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Daugelyje Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių iškyla vidaus kontrolės sistemos kūrimo ir įgyvendinimo problemų. Šiame straipsnyje keliamas 

tikslas – identifikuoti, su kokiomis problemomis susiduria smulkios ir vidutinės įmonės Lietuvoje kurdamos ir įgyvendindamos vidaus kontrolės sistemą 
pateikti rekomendacijas šioms problemoms spręsti. 

Atlikus vidaus kontrolės sistemos analizę, nustatytas įmonės tikslų, kuriuos vidaus kontrolė padeda pasiekti, ir šios sistemos elementų sąryšis. Em-
piriškai ištyrus problemas, trukdančias sėkmingai kurti ir diegti vidaus kontrolės sistemą smulkiose ir vidutinėse Lietuvos įmonėse, pateiktos rekomenda-
cijos joms spręsti. 

Vidaus kontrolė, vidaus kontrolės sistemos elementai, smulkios ir vidutinės įmonės.   

 
Įvadas 

 
Vykstant socialiniams, ekonominiams ir kitiems gyveni-

mo pokyčiams iškyla vis naujų, didesnių įmonių valdymo rei-
kalavimų. Jautriausias ekonominiams pokyčiams yra smulku-
sis ir vidutinis verslas, kuris yra neatskiriama kiekvienos ša-
lies ekonomikos dalis. Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių 
reikšmė pasaulinei ekonominei plėtrai paskatino mokslininkus 
ir ekonomikos analitikus ieškoti smulkiojo ir vidutinio verslo 
skatinimo būdų. Daugelis Lietuvos mokslininkų: R. Garuckas, 
G. Jatuliavičienė, M. Kučinskienė (2007), O. Stripeikis, 
P. Žukauskas (2004) – pažymi, kad šis sektorius susiduria su 
aktualia problema – nepakankamu Lietuvos smulkiųjų ir vidu-
tinių įmonių pasirengimu plėtrai ir konkurencijai ES rinkoje. 
Čia galėtų padėti efektyvi vidaus kontrolė, padedanti pasiekti 
užsibrėžtų įmonės tikslų ir išvengti galimos rizikos, ypač ple-
čiantis įmonei ar konkuruojant rinkoje. 

Analizuojant mokslinę literatūrą nustatyta, kad dažniau-
siai vidaus kontrolės sistema suprantama kaip įmonės vado-
vybės vykdomais veiksmais apibrėžtas procesas įmonėje, 
skirtas įmonės numatytiems tikslams pasiekti. Kontroliuoja-
mas arba subalansuotas augimas pasiekiamas gerai žinomo-
mis priemonėmis, tačiau versle sudėtingiausia laikantis priva-
lomos tvarkos įgyvendinti užsibrėžtus siekius. Naudojantis 
tinkama vidaus kontrolės sistema įmanoma užtikrinti tiek 
kontroliuojamą įmonės augimą, tiek efektyvų jos valdymą. 

Vidaus kontrolės sistemos kūrimas mažose ir vidutinė-
se įmonėse yra sudėtingas. Įmonėse, kuriose dirba tik keli 
darbuotojai, pagrindinis asmuo, atliekantis vidaus kontro-
lės funkcijas, yra jos savininkas. Todėl nuo jo kompetenci-
jos, kurios, kaip rodo mokslininkų tyrimai, nepakanka, pri-
klauso vidaus kontrolės sistemos būklė. Galima samdyti 
vidaus kontrolės sistemos specialistą, bet nedidelė įmonė 
to padaryti dažniausiai neišgali, o pati išsiugdyti negali, 
nes, kaip rodo užsienio šalių praktika, tam reikia specialių 
žinių, laiko ir piniginių lėšų. Analizuojant užsienio šalių 
patirtį ir tiriant praktinę situaciją Lietuvos įmonėse įma-
noma padėti savo šalies mažoms ir vidutinėms įmonėms 
spręsti vidaus kontrolės srityje iškilusias problemas.  

Tyrimų vidaus kontrolės tema Lietuvoje negausu, nors 
jie atliekami jau dešimtmetį. Mokslininkai vidaus kontrolės 

sistemą tyrinėjo skirtingais aspektais, akcentuodami proble-
mas viename ar kitame vidaus kontrolės sistemos kūrimo 
ir/ar  įgyvendinimo etape ar srityje.  R. Bičiulaičio (2001) at-
likti tyrimai rodo, kad 65 – 75 procentų Lietuvos įmonių vi-
daus kontrolės sistemos išvystymo lygis nėra pakankamas 
netgi produktų ir sandorių kontrolei užtikrinti. J. Mackevi-
čiaus ir R. Bartaškos (2003) atlikti tyrimai parodė, kad sil-
pna įmonių vidaus kontrolės sistema turi didžiausią įtaką 
klaidoms ir apgaulėms atsirasti. R. Kanapickienė (2008), 
apibendrinusi 2001-2007 m. savo atliktus vidaus kontrolės 
sistemos empirinius tyrimus smulkiose ir vidutinėse įmonė-
se, konstatuoja, kad Lietuvoje jose vidaus kontrolės sistema 
neįdiegta. Naujų ir išsamesnių tyrimų reikia padedant spręsti 
vidaus kontrolės srityje iškilusias problemas smulkioms ir 
vidutinėms Lietuvos įmonėms susidūrus su visuotiniu eko-
nomikos nuosmukiu. 

Žemas vidaus kontrolės lygis smulkiose ir vidutinėse 
įmonėse ypač svarbus Lietuvai  konkuruojant Europos Są-
jungos ir pasaulinėje rinkoje, kadangi išsivysčiusių  šalių 
įmonių vidaus kontrolės sistemos išsivystymo lygis yra 
žymiai aukštesnis, todėl pastarosios turi konkurencinį pra-
našumą. Taip pat šiuo metu Lietuvoje bankrutuojančių 
įmonių didžioji dalis yra būtent mažos ir vidutinės.  

Nuolatinė įmonės vidaus kontrolė padėtų šio sekto-
riaus įmonėms išvengti gresiančios rizikos ir pasiekti užsi-
brėžtų tikslų. Svarbu išsiaiškinti, kokia turi būti vidaus 
kontrolės sistema smulkiose ir vidutinėse įmonėse ir kas 
trukdo ją įgyvendinti Lietuvos įmonėse. 

Tyrimo objektas – vidaus kontrolės sistema smulkiose 
ir vidutinėse įmonėse. 

Tyrimo tikslas – nustatyti vidaus kontrolės sistemos 
kūrimo ir įgyvendinimo problemas smulkiose ir vidutinėse 
Lietuvos įmonėse  ir pateikti rekomendacijas šioms pro-
blemoms spręsti. 

Tyrimo metodai: mokslinės ir normatyvinės literatūros 
analizė ir sintezė, lyginamoji analizė, loginė, sisteminė 
analizė. Atliekant empirinį tyrimą taikytas anketinės ap-
klausos metodas. Naudoti šaltiniai: Lietuvos ir užsienio au-
torių mokslo darbai ir publikacijos, normatyviniai doku-
mentai, reglamentuojantys vidaus kontrolę. 
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Tyrimo metodika 
 
Straipsnio autorių atliktas tyrimas pagrįstas mišria deduk-

cine-indukcine logika: vieni tiriami klausimai yra abstraktes-
nio teorinio lygmens, kiti, juos papildantys, – empiriniai. 
Formuluojant tyrimo metu keliamus klausimus svarbi integra-
cijos į kultūrinį lauką metu sukaupta empirinė patirtis bei 
esama teorija – kitų autorių tyrinėjimai (Valackienė, 2008).  

Pirmajame tyrimo etape, remiantis Lietuvos ir užsienio 
autorių mokslo darbais, publikacijomis, norminiais doku-
mentais, išanalizuota vidaus kontrolės samprata, vidaus 
kontrolės sistemos sandara bei su vidaus kontrolės siste-
mos kūrimu bei diegimu įmonėse susijusios problemos.  

Antrajame tyrimo etape, remiantis teorinio tyrimo rezul-
tatais ir siekiant išsiaiškinti praktinėje veikloje iškylančias 
problemas, susijusias su vidaus kontrolės kūrimu ir diegimu 
Lietuvos smulkiose ir vidutinėse įmonėse, atliktas empirinis 
tyrimas. Tyrimo laikotarpis 2009 spalio – gruodžio mėnesiai.  

Organizuojant empirinį tyrimą, pirmiausia buvo api-
brėžta tiriamoji visuma, atranka, tiriamos imties pasirinki-
mas, duomenų rinkimo metodas.  

Tiriamoji visuma. Organizuojant  tyrimus, svarbu tin-
kamai nusakyti tiriamąją visumą. Tiriamoji visuma apibrė-
žiama kaip aibė išskirtų pagal tam tikrą požymį objektų, iš 
kurių norima gauti informacijos (Pranulis, 2007). Lietuvos 
norminiai aktai (Lietuvos..., 2007) nurodo kriterijus (metinis 
pajamų dydis, turto balansinė vertė ir darbuotojų skaičius), 
kuriais remiantis visas įmones galima suskirstyti į labai ma-
žas, mažas ir vidutines bei dideles. Nors minėtame įstatyme 
įvardijami trys baziniai kriterijai, pagal kuriuos nustatoma 
įmonių stambumo grupė, tačiau atliekant tyrimą straipsnio 
autorės vadovavosi tik vienu iš trijų kriterijų – darbuotojų 
skaičiumi. Tai lėmė tokie objektyvūs tyrimo apribojimai: 1) 
iki 2003 m. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymuose įmonės 
buvo skirstomos į smulkias ir vidutines tik pagal vienintelį 
kriterijų – darbuotojų skaičių; 2) kitų autorių atlikti analo-
giški empiriniai tyrimai apima laikotarpį iki 2003 m., todėl 
siekiant tyrimo rezultatų palyginamumo, atrenkant tiriamas 
įmones, remtasi tuo pačiu atrankos kriterijumi. 

Tiriamąją visumą sudaro Kauno apskrityje veikiančios 
smulkios ir vidutinės įmonės. Tokį pasirinkimą lėmė šios 
priežastys: Kauno apskrityje 2009 metais veikė 13285 vnt. ty-
rimo požymį atitinkančių  ūkio subjektų (Statistikos ..., 2009), 
tai yra 20 proc. visų Lietuvoje veikiančių smulkių (labai mažų 
ir mažų) ir vidutinių įmonių. Be to, Kauno apskritis pasirinkta 
kaip patogiausia tyrimui atlikti dėl laiko ir  lėšų taupymo.  

Atliekant empirinį tyrimą naudota atranka, t. y. tyri-
mui išrinkta visumos dalis, galinti tinkamai ir pakankamai 
atstovauti visumai bei teikti reikiamą informaciją. Tyrimui 
visumos elementai pasirinkti vykdant tikimybinę atranką.  

Tiriamosios imties pasirinkimas. Planuojant tyrimus, 
svarbu nustatyti reikalingą minimalų tyrimų skaičių, kad bū-
tų galima padaryti statistiškai reikšmingas išvadas. Remian-
tis mokslinėje literatūroje (Martišius, 1997; Kardelis, 2007) 
rekomenduojama minimalaus atrankos dydžio apskaičiavi-
mo metodika, apskaičiuota, kad norint gauti 95 proc. tiki-
mybės tyrimo rezultatus su 5 proc. paklaida, duomenys turi 
būti surinkti mažiausiai iš 95 įmonių (atliekant empirinį ty-
rimą, gauta 100 tinkamai užpildytų  anketų). Pagal tokią ap-
klausos imtį pakankamai tiksliai (95 proc.) galime spręsti 
apie visos tiriamos visumos savybes.  

Duomenų rinkimo metodas. Mokslinėje literatūroje tei-
giama, kad informacija apie vidaus kontrolę gali būti renka-
ma šiais būdais: pasitelkiant aprašymus, grafines schemas ir 
anketas. Atlikus užsienio ir lietuvių mokslininkų darbų, ku-
riuose tiriami vidaus kontrolės klausimai, analizę, nustatyti 
minėtų būdų privalumai bei trūkumai ir prieita prie išvados, 
jog racionaliausias šio tyrimo atveju informacijos rinkimo 
būdas – anketinė apklausa. J. Mackevičius (2001) teigia, jog 
vidaus kontrolės sistemos vertinimo anketos – sąrašas klau-
simų, į kuriuos teisingai atsakius galima susidaryti pakan-
kamai objektyvų vaizdą apie egzistuojančią vidaus kontrolės 
sistemą ir nustatyti jos trūkumus. R. Kanapickienė (2008) 
taip pat pažymi, kad vertinant vidaus kontrolę, geriausiai 
tinka anketos. J. L. Bierstaker, A. Wright  (2004) atlikti em-
piriniai tyrimai parodė, kad aprašymai yra naudojami daug 
dažniau negu kiti būdai, nes juos lengviau paruošti, papras-
čiau suprasti, tačiau pastarieji autoriai pabrėžia, kad anketo-
mis nustatoma daugiau vidaus kontrolės trūkumų.  

Siekiant atlikti vidaus kontrolės sistemos teorinių ir prak-
tinių aspektų lyginamąją analizę bei nustatyti, kokių problemų 
praktikoje iškyla smulkioms ir vidutinėms įmonėms diegiant 
vidaus kontrolės sistemą, buvo pasirinktas aktyvusis metodas 
– anketinė apklausa. Šis metodas patogus, nes per palyginti 
trumpą laiką galima surinkti didelį kiekį informacijos bei už-
tikrinti respondentų anonimiškumą. Taip pat šis tyrimo būdas 
pasirinktas norint palyginti tyrimo rezultatus su anksčiau 
(2001 ir 2007 metais) taip pat anketinės apklausos metodu at-
liktų R. Kanapickienės (2008) tyrimų rezultatais.  

Anketinė apklausa atlikta elektroniniu paštu bei patei-
kiant anketas respondentams individualiai. Pradedant em-
pirinį tyrimą elektroniniu paštu išsiųsta ir individualiai iš-
dalinta iš viso 300 anketų, iš jų gauta ir surinkta individua-
liai tinkamai užpildytų iš viso 100 anketų. 

Respondentams pateiktoje anketoje suformuluoti uždarojo 
ir atvirojo tipo klausimai. Empirinio tyrimo metu naudotą an-
ketą sudaro 49 klausimai, iš jų 48 – uždarojo tipo, kur respon-
dento prašoma pasirinkti vieną iš pateiktų atsakymo variantų. 
Pirmieji 15 klausimų skirti respondentui apibūdinti ir jo ži-
nioms apie vidaus kontrolę įvertinti. Anketos 16 – 48 klausi-
mai skirti respondento vidaus kontrolės sistemos elementams 
ištirti. Anketos pabaigoje pateiktas atviras klausimas, į kurį at-
sakydami respondentai turėjo įvardinti vidaus kontrolės pro-
blemas, neatsiskleidusias per kitus anketos klausimus. 

Empirinio tyrimo metu iš Kauno apskrities įmonių su-
rinkti duomenys apdoroti kokybinės ir kiekybinės analizės 
būdais. Kokybinis duomenų apdorojimas pagrįstas duomenų 
sisteminimo, klasifikavimo, pateikimo ir analizės metodais. 
Kiekybinio apdorojimo metu matematinės statistikos meto-
dai, pagrįsti statistiniu dažnumu, pvz., procentų apskaičia-
vimu (Kardelis, 2007). Gauti rezultatai straipsnyje apibend-
rinami, interpretuojami, aiškinami, aprašomi naudojant tiek 
kiekybinės, tiek ir kokybinės analizės būdus. 

 
Tyrimo rezultatai 

 
Vidaus kontrolės sistemos analizė. Kadangi tyrimas 

atliktas remiantis mišria dedukcine-indukcine logika ir ty-
rimo metu keltiems klausimams buvo svarbi sukaupta em-
pirinė patirtis bei esama teorija – kitų autorių tyrinėjimai, 
todėl tyrimo rezultatai pateikiami vidaus kontrolės teorinių 
ir praktinių aspektų palyginimo principu. 
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Siekiant nustatyti pagrindines vidaus kontrolės proble-
mas, iškylančias įmonėse, reikia suvokti vidaus kontrolės 
esmę ir išnagrinėti  vidaus kontrolės sistemos elementus. 

Žodis kontrolė kilęs iš prancūzų kalbos žodžio controle ir  
reiškia ko nors patikrinimą, priežiūrą. Kaip teigia L. Stabingis 
ir J. Staliūnienė (2009), sąvoka „vidaus kontrolė“ pradėta var-
toti siekiant atskirti organizacijos viduje vykdomą veiklos 
kontrolę nuo kitų (išorinių) institucijų vykdomos kontrolės. 
Pirmasis vidaus kontrolės sistemos koncepciją 1941 metais 
suformulavo Victor Brick. Jis nurodė, kad vidaus kontrolė – 
ne tik veiksmai, kurie tiesiogiai susiję  su buhalterine apskaita, 
bet ir politika bei procedūros, vykdomos visos įmonės mastu 
(Kanapickienė, 2008). Vėliau vidaus kontrolės samprata išsi-
plėtė, o tikslai kito. Išanalizavus įvairiuose mokslo darbuose 
(Daujotaitė, 2006; Lakis, 2007; Mackevičius, 2001; Mil-
lichamp, Taylor, 2008; Kanapickienė 2008) ir norminiuose 
dokumentuose (International..., 2004b; Lietuvos ..., 2002; 315 
TSA, 2004) pateiktus vidaus kontrolės apibrėžimus, apibend-
rinant galima teigti, kad vidaus kontrolės sistema turi padėti 
pasiekti užsibrėžtų įmonės tikslų. Mokslininkų nuomonės išsi-
skiria identifikuojant įmonės tikslus, kuriuos turi padėti pa-
siekti vidaus kontrolė. Mokslinėje literatūroje dažniausiai mi-
nima, kad vidaus kontrolės sistema turi padėti užtikrinti in-
formacijos patikimumą ir išsamumą, apsaugoti turtą, užtikrinti 
efektyvią ūkinę veiklą, užtikrinti apskaitos principų laikymąsi 
ir patikimų finansinių ataskaitų pateikimą, užtikrinti, kad būtų 
laikomasi įstatymų ir įmonėje priimtų taisyklių laikymosi, kad 
efektyviai būtų valdoma rizika.  

Išanalizavus įvairiuose mokslo darbuose pateikiamas 
vidaus kontrolės sampratas, apibendrinant galima teigti, 
kad vidaus kontrolės sistema – įmonės vadovybės sukurtas, 

atliekamas ir prižiūrimas procesas, skirtas įmonės numaty-

tiems tikslams pasiekti: užtikrinti veiklos efektyvumą, teisė-

tumą, skaidrumą, ataskaitų teisingumą, turto apsaugą  ir 

efektyvų verslo rizikos valdymą.  
Tiek mokslinėje literatūroje, tiek ir norminiuose doku-

mentuose vienareikšmiškai teigiama, kad už vidaus kontrolės 
sistemą kiekvienoje organizacijoje pirmiausiai atsako jos va-
dovai. Tik jie gali ir turi užtikrinti, kad tokia sistema organiza-
cijoje būtų sukurta, įdiegta ir veiktų efektyviai. Svarbu ir tai, 
kad vidaus kontrolė nėra kurios nors vienos funkcijos ar pada-
linio užduotis arba atsakomybė –  tai nuolatinė visos įmonės, 
organizacijos būsena. „Tarptautiniuose vidaus audito standar-
tuose“ nurodyta, kad tinkama kontrolė - tai vadovybės supla-
nuota ir įgyvendinta kontrolė, kuri garantuoja veiksmingą or-
ganizacijos rizikos valdymą bei efektyvų ir ekonomišką orga-
nizacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą (Tarptautiniai ..., 
2004). Norint sukurti tinkamą bei veiksmingą vidaus kontro-
lės sistemą, reikia suvokti šią sistemą sudarančius elementus – 
priemones, padedančias įmonei siekti savo tikslų. 

Analizuojant pastarojo dešimtmečio Lietuvos ir užsienio 
mokslininkų darbus (Hubbard, 2003; Committee ..., 2006; 
Daujotaitė, 2006; Lakis, 2007; Kanapickienė, 2008; Mil-
lichamp, Taylor 2008; Colbert, 2008), kuriuose tiriama vidaus 
kontrolės sistemos sandara, nustatyta, kad dažniausiai remia-
masi tokiu vidaus kontrolės sistemos modeliu, susidedančiu iš 
penkių elementų: 1) kontrolės aplinka; 2) rizikos vertinimas; 
3) kontrolės veiksmai (procedūros); 4) informacija ir komuni-
kacija; 5) stebėsena (monitoringas). Tokiam modeliui, suside-
dančiam iš penkių pagrindinių elementų, pritaria ir šio straips-
nio autorės. Todėl toliau bus atliekama šio modelio elementų 
detali analizė tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu. 

Kontrolės aplinka priklauso nuo įmonės dydžio, veiklos 
rūšies ir valdymo struktūros, todėl mažų ir didelių įmonių vi-
daus kontrolės sistemos labai skiriasi. Kaip nurodoma įvai-
riuose minėtuose šaltiniuose, optimalia laikoma tokia kontro-
lės aplinka, kurioje vadovai ir darbuotojai gerai informuoti, 
yra sąžiningi ir vieningi; teisingai paskirstytos pareigos, atsa-
komybė ir įgaliojimai; darbuotojai reguliariai vertinami, mo-
komi, konsultuojami, siekia atitinkamos kvalifikacijos, jie ga-
li naudotis reikiamais ištekliais, priima teisingus sprendimus, 
reikiamu būdu kontroliuojami, motyvuojami; vadovybė nuo-
lat laikosi etikos, garbingumo, taisyklių, kelia savo kompe-
tenciją ir savo pavyzdžiu skatina kitus juos sekti. Pabrėžtina, 
kad atsakomybė už apgaules bei klaidų prevenciją ir jų apti-
kimą apskaitoje bei finansinėje atskaitomybėje visų pirma 
tenka aukščiausio lygio vadovybei ir vadovams.  

Išanalizavus empirinio tyrimo rezultatus nustatyta, kad 
visose įmonėse formuojant kontrolės aplinką mažiausiai 
dėmesio skiriama etikos kodeksui, nes vis dar nesuprasta 
šios srities svarba. Nei viena iš tirtų Lietuvos smulkių ir 
vidutinių įmonių nebuvo įdiegusi etikos kodekso. Straips-
nio autorių nuomone, mažose įmonėse etikos normos galė-
tų būti neformalios – pagal vadovų pavyzdį, tačiau jas 
įforminus dokumentu ne tik darbuotojai, bet ir pats vado-
vas daugiau domėtųsi etika, ir, norėdamas paskatinti dar-
buotojus elgtis etiškai, savo pavyzdžiu turėtų tai rodyti. 

Pagal statistikos departamento atliktus tyrimus  „Smul-
kaus ir vidutinio verslo sėkmės veiksniai“ net 88 proc. res-
pondentų nurodo, kad verslo plėtrai trukdo žema darbo jėgos 
kvalifikacija (Statistikos ..., 2006), todėl empirinio tyrimo 
metu buvo tirta, koks dėmesys Lietuvos įmonėse skiriamas 
darbuotojų kvalifikacijai užtikrinti, nes tai svarbu formuo-
jant kontrolės aplinką. Empirinio tyrimo rezultatai visose tir-
tose smulkiose ir vidutinėse įmonėse liudija, kad tik ⅓ tirtų 
įmonių periodiškai siunčia darbuotojus į kvalifikacijos kėli-
mo kursus. Palyginus straipsnio autorių atlikto empirinio ty-
rimo rezultatus su R. Kanapickienės (2008) atliktais tyri-
mais, gauti tokie patys rezultatai, kaip ir 2001 metais. Vadi-
nasi, smulkios ir vidutinės įmonės vis dar neskiria reikiamo 
dėmesio, kad būtų keliama darbuotojų kvalifikacija, nors tai 
trukdo įmonės plėtrai. Galbūt tai sąlygoja baimė, kad kvali-
fikuotas darbuotojas išeis pas konkurentus ir, kaip rodo ty-
rimo rezultatai, įmonės nuo to nėra apsidraudusios. Net ⅔ 
visų tirtų įmonių nurodė neturinčios darbuotojo įgytos in-
formacijos dirbant įmonėje naudojimosi apribojimų darbuo-
tojui nutraukus darbo sutartį. Taip pat empirinio tyrimo metu 
nustatyta, kad labai didelė dalis įmonių neinformuoja savo 
darbuotojų, kas yra komercinė paslaptis. Straipsnio autorių 
nuomone, darbdaviai turėtų suprasti, kaip svarbu ir įmonei 
naudinga turėti kvalifikuotų darbuotojų ir skatinti juos kelti 
kvalifikaciją. Siekiant sumažinti žalą, patiriamą kvalifikuo-
tam darbuotojui išėjus pas konkurentą, reikėtų numatyti in-
formacijos, įgytos dirbant įmonėje, naudojimosi apriboji-
mus, darbuotojui nutraukus darbo sutartį.  

Antrasis vidaus kontrolės sistemos elementas – rizikos ver-

tinimas. Įmonė veikia nuolat kintančioje aplinkoje, todėl vado-
vams dažnai tenka priimti sprendimus turint ne visą informaci-
ją. Rizikos įvertinimo tikslas – suteikti pakankamai informaci-
jos rizikai valdyti (Hubbard, 2003). Vadovai turėtų nustatyti ir 
analizuoti riziką, trukdančią pasiekti įmonės tikslų, apibrėžti, 
kaip ją valdyti. Rizikos vertinimas apima vidinės ir išorinės ri-
zikos įvertinimą ir analizę. Įvertinus riziką, belieka ją suvaldyti 
arba kontroliuoti. Tai dalis kasdieninės kiekvienos įmonės 
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veiklos. C. Woolfson (2005) atliktų tyrimų rezultatai liudija, 
kad šiuolaikinius rizikos įvertinimo būdus nepakankamai gerai 
suvokia tiek darbdaviai, tiek ir darbuotojai. R. Kanapickienės 
(2008) nuomone, pagrindinė tokios padėties priežastis – žinių 
stoka, nes rizikos valdymas pakankamai nauja sritis. Deja, kaip 
rodo atlikto empirinio tyrimo rezultatai, reikšmingiausios įmo-
nei rizikos veiksnių sąrašas sudaromas tik 69 proc. vidutinių 
įmonių, 33 proc. mažų įmonių ir tik 18 proc. – labai mažų Lie-
tuvos įmonių,  tačiau jos analizuojamos tik kas trečioje įmonė-
je. Autorių nuomone, įmonės turėtų skirti daugiau dėmesio ri-
zikos veiksnių analizei, tada ir ekonominis nuosmukis nebūtų 
toks skausmingas daugelyje įmonių. 

Trečiasis vidaus kontrolės sistemos elementas – kontro-

lės veiksmai (procedūros). Plačiausiai ir tiksliausiai kontro-
lės procedūras apibrėžė R. Kanapickienė (2002): kontrolės 

veiksmai – tai veiklos kryptys, konkrečios tvarkos ir proce-
dūros, parengtos vadovaujantis pagrindiniais vidaus kontro-
lės principais, patvirtintos įmonės vadovybės bei skirtos ri-
zikai valdyti ir įgyvendinti organizacijos tikslus. Šiais 
veiksmais siekiama išvengti, nustatyti, ištaisyti klaidas ir in-
formacijos iškraipymus, atsiradusius atliekant ūkines opera-
cijas. Įmonės vadovybė, numatydama kontrolės procedūras, 
turi atsižvelgti į vidaus kontrolės sistemos tikslus, ypatybes, 
verslo riziką, apskaitos būklę ir kontrolės aplinką. Kontrolės 
procedūrų skaičius priklauso nuo įmonės dydžio, organiza-
cinės struktūros, veiklos sričių ir kitų aplinkybių. Logiška, 
kad įvairūs autoriai nurodo skirtingas kontrolės procedūras 
bei jų skaičių. Išanalizavus įvairių mokslininkų nuomones 
nustatyta, jog dažniausiai nurodomos tokios kontrolės pro-
cedūros: darbuotojų pareigų atskyrimas, dokumentavimas, 
įgaliojimų suteikimas, informacijos apdorojimo kontrolė. 

Pareigų atskyrimas viena iš pagrindinių kontrolės proce-
dūrų, tačiau tai labai problemiška mažose įmonėse, kur dirba 
nedaug darbuotojų. Pagrindinės pareigų ir atsakomybės sritys 
turi būti paskirstytos skirtingiems darbuotojams, siekiant iš-
vengti klaidų ir sukčiavimo. Atlikto empirinio tyrimo bei 
mokslo darbų analizės rezultatai parodė, kad ši sritis yra pro-
blemiškiausia labai mažose įmonėse. Pagrindinės pareigų ir 
atsakomybės sritys paskirstytos skirtingiem darbuotojams tik 
viename trečdalyje tirtų Lietuvos įmonių. Mažoje organizaci-
joje gali būti per mažai darbuotojų tai visiškai įgyvendinti. 
Darbuotojų rotacija gali būti prevenciška siekiant užtikrinti, 
kad nesusidarytų palankios sąlygos piktnaudžiavimams dar-
buotojui pastebėjus kontrolės procedūrų spragų. Todėl svarbu, 
kad vienas asmuo nebūtų atsakingas už visus sandorio ar įvy-
kio aspektus ilgesnį laikotarpį. Be to, skatinimas arba reikala-
vimas kasmet eiti atostogų gali padėti sumažinti piktnaudžia-
vimų riziką, nes vieni darbuotojai laikinai pakeičiami kitais.  

Norint, kad įmonės darbuotojas neviršytų savo įgaliojimų 
pasirašydamas įmonės dokumentus, būtina kiekvienam dar-
buotojui pateikti sąrašą dokumentų, kuriuos jie gali pasirašyti. 
Šioje srityje daugiausia pasiekusios vidutinės (69 proc.) ir ma-
žos įmonės (67 proc.), labai mažos įmonės šiek tiek atsilieka 
(55 proc.). Nors mažų įmonių vadovai gali asmeniškai kontro-
liuoti dokumentų pasirašymą, tačiau, autorių nuomone, tam 
reikėtų skirti daugiau dėmesio, kad neiškiltų nesusipratimų ir 
sukčiavimų neįgaliotiems asmenims pasirašant dokumentus. 

Ketvirtasis vidaus kontrolės sistemos elementas – in-

formacija ir komunikacija. Informacija turi būti registruoja-
ma ir perduodama vadovybei bei tiems įmonės darbuoto-
jams, kuriems jos reikia, tokios formos ir per tiek laiko, kad 
jie galėtų atlikti jiems pavestas funkcijas. Kad įmonė galėtų 

vykdyti ir kontroliuoti savo veiklą, turi būti užtikrinta jos po-
reikius atitinkanti, patikima ir laiku teikiama informacijos 
sklaida, susijusi su vidaus ir išorės įvykiais. Bet kuri infor-
macinė sistema susideda iš infrastruktūros, programinės 
įrangos, žmonių, procedūrų (rankinių ir automatizuotų) ir 
duomenų (Singleton, 2008). Straipsnio autorių nuomone, 
vadovai privalo informuoti darbuotojus, kokią informaciją 
jie turi fiksuoti, kada ir kokia forma perduoti vadovams, kad 
suteiktų informacijos vadovybei siekiant priimti teisingus 
sprendimus. Komunikavimas – tai organizacijos pastangos 
užtikrinti, kad būtų tinkamai planuojama, vykdoma ir kont-
roliuojama įmonės veikla bei informuojama apie atsakomy-
bę (Hubbard, 2003). Empirinio tyrimo metu buvo nustatyta, 
kad tikslūs ataskaitų pateikimo buhalterijai ar vadovams gra-
fikai sudaryti tik 36 proc. labai mažų, 33 – mažų ir 67 proc. 
– vidutinių įmonių. Mažose įmonėse buhalteris ar vadovas 
gali priminti vėluojančiam darbuotojui apie būtinybę pateikti 
reikiamas ataskaitas, nes jose darbuotojų nedaug, tačiau jie 
turi suvokti laiku teikiamos informacijos naudą ir būtinybę.  

Penktasis vidaus kontrolės sistemos elementas – stebė-

sena (monitoringas). Laikui bėgant, įmonėje turi būti nuolat 
stebima ir prižiūrima, kaip veikia vidaus kontrolės sistema, 
kaip užtikrinamas tinkamas užsibrėžtų tikslų siekimas. Vi-
daus kontrolės sistemos priežiūra leidžia užtikrinti nuolatinį 
tobulėjimą ir kontrolės priemonių gerinimą. Kai kurie auto-
riai (Kanapickienė, 2008; Colbert, 2008; International..., 
2004b; 315 TSA) stebėseną dar skirsto į nuolatinę ir peri-
odinę. Vidaus kontrolės nuolatinė stebėsena integruota į 
įprastinę, pasikartojančią organizacijos veiklą. Ji atliekama 
nuolat ir realiu laiku, dinamiškai reaguoja į kintančias sąly-
gas ir yra įmonės veiklos dalis. Periodiški vertinimai daž-
niausiai atliekami vidaus arba išorės auditorių. Stebėsena tu-
ri užtikrinti, kad į audito metu nustatytus faktus ir audito re-
komendacijas būtų reaguojama tinkamai ir greitai. 

Empirinio tyrimo metu respondentų buvo klausiama, ar 
įmonėje vertinamas vidaus kontrolės efektyvumas. Deja, tik 
trečdalyje įmonių tikrinama, kaip veikia vidaus kontrolė, ar ji 
efektyvi. Galima daryti išvadą, kad  mažose įmonėse vykdo-
ma stebėsena greičiausiai yra neformali ir paprastai sudaro 
bendrų įmonės valdymo veiksmų dalį. Vadovai, nustatę pla-
ninių ir faktinių duomenų skirtumus ar trūkumus veiklos pro-
cese, taiko naujas kontrolės procedūras arba koreguoja vyk-
domas procedūras. Straipsnio autorių nuomone, vidutinėse 
įmonėse turėtų būti daugiau dėmesio skiriama vidaus kontro-
lės efektyvumo patikrinimui. Tam galėtų padėti išorės arba 
vidaus auditorius, periodiškai įvertindamas vidaus kontrolę. 

Išanalizavus vidaus kontrolės sistemos sampratos bei 
sandaros teorinius bei praktinius aspektus, galima būtų 
identifikuoti apibendrintų įmonės tikslų, kuriuos vidaus 
kontrolė padeda pasiekti, ir vidaus kontrolės elementų sąry-
šį ir jį pavaizduoti kubo formos trimate matrica (Pav.). 

Iš paveikslo matyti, jog tarp bendrųjų tikslų (viršutinė ku-
bo siena), išreiškiančių tai, ką organizacija nori pasiekti, ir vi-
daus kontrolės elementų (priekinė kubo siena), išreiškiančių 
tai, ko reikia bendriesiems tikslams pasiekti, yra tiesioginis ry-
šys. Tris bendruosius tikslus (veiklos efektyvumą, ataskaitų 
teisingumą ir turto apsaugą) parodo trys vertikalūs stulpeliai, o 
penkis sistemos elementus – horizontalios eilutės. Kiekvieno 
elemento eilutė „kerta" visą struktūrą ir taikoma visiems trims 
bendriesiems  tikslams. Vidaus kontrolė aktuali ne tik visai 
įmonei, bet ir jos padaliniams; šį sąryšį išreiškia trečioji di-
mensija, vaizduojanti organizacijos ir departamentų visumą. 
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Pav. Įmonės tikslų, kuriuos vidaus kontrolė padeda pasiekti, ir vidaus 
kontrolės sistemos elementų sąryšis (parengta pagal International..., 2004b; 

Committee ..., 2006; Kanapickienė, 2008) 
Fig.  Relationship between company objectives, achieved with the help of  

internal control, and internal control system elements 

 

Straipsnio autorės, besiremdamos atlikto tyrimo rezul-
tatais, akcentuoja įmonės tikslų, kuriuos vidaus kontrolė 
padeda pasiekti, ir vidaus kontrolės sistemos elementų sąry-
šio svarbą, todėl galima teigti, kad įmonės tikslai bus pa-
siekti vidaus kontrolės sistemą diegiant nuosekliai ir komp-
leksiškai bei vertinant jos veiksmingumą. 

Smulkių ir vidutinių įmonių vidaus kontrolės pro-
blemų identifikavimas. Smulkioms ir vidutinėms įmonėms 
kyla nemažai problemų, kurios trukdo joms vystytis ir jas 
žlugdo. Dauguma autorių ir verslininkų nurodo, kad pa-
grindinės šių įmonių žlugimo priežastys: vadovų nekompe-
tentingumas, nesugebėjimas valdyti, valdymo patirties trū-
kumas (61 proc.) ir patirties gamyboje bei kitose srityse 
stoka (31 proc.) (Apalainienė ir kt., 2002). R. Bičiulaitis 
(2000) taip pat konstatuoja, kad viena iš dažniausių nepasi-
sekusio verslo priežasčių yra nepakankama vadovų kompe-
tencija. Lietuvos aukštosiose mokyklose visais laikais buvo 
geras techninis specialistų parengimas, o verslo ir vadybos 
specialistai, galintys vadovauti organizacijai rinkos eko-
nomikos sąlygomis, buvo pradėti ruoši tik Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. Statistikos departamento atliktų 2001 – 
2006 m. tyrimų metu net 68 proc. vadovų prisipažino, kad 
verslo plėtrai trukdo jų kompetencijos stoka. Taigi galima 
pritarti  R. Bičiulaičio (2000) nuomonei, kad įmonės vado-
vai nėra žmonės, galintys kvalifikuotai valdyti įmonę: or-
ganizuoti struktūrą, verslo procesus, paskirstyti atsakomy-
bę bei funkcijas ir užtikrinti veiksmingą vidaus kontrolę.  

Norint įvertinti respondentų kompetenciją vidaus kont-
rolės srityje, atliekant empirinį tyrimą, buvo klausiama, ar 
respondentas žino, kas yra vidaus kontrolė, kas turėtų ją su-
kurti įmonėje, ar norėtų vidaus kontrolės kursų, seminarų. 
Paradoksalu tai, jog tik 38 proc. vadovų žinojo, kas yra vi-
daus kontrolė, bet tik 27 proc. iš jų norėjo lankyti kursus ar 
seminarus vidaus kontrolės klausimais. 55 proc. respondentų 
– buhalterių – žinojo, kas yra vidaus kontrolė, 45 proc. šiek 
tiek žinojo, bet kursus ar seminarus norėtų lankyti net 
73 proc. apklaustų įmonių buhalterių. Pagal tyrimo rezulta-
tus galima spręsti, kad įmonių vadovai, nors ir žino, kad vi-
daus kontrolę sukuria įmonės vadovybė, bet dar mažai su ja 
susipažinę ir nors pripažįsta vidaus kontrolės būtinybę, bet 
daugiau sužinoti apie ją nenori. Iš to galima daryti išvadą, 
kad tirtų įmonių vadovų žinios apie vidaus kontrolę yra ne-
pakankamos, todėl jas reikėtų tobulinti.  

Dar viena svarbi problema, kurią reikia išspręsti organi-
zuojant vidaus kontrolę įmonėje, yra jos optimalumas. Kaip 
pabrėžia V.Lakis (2007), vidaus kontrolės turi būti nei per 
daug, nei per mažai. Bet kokie nuokrypiai gali tik pakenkti. 
Vidaus kontrolės perteklius kausto darbuotojus. Dėl nepa-
kankamos vidaus kontrolės gali trūkti reikalingos informaci-
jos arba surinkta informacija gali būti labai netiksli. Siekiant 
nustatyti vidaus kontrolės optimalumą tirtose įmonėse, buvo 
klausiama, kiek, respondento nuomone, yra vidaus kontrolės 
įmonėje ir kiek jos reikia. Respondentai pripažino, kad vi-
daus kontrolės įmonėje yra per mažai (53 proc.) arba pakan-
kamai (47 proc.) Kad vidaus kontrolės per daug, nenurodė nė 
vienas respondentas. Tokie rezultatai galėjo būti gauti ir dėl 
to, kad respondentas užima aukštas pareigas ir stengiasi savo 
nuožiūra įvesti optimalų kontrolės procedūrų kiekį. Taip pat 
pripažintas vidaus kontrolės reikalingumas: 69 proc. respon-
dentų teigė, kad vidaus kontrolė labai reikalinga, 31 proc. 
respondentų – kad kartais reikalinga. Nė viena įmonė nenu-
rodė, kad vidaus kontrolė visiškai nereikalinga. Remiantis ty-
rimo rezultatais galima teigti, kad vidaus kontrolės būtinumas 
įmonių veikloje pripažįstamas, tačiau tirtose Lietuvos smul-
kiose ir vidutinėse įmonėse jos yra nepakankamai.  

Priimant sprendimus dėl reagavimo į riziką ir dėl kont-
rolės priemonių sukūrimo, būtina atsižvelgti į santykines są-
naudas ir naudą. Vidaus kontrolės kaina neturėtų viršyti 
gaunamos naudos. Pagal 315 TSA (2004), kontrolės prie-
monių kaina reiškia išteklių, sunaudotų siekiant tam tikro 
tikslo, finansinį matą ir prarastų galimybių (pvz., veiklos vė-
lavimo, paslaugos ar našumo lygio sumažėjimo, prastos dar-
buotojų moralės) ekonominį matą. Nauda matuojama laips-
niu, kokiu sumažinama rizika, kad numatytas tikslas nebus 
pasiektas. R.Bičiulaitis (2001b) pažymi, kad bandant suba-
lansuoti vidaus kontrolės išlaidas ir teikiamą naudą, dažnai 
yra nepakankamai įvertinama teikiama nauda. Deja, tik 
12 proc. visų tirtų Lietuvos įmonių sugeba įvertinti pinigine 
išraiška, kiek kainuoja įvesti ar palaikyti vidaus kontrolės 
procedūrą. Straipsnio autorių nuomone, mažų įmonių vado-
vai ir be skaičiavimų žino, kurioje srityje vidaus kontrolė 
mažiau reikalinga ar ji iš viso per brangi. Įvairių mokslinin-
kų ir straipsnio autorių atliktų tyrimų duomenimis, vado-
vams trūksta žinių apie vidaus kontrolę, taigi, kol įmonėje 
neįvyksta didesnio incidento (vagystės, sukčiavimo ar ap-
gaulės), tol vadovai mano, kad vidaus kontrolė neapsimoka.  

Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, straipsnio autorės 
siūlo veiksmingos vidaus kontrolės sistemos sukūrimo ir 

įgyvendinimo smulkiose ir vidutinėse įmonėse gaires. Šiose 
gairėse nurodyti būdai ir priemonės, padedantys sukurti ir 
palaikyti smulkiose ir vidutinėse įmonėse veiksmingą vi-
daus kontrolės sistemą: 

1) remiantis įstatymų baze sukuriama vidaus kontro-
lės sistema ir paskelbiama darbuotojams; 

2) įdarbinami darbuotojai, turintys tinkamą kvalifikaciją; 
3) pareigos ir atsakomybė paskirstomos keletui as-

menų siekiant išvengti klaidų ir apgaulių; 
4) nustatomos ir analizuojamos rizikos, trukdančias 

pasiekti įmonės tikslus; 
5) taikoma viso lengvai pasisavinamo turto apsaugo-

jimo fizinė kontrolė; 
6) priėjimas prie išteklų ir dokumentų leidžiamas tik 

atsakingiems asmenims, ir už tai nustatoma atsakomybė; 
7) sandoriai ir kiti reikšmingi įvykiai sankcionuojami 

ir vykdomi tik tos sferos ir kompetencijos asmenų; 
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8) sandoriai tiksliai fiksuojami, siekiant suteikti in-
formacijos vadovybei priimant sprendimus; 

9) laiku sudaromos įmonės poreikius atitinkančios, 
patikimos ataskaitos;  

10) vidaus kontrolė vykdoma ir stebima nuolat ir visų 
darbuotojų. 

Šias vidaus kontrolės sistemos sukūrimo ir palaikymo 
priemones įmonėse reikėtų taikyti nuosekliai bei komplek-
siškai, kartu nustatant vadovybės atsakomybę už vidaus 

kontrolę. Vadovybė turėtų: 
1) sukurti tinkamą kontrolės aplinką, kuri apimtų: etiško 

elgesio nustatymo gaires; priemones, kurios užtikrina, kad 
personalas turėtų jų pareigas atitinkančią kompetenciją ir ją 
nuolat tobulintų; aiškų įgaliojimų ir atsakomybės apibrėžimą; 

2) nustatyti, kad teisingai būtų pateikiamos ataskaitos; 
3) nustatyti ir analizuoti rizikas, trukdančias pasiekti 

įmonės tikslų;  
4) nustatyti tam tikras kontrolės procedūras, kurios pa-

dėtų sumažinti riziką; 
5) nuolat stebėti  ir vertinti įmonės kontrolę. 
Gairėse nurodyti būdai ir priemonės, padedantys su-

kurti ir palaikyti smulkiose ir vidutinėse įmonėse veiksmin-
gą vidaus kontrolės sistemą tam tikromis aplinkybėmis gali 
prarasti savo veiksmingumą, todėl įmonės vadovybė priva-
lo nuolat tikrinti, kaip veikia vidaus kontrolė ir taikyti nau-
jas kontrolės procedūras, kai tai reikalinga. 

Palaikyti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą įmonės 
vadovybei galėtų padėti išorės arba vidaus auditorius, peri-
odiškai vertindamas šios sistemos veiksmingumą. Audito-

riaus veikla ir atsakomybė: 
1) nepriklausomumo principo laikymasis; 
2) tinkamos kompetencijos turėjimas; 
3) vadovybės konsultavimas dėl galimos rizikos; 
4) rekomendacijų kontrolės tobulinimui teikimas; 
5) tinkamo rekomendacijų vykdymo ir diegimo priežiūra; 
6) periodiškas vidaus kontrolės efektyvumo įvertinimas.  
Šių gairių laikymasis kuriant ir palaikant vidaus kont-

rolės sistemą įmonėse veiksmingas tik tuomet, jei vadovai 
supranta, kaip svarbu ir naudinga sukurti ir palaikyti tin-
kamą vidaus kontrolės sistemą. Vidaus kontrolė tik tuo at-
veju padeda pasiekti tikslų, kai ji visuotinė ir jos būtinybę 
supranta kiekvienas įmonės darbuotojas.  

 
Išvados 

 
1. Remiantis atlikto empirinio tyrimo rezultatais gali-

ma teigti, jog Lietuvos smulkiose ir vidutinėse įmonėse 
dažniausiai pasitaiko šių problemų, trukdančių įgyvendinti 
veiksmingą vidaus kontrolės sistemą:  

- įmonės neskiria jokio dėmesio etikos taisyklėms kurti 
ir joms laikytis, taip pat neskiria pakankamai dėmesio dar-
buotojų kvalifikacijai kelti, nors tai trukdo įmonės plėtrai;  

- įmonių vadovams vis dar sudėtinga identifikuoti ir 
įvertinti įmonei gresiančią riziką; 

- pareigų atskyrimas – viena iš pagrindinių kontrolės 
procedūrų, tačiau labai sunkiai įgyvendinama mažose įmo-
nėse; 

- daugelyje smulkių įmonių nėra sukurtos efektyvios 
ataskaitų pateikimo vadovybei sistemos; 

- tik trečdalyje tirtų įmonių stebima vidaus kontrolės 
veikla, vertinamas jos veiksmingumas. 

2. Vidaus kontrolės lygis Lietuvoje dar yra žemas: 

- smulkių ir vidutinių įmonių vadovai pripažįsta, kad 
vidaus kontrolė būtina, tačiau remiantis tyrimo rezultatais 
galima teigti, kad jos įmonėse yra per mažai;   

- daugelis įmonių turi sukūrusios pavienes kontrolės 
procedūras, tačiau tik pusėje tirtų įmonių jos susiejamos į 
visumą: rengiami susisteminti jų aprašymai, tarp įvairių 
kontrolės sistemos sudedamųjų dalių nustatomas sąryšis – 
taigi, galima teigti, kad vidaus kontrolės sistema sukurta;  

- likusioje pusėje tirtų įmonių vidaus kontrolės siste-
ma nėra nei sukurta, nei įdiegta. Visa tai sąlygoja, kaip ro-
do ir tyrimai, nepakankama Lietuvos smulkių ir vidutinių 
įmonių vadovų kompetencija.  

3. Akcentuotina įmonės tikslų, kuriuos vidaus kontrolė 
padeda pasiekti, ir vidaus kontrolės sistemos sudedamųjų 
dalių sąryšio svarba. Įmonės tikslai pasiekiami vidaus kont-
rolės sistemą diegiant nuosekliai, tad būtina:  

- sukurti palankią kontrolės aplinką, kuri apima tinka-
mos kompetencijos ir sąžiningų darbuotojų paskyrimą 
įmonės tikslui įgyvendinti; 

-  identifikuoti ir įvertinti riziką, kuri gali trukdyti pa-
siekti įmonės tikslus;  

- sukurti ir įgyvendinti specifines kontrolės procedū-
ras, įskaitant įgaliojimų suteikimą ir suderinimą, kad toliau 
būtų mažinama rizika;  

- suformuoti efektyvų informacijos ir komunikacijos 
procesą, užtikrinantį, kad reikalingos vadovybei ataskaitos 
būtų pateikiamos laiku;  

- stebėti sukurtos vidaus kontrolės sistemos įgyvendi-
nimą ir vertinti jos veiksmingumą. 

4. Siūlomos gairės veiksmingai vidaus kontrolės sis-
temai sukurti ir įgyvendinti. Gairėse nurodyti būdai ir 
priemonės turėtų padėti sukurti ir palaikyti smulkiose ir vi-
dutinėse įmonėse veiksmingą vidaus kontrolės sistemą.  

Šias priemones įmonėse reikėtų taikyti nuosekliai bei 
kompleksiškai, kartu nustatant vadovybės atsakomybę už vi-

daus kontrolę. Palaikyti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą 
įmonės vadovybei galėtų padėti išorės arba vidaus auditorius, 
periodiškai vertindamas šios sistemos veiksmingumą.  

5. Svarbu, kad vadovai suprastų, kaip naudinga sukurti ir 
palaikyti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą. Vidaus kontro-
lė tik tuo atveju yra priemonė tikslams pasiekti, jei ji visuotinė 
ir jos būtinybę supranta kiekvienas įmonės darbuotojas.  
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Studies of Internal Control System Development and Implementation in Small and Medium-Sized Enterprises in Lithuania 
 
Summary 
 

Many Lithuanian small and medium-sized businesses face the problems of internal control development and implementation. Aims of this article 
are to identify specific problems encountered by the small and medium-sized enterprises in Lithuania in practical  development and implementation of in-
ternal control and to provide recommendations for dealing with these problems.  

Having analyzed the internal control system, the relationship between the company targets, achieved with the help of  internal control, and the sys-
tem elements is established. Empirical study of the problems that hinder the successful development and implementation of internal control system for 
small and medium-sized enterprises in Lithuania enables to give proposals for solution of such problems: guidelines for an effective internal control sys-
tem development and implementation are prepared. 

Internal control, elements of internal control system, small and medium enterprises. 

 
Создание и осуществление системы внутреннего контроля на малых и средних предприятиях Литвы 
 

Резюме 
 

Большинство малых и средних предприятий Литвы сталкиваются с проблемами создания и осуществления внутреннего контроля. Цель 
этой статьи - определить конкретные проблемы, с которыми сталкиваются  малые и средние предприятия Литвы на практике, создавая и осу-
ществляя внутренний контроль, и выработать рекомендации для их решения.  

В результате анализа системы внутреннего контроля были установлены связи между целями компаний, достижению которых призван по-
мочь внутренний контроль, и элементами этой системы. Итогом эмпирического изучения проблем, препятствующих успешному развитию и 
внедрению системы внутреннего контроля на малых и средних предприятиях Литвы, явились представленные в статье предложения по их раз-
решению: руководящие принципы развития и осуществления эффективной системы внутреннего контроля. 

Внутренний контроль, система внутреннего контроля, малые и средние предприятия. 
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