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1-asis tarptautinis kokybės kontrolės standartas (TKKS) „Audito įmonių, atliekančių finansinių
ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis,
kokybės kontrolė“ turėtų būti skaitomas kartu su 200-uoju tarptautiniu audito standartu
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Įžanga
Šio TKKS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame kokybės kontrolės standarte (TKKS) nagrinėjama audito įmonės
atsakomybė už savo finansinių ataskaitų audito ir peržiūrų bei kitų užtikrinimo ir susijusių
paslaugų užduočių kokybės kontrolės sistemą. Šis TKKS turi būti skaitomas kartu su
atitinkamais etikos reikalavimais.

2.

Kitais Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos (TAUSV) pareiškimais
nustatomi papildomi audito įmonės personalo atsakomybės už konkrečių užduočių tipų
kokybės kontrolės procedūras standartai ir gairės. 220-ajame TAS1, pavyzdžiui,
nagrinėjamos finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolės procedūros.

3.

Kokybės kontrolės sistemą sudaro politika, skirta 11 dalyje nustatytam tikslui pasiekti, ir
procedūros, būtinos šios politikos atitikimo įgyvendinimui ir stebėsenai.

Šio TKKS reikšmė
4.

Šis TKKS taikomas visoms buhalterių profesionalų audito įmonėms finansinių ataskaitų
audito ir peržiūrų bei kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduočių atžvilgiu.
Konkrečios audito įmonės parengtos politikos ir procedūrų, kuriomis audito įmonė siekia
atitikti šį TKKS, pobūdis ir apimtis priklausys nuo įvairių veiksnių, tokių kaip audito
įmonės dydis bei veiklos pobūdis, ir nuo to, ar ši audito įmonė priklauso tinklui.

5.

Šiame TKKS pateikiamas audito įmonės, kuri siekia atitikti šį TKKS, tikslas ir
reikalavimai, skirti padėti audito įmonei pasiekti šį nustatytą tikslą. Be to, taikymo ir kitos
aiškinamosios medžiagos forma čia pateikiamos susijusios gairės, kaip tai aprašyta 8
dalyje, ir įžanginė medžiaga, kurioje aprašomas kontekstas, susijęs su tinkamu šio TKKS
supratimu, ir apibrėžtys.

6.

Skyriuje „Tikslas“ apibūdintas kontekstas, kuriame yra nustatyti šio TKKS reikalavimai,
ir jis yra skirtas padėti audito įmonei:
•

suprasti, ką būtina pasiekti; ir

•

priimti sprendimą, ar reikia atlikti daugiau veiksmų, kad būtų pasiektas šis tikslas.

7.

Šio TKKS reikalavimai nurodyti vartojant žodį „turi“.

8.

Kur būtina, taikymo ir kitoje aiškinamojoje medžiagoje nustatomi tolesni reikalavimų
paaiškinimai ir gairės, kaip juos įvykdyti. Ypač tai gali:
•

tiksliau paaiškinti, ką reiškia reikalavimas arba kam jis turėtų būti taikomas;

•

pateikti politikos ir procedūrų, kurios gali būti tinkamos pagal aplinkybes,
pavyzdžius.

Nors tokiomis gairėmis savaime nenustatomi reikalavimai, jos yra svarbios siekiant
teisingai taikyti reikalavimus. Taikymo ir kitoje aiškinamojoje medžiagoje gali būti
pateikiama ir šiame TKKS nagrinėjamus dalykus pagrindžianti informacija. Kur tinkama,
papildomos nuostatos, taikomos viešojo sektoriaus audito organizacijoms arba
1

220-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“.
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mažesnėmis audito įmonėmis, pateikiamos taikymo ir kitoje aiškinamojoje medžiagoje.
Šios papildomos nuostatos padeda taikant šio TKKS reikalavimus. Tačiau jomis nėra
apribojama ar sumažinama audito įmonės atsakomybė taikant ir atitinkant šio TKKS
reikalavimus.
9.

Šio TKKS skyriuje „Apibrėžtys“ pateikiamas reikšmių, priskiriamų tam tikroms
sąvokoms šio TKKS tikslais, aprašymas. Tai pateikiama siekiant padėti nuosekliai taikyti
ir interpretuoti šį TKKS ir nepadaro jų viršesnių už apibrėžtis, kurios gali būti
pateikiamos įstatymuose, teisės aktuose ar kituose dokumentuose kitais tikslais. Sąvokų,
susijusių su TAUSV išleistais tarptautiniais standartais, žodynėlis „Tarptautinių audito ir
kokybės kontrolės standartų vadove“, kurį išleido TBF, apima sąvokas, kurios
pateikiamos šiame TKKS. Jame taip pat pateikiami kitų sąvokų, kurios vartojamos šiame
TKKS, aprašymai, siekiant padėti bendrai ir nuosekliai interpretuoti šias sąvokas ir jas
išversti.

Įsigaliojimo data
10.

Kokybės kontrolės sistemos, atitinkančios šį TKKS, turi būti sukurtos iki 2009 m.
gruodžio 15 d.

Tikslas
11.

Audito įmonės tikslas yra sukurti ir palaikyti kokybės kontrolės sistemą, kuri suteiktų
pakankamą užtikrinimą, kad:
a)

audito įmonė ir jos personalas atitinka profesinius standartus, taikomus teisinius bei
priežiūros reikalavimus; ir

b)

audito įmonės ar užduoties partnerių pateikiamos ataskaitos yra tinkamos pagal
aplinkybes.

Apibrėžtys
12.

2

Šiame TKKS sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

ataskaitos data – data, kuria praktikuojantis asmuo datuoja ataskaitą;

b)

užduoties dokumentavimas – įrašai apie atliktą darbą, gautus rezultatus ir
praktikuojančio asmens padarytas išvadas (kartais vartojama sąvoka „darbo
dokumentai“);

c)

užduoties partneris2 – partneris ar kitas audito įmonės darbuotojas, atsakingas už
užduotį, jos atlikimą ir už audito įmonės vardu pateikiamą ataskaitą, kuriam, kai
reikalaujama, atitinkamus įgaliojimus suteikia profesinės, teisinės arba priežiūros
institucijos;

d)

užduoties kokybės kontrolės peržiūra – procesas, skirtas ataskaitos skelbimo dieną
ar iki jos reikšmingiems užduoties grupės priimtiems sprendimams ir rengiant
ataskaitą jos padarytoms išvadoms objektyviai įvertinti. Užduoties kokybės

Sąvokos „užduoties partneris“, „partneris“ ir „audito įmonė“, kur tinka, turėtų būti suprantamos kaip viešajame
sektoriuje vartojamų sąvokų atitikmenys.
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kontrolės peržiūros procesas taikomas atliekant įmonių, kurių vertybiniais
popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų auditą ir kitoms
užduotims, jei tokių yra, kurioms, audito įmonės nuomone, reikalinga užduoties
kokybės kontrolės peržiūra;
e)

asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, – partneris, kitas audito
įmonės darbuotojas, tinkamos kvalifikacijos nepriklausomas asmuo ar grupė,
sudaryta iš tokių asmenų, iš kurių nė vienas nėra užduoties grupės narys, kurie turi
pakankamos ir tinkamos patirties ir įgaliojimų objektyviai įvertinti reikšmingus
užduoties grupės sprendimus ir išvadas, padarytas rengiant ataskaitą;

f)

užduoties grupė – visi užduotį vykdantys partneriai, darbuotojai ir visi audito
įmonės ar tinklui priklausančios audito įmonės samdomi asmenys, kurie atlieka
užduoties procedūras. Į užduoties grupę neįeina audito įmonės ar tinklui
priklausančios audito įmonės samdytas išorės ekspertas;

g)

audito įmonė – privačia praktika užsiimantis auditorius, bendrija, bendrovė ar kita
buhalterių profesionalų įmonė;

h)

patikrinimas – atliktų užduočių atveju tai yra procedūros, skirtos įrodymams, kad
užduoties grupė vadovavosi audito įmonės kokybės kontrolės politika ir
procedūromis, surinkti;

i)

įmonė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, – įmonė, kurios
akcijos, obligacijos ar skolos vertybiniai popieriai yra kotiruojami ar jais
prekiaujama pripažintoje vertybinių popierių biržoje arba pagal pripažintos
vertybinių popierių biržos ar kitos lygiavertės institucijos taisykles;

j)

stebėsena – 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;

k)

tinklui priklausanti audito įmonė – audito įmonė ar įmonė, kuri priklauso tinklui;

l)

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;

m)

partneris – kiekvienas asmuo, turintis įgaliojimus įsipareigoti audito įmonės vardu
atlikti profesinių paslaugų užduotį;

n)

personalas – partneriai ir darbuotojai;

o)

profesiniai standartai – TAUSV užduočių standartai, apibrėžti TAUSV Tarptautinių
kokybės kontrolės, audito, peržiūros, kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų
standartų įžangoje, ir atitinkami etikos reikalavimai;
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p)

pakankamas užtikrinimas – šiame TKKS – aukštas, bet ne absoliutus užtikrinimo
lygis;

q)

atitinkami etikos reikalavimai – etikos reikalavimai, kurių privalo laikytis užduoties
grupė ir asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, apibrėžti
Tarptautinės buhalterių federacijos Buhalterių profesionalų etikos kodekso (TBF
kodekso) A ir B dalyse, kartu su nacionaliniais reikalavimais, jeigu jie yra
griežtesni;

r)

darbuotojai – profesionalai, išskyrus partnerius, įskaitant visus audito įmonės
samdomus ekspertus;

s)

tinkamos kvalifikacijos nepriklausomas asmuo – asmuo, nedirbantis audito įmonėje,
turintis kompetencijos ir gebėjimų būti užduoties partneris, pavyzdžiui, kitos audito
įmonės partneris arba profesinės buhalterių organizacijos, kurios nariai gali atlikti
istorinės finansinės informacijos auditą ir peržiūras ar kitas užtikrinimo arba
susijusių paslaugų užduotis, arba atitinkamas kokybės kontrolės paslaugas
teikiančios organizacijos darbuotojas (turintis tinkamą patirtį).

Reikalavimai
Susijusių reikalavimų taikymas ir atitiktis jiems
13.

Audito įmonės personalas, atsakingas už audito įmonės kokybės kontrolės sistemos
sukūrimą ir palaikymą, turi suprasti visą šio TKKS tekstą, įskaitant jo taikymo ir kitą
aiškinamąją medžiagą tam, kad suvoktų jo tikslą ir tinkamai taikytų jo reikalavimus.

14.

Audito įmonė turi atitikti kiekvieną šio TKKS reikalavimą, išskyrus atvejus, kai,
atsižvelgiant į audito įmonės aplinkybes, toks reikalavimas nesusijęs su teikiamomis
finansinių ataskaitų audito ir peržiūrų bei kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduočių
paslaugomis (žr. A1 dalį).

15.

Reikalavimai parengti taip, kad įgalintų audito įmonę pasiekti šiame TKKS nustatytą
tikslą. Todėl tikimasi, kad tinkamas reikalavimų taikymas suteiks pakankamą pagrindą
šiam tikslui pasiekti. Tačiau, kadangi aplinkybės labai skiriasi, o visų tokių aplinkybių
negalima numatyti, audito įmonė turi įvertinti, ar egzistuoja ypatingi dalykai ar
aplinkybės, dėl kurių audito įmonė, be TKKS nustatytų, turėtų įdiegti papildomą politiką
ir procedūras, kad pasiektų nustatytą tikslą.

Kokybės kontrolės sistemos elementai
16.

Audito įmonė turi sukurti ir palaikyti kokybės kontrolės sistemą, apimančią politiką ir
procedūras, kuriomis atsižvelgiama į kiekvieną iš šių elementų:
a)

vadovaujančiųjų atsakomybę už kokybę audito įmonėje;

b)

atitinkamus etikos reikalavimus;

c)

santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimą ir tęsimą;

d)

žmogiškuosius išteklius;

e)

užduočių atlikimą;
8
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f)
17.

stebėseną.

Audito įmonė turi dokumentuoti savo politiką ir procedūras bei supažindinti audito
įmonės personalą su jomis (žr. A2–A3 dalis).

Vadovaujančiųjų atsakomybė už kokybę audito įmonėje
18.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas vidaus kultūrai, kuria
pripažįstama, kad kokybė yra esminė atliekant užduotis, propaguoti. Tokia politika ir
procedūromis turi būti nustatyti reikalavimai audito įmonės administracijos vadovui (ar
lygiavertes pareigas užimančiam asmeniui) ar, jei tinkama, audito įmonės partnerių
valdybai (ar lygiaverčiam vienetui), kad jie prisiimtų galutinę atsakomybę už audito
įmonės kokybės kontrolės sistemą (žr. A4–A5 dalis).

19.

Audito įmonė turi įdiegti tokią politiką ir procedūras, kad kiekvienas asmuo ar asmenys,
audito įmonės administracijos vadovo ar partnerių valdybos paskirti atsakingais už audito
įmonės kokybės kontrolės sistemos įgyvendinimą, turėtų pakankamos ir tinkamos
patirties bei gebėjimų ir būtinus įgaliojimus, kad galėtų prisiimti šią atsakomybę (žr. A6
dalį).

Atitinkami etikos reikalavimai
20.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti jai pakankamą
užtikrinimą, kad audito įmonė ir jos personalas atitinka atitinkamus etikos reikalavimus
(žr. A7–A10 dalis).

Nepriklausomumas
21.

22.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą,
kad audito įmonė, jos personalas ir, jei taikytina, kiti asmenys, kuriems taikytini
nepriklausomumo reikalavimai (įskaitant tinklui priklausančios audito įmonės personalą),
yra nepriklausomi, kaip tai nustatyta pagal atitinkamus etikos reikalavimus. Tokia politika
ir procedūros įgalina audito įmonę (žr. A10 dalį):
a)

su nepriklausomumo reikalavimais supažindinti savo personalą ir, jei taikytina,
kitus asmenis, kuriems jie taikomi, ir

b)

nustatyti bei įvertinti aplinkybes ir santykius, keliančius grėsmę nepriklausomumui,
bei imtis atitinkamų veiksmų, kad šios grėsmės būtų pašalintos arba sumažintos iki
priimtino lygio, taikant apsaugos priemones, arba, jei laikytina tinkama, atsisakant
atlikti užduotį, jei toks atsisakymas yra leidžiamas pagal taikomus įstatymus ar
teisės aktus.

Tokia politika ir procedūromis turi būti reikalaujama (žr. A10 dalį):
a)

iš užduoties partnerių – pateikti audito įmonei susijusią informaciją apie kliento
užduotis, įskaitant paslaugų apimtį, kad audito įmonė galėtų įvertinti bendrą įtaką,
jei tokia yra, nepriklausomumo reikalavimams;

b)

iš personalo – nedelsiant informuoti audito įmonę apie aplinkybes ir santykius,
kurie kelia grėsmę nepriklausomumui, kad būtų galima imtis atitinkamų veiksmų; ir

c)

rinkti susijusią informaciją ir apie ją informuoti atitinkamą personalą, kad:
9
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23.

i)

audito įmonė ir jos personalas galėtų lengvai nustatyti, ar jie atitinka
nepriklausomumo reikalavimus;

ii)

audito įmonė galėtų
nepriklausomumu; ir

iii)

audito įmonė galėtų imtis atitinkamų veiksmų identifikuotų grėsmių
nepriklausomumui atžvilgiu, jei jos nėra priimtino lygio.

prižiūrėti

ir

atnaujinti

įrašus,

susijusius

su

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, kurios suteiktų pakankamą užtikrinimą,
kad ji yra informuota apie nepriklausomumo reikalavimų pažeidimus, ir kurios leistų
imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų reaguojama į šias situacijas. Į politiką ir procedūras
turi būti įtraukti tokie reikalavimai (žr. A10 dalį):
a)

personalui – nedelsiant informuoti audito įmonę apie sužinotus nepriklausomumo
pažeidimus;

b)

audito įmonei – dėl nustatytų politikos ir procedūrų pažeidimų nedelsiant
informuoti:

c)

i)

užduoties partnerį, kuris kartu su audito įmone privalo spręsti pažeidimo
klausimą; ir

ii)

kitus susijusius audito įmonės ir, jei būtina, tinklo darbuotojus ir tuos asmenis,
kuriems taikomi nepriklausomumo reikalavimai ir kurie turi imtis atitinkamų
veiksmų; ir

užduoties partneriui ir kitiems asmenims, nurodytiems b punkto ii papunktyje –
nedelsiant informuoti audito įmonę, jei būtina, apie veiksmus, kurių jie ėmėsi
spręsdami šį klausimą, kad audito įmonė galėtų nustatyti, ar ji turi imtis tolesnių
veiksmų.

24.

Bent vieną kartą per metus audito įmonė iš visų audito įmonės darbuotojų, kuriems
taikomi atitinkami etikos reikalavimai dėl nepriklausomumo, turi surinkti rašytinius
patvirtinimus, kad jie atitinka nepriklausomumo politiką ir procedūras (žr. A10–A11
dalis).

25.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, kuriomis (žr. A10 dalį):
a)

nustatomi kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama, kokių apsaugos priemonių reikia
imtis siekiant sumažinti familiarumo grėsmę iki priimtino lygio, kai tas pats
vyresnysis personalas ilgą laiką atlieka užtikrinimo užduotį; ir

b)

įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių
ataskaitų auditui atlikti reikalaujama užduoties partnerį ir asmenis, atsakingus už
užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, ir, jei taikytina, kitus asmenis, kuriems
taikomi rotacijos reikalavimai, rotuoti po tam tikro laiko, laikantis atitinkamų etikos
reikalavimų (žr. A12–A17 dalis).
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Santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimas ir tęsimas
26.

27.

28.

Audito įmonė turi įdiegti santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimo ir tęsimo
politiką ir procedūras, skirtas audito įmonei suteikti pakankamą užtikrinimą, kad ji
prisiims ir tęs tuos santykius ar užduotis tik tuomet, kai audito įmonė:
a)

yra kompetentinga atlikti užduotį ir turi gebėjimų, įskaitant laiką ir išteklius, tai
atlikti (žr. A18, A23 dalis);

b)

gali atitikti atitinkamus etikos reikalavimus ir

c)

įvertino kliento sąžiningumą ir neturi informacijos, kad galėtų padaryti išvadą, jog
klientui trūksta sąžiningumo (žr. A19–A20, A23 dalis).

Tokia politika ir procedūromis turi būti reikalaujama, kad:
a)

audito įmonė surinktų informaciją, kurią ji laiko būtina pagal aplinkybes, prieš
priimdama užduotį iš naujo kliento, kai priima sprendimą, ar toliau vykdyti
dabartinę užduotį, ir kai vertina naujos esamo kliento užduoties prisiėmimą (žr.
A21, A23 dalis);

b)

audito įmonė nuspręstų, ar tinkama prisiimti užduotį, jei, priimant užsakymą iš
naujo ar iš esamo kliento, nustatomas galimas interesų konfliktas;

c)

audito įmonė dokumentuotų, kaip buvo išspręsti ginčijami klausimai, jei buvo
nustatyti ginčijami klausimai ir audito įmonė priima sprendimą prisiimti ar tęsti
santykius su klientu ar konkrečią užduotį.

Audito įmonė turi įdiegti užduočių ir santykių su klientu tęsimo politiką ir procedūras,
kuriose būtų aprašytos aplinkybės, kai audito įmonė gauna informaciją, dėl kurios ji būtų
atsisakiusi užduoties, jei tokia informacija jai būtų žinoma anksčiau. Tokia politika ir
procedūros turi apimti svarstymus apie:
a)

profesinius ir teisinius įsipareigojimus, kurie taikytini pagal aplinkybes, įskaitant
tai, ar yra reikalavimas audito įmonei informuoti asmenį ar asmenis, kurie paskyrė
audito įmonę, arba kai kuriais atvejais priežiūros institucijas; ir

b)

galimybę atsisakyti vykdyti užduotį arba atsisakyti vykdyti užduotį kartu
nutraukiant santykius su klientu (žr. A22–A23 dalis).

Žmogiškieji ištekliai
29.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą,
kad joje dirba pakankamai personalo, turinčio reikiamą kompetenciją ir gebėjimų ir
taikančio etikos principus, kad:
a)

atliktų užduotis pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius ir priežiūros
reikalavimus ir

b)

įgalintų audito įmonę ar užduoties partnerius pateikti ataskaitas, tinkamas pagal
aplinkybes (žr. A24–A29 dalis).
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Užduoties grupių skyrimas
30.

31.

Audito įmonė turi nustatyti užduoties partnerio atsakomybę už kiekvieną užduotį ir įdiegti
politiką bei procedūras, pagal kurias reikalaujama, kad:
a)

užduoties partnerio tapatybė ir vaidmuo pranešami pagrindiniams kliento
vadovybės nariams ir už valdymą atsakingiems asmenims;

b)

užduoties partneris turėtų reikiamą kompetenciją, gebėjimų ir įgaliojimus atlikti jam
patikėtą vaidmenį; ir

c)

užduoties partnerio įsipareigojimai būtų aiškiai apibrėžti, ir šis partneris apie juos
būtų informuotas (žr. A30 dalį).

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, pagal kurias paskiriami tinkami
darbuotojai, turintys reikiamą kompetenciją ir gebėjimų:
a)

atlikti užduotis pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros
reikalavimus ir

b)

įgalinti audito įmonę ar užduoties partnerius pateikti ataskaitas, kurios yra tinkamos
pagal aplinkybes (žr. A31 dalį).

Užduočių atlikimas
32.

33.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą,
kad užduotys yra atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei
priežiūros reikalavimus ir kad audito įmonė ar užduoties partneris parengia ataskaitas,
tinkamas pagal aplinkybes. Tokia politika ir procedūros turi apimti:
a)

klausimus, susijusius su užduočių atlikimo kokybės nuoseklumo skatinimu (žr.
A32–A33 dalis);

b)

stebėjimo įsipareigojimus (žr. A34 dalį) ir

c)

peržiūros įsipareigojimus (žr. A35 dalį).

Audito įmonės peržiūros įsipareigojimų politika ir procedūros turi būti nustatytos
remiantis tuo, kad mažiau patyrusių grupės narių darbą peržiūri labiau patyrę užduoties
grupės nariai.

Konsultacijos
34.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą,
kad:
a)

sudėtingais ar ginčytinais klausimais yra tinkamai konsultuojamasi;

b)

yra skiriama pakankamai išteklių, kad vyktų tinkamos konsultacijos;

c)

tokių konsultacijų pobūdis ir apimtis bei iš jų kylančios išvados yra
dokumentuojamos, o dėl jų sutaria abu asmenys, tiek kreipęsis dėl konsultacijos
asmuo, tiek jį konsultavęs asmuo; ir

d)

konsultacijų išvados yra įgyvendinamos (žr. A36–A40 dalis).
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Užduoties kokybės kontrolės peržiūra
35.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, kuriomis būtų reikalaujama atitinkamoms
užduotims atlikti užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, kuria būtų objektyviai įvertinti
užduoties grupės atlikti reikšmingi sprendimai ir rengiant ataskaitą padarytos išvados.
Tokia politika ir procedūromis turi būti:
a)

reikalaujama kiekvieno įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, finansinių ataskaitų audito užduoties kokybės kontrolės peržiūros ir

b)

nustatyti kriterijai, pagal kuriuos būtų vertinamas visas kitas istorinės finansinės
informacijos auditas ir peržiūros bei kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotys,
siekiant nustatyti, ar užduoties kokybės kontrolės peržiūra turi būti atliekama (žr.
A41 dalį); ir

c)

reikalaujama visų užduočių, jei tokių yra, atitinkančių pagal b punktą nustatytus
kriterijus, užduoties kokybės kontrolės peržiūros.

36.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, apimančias užduoties kokybės kontrolės
peržiūros pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį. Tokia politika ir procedūros turi apimti
reikalavimus, kad užduoties ataskaitos data nebūtų ankstesnė nei užduoties kokybės
kontrolės peržiūros pabaiga (žr. A42–A43 dalis).

37.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama, kad
užduoties kokybės kontrolės peržiūra apimtų:

38.

a)

reikšmingų klausimų aptarimus su užduoties partneriu;

b)

finansinių ataskaitų ar kitos dalyko informacijos ir siūlomos ataskaitos peržiūrą;

c)

atrinktų užduoties dokumentų, susijusių su reikšmingais sprendimais, kuriuos
užduoties grupė priėmė, ir jos padarytų išvadų peržiūrą ir

d)

rengiant ataskaitą padarytų išvadų įvertinimą ir svarstymus, ar siūloma ataskaita yra
tinkama (žr. A44 dalį).

Įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų
auditui atlikti audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, pagal kurias būtų
reikalaujama, kad užduoties kokybės kontrolės peržiūra apimtų ir šių aspektų svarstymą:
a)

užduoties grupės atliktas audito įmonės nepriklausomumo, atliekant konkrečią
užduotį, įvertinimas;

b)

ar buvo tinkamai konsultuojamasi dėl nuomonių skirtumų ar kitais sudėtingais arba
ginčytinais klausimais, ir kokios yra šių konsultacijų išvados; ir

c)

ar peržiūrai atrinkti dokumentai parodo su reikšmingais sprendimais susijusį atliktą
darbą ir patvirtina padarytas išvadas (žr. A45–A46 dalis).

Asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, tinkamumo kriterijai
39.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, kurios būtų taikomos vertinant asmenų,
atliekančių užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, paskyrimą ir nustatant jų tinkamumą
atsižvelgiant į:
13
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a)

techninę kvalifikaciją, būtiną šiam vaidmeniui, įskaitant būtiną patirtį ir įgaliojimus
(žr. A47 dalį); ir

b)

tai, kiek su asmeniu, atliekančiu užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, gali būti
konsultuojamasi atliekant užduotį, tuo pačiu nekeliant grėsmės peržiūrą atliekančio
asmens objektyvumui (žr. A48 dalį).

40.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas asmens, atliekančio užduoties
kokybės kontrolės peržiūrą, objektyvumui palaikyti (žr. A49–A51 dalis).

41.

Audito įmonės politikoje ir procedūrose turi būti numatytas asmens, atliekančio užduoties
kokybės kontrolės peržiūrą, pakeitimas, jei jo gebėjimui atlikti objektyvią peržiūrą gali
kilti grėsmė.

Užduoties kokybės kontrolės peržiūros dokumentavimas
42.

Audito įmonė turi įdiegti užduoties kokybės kontrolės peržiūros dokumentavimo politiką
ir procedūras, kuriomis būtų reikalaujama dokumentuoti šiuos dalykus:
a)

kad procedūros, reikalaujamos pagal audito įmonės užduoties kokybės kontrolės
peržiūros politiką, buvo atliktos;

b)

kad užduoties kokybės kontrolės peržiūra baigta ataskaitos datą ar anksčiau ir

c)

kad peržiūrą atliekantis asmuo nežino apie jokius neišspręstus klausimus, dėl kurių
jis galėtų manyti, kad užduoties grupės priimti reikšmingi sprendimai ir padarytos
išvados buvo netinkami.

Nuomonių skirtumai
43.

Audito įmonė turi įdiegti nuomonių skirtumų užduoties grupėje, su konsultavusiais
asmenimis ir, jei taikytina, tarp užduoties partnerio ir asmens, atliekančio užduoties
kokybės kontrolės peržiūrą, nagrinėjimo ir sprendimo politiką ir procedūras (žr. A52–A53
dalis).

44.

Į tokią politiką ir procedūras turi būti įtraukti reikalavimai, kad:
a)

padarytos išvados būtų dokumentuotos ir įgyvendintos ir

b)

ataskaita nebūtų datuojama, kol klausimas neišspręstas.

Užduoties dokumentavimas
Galutinių užduoties bylų sudarymo užbaigimas
45.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, pagal kurias užduoties grupės galėtų laiku
baigti sudaryti galutines užduoties bylas po to, kai užduoties ataskaitos buvo parengtos
(žr. A54–A55 dalis).

Užduoties dokumentų konfidencialumas, saugus laikymas, vientisumas, pasiekiamumas ir
atkūrimas
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46.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas užduoties dokumentų
konfidencialumui, saugiam laikymui, vientisumui, pasiekiamumui ir atkūrimui užtikrinti
(žr. A56–A59 dalis).

Užduoties dokumentų išsaugojimas
47.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas užtikrinti, kad užduoties
dokumentai būtų išsaugoti laikotarpiu, kuris yra pakankamas audito įmonės poreikiams
patenkinti ar yra nustatytas įstatymais ar teisės aktais (žr. A60–A63 dalis).

Stebėsena
Audito įmonės kokybės kontrolės politikos ir procedūrų stebėsena
48.

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 partnerio 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 (žr. A64–A68 dalis).

Nustatytų trūkumų įvertinimas, informavimas apie juos ir jų pašalinimas
49.

Audito įmonė turi įvertinti trūkumų, pastebėtų stebėsenos proceso metu, padarinius, ar tai:
a)

yra tie atvejai, kurie nebūtinai parodo, kad audito įmonės kokybės kontrolės sistema
yra nepakankama, jog suteiktų pakankamą užtikrinimą, kad ji atitinka profesinius
standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir kad audito įmonės ar
užduoties partnerių pateiktos ataskaitos yra tinkamos pagal aplinkybes; arba

b)

yra sisteminiai, pasikartojantys ar kiti svarbūs trūkumai, kuriuos nedelsiant būtina
pašalinti.

50.

Audito įmonė turi informuoti susijusius užduoties partnerius bei kitą atitinkamą personalą
apie stebėsenos proceso metu pastebėtus trūkumus ir apie trūkumų taisymo atitinkamų
veiksmų rekomendacijas (žr. A69 dalį).

51.

Pastebėtų trūkumų taisymo atitinkamų veiksmų rekomendacijos turi apimti vieną ar kelis
toliau nurodytus veiksmus:
a)

trūkumų taisymo atitinkamų veiksmų padėčiai ištaisyti, susijusių su konkrečia
užduotimi ar darbuotoju, taikymą;

b)

už mokymą ir profesinį ugdymą atsakingų asmenų informavimą apie gautus
pastebėjimus;
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c)

kokybės kontrolės politikos ir procedūrų keitimą ir

d)

drausmines nuobaudas tiems, kurie nesivadovavo audito įmonės politika ir
procedūromis, ypač tais atvejais, kai tai kartojasi.

52.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, kurios turi būti taikomos tais atvejais, kai
stebėsenos procedūrų rezultatai parodo, kad ataskaita gali būti netinkama arba kad
užduoties atlikimo metu buvo atliktos ne visos procedūros. Į tokią politiką ir procedūras
turi būti įtraukti reikalavimai, kad audito įmonė priimtų sprendimą, kokie tolesni veiksmai
yra tinkami, siekiant atitikti susijusius profesinius standartus ir taikomus teisinius bei
priežiūros reikalavimus, ir įvertintų, ar būtina kreiptis teisinės pagalbos.

53.

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:

54.

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.

Kai kurios audito įmonės priklauso tinklui ir nuoseklumo tikslais kai kurias stebėsenos
procedūras gali įgyvendinti tinklo lygiu. Jei tinklui priklausančios audito įmonės veikia
pagal bendrą stebėsenos politiką ir procedūras, skirtas atitikti šį TKKS, ir šios audito
įmonės 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.
Nusiskundimai ir įtarimai
55.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą,
kad audito įmonė imasi tinkamų veiksmų dėl:
a)

nusiskundimų ir įtarimų, kad audito įmonės atliktas darbas neatitinka profesinių
standartų ir taikomų teisinių bei priežiūros reikalavimų; ir

b)

įtarimų dėl audito įmonės kokybės kontrolės sistemos nesilaikymo.
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Kaip dalį šio proceso, audito įmonė turi nustatyti aiškiai apibrėžtus kanalus, kuriais audito
įmonės personalas galėtų pareikšti savo susirūpinimą nesibaimindamas atsakomųjų
veiksmų (žr. A70 dalį).
56.

Jei nusiskundimų ir įtarimų tyrimo metu nustatomi audito įmonės kokybės kontrolės
politikos ir procedūrų modelio ar veikimo trūkumai arba nustatoma, kad asmuo ar
asmenys nesilaiko audito įmonės kokybės kontrolės sistemos, audito įmonė turi imtis
atitinkamų veiksmų, kaip tai nustatyta 51 dalyje (žr. A71–A72 dalis).

Kokybės kontrolės sistemos dokumentavimas
57.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti
tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės kontrolės
sistemos elemento veikimo (žr. A73–A75 dalis).

58.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti
dokumentų išsaugojimą laikotarpiui, kuris yra pakankamas, kad atliekantys stebėsenos
procedūras asmenys galėtų įvertinti, ar audito įmonė vadovaujasi savo kokybės kontrolės
sistema, ar ilgesniam laikotarpiui, jei taip nustatyta įstatymais ar teisės aktais.

59.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, kuriomis reikalaujama dokumentuoti
nusiskundimus ir įtarimus bei reagavimą į juos.
***
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Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Susijusių reikalavimų taikymas ir atitiktis jiems
Mažesnėms audito įmonėms taikomos nuostatos (žr. 14 dalį)
A1. Šiame TKKS nereikalaujama laikytis reikalavimų, kurie netaikytini, pavyzdžiui, privačia
praktika užsiimančio auditoriaus atveju, kai toks asmuo dirba vienas. Šio TKKS
reikalavimai, pavyzdžiui, susiję su atitinkamo personalo paskyrimo į užduoties grupę (žr.
31 dalį), peržiūros įsipareigojimų (žr. 33 dalį) ir kasmetinio audito įmonės užduoties
partnerių informavimo apie stebėsenos rezultatus (žr. 53 dalį) politika ir procedūromis,
yra netaikomi, kai nėra personalo.
Kokybės kontrolės sistemos elementai (žr. 17 dalį)
A2. Apskritai audito įmonės personalo informavimas apie kokybės kontrolės politiką ir
procedūras apima kokybės kontrolės politikos ir procedūrų bei tikslų, kurių siekiama jas
taikant, aprašymą ir pranešimą, kad kiekvienas asmuo asmeniškai yra atsakingas už
kokybę ir turi laikytis šios politikos ir procedūrų. Skatinant audito įmonės personalą
išsakyti savo požiūrį ar susirūpinimą dėl kokybės kontrolės klausimų pripažįstama
grįžtamojo ryšio apie audito įmonės kokybės kontrolės sistemą gavimo svarba.
Mažesnėms audito įmonėms taikomos nuostatos
A3. Mažesnėse audito įmonėse politikos ir procedūrų dokumentavimas ir informavimas apie
jas gali būti mažiau formalus ar išplėstas negu didesnėse audito įmonėse.
Vadovaujančiųjų atsakomybė už kokybę audito įmonėje
Vidaus kokybės kultūros propagavimas (žr. 18 dalį)
A4. Vadovaujantieji audito įmonei ir tai, kokį pavyzdį jie rodo, daro reikšmingą įtaką audito
įmonės vidaus kultūrai. Į kokybę orientuotos vidaus kultūros skatinimas priklauso nuo
visų lygių audito įmonės vadovybės aiškių, nuoseklių ir dažnų veiksmų bei pranešimų,
kuriais pabrėžiama audito įmonės kokybės kontrolės politika ir procedūros bei
reikalavimai:
a)

atlikti darbą, atitinkantį profesinius standartus bei taikomus teisinius ir priežiūros
reikalavimus; ir

b)

pateikti ataskaitas, kurios yra tinkamos pagal aplinkybes.

Tokie veiksmai ir pranešimai skatina kultūrą, kuria pripažįstamas aukštos kokybės darbas
ir už jį atlyginama. Apie šiuos veiksmus ir pranešimus gali būti informuota mokymo
seminarų, susirinkimų, formalių ir neformalių pokalbių metu, veiklos tiksluose, vidaus
laikraštyje, atmintinėse ar kitais būdais. Jie gali būti įtraukti į audito įmonės vidaus
dokumentus ir mokomąją medžiagą bei partnerių ir darbuotojų vertinimo procedūras,
kuriomis palaikomas bei stiprinamas audito įmonės požiūris į kokybės svarbą ir tai, kaip
praktiškai ji turi būti pasiekiama.
A5. Propaguojant vidaus kultūrą, pagrįstą kokybe, ypač svarbus yra audito įmonės
vadovaujančiųjų poreikis pripažinti, jog jos verslo strategija priklauso nuo visų
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svarbiausio reikalavimo, kad audito įmonė kokybės siektų atlikdama visas užduotis.
Tokios vidaus kultūros propagavimas apima:
a)

politikos ir procedūrų įdiegimą taip, kad personalo veiklos rezultatų vertinimas,
atlyginimas ir paaukštinimas (įskaitant premijavimo sistemas) būtų vykdomas
demonstruojant, kad visų svarbiausias audito įmonės įsipareigojimas yra kokybės
užtikrinimas;

b)

vadovybės atsakomybės paskirstymą taip, kad komerciniai tikslai neužgožtų
atliekamo darbo kokybės; ir

c)

pakankamų išteklių skyrimą audito įmonės kokybės kontrolės sistemos politikai ir
procedūroms plėsti, dokumentuoti ir palaikyti.

Atsakomybės už audito įmonės kokybės kontrolės sistemą įgyvendinimą paskyrimas (žr. 19 dalį)
A6. Pakankama ir tinkama patirtis bei gebėjimai įgalina asmenį ar asmenis, atsakingus už
audito įmonės kokybės kontrolės sistemą, nustatyti ir suprasti kokybės kontrolės
problemas ir kurti tinkamą politiką bei procedūras. Būtini įgaliojimai suteikia asmeniui ar
asmenims galimybę įgyvendinti šią politiką ir procedūras.
Atitinkami etikos reikalavimai
Atitiktis atitinkamiems etikos reikalavimams (žr. 20 dalį)
A7. TBF kodekse nustatyti pagrindiniai profesinės etikos principai – tai:
a)

sąžiningumas;

b)

objektyvumas;

c)

profesinė kompetencija ir reikiamas atidumas;

d)

konfidencialumas ir

e)

profesionalus elgesys.

A8. TBF kodekso B dalyje parodyta, kaip ši konceptuali tvarka turi būti taikoma konkrečiose
situacijose. Joje pateikta apsaugos priemonių, kurios gali būti tinkamos siekiant pašalinti
pagrindinių principų neatitikimo grėsmes, ir tokių situacijų, kuriose nėra apsaugos
priemonių grėsmėms pašalinti, pavyzdžių.
A9. Pagrindinius principus ypač stiprina:
•

audito įmonės vadovaujantieji;

•

švietimas ir mokymai;

•

stebėsena ir

•

nesilaikymo valdymo procesas.

Apibrėžtys „audito įmonė“, „tinklas“ ir „tinklui priklausanti audito įmonė“ (žr. 20–25 dalis)
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A10. Apibrėžtys „audito įmonė“, „tinklas“ ar „tinklui priklausanti audito įmonė“ atitinkamuose
etikos reikalavimuose gali skirtis nuo šiame TKKS pateiktų apibrėžčių. Pavyzdžiui, TBF
kodekse3 audito įmonė apibrėžiama kaip:
i)

privačia praktika užsiimantis auditorius, buhalterių profesionalų bendrija ar
bendrovė;

ii)

įmonė, kontroliuojanti tokius vienetus nuosavybės, vadovavimo ar kitokiomis
priemonėmis; ir

iii)

įmonė, kurią nuosavybės, vadovavimo ar kitokiomis priemonėmis kontroliuoja
tokie asmenys.

TBF kodekse pateikiamos su sąvokomis „tinklas“ ir „tinklui priklausanti audito įmonė“
susijusios gairės.
Laikantis 20–25 dalių reikalavimų, apibrėžtys, naudojamos atitinkamuose etikos
reikalavimuose, taikomos tiek, kiek būtina siekiant interpretuoti šiuos etikos
reikalavimus.
Rašytiniai patvirtinimai (žr. 24 dalį)
A11. Rašytiniai patvirtinimai gali būti popierinės ar elektroninės formos. Surinkdama
patvirtinimus ir imdamasi atitinkamų veiksmų dėl informacijos, kuri atskleidžia
nesilaikymą, audito įmonė parodo, kad jai yra svarbu nepriklausomumas, ir informuoja
bei atskleidžia personalui šio klausimo aktualumą.
Familiarumo grėsmė (žr. 25 dalį)
A12. TBF kodekse aprašoma familiarumo grėsmė, kuri gali atsirasti dėl to, kad vyresnysis
personalas ilgą laikotarpį atlieka užtikrinimo užduotį, ir apsaugos priemonės, kurios gali
būti tinkamos su šia grėsme susijusiems klausimams spręsti.
A13. Atitinkamų kriterijų, skirtų su familiarumo grėsme susijusiems klausimams spręsti,
nustatymas gali apimti tokius dalykus kaip:
•

užduoties pobūdis, įskaitant tai, kiek jis yra susijęs su viešaisiais interesais; ir

•

tai, kiek laiko vyresnysis personalas atlieka užduotį.

Apsaugos priemonių pavyzdžiai apima vyresniojo personalo rotaciją arba reikalavimą
atlikti užduoties kokybės kontrolės peržiūrą.
A14. TBF kodekse pripažįstama, kad familiarumo grėsmė yra itin aktuali įmonių, kurių
vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų audito atžvilgiu.
Šiam auditui atlikti TBF kodekse nustatytas reikalavimas po nustatyto laikotarpio
(paprastai po septynerių metų) rotuoti pagrindinius audito partnerius4 ir pateikti susiję
standartai ir gairės. Nacionaliniais reikalavimais gali būti nustatyti trumpesni rotacijos
laikotarpiai.

3
4

TBF buhalterių profesionalų etikos kodeksas.
TBF kodekso dalis „Apibrėžtys“.
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Viešojo sektoriaus audito organizacijoms taikomos nuostatos
A15. Teisės aktais nustatytos priemonės gali būti viešojo sektoriaus auditorių
nepriklausomumo apsaugos priemonės. Tačiau grėsmės nepriklausomumui vis tiek gali
egzistuoti nepriklausomai nuo bet kokių teisės aktais nustatytų priemonių, skirtų
apsaugoti nuo šių grėsmių. Todėl, diegdamas 20–25 dalyse reikalaujamą politiką ir
procedūras, viešojo sektoriaus auditorius gali atsižvelgti į viešojo sektoriaus kompetenciją
ir šalinti su nepriklausomumu susijusias grėsmes šiuo atžvilgiu.
A16. Įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, kaip nurodyta 25 ir
A14 dalyse, nėra viešajame sektoriuje paplitęs reiškinys. Tačiau gali būti kitokių viešojo
sektoriaus įmonių, kurios reikšmingos savo dydžiu, sudėtingumu ar viešųjų interesų
aspektu ir kurios dėl tos priežasties turi platų suinteresuotųjų šalių ratą. Todėl gali būti
tokių atvejų, kai pagal savo kokybės kontrolės politiką ir procedūras audito įmonė
nustato, kad viešojo sektoriaus įmonė yra reikšminga išplėstinių kokybės kontrolės
procedūrų tikslais.
A17. Viešajame sektoriuje teisės aktais gali būti numatytas auditoriaus, turinčio užduoties
partnerio atsakomybę, paskyrimas ir kadencija. Todėl gali būti neįmanoma tiksliai atitikti
užduoties partnerio rotacijos reikalavimų, nustatytų įmonėms, kurių vertybiniais
popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje. Nepaisant to, viešojo sektoriaus įmonių, kurios
laikytinos reikšmingomis, atveju, kaip pažymima A16 dalyje, viešojo sektoriaus audito
organizacijos, atsižvelgdamos į viešąjį interesą, gali įdiegti politiką ir procedūras,
skatinančias atitiktį užduoties partnerio atsakomybės rotacijos dvasiai.
Santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimas ir tęsimas
Kompetencija, gebėjimai ir ištekliai (žr. 26 dalies a punktą)
A18. Svarstymas, ar audito įmonė turi kompetencijos, gebėjimų ir išteklių prisiimti naują
užduotį iš naujo ar esamo kliento, apima konkrečių užduoties reikalavimų ir esamo
partnerio bei darbuotojų apibūdinimo peržiūrą visais atitinkamais lygiais, įskaitant tai, ar:
•

audito įmonės personalas yra susipažinęs su atitinkama ūkio šaka ar dalyku;

•

audito įmonės personalas turi susijusių priežiūros ar ataskaitų teikimo reikalavimų
patirties ar gebėjimų efektyviai įgyti būtinų įgūdžių ir žinių;

•

audito įmonėje yra pakankamai personalo, turinčio būtiną kompetenciją ir
gebėjimų;

•

ekspertai, jei būtina, yra pasiekiami;

•

asmenys, atitinkantys kriterijus ir tinkamumo atlikti užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą reikalavimus, yra pasiekiami, jei taikytina; ir

•

audito įmonė geba užbaigti užduotį iki ataskaitos pateikimo termino.

Kliento sąžiningumas (žr. 26 dalies c punktą)
A19.

Svarstant kliento sąžiningumą, svarbu įvertinti, pavyzdžiui:
•

pagrindinių kliento savininkų, pagrindinių vadovų ir už valdymą atsakingų asmenų
tapatybę ir verslo reputaciją;
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•

kliento veiklos pobūdį, įskaitant verslo praktiką;

•

informaciją apie pagrindinių kliento savininkų, pagrindinių vadovų ir už valdymą
atsakingų asmenų požiūrį į tokius dalykus kaip vienpusiškas apskaitos standartų ir
vidaus kontrolės aplinkos interpretavimas;

•

tai, ar klientas yra atkakliai nusiteikęs, kad atlygis audito įmonei būtų kuo mažesnis;

•

netinkamų darbo apimties apribojimų požymius;

•

požymius, kurie parodo, kad klientas gali būti susijęs su pinigų plovimo ar kitokio
pobūdžio nusikalstama veika;

•

priežastis, dėl kurių klientas pageidauja pasirinkti naują audito įmonę, užuot vėl
paskyręs anksčiau jam paslaugas teikusią audito įmonę;

•

susijusių šalių tapatybę ir verslo reputaciją.

Audito įmonės žinių apie kliento sąžiningumą kiekis paprastai didėja plėtojant santykius
su klientu.
A20. Informacijos, kurią apie tokius dalykus surenka audito įmonė, šaltiniai gali apimti:
•

bendravimą su kliento dabartiniais ar ankstesniais profesionalių apskaitos paslaugų
teikėjais pagal atitinkamus etikos reikalavimus ir aptarimus su kitomis trečiosiomis
šalimis;

•

užklausas kitos audito įmonės personalui ar trečiosioms šalims, tokioms kaip
bankininkai, patarėjai teisės klausimais ir toje pačioje ūkio šakoje dirbančios
įmonės;

•

bendro pobūdžio paiešką susijusiose duomenų bazėse.

Santykių su klientu tęsimas (žr. 27 dalies a punktą)
A21. Sprendimas, ar tęsti santykius su klientu, apima reikšmingų dalykų, kurie iškilo
dabartinės ar ankstesnės užduoties metu, bei jų įtakos santykių tęsimui, svarstymą.
Pavyzdžiui, klientas galėjo būti pradėjęs plėsti savo verslo veiklą toje srityje, kur audito
įmonė neturi būtinos patirties.
Atsisakymas (žr. 28 dalį)
A22. Atsisakymo vykdyti užduotį arba atsisakymo vykdyti užduotį ir palaikyti santykius su
klientu politika ir procedūros apima klausimus, į kuriuos įtraukiama:
•

atitinkamų veiksmų, kurių audito įmonė gali imtis remdamasi susijusiais faktais ir
aplinkybėmis, aptarimai su atitinkamo lygio kliento vadovybe ir už valdymą
atsakingais asmenimis;

•

jei audito įmonė nusprendžia, kad yra tinkama atsisakyti – atsisakymo vykdyti
užduotį arba atsisakymo vykdyti užduotį ir palaikyti santykius su klientu aptarimai
bei atsisakymo priežasčių aptarimai su atitinkamo lygio kliento vadovybe ir už
valdymą atsakingais asmenimis;
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•

svarstymas, ar egzistuoja profesiniai, teisiniai ar priežiūros reikalavimai, kad audito
įmonė neatsisakytų arba kad audito įmonė praneštų priežiūros institucijoms apie
atsisakymą vykdyti užduotį arba atsisakymą vykdyti užduotį ir palaikyti santykius
su klientu, taip pat apie atsisakymo priežastis;

•

reikšmingų dalykų, konsultacijų, išvadų ir išvadų pagrindo dokumentavimas.

Viešojo sektoriaus audito organizacijoms taikomos nuostatos (žr. 26–28 dalis)
A23. Viešajame sektoriuje auditoriai gali būti paskirti pagal teisės aktais nustatytas procedūras.
Atitinkamai kai kurie santykių su klientu ir konkrečių užduočių prisiėmimo ir tęsimo
reikalavimai ir svarstymai, nustatyti 26–28 ir A18–A22 dalyse, gali būti netaikytini.
Nepaisant to, aprašytos politikos ir procedūrų įdiegimas gali suteikti vertingos
informacijos viešojo sektoriaus auditoriams vertinant riziką ir įgyvendinant ataskaitų
teikimo pareigas.
Žmogiškieji ištekliai (žr. 29 dalį)
A24. Personalo klausimai, susiję su audito įmonės žmogiškųjų išteklių politika ir
procedūromis, apima, pavyzdžiui:
•

darbuotojų priėmimą į darbą;

•

veiklos rezultatų vertinimą;

•

gebėjimus, įskaitant laiką, reikalingą užduočiai atlikti;

•

kompetenciją;

•

karjeros galimybes;

•

paaukštinimą;

•

atlygį;

•

personalo poreikių vertinimą.

Efektyvūs darbuotojų priėmimo į darbą procesai ir procedūros padeda audito įmonei
atrinkti sąžiningus asmenis, sugebančius kelti kompetenciją ir ugdyti gebėjimus, būtinus
atliekant darbą audito įmonėje, ir turinčius atitinkamų savybių, kad galėtų tai atlikti
kompetentingai.
A25. Kompetencija gali būti ugdoma pasitelkiant įvairius metodus, įskaitant:
•

profesinį išsilavinimą;

•

tęstinį profesinį ugdymą, įskaitant mokymus;

•

darbo patirtį;

•

mokymąsi iš patyrusių darbuotojų, pavyzdžiui, kitų užduoties grupės narių;

•

nepriklausomumo
reikalavimai.

mokymus

personalui,

kuriam

keliami

nepriklausomumo

A26. Tęstinė audito įmonės personalo kompetencija daugiausia priklauso nuo atitinkamo lygio
tęstinio profesinio ugdymo, kad personalas palaikytų savo žinias ir gebėjimus. Taikant
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efektyvią politiką ir procedūras pabrėžiama tęstinio visų lygių audito įmonės personalo
mokymo svarba ir suteikiami būtini mokymo ištekliai bei pagalba įgalinant personalą
ugdyti ir palaikyti reikiamą kompetenciją ir gebėjimus.
A27. Audito įmonė gali pasitelkti tinkamos kvalifikacijos nepriklausomą asmenį, pavyzdžiui,
jei vidaus techniniai ir mokymo ištekliai yra nepasiekiami.
A28. Veiklos rezultatų įvertinimo, atlyginimo ir paaukštinimo procedūromis suteikiamas
reikiamas pripažinimas ir atlyginama už kompetencijos ugdymą ir palaikymą bei etikos
principų laikymąsi. Žingsniai, kuriuos audito įmonė gali atlikti ugdydama ir palaikydama
kompetenciją ir etikos principų laikymąsi apima:
•

personalo informavimą apie audito įmonės lūkesčius dėl veiklos rezultatų ir etikos
principų;

•

personalo vertinimą ir patarimus dėl veiklos rezultatų, pažangos bei karjeros
galimybių ir

•

pagalbą personalui, jog jis suprastų, kad perkėlimas į didesnės atsakomybės
pareigas, be kitų dalykų, priklauso nuo veiklos rezultatų kokybės bei etikos principų
laikymosi ir kad audito įmonės politikos bei procedūrų neatitikimas gali nulemti
drausminių nuobaudų taikymą.

Mažesnėms audito įmonėms taikomos nuostatos
A29. Audito įmonės dydis ir jos aplinkybės daro įtaką audito įmonės veiklos rezultatų
įvertinimo procesui. Ypač mažesnės audito įmonės gali taikyti mažiau formalius savo
personalo veiklos rezultatų vertinimo metodus.
Užduoties grupių skyrimas
Užduoties partneriai (žr. 30 dalį)
A30. Politika ir procedūros gali apimti sistemas, skirtas užduoties partnerių darbo krūviui ir
pasiekiamumui stebėti tam, kad šie asmenys turėtų pakankamai laiko adekvačiai įvykdyti
savo pareigas.
Užduoties grupės (žr. 31 dalį)
A31. Audito įmonės užduoties grupių paskyrimas ir sprendimas dėl reikiamo stebėjimo lygio
apima, pavyzdžiui, svarstymą dėl užduoties grupės:
•

panašaus pobūdžio ir sudėtingumo užduočių supratimo bei praktinės patirties,
taikant atitinkamo mokymo ir dalyvavimo metodus;

•

profesinių standartų ir taikomų teisinių bei priežiūros reikalavimų supratimo;

•

techninių žinių ir patirties, įskaitant žinias apie susijusias informacines
technologijas;

•

susijusių ūkio šakų, kuriose klientai veikia, žinių;

•

gebėjimo priimti profesinius sprendimus ir

•

audito įmonės kokybės kontrolės politikos ir procedūrų supratimo.
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Užduočių atlikimas
Užduočių atlikimo kokybės nuoseklumas (žr. 32 dalies a punktą)
A32. Audito įmonė savo politika ir procedūromis skatina užduočių atlikimo kokybės
nuoseklumą. Tai dažnai pasiekiama rašytinėmis ar elektroninėmis instrukcijomis,
programinės įrangos priemonėmis ar kitomis standartizuotos dokumentacijos formomis,
ūkio šakai ar dalykui būdinga gairių medžiaga. Aptariami dalykai gali apimti:
•

tai, kaip užduoties grupės yra instruktuojamos apie užduotį, kad suprastų savo darbo
tikslus;

•

taikomų užduoties standartų atitikimo procesus;

•

užduoties stebėjimo, darbuotojų mokymo ir ugdymo procesus;

•

atlikto darbo, priimtų reikšmingų sprendimų ir pateiktos ataskaitos formos peržiūros
metodus;

•

atitinkamą atlikto darbo, peržiūros laiko ir apimties dokumentavimą;

•

procesus, kuriais užtikrinama, kad visa politika ir procedūros būtų atnaujintos.

A33. Atitinkamas komandinis darbas ir mokymai padeda mažiau patyrusiems užduoties grupės
nariams aiškiai suprasti paskirto darbo tikslus.
Stebėjimas (žr. 32 dalies b punktą)
A34. Užduoties stebėjimas apima:
•

užduoties atlikimo pažangos stebėjimą;

•

konkrečių užduoties grupės narių kompetencijos ir gebėjimų įvertinimą bei
įvertinimą, ar jie turi pakankamai laiko savo darbui atlikti, ar jie supranta savo
instrukcijas ir ar atliekamas darbas atitinka planuotą požiūrį į užduotį;

•

dėmesio atkreipimą į reikšmingus klausimus, iškylančius užduoties metu, jų
reikšmingumo svarstymą ir atitinkamą planuoto požiūrio į užduotį pakeitimą ir

•

dalykų, kuriems yra būtinos labiau patyrusių užduoties grupės narių konsultacijos ar
svarstymas, nustatymą užduoties metu.

Peržiūra (žr. 32 dalies c punktą)
A35. Peržiūrą sudaro svarstymas, ar:
•

darbas buvo atliktas pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros
reikalavimus;

•

reikšmingi klausimai buvo iškelti toliau svarstyti;

•

vyko atitinkamos konsultacijos ir iš jų kylančios išvados buvo dokumentuotos bei
įgyvendintos;

•

yra poreikis peržiūrėti atlikto darbo pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį;

•

atliktas darbas patvirtina priimtas išvadas ir yra tinkamai dokumentuotas;
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•

surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami ataskaitai patvirtinti ir

•

užduoties procedūrų tikslai buvo pasiekti.

Konsultacijos (žr. 34 dalį)
A36. Konsultacijos apima aptarimus su atitinkamo profesinio lygio asmenimis, turinčiais
specialios patirties, audito įmonės viduje ar išorėje.
A37. Konsultacijų metu naudojami atitinkami tyrimų ištekliai ir kolektyvinė bei techninė
audito įmonės patirtis. Konsultacijos padeda skatinti kokybę ir geriau taikyti profesinius
sprendimus. Atitinkamas konsultacijų pripažinimas audito įmonės politikoje ir
procedūrose padeda skatinti kultūrą, kai konsultacijos pripažįstamos kaip stiprybė, ir
skatina personalą konsultuotis sudėtingais ar ginčytinais klausimais.
A38. Efektyvios konsultacijos reikšmingais techniniais, etikos ir kitais klausimais audito
įmonės viduje ar, jei taikytina, audito įmonės išorėje gali būti pasiektos, kai:
•

konsultuojantiems asmenims pateikiami visi susiję faktai, įgalinantys juos pateikti
kompetentingą patarimą; ir

•

konsultuojantys asmenys turi atitinkamų žinių, darbo stažo ir patirties

ir kai konsultacijų išvados yra tinkamai dokumentuojamos ir įgyvendinamos.
A39. Pakankamai užbaigtas ir detalus konsultacijų, apimančių sudėtingus ar ginčytinus dalykus,
su kitais profesionalais, dokumentavimas, padeda suprasti:
•

dalyką, dėl kurio norėta konsultuotis; ir

•

konsultacijos rezultatus, įskaitant visus priimtus sprendimus, šių sprendimų
pagrindą ir tai, kaip jie buvo įgyvendinti.

Mažesnėms audito įmonėms taikomos nuostatos
A40. Audito įmonė, kuri turi pasikonsultuoti išorėje, pavyzdžiui, audito įmonė, neturinti
atitinkamų vidaus išteklių, gali pasinaudoti konsultacijų paslaugomis, kurias teikia:
•

kitos audito įmonės;

•

profesinės ir priežiūros institucijos arba

•

komercinės organizacijos, teikiančios susijusias kokybės kontrolės paslaugas.

Prieš sudarant tokių paslaugų sutartį, tokio išorės paslaugų teikėjo kompetencijos ir
gebėjimų svarstymas padeda priimti sprendimą, ar išorės paslaugų teikėjas šiuo tikslu yra
pakankamai kvalifikuotas.
Užduoties kokybės kontrolės peržiūra
Užduoties kokybės kontrolės peržiūros kriterijai (žr. 35 dalies b punktą)
A41. Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, kurių užduočių, išskyrus įmonių, kurių
vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų auditą, turi būti
atliekamos užduoties kokybės kontrolės peržiūros, gali apimti, pavyzdžiui:
•

užduoties pobūdį, įskaitant tai, kiek ji yra susijusi su viešaisiais interesais;
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•

neįprastų aplinkybių ar užduoties arba užduočių grupės rizikos nustatymą;

•

tai, ar įstatymais arba teisės aktais reikalaujama atlikti užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą.

Užduoties kokybės kontrolės peržiūros pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis (žr. 36–37 dalis)
A42. Užduoties ataskaitos data negali būti ankstesnė negu užduoties kokybės kontrolės
peržiūros pabaiga. Tačiau užduoties kokybės kontrolės peržiūros dokumentavimas gali
būti užbaigtas po ataskaitos datos.
A43. Tinkamais užduoties etapais laiku atliekant užduoties kokybės kontrolės peržiūrą,
reikšmingus klausimus galima išspręsti nedelsiant taip, kad tenkintų asmenį, atliekantį
užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, ataskaitos datą ar anksčiau.
A44. Užduoties kokybės kontrolės peržiūros apimtis, be kitų dalykų, gali priklausyti nuo
užduoties sudėtingumo, to, ar įmonės vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, ir rizikos, kad ataskaita gali būti netinkama pagal aplinkybes. Dėl to, kad
atliekama užduoties kokybės kontrolės peržiūra, užduoties partnerio atsakomybė
nesumažėja.
Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, užduoties kokybės
kontrolės peržiūra (žr. 38 dalį)
A45. Kiti dalykai, svarbūs vertinant užduoties grupės atliktus reikšmingus sprendimus, kurie
gali būti svarstomi įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
audito užduoties kokybės kontrolės peržiūros metu, apima:
•

užduoties metu nustatytą reikšmingą riziką ir atsaką į šią riziką;

•

priimtus sprendimus, ypač susijusius su reikšmingumu ir reikšminga rizika;

•

užduoties metu nustatytų ištaisytų ir neištaisytų iškraipymų reikšmingumą ir
sutvarkymą;

•

dalykus, apie kuriuos turi būti informuota vadovybė ir už valdymą atsakingi
asmenys, jei taikytina, kitos šalys, pavyzdžiui, priežiūros institucijos.

Šie kiti klausimai, atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti taikomi kitų įmonių finansinių
ataskaitų audito užduoties kokybės kontrolės peržiūroms, taip pat finansinių ataskaitų
peržiūroms ir kitoms užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotims.
Viešojo sektoriaus audito organizacijoms taikomos nuostatos
A46. Nors, kaip aprašyta A16 dalyje, tam tikros viešojo sektoriaus įmonės netraktuojamos kaip
įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, tačiau jos gali būti
pakankamai svarbios tam, kad būtų atlikta jų užduoties kokybės kontrolės peržiūra.
Asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, tinkamumo kriterijai
Pakankama ir tinkama techninė kvalifikacija, patirtis ir įgaliojimai (žr. 39 dalies a punktą)
A47. Nuo užduoties aplinkybių priklauso tai, kas yra laikytina pakankama ir tinkama technine
kvalifikacija, patirtimi ir įgaliojimais. Pavyzdžiui, tikėtina, kad įmonės, kurios
vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų audito
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užduoties kokybės kontrolės peržiūrą atliekantis asmuo turės pakankamos ir tinkamos
patirties bei įgaliojimų veikti kaip užduoties partneris įmonių, kurių vertybiniais
popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų audito metu.
Konsultacijos su asmeniu, atliekančiu užduoties kokybės kontrolės peržiūrą (žr. 39 dalies b
punktą)
A48. Užduoties metu užduoties partneris gali konsultuotis su asmeniu, atliekančiu užduoties
kokybės kontrolės peržiūrą, pavyzdžiui, siekdamas įsitikinti, kad užduoties partnerio
priimtas sprendimas bus priimtinas asmeniui, atliekančiam užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą. Tokios konsultacijos padeda išvengti nuomonių skirtumo nustatymo vėlesniais
užduoties etapais ir nekompromituoja asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą, tinkamumo atlikti jam priskirtą vaidmenį. Jei konsultacijų pobūdis ir apimtis
tampa tokie reikšmingi, kad gali sukelti grėsmę asmens, atliekančio užduoties kokybės
kontrolės peržiūrą, objektyvumui, tai ir užduoties grupė, ir peržiūrą atliekantis asmuo turi
veikti apdairiai, kad palaikytų asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės peržiūrą,
objektyvumą. Tais atvejais, kai tai nėra įmanoma, atlikti asmens, atliekančio užduoties
kokybės kontrolės peržiūrą, arba asmens, su kuriuo reikia konsultuotis užduoties
klausimais, vaidmenį gali būti paskiriamas kitas asmuo iš audito įmonės ar tinkamos
kvalifikacijos nepriklausomas asmuo.
Asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, objektyvumas (žr. 40 dalį)
A49. Audito įmonė privalo įdiegti politiką ir procedūras, skirtas asmens, atliekančio užduoties
kokybės kontrolės peržiūras, objektyvumui palaikyti. Atitinkamai tokia politika ir
procedūromis užtikrinama, kad asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą:
•

jei praktiškai įmanoma, nebūtų parenkamas užduoties partnerio;

•

kitaip nedalyvautų užduotyje peržiūros metu;

•

nepriimtų sprendimų už užduoties grupę ir

•

nebūtų veikiamas kitų aplinkybių, kurios sukeltų grėsmę peržiūrą atliekančio
asmens objektyvumui.

Mažesnėms audito įmonėms taikomos nuostatos
A50. Audito įmonių, kuriose dirba nedaug partnerių, atveju gali būti neįgyvendinama, kad
užduoties partneris nedalyvautų asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą, atrankoje. Gali būti sudaromos sutartys su tinkamos kvalifikacijos
nepriklausomais asmenimis, jei privačia praktika užsiimantys auditoriai ar mažesnės
audito įmonės nustato užduotis, kai yra būtinos užduoties kokybės kontrolės peržiūros.
Kita vertus, kai kurie privačia praktika užsiimantys auditoriai ar mažos audito įmonės gali
pageidauti pasitelkti kitas audito įmones, kad jos padėtų atlikti užduoties kokybės
kontrolės peržiūras. Jei audito įmonė sudaro sutartį su tinkamos kvalifikacijos
nepriklausomais asmenimis, taikomi 39–41 dalyse nurodyti reikalavimai ir A47–A48
dalyse pateiktos gairės.
Viešojo sektoriaus audito organizacijoms taikomos nuostatos
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A51. Viešajame sektoriuje teisės aktais paskirtas auditorius (pavyzdžiui, valstybės kontrolierius
ar kitas tinkamos kvalifikacijos asmuo, veikiantis valstybės kontrolieriaus vardu) gali
atlikti užduoties partneriui lygiavertį vaidmenį, prisiimdamas bendrą atsakomybę už
viešojo sektoriaus auditus. Tokiomis aplinkybėmis, jei taikytina, asmens, atliekančio
užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, atrankos metu svarbu įvertinti nepriklausomumo
nuo audituojamos įmonės poreikį ir asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą, gebėjimą pateikti objektyvų įvertinimą.
Nuomonių skirtumai (žr. 43 dalį)
A52. Efektyviomis procedūromis skatinama nustatyti nuomonių skirtumą pradiniame etape,
jomis taip pat suteikiamos aiškios gairės, kokių tolesnių žingsnių reikia imtis vėliau, ir
nustatomas reikalavimas dokumentuoti šių skirtumų klausimo išsprendimą bei priimtų
išvadų įgyvendinimą.
A53. Tokių skirtumų klausimo išsprendimo procedūros gali apimti konsultacijas su kitu
privačia praktika užsiimančiu auditoriumi ar audito įmone, profesine ar priežiūros
institucija.
Užduoties dokumentavimas
Galutinių užduoties bylų sudarymo užbaigimas (žr. 45 dalį)
A54. Įstatymais ar teisės aktais gali būti nustatyti terminai, per kuriuos turi būti baigtos rengti
konkrečių tipų užduočių galutinės užduoties bylos. Jei įstatymais ar teisės aktais
nenustatyti tokie terminai, 45 dalyje pateikti reikalavimai audito įmonei apibrėžti
terminus, kurie atspindėtų poreikį laiku sudaryti galutines užduoties bylas. Audito atveju,
pavyzdžiui, toks terminas paprastai būna ne vėliau kaip 60 dienų po auditoriaus išvados
datos.
A55. Jei įmonės to paties dalyko informacijai pateikiamos dvi ar daugiau skirtingų ataskaitų, su
galutinių užduoties bylų sudarymo terminu susijusioje audito įmonės politikoje ir
procedūrose nustatyta, kad galutinėms užduoties byloms sudaryti skiriamas toks laikas,
kad kiekviena ataskaita būtų traktuojama kaip atskira užduotis. Pavyzdžiui, taip gali būti
tuo atveju, kai audito įmonė pateikia auditoriaus išvadą dėl komponento finansinės
informacijos grupės konsolidavimo tikslais, o vėliau – auditoriaus išvadą dėl tos pačios
finansinės informacijos teisės aktų nustatytais tikslais.
Užduoties dokumentų konfidencialumas, saugus laikymas, vientisumas, pasiekiamumas ir
atkūrimas (žr. 46 dalį)
A56. Atitinkamuose etikos reikalavimuose nustatyta pareiga audito įmonės personalui visada
laikyti užduoties dokumentavimo informaciją konfidencialia, išskyrus tuos atvejus, kai
kliento vadovybė aiškiai leido atskleisti informaciją arba egzistuoja teisinė ar profesinė
pareiga tai atlikti. Konkrečiuose įstatymuose ar teisės aktuose gali būti nustatyti
papildomi įpareigojimai audito įmonės personalui dėl kliento konfidencialumo
užtikrinimo, ypač tais atvejais, kai tai susiję su asmeninio pobūdžio duomenimis.
A57. Nepaisant to, ar užduoties dokumentai yra popierinėje, elektroninėje ar kitokioje
laikmenoje, pagrindinių duomenų vientisumas, pasiekiamumas ir atkūrimas gali būti
29

AUDITO ĮMONIŲ, ATLIEKANČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ IR PERŽIŪRĄ BEI VYKDANČIŲ
KITAS UŽTIKRINIMO IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ UŽDUOTIS, KOKYBĖS KONTROLĖ

pažeistas, jei šie dokumentai gali būti pakeisti, papildyti ar panaikinti be audito įmonės
žinios arba jei jie gali būti prarasti visam laikui ar sugadinti. Atitinkamai kontrolės
priemonės, kurias audito įmonė, siekdama išvengti nesankcionuoto užduoties dokumentų
pakeitimo ar praradimo, sukuria ir įgyvendina, apima priemones, kuriomis:
•

suteikiama galimybė nustatyti, kada ir kas sukūrė, pakeitė ar peržiūrėjo užduoties
dokumentus;

•

saugomas informacijos vientisumas visais užduoties etapais, ypač kai užduoties
grupė dalijasi informacija arba ją perduoda kitoms šalims internetu;

•

užkertamas kelias nesankcionuotai pakeisti užduoties dokumentus ir

•

suteikiamas priėjimas prie užduoties dokumentų užduoties grupei ir kitoms šalims,
kurioms suteiktas atitinkamas leidimas, kad jos galėtų tinkamai įvykdyti savo
pareigas.

A58. Kontrolės priemonės, kurias audito įmonė, siekdama užtikrinti užduoties dokumentų
konfidencialumą, saugų laikymą, vientisumą, pasiekiamumą ir atkūrimą, sukuria ir
įgyvendina, gali apimti:
•

užduoties grupės narių slaptažodžio naudojimą, siekiant, kad priėjimą prie
užduoties elektroninės informacijos turėtų tik leidimą turintys vartotojai;

•

atitinkamą elektroninių užduoties dokumentų atsarginių kopijų kūrimo tvarką
atitinkamais užduoties etapais;

•

tinkamo užduoties dokumentų paskirstymo užduoties nariams užduoties pradžioje,
jų tvarkymo užduoties metu ir palyginimo užduoties pabaigoje procedūras;

•

procedūras, kuriomis apribojamas į laikmenas įrašytų užduoties dokumentų
pasiekiamumas, užtikrinamas jų tinkamas paskirstymas bei konfidencialus
saugojimas.

A59. Dėl praktinių priežasčių originalūs popieriniai dokumentai gali būti skenuojami ir
įtraukiami į užduoties bylą. Tokiais atvejais audito įmonės procedūromis, skirtomis
dokumentų vientisumui, pasiekiamumui ir atkūrimui užtikrinti, gali būti reikalaujama,
kad užduoties grupės:
•

kauptų skenuotas kopijas, kurios parodo visą originalių popierinių dokumentų
turinį, įskaitant ranka padarytus parašus, kryžmines nuorodas ir anotacijas;

•

skenuotas kopijas, įskaitant, jei būtina, skenuotų kopijų rodykles ir parašus ant jų,
įtrauktų į užduoties bylas ir

•

užtikrintų skenuotų kopijų atkūrimą ir atspausdinimą, jei būtina.

Audito įmonė gali turėti teisinių, priežiūros ar kitokio pobūdžio priežasčių saugoti
skenuotų dokumentų originalus.
Užduoties dokumentų išsaugojimas (žr. 47 dalį)
A60. Audito įmonės poreikis išsaugoti užduoties dokumentus ir tokio saugojimo laikotarpis
priklauso nuo užduoties pobūdžio ir audito įmonės aplinkybių, pavyzdžiui, ar užduoties
dokumentai yra reikalingi tam, kad būtų galima pateikti ateities užduotims tęstinio
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reikšmingumo įrašus. Saugojimo laikotarpis gali priklausyti ir nuo kitų veiksnių, tokių
kaip vietos įstatymai ar teisės aktai, kuriais nustatyti konkretūs tam tikro tipo užduoties
dokumentų saugojimo laikotarpiai, ir to, jei įstatymais ar teisės aktais nenustatyti
konkretūs reikalavimai, ar pagal tą jurisdikciją yra bendrai nustatyti saugojimo
laikotarpiai.
A61. Konkrečių audito užduočių atveju saugojimo laikotarpis paprastai bus ne trumpesnis kaip
penkeri metai nuo auditoriaus išvados datos arba, jei vėliau, nuo grupės auditoriaus
išvados datos.
A62. Procedūros, kurias audito įmonė taiko užduoties dokumentų išsaugojimui, apima
procedūras, kuriomis užtikrinama, kad saugojimo laikotarpiu būtų laikomasi 47 dalyje
nustatytų reikalavimų, pavyzdžiui:
•

užduoties dokumentų atkūrimo ir pasiekiamumo saugojimo laikotarpiu procedūras,
ypač elektroninių dokumentų atveju, kadangi laikui bėgant taikyta technologija gali
būti atnaujinama ar keičiama;

•

procedūras, kurios, jei būtina, leidžia gauti užduoties dokumentų pakeitimų, kurie
buvo atlikti po to, kai buvo sudarytos užduočių bylos, sąrašą; ir

•

procedūras, kuriomis užtikrinama, kad išorės šalys, kurioms suteiktas leidimas,
galėtų pasiekti ir peržiūrėti konkrečios užduoties dokumentus kokybės kontrolės ar
kitais tikslais.

Užduoties dokumentų nuosavybė
A63. Išskyrus tuos atvejus, kai įstatymais ar teisės aktais nustatyta kitaip, užduoties dokumentai
yra audito įmonės nuosavybė. Audito įmonė savo nuožiūra gali užduoties dokumentų dalį
ar jų ištraukas pateikti klientams tuo atveju, jei toks atskleidimas nesumažina atlikto
darbo pripažinimo arba užtikrinimo užduočių atveju – audito įmonės ar jos personalo
nepriklausomumo.
Stebėsena
Audito įmonės kokybės kontrolės politikos ir procedūrų stebėsena (žr. 48 dalį)
A64. Atitikties kokybės kontrolės politikai ir procedūroms stebėsenos tikslas yra įvertinti:
•

atitikimą profesiniams standartams ir taikomiems teisiniams bei priežiūros
reikalavimams;

•

ar kokybės kontrolės sistema buvo tinkamai sukurta ir efektyviai įdiegta ir

•

ar audito įmonės kokybės kontrolės politika bei procedūros buvo tinkamai taikytos,
kad audito įmonės ar užduoties partnerių pateikiamos ataskaitos būtų tinkamos
pagal aplinkybes.

A65. Nuolatiniai kokybės kontrolės sistemos svarstymai ir įvertinimai apima tokius dalykus:
•

analizę:
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o

profesinių standartų 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;

•

atitinkamo audito įmonės personalo atliekamą tolesnę stebėseną, siekiant, kad
nedelsiant būtų atlikti būtini kokybės kontrolės politikos ir procedūrų pakeitimai.

A66. 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.

A67. Patikrinimo procesas apima konkrečių užduočių atranką, kai kurios iš jų gali būti
atrenkamos iš anksto neinformavus užduoties grupės. Nustatydama šių patikrinimų
apimtį, audito įmonė gali atsižvelgti į nepriklausomos išorės patikrinimo programos
apimtį ar išvadas. Tačiau nepriklausoma išorės patikrinimo programa neatstoja pačios
audito įmonės vidaus stebėsenos programos.
Mažesnėms audito įmonėms taikomos nuostatos
A68. Mažesnių audito įmonių atveju stebėsenos procedūras gali tekti atlikti asmenims,
atsakingiems už audito įmonės kokybės kontrolės politikos ir procedūrų kūrimą ir
diegimą, arba tiems asmenims, kurie gali dalyvauti atliekant užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą. Audito įmonė, kurioje dirba nedaug asmenų, gali pasirinkti tinkamos
kvalifikacijos nepriklausomą asmenį ar kitą audito įmonę, kad jie atliktų užduoties
patikrinimą ar kitas stebėsenos procedūras. Kita vertus, audito įmonė gali susitarti dalytis
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ištekliais su kitomis atitinkamomis organizacijomis, siekdama palengvinti stebėsenos
veiklą.
Informavimas apie trūkumus (žr. 50 dalį)
A69. Kitų asmenų, išskyrus susijusius užduoties partnerius, informavimas apie nustatytus
trūkumus neprivalo apimti susijusių konkrečių užduočių identifikavimo, nors gali
pasitaikyti atvejų, kai toks identifikavimas gali būti būtinas, kad kiti asmenys, išskyrus
susijusius užduoties partnerius, tinkamai įvykdytų savo pareigas.
Nusiskundimai ir įtarimai
Nusiskundimų ir įtarimų šaltinis (žr. 55 dalį)
A70. Nusiskundimai ir įtarimai, išskyrus tuos, kurie aiškiai nereikšmingi, gali atsirasti iš audito
įmonės vidaus ar išorės. Juos gali pateikti audito įmonės personalas, klientai ar kitos
trečiosios šalys. Juos gali gauti užduoties grupės nariai ar kitas audito įmonės personalas.
Tyrimo politika ir procedūros (žr. 56 dalį)
A71. Politika ir procedūros, skirtos nusiskundimams ir įtarimams tirti, gali apimti, pavyzdžiui,
tai, kad partneris, kuris prižiūri tyrimą:
•

turi pakankamos ir tinkamos patirties;

•

turi audito įmonės įgaliojimus ir

•

nėra kitaip susijęs su užduotimi.

Partneris, kuris prižiūri tyrimą, jei būtina, gali kreiptis teisinės pagalbos.
Mažesnėms audito įmonėms taikomos nuostatos
A72. Audito įmonių, kuriose dirba nedaug partnerių, atveju gali būti neįmanoma, kad partneris,
kuris prižiūri tyrimą, būtų nesusijęs su užduotimi. Šios mažos audito įmonės ir privačia
praktika užsiimantys auditoriai gali pasinaudoti tinkamos kvalifikacijos nepriklausomo
asmens ar kitos audito įmonės paslaugomis, kad jie atliktų nusiskundimų ir įtarimų
tyrimą.
Kokybės kontrolės sistemos dokumentavimas (žr. 57 dalį)
A73. Dokumentų, kuriais įrodomas kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento veikimas,
forma ir turinys priklauso nuo audito įmonės sprendimo ir daugelio kitų veiksnių,
apimančių:
•

audito įmonės dydį ir biurų skaičių;

•

audito įmonės veiklos ir struktūros pobūdį ir sudėtingumą.

Pavyzdžiui, didelės audito įmonės tokiems dalykams, kaip nepriklausomumo
patvirtinimai, rezultatų vertinimas ir stebėsenos patikrinimų rezultatai, dokumentuoti gali
naudoti elektronines duomenų bazes.
A74. Su stebėsena susiję tinkami dokumentai apima, pavyzdžiui:
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•

stebėsenos procedūras, įskaitant užbaigtų užduočių, kurias reikia patikrinti, atrankos
procedūrą;

•

įrašus, kuriuose vertinamas:

•

o

profesinių standartų ir taikomų teisinių bei priežiūros reikalavimų atitikimas;

o

ar kokybės kontrolės sistema buvo tinkamai sukurta ir efektyviai įdiegta; ir

o

ar audito įmonės kokybės kontrolės politika ir procedūros buvo tinkamai
taikytos, siekiant, kad audito įmonės ar užduoties partnerių parengtos
ataskaitos būtų tinkamos pagal aplinkybes;

pastebėtų trūkumų nustatymą, jų poveikio įvertinimą ir pagrindą nustatyti, ar būtini
tolesni veiksmai ir kokie jie turi būti.

Mažesnėms audito įmonėms taikomos nuostatos
A75. Mažesnės audito įmonės gali naudoti mažiau formalius savo kokybės kontrolės sistemų
dokumentavimo metodus, tokius kaip pastabos instrukcijoje, kontroliniai sąrašai ir
formos.
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