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1. Įmonės sandara ir dalyvių sąrašas 
UAB „ROSK Consulting“ (toliau – Įmonė) įregistruota LR juridinių asmenų registre 2011 m. 

lapkričio 29 d., įmonės kodas 302692397. Įmonė įsikūrusi Vilniuje, Vytenio g. 46, Vilnius. 2013 m. 

gruodžio 31 d. įmonės personalą sudarė 15 darbuotojų, iš jų 4 atestuoti auditoriai. 

UAB „ROSK Consulting“ akcininkas ir direktorius yra Romanas Skrebnevskis.  

 

2. Audito tinklas 

UAB „ROSK Consulting“ audito tinklui nepriklauso. 

 

3. Įmonės valdymo forma 

UAB „ROSK Consulting“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Savo 

veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos 

audito įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, įmonės vidaus dokumentais. 

Įmonės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas – direktorius. 

Stebėtojų taryba ir valdyba nesudaroma. 

 

4. Įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema ir jos funkcionavimo veiksmingumas 

Įmonės vidaus kokybės kontrolės sistemos aprašymas yra pateiktas Kokybės kontrolės 

vadove. Kokybės kontrolės sistema apima šiuos elementus: vadovų atsakomybę už kokybę įmonėje, 

etikos reikalavimus, santykius su klientais, žmogiškuosius išteklius, audito užduočių atlikimą, 

stebėseną. 

Kokybės kontrolės sistema yra skirta užtikrinti, jog audito įmonė ir jos darbuotojai laikosi 

Tarptautinių audito standartų, Kokybės kontrolės standarto reikalavimų bei Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir atitinka taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus, ir kad audito įmonės užduoties 

ataskaitos yra tinkamos konkrečiomis aplinkybėmis. Įmonėje periodiškai atliekamas kokybės 

kontrolės sistemos efektyvumo matavimas ir įvertinimas. Pagal identifikuotus pastebėjimus įmonės 

kokybės kontrolės sistema yra nuolat tobulinama. 

Įmonės vadovas užtikrina, kad kokybės kontrolės sistema veikia efektyviai, yra nuolat 

tobulinama, todėl Įmonė gali suteikti aukščiausio lygio paslaugas savo klientams. 

 

5. Įmonės atlikto audito kokybės peržiūra 

Įmonė buvo įkurta 2011 m. lapkričio 29 d., todėl Lietuvos audito rūmai dar neatliko audito 

kokybės peržiūros. Audito kokybės peržiūra yra planuojama atlikti 2014 metais. 

Įmonėje buvo atliktos vidinės viešojo intereso įmonių audito kokybės peržiūros kaip tai yra 

numatyta 1-ame tarptautiniame kokybės kontrolės standarte „Įmonių, atliekančių finansinių 

ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės 

kontrolė“. 

 



 

6. Viešojo intereso įmonės, kurių auditą įmonė atliko praėjusiais finansiniais metais 

UAB „ROSK Consulting“ praėjusiais finansiniais metais atliko finansinių ataskaitų auditą 

viešojo intereso įmonėje - UAB „Būsto paskolų draudimas“. 

 

7. Nepriklausomumo principo laikymasis 

Įmonė laikosi visų nepriklausomumo principų reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos 

audito įstatyme. Įmonės darbuotojai yra supažindinami su nepriklausomumo principais ir 

procedūromis. Įmonės vadovybė bei darbuotojai, paskirti kiekvienam auditui, privalo neturėti 

finansinių interesų ir draudžiamų ryšių, siejančių juos su klientu ar jo dalyviais. Kartą per metus, o 

atliekant viešojo intereso įmonių auditą ir prieš atliekant auditą, įmonė iš visų įmonės darbuotojų, 

kuriems yra taikomi atitinkami etikos reikalavimai dėl nepriklausomumo, gauna rašytinius 

patvirtinimus, kad jie atitinka nepriklausomumo reikalavimus. UAB „ROSK Consulting“ patvirtina, 

kad 2013 m. atestuotų auditorių ir kitų darbuotojų nepriklausomumas buvo stebimas visą laikotarpį. 

 

8. Įmonėje dirbančių auditorių kvalifikacijos kėlimas 

Auditoriai ir auditoriaus padėjėjai nuolat kelia profesinę kvalifikaciją Lietuvos auditorių rūmų 

(LAR) organizuojamuose auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose. Įmonės darbuotojai dalyvauja 

ES paramos lėšomis finansuojamame projekte „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ bei 

Įmonės vidaus mokymuose. 

 

9. Įmonės 2013 m. pajamos iš kiekvienos įmonės veiklos (tūkst. litais) 

 

Finansinių ataskaitų auditas 164 

Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos 3 

Apskaitos tvarkymo paslaugos 134 

Konsultavimo paslaugos 150 

 

10.  Atlyginimų partneriams skyrimo pagrindas 

Atlyginimai yra fiksuoti ir skiriami vadovaujantis darbo sutartimis. 

 

 

2014 m. kovo 31 d. 

 

Direktorius          Romanas Skrebnevskis 


