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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai 

Auditoriaus atsakomybė už sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo bei metinės ataskaitos, 

parengtos pagal reguliavimo apskaitos taisyklių reikalavimus, auditą 

Mes atlikome akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – LRTC) sąnaudų apskaitos 

sistemos ir apskaitos atskyrimo bei metinės ataskaitos, parengtos pagal reguliavimo apskaitos taisyklių 

reikalavimus (toliau – Metinė ataskaita) auditą už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., pagal 2022 

m. liepos 11 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. (7.2E)1F-94, pasirašytos tarp UAB „Apskaitos ir 

mokesčių konsultacijos“ (toliau – tikrintojas)“ ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – 

RRT) nuostatas. 

Sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo bei Metinės ataskaitos auditas atliktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Apskaitos atskyrimo taisyklėmis ir su apskaitos atskyrimu 

susijusiais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. 

birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-738 „Dėl Apskaitos atskyrimo taisyklių ir su apskaitos atskyrimu susijusių 

reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Apskaitos atskyrimo taisyklės), bei Sąnaudų apskaitos pagal visiškai 

paskirstytų sąnaudų metodą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

direktoriaus 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-1164 „Dėl Sąnaudų apskaitos pagal pilnai paskirstytų 

sąnaudų metodą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sąnaudų apskaitos taisyklės) (abi kartu – Reguliavimo 

apskaitos taisyklės), tarptautiniais audito standartais. 

 

Audito apimtis ir procedūros 

Paslaugų pirkimo sutartyje nurodyta apimtis – atlikti auditą, siekiant įsitikinti, ar LRTC 2021 ataskaitiniais 

metais vykdė Reguliavimo apskaitos taisyklėse numatytus reikalavimus, pagal sutartas procedūras, 

numatytas sutarties 1-ojo priedo (LRTC sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo audito paslaugos 

pirkimo techninė specifikacija) 3 punkte.  

Atliekant auditą, finansinė informacija, duomenys bei jų pateikimo forma buvo tikrinama bei vertinama 

pagal objektyvią ir nepriklausomą vertinimo sistemą. LRTC informaciją teikė raštu, susirašinėjimas vyko 

elektroniniu paštu, didžioji informacijos dalis buvo teikiama elektroninėmis priemonėmis. Dalis paaiškinimų 

buvo teikiami žodžiu. Visi paslaugų sutarties metu gauti rašytiniai dokumentai yra saugomi kaip mūsų darbo 

dokumentų sudėtinė dalis teisės aktų nustatyta tvarka. 

Detalios audito procedūros yra numatytos sutarties 1-ajame priede. Detali atliktų procedūrų ataskaita, 

rekomendacijų ataskaita bei susiję darbo dokumentai RRT pateikiami atskirai.  

 

Kita dalykai 

LRTC 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo bei 

Metinės ataskaitos patikrą atliko kitas auditorius. Atlikdami sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos 

atskyrimo bei Metinės ataskaitos patikrą, įvertinome ankstesnio auditoriaus pastabas, patikrinome ar LRTC 

atsižvelgė į nustatytus trūkumus bei pateiktas rekomendacijas. 
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LRTC 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų auditą atliko kitas auditorius. Mūsų 

atliktas darbas nėra finansinių ataskaitų auditas pagal tarptautinius audito standartus.  

 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už sąnaudų apskaitos sistemą ir apskaitos 

atskyrimą bei Metinę ataskaitą 

LRTC vadovybė yra atsakinga už LRTC sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo bei Metinės 

ataskaitos parengimą ir teisingą pateikimą pagal Reguliavimo apskaitos taisyklių reikalavimus, ir tokią 

vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina sąnaudų apskaitos sistemai parengti be reikšmingų 

iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

 

Išvada dėl sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo bei Metinės ataskaitos 

Mūsų nuomone, sąnaudų apskaitos sistema ir apskaitos atskyrimas bei Metinė ataskaita, už metus, 

pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., išskyrus sąnaudų apskaitos sistemos ir apskaitos atskyrimo bei metinio 

ataskaitų rinkinio audito ataskaitoje nurodytus nereikšmingus neatitikimus, yra parengta pagal Reguliavimo 

apskaitos taisyklių reikalavimus. 

 

 

Vilnius, 2022 m. spalio 14 d. 
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