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1. Audito įmonės sandaros ir dalyvių aprašymas
UAB „Audito tikslas“ yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, turintis komercinį, finansinį,
organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Įmonės akcininkai yra auditoriai Virginijus Saldukas,
Irena Vasilenko ir Džiuljeta Cibauskaitė. Visų akcininkų nuosavybės dalis lygi po 1/3 dalių.
Įmonės valdymo organai yra valdyba ir direktorius. Įmonės valdybos nariai yra auditoriai –
įmonės akcininkai. Valdybos pirmininkė - Irena Vasilenko, įmonės direktorė – Džiuljeta
Cibauskaitė. Įmonės personalą 2016-12-31 būklei sudarė 14 darbuotojų, iš jų 3 auditoriai.
Bendrovės buveinė Lietuvininkų 23, Šilutė.
2. Audito tinklo aprašymas
Bendrovė nepriklauso audito įmonių tinklui.
3. Audito įmonės valdymo formos aprašymas
UAB „Audito tikslas“ yra ribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo.
4. Audito įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema, jos funkcionavimo veiksmingumas
Mūsų įmonės kokybės kontrolės sistema yra įdiegta bei valdoma vadovaujantis 1-uojo
Tarptautinio audito kokybės kontrolės standarto ,,Audito įmonių, atliekančių finansinių
ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis,
kokybės kontrolė“ reikalavimus.
5. Audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūra
Lietuvos auditorių rūmai paskutinį kartą audito kokybės užtikrinimo peržiūrą atliko 2016
metais. Atlikus patikrinimą, audito atlikimo bei įmonės kokybės kontrolės sistemos trūkumų
nenustatyta.
6. Viešojo intereso įmonės, kurių auditą audito įmonė atliko
UAB „Audito tikslas“ viešojo intereso įmonių audito neatliko.
7. Nepriklausomumo principo laikymasis įmonėje
Vadovaujantis patvirtintu kokybės kontrolės vadovu, įmonės darbuotojai, paskirti
kiekvienam auditui, privalo neturėti finansinių interesų ir draudžiamų ryšių, siejančių juos
su klientu ar jo dalyviais. Įmonės darbuotojai turi laikytis visų nepriklausomumo ir etikos
standartų reikalavimų, atitinkančių Tarptautinės buhalterių federacijos etikos kodekso ir
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų. Visi darbuotojai parašu patvirtina savo
nepriklausomumą. Šis patvirtinimas pasirašomas įdarbinant įmonėje, vėliau prieš kiekvieną
darbą su klientu. Įmonės auditoriai laikosi rotacijos reikalavimų, kuriuose apribojamas metų
skaičius, kai auditorius gali teikti paslaugas įmonėms. Įmonės nepriklausomumo principai

atitinka konkrečius Lietuvos Respublikos audito įstatymo, Tarptautinės buhalterių
federacijos etikos kodekso reikalavimus.
8. Informacija apie audito įmonėje dirbančių auditorių kvalifikacijos kėlimą
Auditoriai ir auditoriaus padėjėjai nuolat kelia kvalifikaciją. Per kiekvienus vienus paskui
kitus einančius trejus metus išklauso ne mažiau kaip 120 kvalifikacijos kėlimo kursų
valandų.
9. Informacija apie pardavimo grynąsias pajamas
Veikla
2016 metų pajamos tūkst. eur.
Finansinio audito paslaugų teikimas

131

Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimas

356
8

Kitos pajamos
10. Atlyginimų partneriams skyrimo pagrindas
Įmonės partneriams nustatytas fiksuotas atlyginimas.

Direktorė Džiuljeta Cibauskaitė

