoma, nes
veikla aprëpia aibæ funkcijø, kurios skiriasi turiniu
(finansiniu, ekonominiu, valdymo, teisiniu ir ávairiais
ðiø veiksniø deriniais), kompleksiðkumu (neretai veik-
la vykdoma dalyvaujant daugeliui organizacijø, atlie-
kanèiø joms priskirtas funkcijas), sudëtingumu (sà-
veikos, valdymo, atsakomybës neapibrëþtumu), lai-
kotarpiu, per kurá ðios funkcijos turi bûti atliktos, pla-
nø ávairove (operatyviniø, taktiniø, strateginiø planø
turiniu, jø struktûra, neretai sunkiai suderinamø ter-
minø gausa) ir kitomis savybëmis.

 Visa tai reikalauja, kad bûtø sukurti specialûs
veiklos audito metodai, plaèiai taikoma sisteminë ana-
lizë, plëtojama specifinë metodologija, remiamasi tin-
kamai apdorotais kokybiniais ir kiekybiniais duome-
nimis, ir pasirûpinta iðvadø bei rekomendacijø pati-
kimumu ir tikslumu.

 Veiklos auditoriai neturi dideles patirties ir to-
dël, kad toks auditas nebuvo aktualus praeityje, ir to-
dël, kad jis nebuvo ir nëra taikomas privaèiame sek-
toriuje. Tuo tarpu finansinio audito ðaknys yra gana
gilios. Poreikis atlikti kokios nors organizacijos au-
dità sunkiai prognozuojamas, nes priklauso nuo dau-
gelio prieþasèiø, tarp kuriø svarbiausios yra ðios: ávai-
riø stagnacijos procesø atsiradimas, akivaizdi kurios
nors organizacijos veiklos ekonomiðkumo, efektyvu-
mo ir/ar veiksmingumo stoka, prognozavimo ir pla-
navimo klaidos, valdymo struktûrø sudëtingumas,
funkcijø dubliavimas, atskaitomybës ir atsakomybës
spragos, atsilikimas nuo pasauliniø standartø, ástaty-
mø ir ðiuolaikiniø reikalavimø neatitikimas, sunkiai
suprantamas lëðø panaudojimas ypaè stambiu mas-
tu, aukðtø pareigûnø vieðøjø ir privaèiøjø interesø de-
rinimo tvarkos paþeidimai.

 Minëtieji veiklos audito ypatumai iðskiria ðià au-
dito rûðá kaip specifinæ, naujà, todël reikalaujanèià
itin kruopðèios analizës nustatant jo tikslus, turiná,
procedûras, etapus, pasirenkant taikytinà metodolo-
gijà, ávairius duomenø apdorojimo bûdus ir kitus ypa-
tumus. Iðryðkinti ðiuos ypatumus yra pagrindinis
straipsnio tikslas.

 Kaip jau buvo pabrëþta, be finansinio ir veiklos
audito, iðskiriamas vadinamasis konstitucinis auditas.
Tai ganëtinai nauja samprata, reikalaujanti paaiðki-
nimo.

 Konstitucinis auditas. Kaip apibrëþia Ðvedijos
vyriausioji auditoriø valdyba, ásteigta prie parlamen-
to, „Konstitucinio audito tikslai yra aprûpinti Stor-
tingà reikiama informacija, kad jis galëtø nuspræsti,
ar laikyti valstybæ ar kurià nors ministerijà atsakinga
uþ valstybës fondø paskirstymà ir valdymà bei teikti
informacijà apie svarbius reikalus, kuria disponuoja
Vyriausioji auditoriø valdyba“ [10 p. 7]. Ðio tipo au-
ditas apima Stortingo priimtø biudþetà reguliuojan-
èiø nutarimø vykdymo kontrolæ bei ministrams ir mi-
nisterijoms priskirtø funkcijø vykdymo kontrolæ vals-
tybinëse ir kitose ámonëse, kuriose valstybë turi nuo-
savybës interesø

 Stortingas ðioms funkcijoms atlikti skiria pen-
kis auditorius. Tai ágalina Stortingà kontroliuoti vis-
kà, iðskyrus teismus. Trumpai tariant, konstitucinis au-
ditas suprantamas kaip valstybës ir ministerijø eko-
nomikos plëtros ir finansiniø iðtekliø paskirstymo:
ávairiø balansø, nekilnojamojo turto, visø rûðiø akty-
vø ir atstovavimo valstybës interesams valstybinëse
ámonëse, kontrolë. Valstybiniø auditoriø pareigos,
apibrëþtos Konstitucijos 75 k straipsnyje, yra tokios:

 „a) Tikrinti visas vyriausybës, kitø kompetentin-
gø padaliniø bei asmenø valstybei pateiktas ástatymø
apibrëþtas ataskaitas;

 b) Rengti rekomendacijas Stortingui dël priim-
tino sprendimo, susijusio su pateiktomis ataskaito-
mis, ir lëðø, paslaugø ir bet kokio turto paskirstymu;

 c) Priimti sprendimà dël ataskaitø ir paskirsty-
mø, neatitinkanèiø Stortingo sprendimø“ [10, p. 4].

 Punktuose b ir c apibrëþti rekomenduojami ága-
liojimai, suteikti Vyriausiajai kontrolës valdybai, ski-
riasi. Nustatyta, kada sprendimà gali priimti tik Stor-
tingas ir kada tai gali padaryti Vyriausioji kontrolës
valdyba.

 Stortingas turi bûti informuotas apie administ-
racijos veiklà, prieðtaraujanèià jo rezoliucijoms, ir
apie Vyriausiosios kontrolës valdybos ir ministerijø
nesutarimus, susijusius su tø rezoliucijø esme.

 Iðnagrinëjus finansinio, veiklos ir konstitucinio
audito esmæ galima pereiti prie iðsamios veiklos au-
dito analizës, suprantant ðios rûðies audito vietà tarp
minëtø audito rûðiø bei jo ypatumus, taikomas me-
todikas ir kitus aspektus, susijusius su bet kokios veik-
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los rezultatø vertinimu. Veiklos auditas atliekamas va-
dovaujantis veiklos audito standartais.

Veiklos audito standartai

 Veiklos audito standartø paskirtis yra:
•  Padëti audito institucijoms efektyviai ir veiks-

mingai atlikti ir valdyti ðiuolaikiná veiklos au-
dità;

•  Skatinti efektyvios ir veiksmingos veiklos au-
dito praktikos diegimà;

•  Sukurti veiklos audito metodologijos plëtros
ir profesinio tobulëjimo pagrindus;

•  Nustatyti ribas, kuriø bus paisoma priimant
sprendimus, ir pasirûpinti sàlygomis, leidþian-
èiomis auditoriui tobulëti arba visiðkai ágyven-
dinti savo galimybes [12, p. 4].

 Bendra veiklos audito standartø charakteristi-
ka. Atsiþvelgdamas á veiklos audito ypatingà turiná,
INTOSAI audito standartø komitetas 1985 m. kovo
mënesá Sidnëjuje konstatavo, kad bûtø tikslinga su-
kurti atskirus veiklos audito standartus. Buvo sufor-
muotos keturios grupës, kurios turëjo parengti tokiø
standartø projektus. Pirma grupë, susidedanti ið JAV
(koordinatorius), Kosta Rikos ir Filipinø aukðèiau-
siøjø audito institucijø atstovø, turëjo parengti ben-
drus valstybës audito principus; antra: Australija (ko-
ordinatorius) ir Argentina – bendrus valstybës audi-
to standartus; treèia: Ðvedija (koordinatorius) ir Ja-
ponija – valstybës audito darbo standartus; ketvirta:
Didþioji Britanija (koordinatorius) ir Brazilija – ata-
skaitø standartus.

 1987 m. parengti standartø projektai buvo pa-
tvirtinti INTOSAI komiteto ekspertø posëdyje Lon-
done. 1989 m. ðie standartai paskelbti kaip savaran-
kiðki ir rekomenduota juos taikyti praktiniame veik-
los auditoriø darbe [11].

 Pagrindiniai postulatai iðreikðti ðeðtajame veik-
los audito standartø straipsnyje. Jie yra tokie:

a) „Aukðèiausioji audito institucija turëtø rûpin-
tis, kad visais atvejais, kai atsiranda diskutuotinø klau-
simø, bûtø atsiþvelgiama á INTOSAI standartus. Kai
kurie standartai gali bûti nepritaikomi, <…> todël
aukðèiausioji audito institucija turëtø atrinkti tik
taikytinus standartus.

b) Aukðèiausioji audito institucija skirtingose si-
tuacijose, susidaranèiose audito metu, turi remtis sa-
vo sprendimais.

c) Didëjant visuomenës sàmoningumui tapo aki-
vaizdu, kad pareigûnai ir organizacijos turi atsiskai-
tyti uþ vieðøjø iðtekliø panaudojimà, todël turi bûti
organizuotas ir efektyviai veikti atskaitomybës pro-
cesas.

d) Adekvaèios informacinës, kontrolës, vertini-
mo ir ataskaitø sistemos plëtra valstybës mastu pato-

bulins atskaitomybës procesà. Uþ finansiniø ataskai-
tø ir kitos informacijos tikslumà, pakankamumà ir
turiná atsako vadovai.

e) Atsakingi pareigûnai turi uþtikrinti finansiniø
ataskaitø standartø, atitinkanèiø valstybës poreikius,
sklaidà, o tikrinamos organizacijos turi sukurti spe-
cifinius ir galimus ávertinti tikslus bei veiklos objek-
tus.

f) Teisingas finansiniø ir veiklos rezultatø prista-
tymas turi kilti ið nuoseklaus tinkamø apskaitos stan-
dartø taikymo.

g) Adekvaèios vidaus kontrolës sistemos egzis-
tavimas minimizuoja klaidø ir ávairiø paþeidimø tiki-
mybæ.

h) Ástatymai padeda bendradarbiauti su tikrina-
momis organizacijomis palaikydami ir suteikdami pri-
eigà prie svarbiø duomenø, bûtinø norint atlikti iðsa-
mø veiklos ávertinimà.

i) Visi auditoriø veiksmai neturi perþengti aukð-
èiausiosios audito institucijos ágaliojimø ribø.

j) Aukðèiausioji audito institucija turi tobulinti
veiklos vertinimo kriterijø pagrindimo technikà.

k) Aukðèiausioji audito institucija turi vengti in-
teresø konflikto su tikrinama organizacija“ [11, 6 str.].

 Veiklos audito standartuose numatomos papil-
domos priemonës, kurias dar turëtø vykdyti audito
institucijos, siekdamos pagerinti vieðojo sektoriaus
institucijø ir visos valstybës veiklà. Tokiø priemoniø
pavyzdþiø pateikta dvyliktame Veiklos audito stan-
dartø straipsnyje. Jie yra tokie: duomenø atranka
atliekant kruopðèià jø analizæ, informacinës misijos
vykdymas vertinant politikø ir kitø iðrinktøjø valdþios
atstovø biudþeto lëðø panaudojimà, ávairi administ-
racinë veikla, kompiuterinës informacijos apdoroji-
mo technologijos ir pan. „Ðie auditui nepriskiriami
darbai aprûpina sprendimus priimanèius pareigûnus
svarbia informacija, kuri visada turi bûti aukðtos ko-
kybës“ [11, 12 str.].

 Ypaè daug dëmesio audito standartuose skiria-
ma audito iðvadø, rekomendacijø ir pasiûlymø pagrin-
dimui. Ðiuo tikslu rekomenduojama rûpintis audito
uþdaviniø, apimties ir srièiø atranka, audito testø ir
procedûrø teisingumu, tikrinimo laikotarpio pasirin-
kimu [11, 16 str.].

 Veiklos audito standartuose pabrëþiama bûtiny-
bë, kad tikrinamos organizacijos sukurtø efektyviai
veikianèià vidaus kontrolës sistemà, ir kad tai nëra
iðorës audito institucijø pareiga. Iðoriniai auditoriai
privalo ásitikinti, kad vidaus kontrolës sistema funk-
cionuoja tinkamai, kad rengiamos atitinkamos reko-
mendacijos ir pateikti savo iðvadas [11, 31 str.].

 Bendriesiems veiklos audito standartams pa-
ðvæsti 50–128 straipsniai [11]. Veiklos audito standartø
struktûra faktiðkai pakartoja finansinio audito stan-
dartø struktûrà, taèiau yra ir kai kuriø ypatumø. Nag-
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rinëjant minëtøjø straipsniø turiná iðskiriami tik spe-
cifiniai reikalavimai, taikomi veiklos auditoriams bei
veiklos audito procesui. Ðie standartai suskirstyti pa-
gal turiná á keturis pogrupius, apibrëþtus tokiais po-
þymiais: nepriklausomumas, kompetencija, profesi-
nis apdairumas ir kiti bendrieji standartai.

Pabrëþiama, kad auditoriø nepriklausomumas
yra svarbiausias veiklos auditoriams taikomas reika-
lavimas. Ðis reikalavimas yra bûtinas ir atliekant fi-
nansiná audità, taèiau veiklos auditoriams tai ypaè ak-
tualu. 54-ame Veiklos audito standartø straipsnyje tei-
giama: „Kad ir kokia bûtø valstybës valdymo forma,
nepriklausomumo ir objektyvumo reikalavimai yra le-
miami. Atitinkamas nepriklausomumo tiek nuo ásta-
tymø leidþiamosios, tiek nuo vykdomosios valdþios
laipsnis yra svarbiausias veiksnys norint, kad audito
rezultatai bûtø patikimi“ [11, 54 str.]. „Aukðèiausioji
audito institucija gali pateikti ástatymø leidþiamosios
valdþios atstovams audito ataskaitø santraukas, ta-
èiau, norint iðsaugoti aukðèiausiosios audito institu-
cijos objektyvumà ir atsakomybæ svarbu, kad ði insti-
tucija iðliktø nepriklausoma nuo politinës átakos. Ðis
reikalavimas suprantamas plaèiau: aukðèiausioji au-
dito institucija ne tik neturi reaguoti, bet ir sudaryti
áspûdá, kad reaguoja á tam tikrus politinius pageida-
vimus“ [11, 59 str.].

 Þinoma, aukðèiausioji audito institucija valsty-
bëje nëra aukðèiausioji ið valdþiø. Priimtina, kai ásta-
tymø leidþiamoji vadþia nustato minimalius ataskai-
tø reikalavimus, apibûdindama klausimus, kuriuos
reikia iðnagrinëti, ir ataskaitø parengimo terminà“.
Be to, nepriklausomumo statusà palaiko lankstus
aukðèiausiosios audito institucijos ataskaitø regla-
mentavimas, nenagrinëjant jø turinio bei nenustatant
grieþtø terminø, kuriuos numato ástatymø leidþiamoji
valdþia,“ [11, 62 str.]. Ástatymø leidþiamoji valdþia tu-
ri pasirûpinti, kad aukðèiausioji audito institucija bû-
tø aprûpinta reikiamais iðtekliais ir lëðomis.

 Ypaè svarbi veiklos audito standartø paskirtis
yra santykiø tarp aukðèiausiosios audito institucijos
ir vykdomosios valdþios reglamentavimas. Kitaip sa-
kant, vyriausybë ir aukðèiausioji audito institucija tu-
ri bendrà tikslà – visais valdymo lygmenimis ágyven-
dinti atskaitomybæ ir atsakomybæ. Taèiau aukðèiau-
sioji audito institucija yra iðorinis vyriausybës veiklos
auditorius. Tai reiðkia, jog bûtina rûpintis, kad audi-
toriai nepriklausytø nuo vyriausybës.

 Veiklos standartuose nustatytos pagrindinës au-
ditoriams ir aukðèiausiajai audito institucijai taiko-
mos teisës ir apribojimai, kurie turëtø paðalinti jø pri-
klausomybes nuo vykdomosios valdþios atvejus. Nu-
matomi tokie sàveikos su vyriausybe aspektai:

• Auditoriai negali vykdyti kokiø nors vyriau-
sybei priskirtø funkcijø (64 str.).

•  Vyriausybë negali varþyti aukðèiausiosios au-

dito institucijos ágaliojimø, ápareigoti, kad
ði institucija vykdytø jos direktyvas ar keis-
tø audito iðvadas (65 str.).

•  Aukðèiausioji audito institucija, duodama
patarimus vyriausybei, turi pasirûpinti, kad
ðis procesas nedarytø átakos jos nepriklau-
somybei (66 str.).

•  Galutinius sprendimus, kà bûtent tikrinti at-
liekant audità, priima aukðèiausioji audito
institucija (67str.).

•  Bet kokie nepagrásti vyriausybës reikalavi-
mai ar aukðèiausiajai audito institucijai pri-
skirtø iðtekliø panaudojimo apribojimai, turi
bûti skundþiami ástatymø leidþiamajai val-
dþiai (69 str.).

•  Aukðèiausioji audito institucija turi turëti
pakankamas galias gauti ið organizacijø tie-
siogiai su audito tikslais susijusios informa-
cijos (70 str.).

•  Vyriausybë turi leisti aukðèiausiajai audito
institucijai gauti slaptos ar konfidencialios
informacijos, susijusios su audito tikslø ágy-
vendinimu (71 str.).

•  Aukðèiausiosios audito institucijos vadovo
kadencija neturi priklausyti nuo vyriausybës
sprendimø, pavyzdþiui, skiriant juos á parei-
gas iki pensinio amþiaus ar ilgesniam nei vy-
riausybës kadencija laikotarpiui (72 str.).

•  Aukðèiausiosios audito institucijos nepri-
klausomumo statusas turi bûti gerai suvo-
kiamas visuomenëje (74 str.).

•  Aukðèiausioji audito institucija neturi pri-
klausyti nuo vykdomosios valdþios pirkda-
ma paslaugas, árangà, valdydama priskirtà
jai turtà, personalà ir pan. (75 str.).

•  Aukðèiausioji audito institucija privalo bûti
nepriklausoma nuo tikrinamos organizaci-
jos (76 str.).

•  Aukðèiausioji audito institucija neturëtø da-
lyvauti tikrinamos organizacijos valdyme ar
veikloje (78 str.); aukðèiausiosios audito ins-
titucijos personalas neturi instruktuoti tik-
rinamos organizacijos personalo, kaip jam
reikia vykdyti savo funkcijas (80 str.).

 Daug dëmesio Standartuose skiriama auditoriø
ir aukðèiausiosios audito institucijos kompetencijai
apibrëþti. Jei aukðèiausioji audito institucija veikia ko-
legialiai, galutinës iðvados ir sprendimai iðreiðkia vi-
sos institucijos nuomonæ (84 str.). Kadangi aukðèiau-
siosios audito institucijos atsakomybë ágyvendinant
vieðosios atsakomybës koncepcijas yra lemiama, tai-
koma audito metodologija ir praktika turi bûti aukð-
èiausios kokybës (85 str.).

 Aukðèiausioji audito institucija turi nustatyti
patirties mastà, bûtinà ágyvendinant priskirtus jai ága-
liojimus. „Kad ir kokia bûtø audito, atliekamo pagal
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nustatytus apribojimus, esmë, auditoriø darbà turi
vykdyti personalas, kurio iðsilavinimas ir praktika ati-
tinka tikrinimo uþdavinius. Aukðèiausioji audito ins-
titucija turi apsirûpinti visomis ðiuolaikiðkomis me-
todologijomis, sisteminëmis technologijomis, anali-
tiniais analizës metodais, statistikos duomenø atran-
kos metodais ir automatizuotø informaciniø sistemø
vertinimo bûdais“ (86 str.).

 Kuo platesni ir savarankiðkesni yra aukðèiausio-
sios audito institucijos ágaliojimai, tuo sudëtingiau uþ-
tikrinti veiklos kokybës reikalavimø ágyvendinimà.
„Taigi ágaliojimai, suteikti aukðèiausiajai audito ins-
titucijai, pasirinkti tikrinimø daþná ir ataskaitø turi-
ná, reikalauja, kad aukðèiausioje audito institucijoje
bûtø taikomi aukðti valdymo standartai“ (87 str.).

 Ypaè daug dëmesio Veiklos audito standartuo-
se skiriama profesiniam apdairumui (Due Care). Tai
reiðkia, kad aukðèiausioji audito institucija:

•  Privalo bûti ir atrodyti objektyvi vertindama
organizacijø ir valstybiniø ámoniø veiklà (89
str.).

•  Auditoriai turi bûti pasirengæ susidurti su pa-
vojinga situacija, kontrolës trûkumais, ávairiø
ataskaitø nepakankamumu, klaidomis ar re-
zultatais, galinèiais atskleisti apgavystes, ne-
tinkamas ar neteisëtas iðlaidas, nesankcionuo-
tas operacijas, lëðø ðvaistymà, neefektyvumà
ir sàþiningumo stokà (90 str.).

•  Jei aukðèiausioji audito institucija samdo eks-
pertus ar konsultantus, jie taip pat turi bûti
profesionaliai apdairûs (92 str.).

•  Iðoriniø konsultantø ar ekspertø dalyvavimas
atliekant audità neatleidþia aukðèiosios audi-
to institucijos nuo atsakomybës uþ padarytas
iðvadas ar vertinimus (93 str.).

•  Jei aukðèiausioji audito institucija pasikvieèia
auditorius ið ðalies, jiems taikomi tokie pat dar-
bo kokybës reikalavimai kaip ir saviems audi-
toriams (94 str.).

•  Aukðèiausioji audito institucija laikosi konfi-
dencialumo reikalavimø, t. y. neatskleidþia
gautos informacijos turinio (95 str.).

 Bendrieji audito standartai taip pat nusako per-
sonalo kvalifikacijos reikalavimus (96–105 str.), api-
brëþia bûtinybæ rengti veiklos audito vadovus ir ávai-
rias raðytines instrukcijas (106, 107 str.), kelti kvalifi-
kacijà, nustatyti trûkstamus uþduoèiø vykdymo ágû-
dþius, mokëti tinkamai paskirstyti auditorius ir nu-
statyti jø skaièiø, taikyti atitinkamà planavimà ir kon-
trolæ (108–117str.), vertinti aukðèiausioje audito ins-
titucijoje taikomø darbo standartø efektyvumà ir
veiksmingumà (118–128 str.).

 Treèia standartø grupë vadinama darbo standar-
tais (Field Standards). Juose apibrëþiami auditoriø
darbo ir jø valdymo sisteminiai reikalavimai. Trum-

pas jø turinys pateikiamas 131 straipsnyje. Ðie reika-
lavimai yra tokie:

 „a) Auditorius turi taip suplanuoti savo darbà,
kad bûtø uþtikrinta, jog bet koks auditas atliktas lai-
ku, ekonomiðkai, efektyviai ir veiksmingai.

 b) Auditoriø darbas kiekvienu lygmeniu ir kon-
trolës etapu turi bûti tinkamai priþiûrimas, o proto-
koluojamas ataskaitas turi tikrinti aukðtesnis audito
pareigûnas.

 c) Nustatydamas audito mastà ir sritá auditorius
turi iðnagrinëti ir ávertinti vidinës kontrolës rezultatø
patikimumà.

 d) Atliekant finansiná audità turi bûti ásitikinta,
kad laikomasi ðiam atvejui tinkanèiø ástatymø bei reg-
lamentø <…>.

 e) Turi bûti pateikti patikimi, kompetentingi ir
pagrásti árodymai, patvirtinantys auditoriø sprendi-
mus ir iðvadas dël tikrinamos organizacijos veiklos,
vykdomø programø, priemoniø ir funkcijø.

 f) Atliekant finansiná bei kità audità, jei to rei-
kia, bûtina nustatyti, ar laikomasi finansø paþeidimø
atskleidimo standartø. Turi bûti atlikta tokios apim-
ties finansiniø ataskaitø analizë, kad bûtø galima tvir-
tinti, jog gauti rezultatai leidþia iðreikðti konkreèià
nuomonæ“.

 Darbo standartuose iðskiriami tokie etapai: pla-
navimas, vadovavimas ir kontrolë, atitikties ástaty-
mams ir reglamentams nustatymas, audito árodymø
paieðka ir finansiniø ataskaitø analizë.

 Bendri audito planavimo reikalavimai apibrëþ-
ti 134 straipsnyje:

„a) Nustatyti svarbius aplinkos aspektus, kuriems
esant veikia tikrinama organizacija.

 b) Iðplëtoti atsakomybës santykiø suvokimà.
 c) Nustatyti audito formà, turiná ir audito ata-

skaitø vartotojus.
d) Patikslinti audito tikslus ir tyrimus, kuriuos

reikia atlikti.
e) Apibrëþti pagrindines valdymo ir kontrolës sis-

temas bei preliminariai ávertinti ðiø sistemø funkcio-
navimà, nustatyti tiek jø pranaðumus, tiek trûkumus.

 f) Nustatyti svarbiausius klausimus, kuriuos rei-
kia apgalvoti.

 g) Iðnaginëti vidinio audito darbo rezultatus ir
veiklos programà.

 h) Ávertinti kitø patikrinimø patikimumà.
 i) Pasirinkti efektyviausià ir veiksmingiausià au-

dito metodà.
 j) Numatyti priemones patikrinti, ar buvo rea-

guota á anksèiau atliktø auditø iðvadas ir rekomen-
dacijas.

 k) Pasirûpinti tinkama planavimo dokumentacija“.
 Vadovavimo standartuose rekomenduojama nu-

statyti:
„a) Ar auditoriø kolektyvas visada aiðkiai suvo-

kia audito planà?
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b) Ar auditas atliekamas vadovaujantis aukðèiau-
siosios audito institucijos patirtimi ir audito standar-
tais?

c) Ar grieþtai laikomasi audito plano ir jame nu-
matytø veiksmø, iðskyrus atvejus, kai kokie nors po-
kyèiai yra áteisinti.

d) Ar darbo dokumentuose atsispindi árodymai,
patvirtinantys visas iðvadas, rekomendacijas ir nuo-
mones.

e) Ar kiekvienas auditorius gauna suformuluo-
tus audito tikslus?

f) Ar audito ataskaitoje pateikiamos audito ið-
vados, rekomendacijos ir nuomonës“ [11, 138 str.].

 Kontrolës standartuose apibrëþiamos funkcijos,
kurias nuolatos atlieka vyresnysis auditorius. Jis turi
patikrinti, ar:

„a) Visi vertinimai ir iðvados yra tikrai pagrásti ir
juos patvirtina kompetentingi, patikimi ir tinkami au-
dito árodymai, sudarantys galutinës audito ataskaitos
pagrindà.

b) Visos klaidos, trûkumai ir neáprastos situaci-
jos buvo tinkamai nustatytos, suraðytos á protokolà ir
patenkinamai iðspræstos, ar á tai atkreiptas aukðtes-
nio audito pareigûno dëmesys.

c) Nustatyti ir suraðyti protokole bûtini bûsimøjø
patikrinimø pokyèiai bei patobulinimai, á kuriuos rei-
kia atsiþvelgti sudarant vëlesnius audito ir personalo
tobulinimo planus [22, 139 str.].

 Be to, analizuojami ir vertinami vidinio audito
rezultatai, susijæ su audito tikslais. Tikrinama, ar bu-
vo vertinami organizacijos veiklos ekonomiðkumas,
efektyvumas ir veiksmingumas ir kaip tai buvo atlie-
kama.

 Veiklos audito atitikties ástatymams ir reglamen-
tams standartai nustato, kokiø teisiniø procedûrø ir
rekomendacijø reikëtø laikytis, norint ágyvendinti au-
dito tikslus. Auditorius turi taip suplanuoti patikrini-
mà, kad bûtø galima nustatyti neteisëtus veiksmus,
galinèius veikti audito tikslø ágyvendinimà. Be to, au-
ditorius turi bûti pasirengæs situacijai, kai gali bûti
nustatytos veiklos, nurodanèios neteisëtus veiksmus,
daranèios netiesioginæ átakà audito rezultatams [11,
145 str.].

 Analizuojant ástatymø laikymosi subtilybes bû-
tina nustatyti:

•  Ar vykdant ávairias programas buvo laikoma-
si ástatymø ir patvirtintø taisykliø.

•  Ar pasiekti pageidaujami rezultatai.
•  Jei pageidaujami rezultatai nepasiekti, kokie

pokyèiai bûtini [11, 146 str.].
•  Kokie specifiniai ástatymai ir apribojimai tai-

kytini tikrinant konkreèià organizacijà (147
str.).

•  Ar numatyti audito etapai ir procedûros, lei-
dþianèios gauti pakankamus, kompetentingus

ir svarbius audito árodymus (149 str.).
•  Ar vidinio audito sistema siekia, kad bûtø pai-

soma ástatymø ir reglamentø, bei ávertinama
rizika, susijusi su tuo, kad ði sistema gali ne-
uþkirsti kelio ðiam reiðkiniui ar nenustatyti
ástatymø nesilaikymo atvejø (150 str.).

 Árodymø paieðka – bene svarbiausia audito funk-
cija. Standartø reikalavimai ðiuo klausimu yra tokie:

•  Ypaè kruopðèiai turi bûti pasirinkta duomenø
atrankos ir jø apdorojimo technika.

•  Duomenys turi bûti patikimi ir tiesiogiai susi-
jæ su audito tikslø ágyvendinimu (153 str.).

•  Auditoriai, rengdami audito árodymus, turi
puikiai iðmanyti tokius metodus kaip inspek-
cija, stebëjimas, apklausa, patvirtinimas.

•  Aukðèiausioji audito institucija turi ásitikinti,
kad naudojami metodai pakankami efektyviai
nustato visas kiekybiniø duomenø paklaidas
ir nukrypimus (154 str.).

•  Árodymai turi bûti kompetentingi, tiesiogiai
susijæ su audito tikslais ir pagrásti (155 str.).

•  Auditoriai turi kruopðèiai protokoluoti audi-
to árodymus (156 str.).

 Audito standartuose itin kruopðèiai apibrëþia-
mi dokumentavimo procedûrø reikalavimai, nes au-
dito dokumentai:

•  Patvirtina ir palaiko auditoriaus nuomonæ ir
praneðimus.

•  Gerina audito efektyvumà ir veiksmingumà.
•  Yra informacijos ðaltinis rengiant ataskaità ar

atsakant á ávairius tikrinamos organizacijos ar
kitos institucijos uþklausimus.

•  Parodo, kad auditorius laikosi audito standar-
tø.

•  Palengvina planavimà ir kontrolæ.
•  Padeda kelti auditoriø kvalifikacijà.
•  Padeda ásitikinti, kad pavestas darbas atliktas

patenkinamai.
•  Suteikia galimybæ ateityje pasinaudoti atlikto

darbo patirtimi (157 str.).
 Ketvirtajame veiklos audito standartø skyriuje

pateikiami audito ataskaitø standartai [11, 163–
191str.]. 170 straipsnyje iðdëstyti bendri standartø rei-
kalavimai, taikomi kiek finansø, tiek veiklos auditui:
171–182 straipsniuose – finansø audito atskaitoms,
183–188 straipsniuose – veiklos audito ataskaitoms.

 Veiklos audito ataskaitø standartai skiriasi nuo
finansinio audito standartø dël keliø prieþasèiø: pir-
ma, veiklos auditas aprëpia þymiai daugiau klausimø
nei finansø auditas, antra, gauti rezultatai gali bûti
skirtingai interpretuojami, treèia, nagrinëjamos ne fi-
nansiniø metø, o ávairios trukmës laikotarpiø ataskai-
tos. Dël ðiø prieþasèiø veiklos audito atskaitos yra ga-
na ávairios, jose pateikiama daug diskutuotinø teigi-
niø ir pagrástø argumentø (183 str.).
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 Nepaisant specifiniø veiklos audito savybiø, visgi
formuluojami bendri veiklos audito ataskaitø reika-
lavimai. Jie yra tokie:

•  Turi bûti aiðkiai apibrëþti audito tikslai ir at-
likto tyrimo apimtis.

•  Gali bûti pateiktos ávairios kritinës pastabos.
•  Turi atsispindëti nepriklausoma informacija.
•  Turi bûti ávertinta, kokiu laipsniu ágyvendinti

ar bus ágyvendinti tikrinamø veiklos rûðiø eko-
nomiðkumas, efektyvumas ir veiksmingumas
(184 str.). Jei tokiø vertinimø neámanoma gau-
ti, turëtø bûti pateiktos specifinës iðvados, nu-
matanèios problemø sprendimo kryptis (186
str.).

•  Turi bûti nustatyta, kokia informacija naudo-
josi tikrinama organizacija priimdama tam tik-
rus sprendimus ir kiek ðie sprendimai priklau-
së nuo anksèiau priimtø sprendimø.

•  Nustatyti trûkumai ir pastabos turi bûti iðreikð-
ti kaip galima tiksliau, norint paskatinti tikri-
namà organizacijà juos ðalinti.

•  Pateikiami faktai, iðvados ir rekomendacijos
turi bûti aptartos su tikrinama organizacija,
norint ásitikinti, kad jos yra iðsamios, tikslios
ir teisingai pateiktos. Jei auditoriai nesutarë
dël kai kuriø iðvadø, tikslinga taip pat pateikti
tikrinamos organizacijos nuomonæ (186 str.).

•  Pasiûlymai turi bûti konstruktyvûs, nes ateity-
je jie bus naudojami kaip veiklos vadovai. Ðie
pasiûlymai turëtø rekomenduoti, kà reikëtø
tobulinti, o ne kokiomis priemonëmis to pa-
siekti (187 str.).

 Iðnagrinëti pagrindiniai veiklos audito principai,
postulatai, procedûros, reikalavimai suprantami kaip
veiklos audito standartai, kuriais rekomenduojama
vadovautis praktinëje auditoriø ir audito institucijø
veikloje. Ðiuos standartus bûtina taikyti kûrybiðkai,
atidþiai iðnagrinëjus audito tikslus, tikrinamos orga-
nizacijos ar sistemos veiklos ypatumus, situacijà ir ap-
linkà, nusakanèià tikrinamos organizacijos darbo sà-
lygas ir kitus veiksnius. Vadinasi, veiklos audito stan-
dartø taikymo procedûra yra ganëtinai sudëtinga, to-
dël verta atsiþvelgti á kitø valstybiø patirtá.

 Veiklos auditoriai susiduria su didele problemø
ávairove, todël jiems ypaè reikalingas kûrybiðkumas,
padedantis susigaudyti nevisiðkai aiðkioje situacijo-
je. Jiems bûtina gerai iðmanyti tikrinamos organiza-
cijos struktûrà, jos paskirtá, vykdomas funkcijas, mi-
sijà, vizijà, veiklos ypatumus, todël veiklos auditorius
negali atlikti savo funkcijø, jei neturi tokiø þiniø. Va-
dinasi, veiklos auditoriams bûtinas platus akiratis ir
siaura specializacija.

 Kai sprendþiami finansø ir veiklos audito klau-
simai, gali bûti atliekamas ir kombinuotas auditas. Be
to, atliekant finansø audità taip pat nagrinëjami kai

kurie veiklos audito uþdaviniai, todël neretai kai ku-
rie finansinio audito specialistai neiðskiria veiklos au-
dito kaip savarankiðkos audito rûðies. Tuo tarpu veik-
los auditas yra kur kas lankstesnis, ávairesnis ir sudë-
tingesnis, ypaè kai reikia pasirinkti tikrinamà objek-
tà, nustatyti audito tikslus ir uþdavinius, taikomus me-
todus ir ávertinti kitus veiksnius.

 Veiklos audito standartai kyla ið ðios audito rû-
ðies tikslø. Juos bendrais bruoþais galima susieti su
bet kokios veiklos ekonomiðkumo, efektyvumo ir
veiksmingumo ávertinimu ir, kaip pasakyta INTOSAI
audito standartuose, jie apima tokias sritis:

a) „Administracinës veiklos ekonomiðkumo au-
dità, susiejant ðià veiklà su paskelbtais administravi-
mo principais ir praktika bei vadovavimo politika;

 b) Þmogiðkøjø, finansiniø ir kitø iðtekliø panau-
dojimà, informaciniø sistemø tyrinëjimà, veiklos re-
zultatø, planø ir procedûrø, kuriuos taiko tikrinamos
organizacijos ðalindamos nustatytus trûkumus, mo-
nitoringà;

 c) Veiklos veiksmingumo audità, kai veikla su-
siejama su tikrinamø organizacijø uþduoèiø ávykdy-
mu ir gauti rezultatai palyginami su planuotais“ [8, p.
6; 22, 40 str.].

 Veiklos audito standartai nëra tokie iðsamûs
kaip finansø audito standartai. Jø paskirtis – suteikti
galimybæ lanksèiai samprotauti pasirenkant audito
objektà, tikslus ir, svarbiausia, tyrimo metodus. „Veik-
los audito ataskaitos yra ávairios, jose daugiau nei fi-
nansinio audito ataskaitose diskusijø, duomenø ana-
lizës ir pagrástø argumentø. Vadinasi, veiklos auditas
privalo turëti didelá tyrinëjimo metodø pasirinkimà
ir veikti taikydamas visiðkai skirtingas þinias nei fi-
nansinis auditas“ [8, p. 6.].

 „Veiklos auditas, atsiþvelgiant á jo ágaliojimus,
privalo nagrinëti visas valstybës veiklos sritis ir iðryð-
kinti ávairius ekonomiðkumo, efektyvumo ir veiksmin-
gumo aspektus“ [8, p.7; 11; 65; 166, 183–185 str.]. „Dël
ðiø prieþasèiø veiklos auditas gali bûti prieinamesnis
svarstymams ir interpretacijoms nei finansinis audi-
tas, veiklos auditorius privalo ypaè rûpintis pareng-
tos ataskaitos nepriklausomumu, kokybe ir objekty-
vumu“ [11; 184–187 str.].

 Veiklos auditas neatliekamas privaèiose ámonë-
se ir tai niekad nebuvo daroma praeityje, todël pasi-
semti tokio audito patirties nëra galimybës. Be to, jis
yra itin savitas, t. y. kiekvienu atveju, kai nusprendþia-
ma atlikti audità, tenka nustatyti analizuotinø objek-
tø visumà, audito tikslus ir uþdavinius, atrinkti ir pa-
rengti auditoriø kolektyvà, sugebantá iðnagrinëti bû-
tent ðá objektà ir su juo susijusias problemas, ðiems
tikslams ágyvendinti sukurti ar adaptuoti esamas tik-
rinimo metodikas, sudaryti audito planà, kuris retai
gali bûti ið anksto formalizuotas, ir iðspræsti kitus au-
dito procedûros klausimus.
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 Atliekant veiklos audità svarbø vaidmená vaidi-
na veiklos kokybë, t. y turi bûti taikomi ir kokybës
audito standartai, iðdëstyti Tarptautinës standartiza-
cijos organizacijos (the International Organization
for Standardization – ISO) institucijø dokumentuo-
se [12].

 Atliekant kokybës audità nustatomi: valdymo
prioritetai, komerciniai tikslai, reikalavimai kokybës
vadybos sistemai, teisiniai ir sutarèiø reikalavimai, tie-
këjø darbo aspektai, vartotojø reikalavimai ir galima
organizacijos rizika [12, p.13].

 Auditoriø veiksmai atliekant kokybës audità ið
esmës sutampa su veiksmais atliekant veiklos audità,
todël nagrinëti juos atskirai netikslinga.

 Atlikus kokios nors institucijos ar sistemos veik-
los audità, reikia atsakyti á du klausimus: ar veikla
buvo gerai vykdoma ir ar tie veiksmai buvo bûtini [8,
p. 8]. Pirmojoje dalyje atsakoma á klausimà, ar tinka-
mai buvo ágyvendinti politiniai sprendimai, t. y. ar bu-
vo laikomasi nustatytø taisykliø bei reikalavimø, an-
tra – ar atlikti visi bûtini veiksmai ir ar nëra nereika-
lingø ar net kenksmingø veiksmø. Kitaip tariant, ar
priimti sprendimai buvo tinkamai ágyvendinti ir ar bu-
vo imtasi adekvaèiø priemoniø. Veiklos auditorius gali
nuspræsti, kad ágyvendintos priemonës ne visiðkai su-
derintos su tikslais, taèiau jis turi bûti atsargus, kad
nevertintø politikø sprendimø, jei ðiø sprendimø tu-
rinys nëra numatytas audito tiksluose.

 Kaip jau buvo minëta, pagrindiniai veiklos au-
dito kriterijai yra ekonomiðkumas, efektyvumas ir
veiksmingumas, taèiau konkretaus audito tikslai gali
bûti ir siauresni, pavyzdþiui, ávertinti tik kokios nors
veiklos ekonomiðkumà ar efektyvumà ar atlikti tyri-
mus pasitelkiant abu ðiuos kriterijus.

 „Veiklos auditas paèia bendràja prasme remiasi
ástatymø leidþiamosios valdþios sprendimais bei ke-
tinimais ir gali bûti vykdomas visoje vieðojo sekto-
riaus institucijø sistemoje, kurios sudëtinës dalys yra
centrinës bei regioninës valdþios ir savivaldos insti-
tucijos.

 Veiklos auditas aprëpia valdymo atskaitingumà,
vieðumà ir skaidrumà. Vieðasis atskaitingumas reið-
kia, kad tie, kurie atsako uþ programos arba ministe-
rijos valdymà, yra atsakingi uþ ðios programos vykdy-
mo ar ministerijos veiklos efektyvumà. Atskaitomy-
bë taip pat numato, kad visuomenë gali stebëti pro-
gramos vykdymo eigà arba ministerijos darbà. Veik-
los auditas yra bûdas, suteikiantis galimybæ mokes-
èiø mokëtojams, finansininkams, ástatymø leidëjams,
vykdomajai valdþiai, eiliniams pilieèiams ir þiniask-
laidai gauti informacijos apie skirtingø valstybës veik-
los formø eigà ir rezultatus“ [8, p.13].

 Veiklos audito iðvados, bûdamos patikimos, ið-
samios, nepriklausomos, didina visuomenës pasitikë-
jimà valdþios institucijomis, skatina aktyviai dalyvauti
valstybës valdyme, sudaro nepalankias sàlygas korup-

cijai, kyðininkavimui ir kitiems neigiamiems veiks-
niams klestëti, gerina socialinæ aplinkà visuomenëje,
nes bet kokie sprendimai, kad ir susijæ su laikinais
sunkumais, yra pilieèiø teisingai suvokiami kaip bû-
tini, atskleidþia egzistuojanèias problemas, skatina
motyvacijà mokytis ir keistis. Be to, veiklos auditas,
atliekamas reguliariai ir kruopðèiai, gerina valstybës
valdymà ir tobulina administracinius valstybës tarnau-
tojø gebëjimus.

 Paprastai aukðèiausioji audito institucija stengiasi
ágyvendinti vienà ar kelis toliau paþymëtus tikslus:

 „a) Aprûpinti ástatymø leidþiamàjà valdþià ar at-
sakingus pareigûnus kokios nors valstybës programos
ágyvendinimo praktikos ekonomiðkumo, efektyvumo
ar veiksmingumo bei priemoniø, panaudotø vykdant
ðà programà, tyrimais, ekonomiðkumo, efektyvumo
ir veiksmingumo ávertinimais.

 b) nustatyti ir iðanalizuoti valstybës programø
ekonomiðkumo, efektyvumo ir veiksmingumo proble-
mø ar veiklos srièiø, kuriose ði veikla yra kritikuotina,
poþymius ir taip padëti tikrinamai organizacijai ar
valstybei apskritai pagerinti savo veiklos ekonomið-
kumà, efektyvumà ir veiksmingumà;

 c) praneðti apie numatytà ir nenumatytà, tiesio-
giná ir netiesioginá kokios nors programos poveiká.
Ávertinti, ar apibrëþti tikslai ágyvendinti bei kokia ap-
imtimi arba kodël jie nebuvo ágyvendinti (ávertinus ir
iðanalizavus problemø ekonomiðkumo, efektyvumo
ir veiksmingumo poþymius)“ [8, p.15].

 „Be to, atliktas veiklos auditas aprûpina ástaty-
mø leidþiamàjà valdþià arba atsakingus pareigûnus
iðsamia nepriklausoma áteisintø vykdanèiøjø organi-
zacijø veiklos indikatoriø ar savianalizës ataskaitø pa-
grástumo ir patikimumo analize“ [8, p. 15].

 Veiklos auditas taip pat gali padëti gerinti ávai-
riø valstybës programø ágyvendinimà. Tai gali bûti pa-
daryta valstybëse, kuriose vieðajame administravime
ne formaliai vadovaujamasi nustatytomis taisyklëmis,
o siekiama rezultatø. Norint tobulinti valstybës pro-
gramø ágyvendinimo procesà, reikëtø atsakyti á tokius
klausimus:

• „Ar aiðki veiklos tikslø struktûra ir ar naudo-
jant valstybës lëðas buvo pasirinkti tinkami pri-
oritetai ir priemonës?

•  Ar yra aiðku, kaip tarp ávairiø valdymo lygme-
nø pasiskirsèiusi atsakomybë, turint omenyje
ir kitus principus?

• Ar yra suvokta bûtinybë teikiant paslaugas
svarbiausiais laikyti pilieèiø interesus?

•  Ar bûtinai laikomasi adekvaèiø valdymo kon-
trolës ir informavimo reikalavimø [8, p. 16]?

 Kiekviena vieðojo sektoriaus institucija turi rû-
pintis, kad bûtø ádiegta gerai veikianti vidaus audito
sistema. Iðoriniai auditoriai paprastai tikrina vidaus
audito sistemos veiklos efektyvumà ir veiksmingumà.
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 Kalbant apie ávairiø programø ágyvendinimo
ekonomiðkumà, efektyvumà ir veiksmingumà, bûti-
na mokëti ðiuos kriterijus apskaièiuoti, t. y. nustatyti
ryðá tarp pagrindiniø átakos veiksniø ir ðiø kriterijø
reikðmiø. Tai svarbu uþ programø vykdymo eigà at-
sakingoms institucijoms: parlamentui, vyriausybei,
ávairiø fondø, kuriø lëðos panaudojamos ðioms pro-
gramoms remti, valdytojams, konkretiems pareigû-
nams bei valstybës tarnautojams, ápareigotiems ste-
bëti ir koreguoti jø vykdymà.

 Vadinasi, ypaè svarbu mokëti pamatuoti arba
ávertinti pagal bet kokià programà atliekamø tyrimø,
priemoniø ar kitø veiksmø rezultatus. Kaip apraðyta
Veiklos audito standartuose, „Veiklos rezultatø áver-
tinimas paprastai reiðkia nuolatiná monitoringo ir ata-
skaitø procesà, skirtà ágyvendinti apibrëþtus tikslus.
Veiklos rezultatø ávertinimas gali bûti susijæs su ávyk-
dytø programos veiksmø tipu ar lygiu (procesu), tie-
siogiai pagamintø prekiø ar suteiktø paslaugø kiekiu
(iðeiga) ir/ar ðios iðeigos rezultatais (veiksmingumu).
Veiklos pamatavimai, iðreikðti kaip galimi iðmatuoti
veiklos standartai, sutelkiami ties tuo, ar gauti rezul-
tatai atitinka programos tikslus bei reikalavimus.
Veiklos rezultatø ávertinimas dël savo nuolatinio tai-
kymo gali bûti suprantamas kaip iðankstinio valdy-
mo perspëjimo sistema ir kaip priemonë tobulinti at-
skaitomybæ visuomenei“ [8, p. 17].

 Nuolatinius veiklos rezultatø ávertinimus gali at-
likti tik vidaus auditoriai, todël toks uþdavinys nepri-
skiriamas iðoriniam auditui, nes tokie rezultatø ver-
tinimai visose vieðojo sektoriaus institucijose yra tie-
siog neámanomi.

 Programø analizë, suprantama kaip kokios nors
programos tyrimas norint nustatyti, ar programa ge-
rai vykdoma, iðskiriama kaip atskira audito rûðis. Ðiuo
atveju nagrinëjama ávairesnë informacija, ji turëtø pa-
dëti nustatyti, kà bûtina padaryti, kad ði programa bû-
tø ágyvendinama sëkmingiau. Kartais atlikus toká au-
dità gali bûti paskelbta, jog ðià programà reikëtø su-
stabdyti, pagrindþiant tokià rekomendacijà svariais
argumentais. INTOSAI ðalys jau ganëtinai ilgai dis-
kutuoja dël to, koks turëtø bûti aukðèiausiosios audi-
to institucijos vaidmuo atliekant ðá specifiná audità.
Ðios diskusijos kyla dël to, kad programø analizë ne-
iðvengiamai susijusi su politiniais sprendimais, kuriø
revizija nei aukðèiausioje, nei tuo labiau kitose audi-
to institucijose nenumatoma atsiþvelgiant á ðiø insti-
tucijø paskirtá.

 Veiklos audito standartuose konstatuojama, kad
„Programø vertinimas suvokiamas kaip visuma prie-
moniø ir metodø, kuriuos taikant siekiama atlikti ið-
samø kokios nors uþduoties ávertinimà, remiantis su-
dëtingais moksliniais poþiûriais“.

 INTOSAI programø analizës ir audito darbo
grupë iðskiria tokias audito klases:

•  „Taisyklingumo auditas: ar laikomasi nustaty-
tø taisykliø?

•  Ekonomiðkumo auditas: ar pasirinktieji vie-
ðøjø fondø panaudojimo veiksmai yra ekono-
miðkiausi?

•  Efektyvumo auditas: ar gautieji rezultatai yra
proporcingi panaudotiems iðtekliams?

•  Veiksmingumo auditas: ar gautieji rezultatai
derinasi su politiniais tikslais?

•  Politikos suderinamumo analizë: ar politikø
veiksmai suderinti su tikslais?

•  Vykdomos politikos ekonominës ir socialinës
átakos analizë: kokia yra ekonominë ir socia-
linë politikos átaka?

•  Politikos veiksmingumo ávertinimas ir prie-
þasèiø analizë: ar gautieji rezultatai yra taiky-
tos politikos ar kitø prieþasèiø padarinys?“
[13].

 Pateiktoji klasifikacija nëra vienintelë. Ðtai
JAV Generalinë audito institucija iðskiria keturias
programø analizës klases, taikomas atliekant veik-
los audità:

1) „Atliekant proceso analizæ vertinama progra-
mos apimtis, ji lyginama su ketinimais. Ðiuo atveju
rûpinamasi, kad vykdant programà taikomos priemo-
nës atitiktø ástatymø nustatytus ir kontrolës reikala-
vimus, programos planus ir profesinius standartus ar-
ba vartotojø lûkesèius.

 2) Vertinant rezultatus nagrinëjamas klausimas,
kokiu mastu pasiekiamas á rezultatus besiorientuo-
jantis tikslas. Ðiuo atveju, norint ávertinti programos
veiksmingumà, skiriama dëmesio rezultatams (áskai-
tant ir nelauktus rezultatus). Be to, norint suvokti,
kaip ðie rezultatai gauti, gali bûti vertinamas ir pro-
gramos ágyvendinimo procesas.

 3) Vertinant programos átakà analizuojami pro-
gramos ágyvendinimo rezultatai, gautieji rezultatai ly-
ginami su tuo atveju, jeigu ði programa ið viso nebûtø
ágyvendinama. Ði vertinimo rûðis taikoma norint pa-
ðalinti programos poveiká siekiant nusibrëþtø tikslø,
kai þinoma, jog iðoriniai veiksniai daro átakà progra-
mos rezultatams.

 4) Atliekant pelno ir kainos bei veiksmingumo
ir kainos analizæ lyginami programos rezultatai ir lë-
ðos (panaudoti iðtekliai), iðleisti tiems rezultatams
gauti. Kai ðie kriterijai taikomi veikianèioms progra-
moms, jie nusako ir programos analizës rûðá. Veiks-
mingumo ir kainos analizë padeda ávertinti, kaip ágy-
vendintas vienintelis tikslas, todël gali bûti panaudo-
ta nustatyti pigiausià alternatyvà, siekiant uþsibrëþto
tikslo. Pelno ir kainos analize siekiama nustatyti visø
galimø variantø kainas bei pelnà“ [8, p.18–19].

 Minëtieji veiklos audito klasifikacijos variantai
dar kartà árodo, koks sudëtingas procesas yra veiklos
auditas.
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Iðvados

 Straipsnyje, remiantis lyginamàja kitø ðaliø pa-
tirtimi, iðnagrinëti veiklos audito turinys, standartai
ir procedûros.

 Nagrinëjant veiklos audito sampratà apibûdin-
tas finansinis ir konstitucinis auditas, nustatyta veik-
los audito specifika.

 Finansinio audito turinys yra ganëtinai supran-
tamas ir dël savo konkretumo, ir dël grieþto finansi-
nës veiklos reglamentavimo, ir dël gerai numatyto ðios
veiklos dokumentavimo. Kur kas sudëtingesnë yra
veiklos audito samprata, todël ðiai audito rûðiai bûti-
na skirti daugiau dëmesio.

 Paèia plaèiàja prasme veiklos auditas yra valsty-
bës, ministerijø departamentø ir kitø vieðojo sekto-
riaus institucijø valdymo ekonomiðkumo, efektyvu-
mo, veiksmingumo sisteminë analizë bei pasiûlymø,
kaip ðiuos kriterijus gerinti, rengimas. Norint ágyven-
dinti ðiuos tikslus reikia, kad bûtø sukurti specialûs
veiklos audito metodai, plaèiai taikoma sisteminë ana-
lizë, plëtojama specifinë metodologija, remiamasi ko-
kybiniais ir kiekybiniais duomenimis, jie turi bûti tin-
kamai apdoroti ir pasirûpinta jø iðvadø bei rekomen-
dacijø patikimumu ir tikslumu.

 Veiklos auditoriai neturi dideles patirties ir to-
dël, kad toks auditas nebuvo aktualus praeityje, ir to-
dël kad jis nebuvo ir nëra taikomas privaèiame sek-
toriuje, tuo tarpu finansinio audito ðaknys yra gana
gilios. Poreikis atlikti kokios nors organizacijos au-
dità sunkiai prognozuojamas, nes priklauso nuo dau-
gelio prieþasèiø, tarp kuriø svarbiausios yra ðios: ávai-
riø stagnacijos procesø atsiradimas, aiðki kurios nors
organizacijos veiklos ekonomiðkumo, efektyvumo ir/
ar veiksmingumo stoka, prognozavimo ir planavimo
klaidos, valdymo struktûrø sudëtingumas, funkcijø
dubliavimas, atskaitomybës ir atsakomybës spragos,
atsilikimas nuo pasauliniø standartø, ástatymø neati-
tiktis ðiuolaikiniams reikalavimams, sunkiai supran-
tamas lëðø panaudojimas, ypaè stambiu mastu, aukð-
tø pareigûnø vieðøjø ir privaèiøjø interesø derinimo
tvarkos paþeidimai.

 Straipsnyje taip pat nagrinëjama konstitucinio
audito samprata. Konstatuojama, kad ði samprata tai-
koma Ðvedijoje ir jos tikslai yra aprûpinti Stortingà
reikiama informacija, kad jis galëtø nuspræsti, ar lai-
kyti valstybæ ar kokià nors ministerijà atsakinga uþ
valstybës fondø paskirstymà ir valdymà bei teikti svar-
bià informacijà, kuria disponuoja Vyriausioji audito-
riø valdyba.

 Nagrinëjami veiklos audito standartai, kuriø pa-
skirtis yra: padëti aukðèiausiajai audito institucijai
efektyviai ir veiksmingai atlikti ir valdyti ðiuolaikiná
veiklos audità; skatinti efektyvios ir veiksmingos veik-
los audito praktikos diegimà; sukurti veiklos audito

metodologijos plëtros ir profesinio tobulëjimo pagrin-
dus; nustatyti ribas, á kurias atsiþvelgiant bus priima-
mi sprendimai, ir pasirûpinti sàlygomis, leidþianèio-
mis auditoriui tobulëti ar visiðkai ágyvendinti savo ga-
limybes.

 Veiklos audito standartai nëra tokie iðsamûs
kaip finansø audito standartai. Jø paskirtis – suteikti
galimybæ lanksèiai samprotauti pasirenkant audito
objektà, tikslus ir, svarbiausia, tyrimo metodus. Veik-
los audito ataskaitos yra ávairios, jose daugiau nei fi-
nansinio audito ataskaitose diskusijø, duomenø ana-
lizës ir pagrástø argumentø.

 Apibûdinti pagrindiniai veiklos audito standar-
tai. Pabrëþiama, kad aukðèiausioji audito institucija
turi nustatyti patirties mastà, bûtinà ágyvendinant jai
priskirtus ágaliojimus. Kad ir kokia bûtø audito, at-
liekamo neperþiangiant nustatytø ribø, esmë, audi-
toriø darbà turi vykdyti personalas, kurio iðsilavini-
mas ir praktika atitinka tikrinimo uþdavinius. Aukð-
èiausioji audito institucija turi apsirûpinti visomis
ðiuolaikiðkomis metodologijomis, sisteminëmis tech-
nologijomis, analitiniais metodais, statistikos duome-
nø atrankos metodais ir automatizuotø informaciniø
sistemø vertinimo bûdais.

 Kaip atskira audito rûðis iðskiriama  programø
analizë, suprantama kaip kokios nors programos ty-
rimas norint nustatyti, ar gerai ði programa vykdo-
ma. Ðiuo atveju nagrinëjama ávairesnë informacija,
turinti padëti nustatyti, kà bûtina padaryti, kad ði pro-
grama bûtø ágyvendinama sëkmingiau. Kartais atlie-
kant toká audità gali bûti paskelbta, jog ðià programà
reikëtø sustabdyti, grindþiant tokià rekomendacijà
svariais argumentais.
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Summary

 The aim of this paper is to analyze the performance audit as specific, new, modern, and very complex defini-
tion, to study its content, as well as to recommend the procedures and suggest the documents to be applied during
performance auditing activities. Basically the survey is grounded on the West countries experience and INTOSAI
standards.

 The content of the mentioned standards is analyzed and recommendations how to use them for auditing insti-
tutions are given, Also the requirements to the auditors, auditing procedures, how to collaborate with auditing
organizations, to pick-up audit evidences are rendered.
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