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Vilnius
1-asis Tarptautinis kokybės kontrolės standartas1 (toliau – TKKS) „Audito įmonių,
atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių
paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“, išleistas Tarptautinės buhalterių federacijos (toliau – TBF)
Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos (toliau – TAUSV) ir įsigaliojęs nuo 2009
m. gruodžio 15 d., numato, kad audito įmonė turi sukurti ir palaikyti kokybės kontrolės sistemą,
apimančią politiką ir procedūras, kuriomis atsižvelgiama į kiekvieną 1-ajame TKKS išvardintų
elementų. Vienas iš minėtų elementų yra stebėsena. 1-ajame TKKS apibrėžta, kad stebėsena tai
nuolatinis audito įmonės kokybės kontrolės sistemos nagrinėjimo ir vertinimo procesas, kurį
vykdant periodiškai patikrinamos pasirinktos atliktos užduotys, skirtos audito įmonei gauti
pakankamą užtikrinimą, kad jos kokybės kontrolės sistema yra efektyvi.
1-ojo TKKS 48 dalis numato, kad audito įmonė turi įdiegti stebėsenos procesą, skirtą
suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės
sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai. Į šį procesą turi būti įtraukta:
a) nuolatinis audito įmonės kokybės kontrolės sistemos svarstymas ir vertinimas,
įskaitant periodinį bent vienos kiekvieno užduoties partnerio2 užbaigtos užduoties patikrinimą;
b) reikalavimas, kad atsakomybė už stebėsenos procesą būtų paskirta partneriui,
partneriams arba kitiems asmenims, kurie turi pakankamos bei tinkamos patirties ir įgaliojimų
audito įmonėje, kad galėtų prisiimti šią atsakomybę; ir
c) reikalavimas, kad užduotį ar užduoties kokybės kontrolės peržiūrą atliekantys
asmenys nedalyvautų tikrinant užduotis.
1-asis TKKS numato, kad audito įmonės kokybės kontrolės sistemos svarstymas ir
vertinimas turi būti nuolatinis procesas. Vadovaujantis 1-ojo TKKS A65 dalimi nuolatiniai
kokybės kontrolės sistemos svarstymai ir įvertinimai apima tokius dalykus:
• analizę:
o profesinių standartų3 ir taikomų teisinių bei priežiūros reikalavimų kaitos analizę ir
tai, kaip į juos atsižvelgta audito įmonės politikoje ir procedūrose, jei būtina;
o rašytinių nepriklausomumo politikos ir procedūrų atitikimo patvirtinimų analizę;
o tęstinio profesinio ugdymo, įskaitant mokymus analizę; ir
o sprendimų, susijusių su santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimu ir
tęsimu, analizę;
• koregavimo veiksmų, kurie yra būtini, ir sistemos patobulinimų nustatymą, įskaitant
grįžtamojo ryšio indėlį į audito įmonės politiką ir procedūras, susijusias su švietimu ir mokymu;
• atitinkamo audito įmonės personalo informavimą apie nustatytus sistemos trūkumus
sistemos supratimo ar atitikimo lygiu;
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1-asis TKKS yra paskelbtas Lietuvos auditorių rūmų interneto puslapyje www.lar.lt meniu punkte „Reglamentai“ –
„Profesiniai standartai“.
2
Partneris – kiekvienas asmuo, turintis įgaliojimus įsipareigoti audito įmonės vardu atlikti profesinių paslaugų
užduotį.
3
Profesiniai standartai – TAUSV užduočių standartai, apibrėžti TAUSV Tarptautinių kokybės kontrolės, audito,
peržiūros, kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų standartų įžangoje, ir atitinkami etikos reikalavimai.

• atitinkamo audito įmonės personalo atliekamą tolesnę stebėseną, siekiant, kad
nedelsiant būtų atlikti būtini kokybės kontrolės politikos ir procedūrų pakeitimai.
Vadovaujantis 1-ojo TKKS 53 dalimi bent vieną kartą per metus audito įmonė turi
informuoti užduoties partnerius ir kitus atitinkamus darbuotojus, įskaitant audito įmonės
administracijos vadovą arba, jei būtina, partnerių valdybą apie audito įmonės kokybės
kontrolės sistemos stebėsenos rezultatus. Šis informavimas turi būti pakankamas, kad audito
įmonė ir šie asmenys pagal jiems nustatytus vaidmenis ir atsakomybę galėtų nedelsdami imtis
atitinkamų veiksmų tose srityse, kur tai yra būtina. Pateikiama informacija turi apimti:
a) atliktų stebėsenos procedūrų aprašymą;
b) stebėsenos procedūrų metu padarytas išvadas;
c) jei tinkama, sisteminių, pasikartojančių ar kitų svarbių trūkumų ir šiems trūkumams
pašalinti taikytų veiksmų aprašymą.
1-ojo TKKS 54 dalis numato, kad audito įmonės, kurios priklauso tinklui4, nuoseklumo
tikslais kai kurias stebėsenos procedūras gali įgyvendinti tinklo lygiu. Jei tinklui priklausančios
audito įmonės veikia pagal bendrą stebėsenos politiką ir procedūras, skirtas atitikti 1-ąjį TKKS,
ir audito įmonė pasitiki tokia stebėsenos sistema, į audito įmonės politiką ir procedūras turi būti
įtraukti reikalavimai, kad:
a) bent vieną kartą per metus tinklas pateiktų informaciją atitinkamiems tinklui
priklausančių audito įmonių darbuotojams apie bendrą stebėsenos proceso apimtį, mastą ir
rezultatus ir
b) tinklas nedelsdamas informuotų atitinkamus susijusios tinklui priklausančios audito
įmonės ar įmonių darbuotojus apie visus nustatytus kokybės kontrolės sistemos trūkumus tam,
jog būtų galima imtis visų būtinų veiksmų,
siekiant, kad užduoties partneriai tinklui priklausančiose audito įmonėse galėtų
pasitikėti tinkle įdiegto stebėsenos proceso rezultatais, išskyrus tuos atvejus, kai audito įmonės ar
tinklas pataria elgtis kitaip.
1-asis TKKS numato, kad turi būti atliekamas ne tik nuolatinis audito įmonės kokybės
kontrolės sistemos svarstymas ir vertinimas, bet ir periodinis bent vienos kiekvieno užduoties
partnerio užbaigtos užduoties patikrinimas. Vadovaujantis 1-ojo TKKS A67 dalimi
patikrinimo5 procesas apima konkrečių užduočių atranką. 1-ojo TKKS A66 dalis numato,
kad patikrinimo cikliškumo politika ir procedūros, pavyzdžiui, gali apimti trejų metų
laikotarpį. Tai, kaip organizuojamas patikrinimo etapas, įskaitant konkrečių užduočių atrankos
laiko pasirinkimą, priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip:
• audito įmonės dydis;
• biurų skaičius ir biurų buvimo vieta;
• ankstesnių stebėsenos procedūrų rezultatai;
• personalui ir biurams suteiktų įgaliojimų lygis (pavyzdžiui, ar atskiriems biurams
leidžiama patiems atlikti savo patikrinimus, ar tik pagrindinis biuras gali juos atlikti);
• audito įmonės veiklos ir struktūros pobūdis ir sudėtingumas;
• su audito įmonės klientais ir konkrečiomis užduotimis susijusi rizika.
Audito kokybės kontrolės komitetas, vadovaudamasis 1-ojo TKKS nuostatomis,
siekia atkreipti audito įmonių atstovų dėmesį į tai, kad audito įmonė bent vieną kartą per
metus informuodama užduoties partnerius ir kitus atitinkamus darbuotojus, įskaitant
audito įmonės administracijos vadovą arba, jei būtina, partnerių valdybą apie audito
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Tinklas – didesnė struktūra:
i) kuri skirta bendradarbiavimui palaikyti ir
ii) kurios akivaizdi paskirtis yra pelno ar išlaidų pasidalijimas ar kuri turi bendrus savininkus, yra bendrai
kontroliuojama ar valdoma, įgyvendina bendrą kokybės kontrolės politiką ir procedūras, bendrą verslo strategiją,
turi bendrą pavadinimą ar naudojasi didžiąja profesinių išteklių dalimi.
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Patikrinimas – atliktų užduočių atveju tai yra procedūros, skirtos įrodymams, kad užduoties grupė vadovavosi
audito įmonės kokybės kontrolės politika ir procedūromis, surinkti.

įmonės kokybės kontrolės sistemos stebėsenos rezultatus, turi parengti stebėsenos rezultatų
ataskaitą, taip pat ne rečiau kaip kas trejus metus audito įmonėje atlikti kiekvieno
užduoties partnerio užbaigtų užduočių patikrinimą, kuris turi būti tinkamai pakankamai
dokumentuotas.
Taip pat audito įmonėms siūlome susipažinti su trečiuoju TBF Mažų ir vidutinių audito
įmonių komiteto išleistu Kokybės kontrolės vadovu mažoms ir vidutinėms audito įmonėms,
kuris išverstas į lietuvių kalbą ir skelbiamas Lietuvos auditorių rūmų interneto puslapyje
www.lar.lt meniu punkte „Reglamentai“ – „Audito atlikimo reglamentai“ – „TBF leidiniai“.
Minėto vadovo tikslas yra suteikti praktines gaires įgyvendinant kokybės kontrolės sistemą
mažose ir vidutinėse audito įmonėse, taip pat siekiant suprantamai aptarti 1-ąjį TKKS, pateikiami
ir reikalavimai, ir taikomoji medžiaga.

