
PATVIRTINTA 

AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ 

direktoriaus 

2020 m. kovo 18 d.  

įsakymu Nr. V-2 
 

 

Apklausos klausimynas Audito įmonei, 

kuri atliktų 2020-2023 m. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ 

metinių finansinių ataskaitų auditą 

 

 

1. Bendrieji reikalavimai kandidatams, auditui atlikti. 

1.1. Apklausos tikslas - parinkti audito įmonę, kuri atliktų auditą už 2020 ir paskesnius 

finansinius metus, kad įvertintų, ar finansinė atskaitomybė rodo tikrąją įmonės finansinę 

būklę ir ar ji parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 

reglamentuojančius finansinę apskaitą bei bendruosius apskaitos principus. Ne vėliau 

kaip iki ataskaitinių finansinių metų kovo 15 d. turi būti atliktas auditas, jo rezultatai turi 

būti įforminti surašant audito išvadas, audito ataskaitą ir pateikiant rekomendacijų laišką. 

1.2. Apklausą organizuoja, rezultatus įvertina ir nugalėtoją parenka 2020 m. kovo 18 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-2  sudaryta komisija. 

1.3. Apklausos būdu bus apklausiamos audito paslaugas teikiančios įmonės, įtrauktos į 

Lietuvos Respublikos audito įmonių sąrašą ir turinčios darbo patirtį, atliekant auditą 

akcinėse bendrovėse. Audito patirtis informacinių technologijų ir mokėjimo paslaugas 

teikiančiose bendrovėse būtų privalumas.  

1.4. Pasiūlymai dalyvauti audito įmonės parinkimo apklausoje pateikiami šiuose 

reikalavimuose  nustatyta tvarka ir terminais. Pasiūlymai, neatitinkantys reikalavimų, 

nebus vertinami. 

1.5. Pasibaigus pasiūlymų priėmimo terminui, pasiūlymai nepriimami, neatplėštas vokas su 

pasiūlymu paštu grąžinamas jį atsiuntusiai įmonei. 

1.6. Išlaidos, susijusios su pasiūlymo pateikimu ir dalyvavimu audito įmonės parinkime, 

dalyviams nekompensuojamos. 

1.7. Audito įmonės, norinčios dalyvauti apklausoje, apie apklausos reikalavimus gali teirautis 

šiuo adresu: 

AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ 

Eigulių g. 21, LT-03150, Vilnius 

Vyr. Buhalterė  Genė Ramonienė  

Tel. (8 5) 2364 801, el. p. g.ramoniene@ivpi.lt 

 

2. Pasiūlymo teikimas. 

2.1. Pasiūlymas susideda iš paraiškos ir papildomų dokumentų apie apklausoje 

dalyvaujančios įmonės veiklą. 

2.2. Apklausoje dalyvaujanti įmonė privalo pateikti paraišką, kurioje nurodoma: 

2.2.1. Įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir el. adresas, sąskaitos numeris banko 

įstaigoje, banko įstaigos adresas ir kodas; 

2.2.2. Audito atlikimo kaina ir jos pagrindimas (EUR be PVM); 

2.2.3. Audito atlikimo terminai (nurodyti konkrečią datą, kada planuojamas atlikti 

auditas); 

2.2.4. Apmokėjimo terminai ir sąlygos. 

2.3. Punktuose 2.2.2 -2.2.4 nurodytos sąlygos turi būti pateiktos pirmame paraiškos lape. 

2.4. Pasiūlymą teikianti audito įmonė papildomai pateikia: 

2.4.1. Informaciją apie audito įmonės paskutiniųjų 3 metų arba laikotarpio nuo jos 

įregistravimo dienos atliktus darbas, nurodant pamečiui audituotų įmonių sąrašą 

bei jų metines pardavimų ir paslaugų apimtis, veiklos rūšį, rekvizitus; 
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2.4.2. Informaciją apie asmenų, pretenduojančių atlikti auditą, veiklą bei patirtį, 

auditoriaus kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; 

2.4.3. Informaciją apie įmonės paskutiniųjų 3 metų arba laikotarpio nuo audito įmonės 

įregistravimo dienos finansinę būklę, grynąjį pelningumą (grynasis 

pelnas/paslaugų pajamos). Juridiniai asmenys pateikia finansinių ataskaitų 

rinkinius (balansus, pelno (nuostolio) ataskaitas), o individualios (personalinės) 

įmonės – pajamų deklaracijas; 

2.4.4. Dokumentą, patvirtinantį įmonės teisinį statusą (įmonė negali būti likviduojama, 

paskelbta bankrutuojančia); 

2.4.5. Audito įmonės pažymėjimą (kopiją) arba Lietuvos auditorių rūmų patvirtinimą 

apie įmonės įtraukimą į audito įmonių sąrašą; 

2.4.6. Audito įmonės civilinės atsakomybės draudimo sutarties kopiją. 

2.5. Pasiūlymas (paraiška ir papildomi dokumentai, išvardinti 2.4. punkte) dalyvauti 

konkurse turi būti pateiktas lietuvių kalba, lapai turi būti sunumeruoti ir susegti. 

2.6. Pasiūlymas su priedais, pasirašytas audito įmonės atsakingo asmens, pateikiamas 

(siunčiami paštu arba pristatomi tiesiogiai) užklijuotame ir antspauduotame voke adresu: 

Audito įmonės parinkimui 

(NEATPLĖŠTI iki 2020 m. balandžio 24 d. 11.00 val.) 

AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė” 

Eigulių g. 21, LT-03150, Vilnius 

 

2.7. Audito įmonė, ketinanti dalyvauti apklausoje, voką su pasiūlymu gali pakeisti arba 

atsiimti iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino, pateikusi įmonės vadovo raštą dėl 

atsisakymo dalyvauti konkurse arba prašymą pakeisti voką. 

2.8. Pasiūlymų priėmimo galutinis terminas – 2020 m. balandžio 24 d. 10.00 val. 

 

3. Reikalavimai suteikiamoms audito paslaugoms: 

3.1.  Atlikti  AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ metinių finansinių ataskaitų auditą ir 

auditoriaus išvadą pateikti iki kitų metų kovo 15 d.  

3.2. Auditorius turi įvertinti ir pateikti išvadas: 

3.2.1. ar įmonės finansinė atskaitomybė teisingai, pagrįstai ir visais reikšmingais 

atžvilgiais atspindi įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus; 

3.2.2. ar įmonės finansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvos Respublikoje 

galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą bei bendruosius 

apskaitos principus. 

3.3. Reikalui esant, teikti paaiškinimus dėl auditoriaus išvados ir audito ataskaitos. 

3.4. Auditoriaus išvada ir audito ataskaita pateikiamos AB „Informacinio verslo paslaugų 

įmonė“ direktoriui. 

 

4. Audito įmonės parinkimo organizavimas ir pasiūlymų vertinimas. 
4.1. Vokų atplėšimas vyks 2020 metų balandžio mėn. 24 d. 11.00 val. Eigulių g. 21, 404 

kabinete. Atplėšus vokus su pasiūlymais, komisija paskelbs pateikusių pasiūlymus 

audito įmonių pavadinimus, adresus ir nurodytas kainas, paslaugų atlikimo, 

apmokėjimo terminus ir sumas. Vokų atplėšimo procedūroje pateikusių pasiūlymą 

audito įmonių atstovai nedalyvauja. Pasikeitus vokų atplėšimo datai, visiems dalyviams, 

pateikusiems pasiūlymus,  bus pranešta iš anksto raštu. Vokų atplėšimo procedūra 

įforminama atskiru protokolu. 

4.2. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – kainos ir kitų sąlygų požiūriu priimtiniausias 

pasiūlymas. Vertinant pasiūlymus bus atsižvelgta į: 

4.2.1. siūlomą konkrečią, bendrą (4 metų) audito paslaugų suteikimo kainą (EUR be 

PVM, įskaitant visus mokesčius ir taikomas nuolaidas) ir ją pagrindžiančius 

duomenis; 
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4.2.2. audito įmonės ir asmenų, kurie tiesiogiai tikrintų AB „Informacinio verslo 

paslaugų įmonė“ finansinę atskaitomybę, paskutiniųjų 4 metų darbo patirtį 

informacinių technologijų ir mokėjimo paslaugas teikiančių bendrovių 

auditavime; 

4.2.3. audito įmonės civilinės atsakomybės draudimą. 

4.3 Pasiūlymų laimėtoją komisija išrenka per 1 darbo dieną po vokų atplėšimo. Laimėtojas 

nustatomas atsižvelgiant į vertinimo kriterijus pagal komisijos balsavimo rezultatus. 

4.4. Visoms audito įmonėms, pateikusioms pasiūlymus, išsiunčiami pranešimai apie 

sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo. 

4.5. Audito įmonės parinkimo komisija įformina protokolą ir pateikia visuotiniam akcininkų 

susirinkimui laimėtoją. 

 

5. Sutarties sudarymas. 

5.1. Sutartis sudaroma keturių 2020-2023 metų laikotarpiui su audito įmone, kurią, kaip 

laimėtoją, patvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

 


