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220-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“
turėtų būti skaitomas kartu su 200-uoju TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir
audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.
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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariamos konkrečios auditoriaus pareigos,
susijusios su kokybės kontrolės procedūromis atliekant finansinių ataskaitų auditą. Taip
pat, jeigu taikytina, jame aptariamos ir asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą, pareigos. Šis TAS turi būti skaitomas kartu su atitinkamais etikos reikalavimais.

Kokybės kontrolės sistema ir užduoties grupių vaidmuo
2. Už kokybės kontrolės sistemas, politiką ir procedūras yra atsakinga audito įmonė. Pagal 1ąjį TKKS audito įmonė privalo sukurti ir taikyti kokybės kontrolės sistemą, kuri suteiktų
pakankamą užtikrinimą, kad:
a)

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

b)

audito įmonės ar užduoties partnerių pateikiamos ataskaitos yra tinkamos
atsižvelgus į aplinkybes1.

Šis TAS pagrįstas prielaida, kad audito įmonė privalo laikytis 1-ojo TKKS ar nacionalinių
reikalavimų, jeigu jie yra tokie pat arba griežtesni (žr. A1 dalį).
3.

Vadovaujantis audito įmonės kokybės kontrolės sistema, užduoties grupės privalo įdiegti
kokybės kontrolės procedūras, kurios būtų tinkamos audito užduočiai ir suteiktų audito
įmonei informaciją, reikalingą tinkamam audito įmonės kokybės kontrolės sistemos su
nepriklausomumu susijusios dalies veikimui užtikrinti.

4.

Užduoties grupės turi teisę pasitikėti audito įmonės kokybės kontrolės sistema, nebent
audito įmonės ar kitų šalių suteikta informacija leidžia daryti kitokias prielaidas (žr. A2
dalį).

Įsigaliojimo data
5.

Šis standartas galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių
finansinių ataskaitų auditui.

Tikslas
6.

1

Auditoriaus tikslas yra užduoties lygmeniu įdiegti tokias kokybės kontrolės procedūras,
kurios suteiktų auditoriui pakankamą užtikrinimą, kad:
a)

auditas atitinka profesinius standartus ir taikomus teisinius ir priežiūros
reikalavimus; ir

b)

paskelbta auditoriaus išvada yra tinkama atsižvelgus į aplinkybes.

1-asis TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo
ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“, 11 dalis.
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Apibrėžtys
7.

2

3

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

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

b)

užduoties kokybės kontrolės peržiūra – procesas, skirtas auditoriaus išvados
skelbimo dieną ar iki jos reikšmingiems užduoties grupės priimtiems sprendimams
ir jos padarytoms išvadoms rengiant auditoriaus išvadą objektyviai įvertinti.
Užduoties kokybės kontrolės peržiūros procesas taikomas tik atliekant įmonių, kurių
vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų auditą ir
kitoms audito užduotims, kurioms, audito įmonės nuomone, reikalinga užduoties
kokybės kontrolės peržiūra;

c)

asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, – partneris, kitas audito
įmonės darbuotojas, tinkamos kvalifikacijos nepriklausomas asmuo arba 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 auditoriaus išvadą;

d)

užduoties grupė – visi užduotį vykdantys partneriai, darbuotojai ir visi audito
įmonės ar tinklui priklausančios įmonės samdomi asmenys, kurie atlieka užduoties
audito procedūras. Į užduoties grupę neįeina audito įmonės ar tinklui priklausančios
įmonės samdytas auditoriaus išorės ekspertas3.

e)

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

f)

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

g)

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

h)

stebėsena – nuolatinis audito įmonės kokybės kontrolės sistemos nagrinėjimo ir
vertinimo procesas, kurį vykdant periodiškai patikrinamos pasirinktos atliktos audito
užduotys, skirtos audito įmonei gauti pakankamą užtikrinimą, kad jos kokybės
kontrolės sistema yra efektyvi;

i)

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

j)

tinklas – didesnė struktūra:

Sąvokos „Užduoties partneris“, „partneris“ ir „audito įmonė“, kur tinka, turėtų būti suprantamos kaip viešajame
sektoriuje vartojamų sąvokų atitikmenys.
Sąvoka „auditoriaus ekspertas“ apibrėžta 620-ojo TAS „Auditoriaus eksperto darbo naudojimas“ 6 dalies a
punkte.
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i)

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;

k)

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

l)

personalas – partneriai ir darbuotojai;

m)

profesiniai standartai – tarptautiniai audito standartai (TAS) ir atitinkami etikos
reikalavimai;

n)

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

o)

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

p)

tinkamos kvalifikacijos nepriklausomas asmuo – asmuo, nedirbantis audito įmonėje,
turintis sugebėjimų ir kompetencijos būti užduoties partneriu, pavyzdžiui, kitos
audito įmonės partneris arba profesinės buhalterių organizacijos, kurios nariai gali
atlikti istorinės finansinės informacijos auditus, arba atitinkamas kokybės kontrolės
paslaugas teikiančios organizacijos darbuotojas (turintis atitinkamą patirtį).

Reikalavimai
Vadovaujančiųjų atsakomybė už auditų kokybę
8.

Užduoties partneris turi prisiimti atsakomybę už bendrą kiekvienos audito užduoties,
kurią atlikti jis yra paskirtas, kokybę (žr. A3 dalį).

Atitinkami etikos reikalavimai
9.

Atlikdamas audito užduotį, užduoties partneris turi išlikti budrus stebėdamas ir, jeigu
reikia, teikdamas paklausimus dėl įrodymų, kad užduoties grupės nariai nesilaiko
atitinkamų etikos reikalavimų (žr. A4–A5 dalis).

10.

Jeigu per audito įmonės kokybės kontrolės sistemą ar kitais būdais užduoties partneris
pastebi dalykų, kurie rodo, kad užduoties grupės nariai nesilaikė atitinkamų etikos
reikalavimų, pasitaręs su kitais audito įmonės darbuotojais užduoties partneris turi priimti
sprendimą dėl tinkamų tolesnių veiksmų (žr. A5 dalį).

Nepriklausomumas
11.

Užduoties partneris turi padaryti išvadą dėl atitinkamai audito užduočiai taikomų
nepriklausomumo reikalavimų laikymosi. Tai darydamas užduoties partneris turi:
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a)

gauti atitinkamą informaciją iš audito įmonės ir, jeigu taikytina, iš tinklui
priklausančių įmonių, reikalingą nustatyti ir įvertinti nepriklausomumui pavojų
keliančias aplinkybes ir ryšius;

b)

įvertinti informaciją apie audito įmonės nepriklausomumo politikos ir procedūrų
pažeidimus, jei jų yra, kad galėtų nustatyti, ar tokie pažeidimai kelia pavojų audito
užduoties nepriklausomumui; ir

c)

imtis atitinkamų veiksmų tokiam pavojui pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio
taikydamas apsaugos priemones, arba, jeigu priimtina, atsisakyti toliau vykdyti
audito užduotį, jeigu atsisakymas galimas pagal taikomus įstatymus ar teisės aktus.
Jeigu užduoties partneris negali priimti sprendimo dėl tinkamų veiksmų, jis turi
nedelsdamas informuoti audito įmonę (žr. A6–A7 dalis).

Santykių su klientais ir audito užduočių prisiėmimas ir tęstinumas
12.

Užduoties partneris turi įsitikinti, kad atitinkamos procedūros dėl santykių su klientais ir
audito užduočių prisiėmimo bei tęstinumo buvo tinkamai vykdomos, ir turi nustatyti, ar
šiuo atžvilgiu padarytos išvados yra tinkamos (žr. A8–A9 dalis).

13.

Jeigu užduoties partneris gauna informacijos, dėl kurios audito įmonė būtų atsisakiusi
vykdyti audito užduotį, jeigu tokią informaciją ji būtų turėjusi anksčiau, užduoties
partneris nedelsdamas turi perduoti tokią informaciją audito įmonei, kad audito įmonė ir
užduoties partneris galėtų imtis būtinų veiksmų (žr. A9 dalį).

Užduoties grupių paskyrimas
14.

Užduoties partneris turi įsitikinti, kad užduoties grupė ir visi auditoriaus ekspertai, kurie
nėra užduoties grupės nariai, kartu turi atitinkamos kompetencijos ir gebėjimų:
a) atlikti audito užduotį pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius ir priežiūros
reikalavimus; ir
b) parengti auditoriaus išvadą, kuri būtų tinkama pagal aplinkybes (žr. A10–A12 dalis).

Užduoties atlikimas
Vadovavimas, priežiūra ir atlikimas
15.

Užduoties partneris turi prisiimti atsakomybę už:
a)

vadovavimą, priežiūrą ir audito užduoties atlikimą pagal profesinius standartus ir
taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus; ir (žr. A13–A15, A20 dalis)

b)

tai, kad auditoriaus išvada būtų tinkama pagal aplinkybes.

Peržiūros
16.

Užduoties partneris turi prisiimti atsakomybę už peržiūras, atliekamas pagal audito
įmonės peržiūrų politiką ir procedūras (žr. A16–A17, A20 dalis).

17.

Auditoriaus išvados dieną ar iki jos užduoties partneris, peržiūrėdamas audito dokumentus
ir tardamasis su užduoties grupe, turi įsitikinti, kad buvo surinkti pakankami tinkami
audito įrodymai išvadoms patvirtinti ir auditoriaus išvadai paskelbti (žr. A18–A20 dalis).
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Konsultacijos
18.

Užduoties partneris turi:
a)

prisiimti atsakomybę už tai, kad užduoties grupė tinkamai konsultuotųsi sunkiais ar
ginčytinais klausimais;

b)

įsitikinti, kad užduoties grupė rengė tinkamas konsultacijas užduoties vykdymo
metu, tiek tarp užduoties grupės narių, tiek tarp užduoties grupės ir kitų atitinkamo
lygio asmenų audito įmonėje bei už jos ribų;

c)

įsitikinti, kad su šalimi, su kuria yra konsultuojamasi, būtų tinkamai susitarta dėl
konsultacijų pobūdžio ir apimties bei dėl padarytų išvadų; ir

d)

nustatyti, kad tokių konsultacijų metu padarytos išvados buvo įgyvendintos (žr.
A21–A22 dalis).

Užduoties kokybės kontrolės peržiūra
19.

20.

21.

Atlikdamas įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių
ataskaitų auditą ar vykdydamas kitas audito užduotis, kurių atžvilgiu, audito įmonės
nuomone, yra reikalinga užduoties kokybės kontrolės peržiūra, užduoties partneris turi:
a)

nustatyti, ar buvo paskirtas asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą;

b)

aptarti reikšmingus audito užduoties metu iškilusius klausimus, įskaitant klausimus,
iškilusius užduoties kokybės kontrolės peržiūros metu, su asmeniu, atliekančiu
užduoties kokybės kontrolės peržiūrą; ir

c)

nedatuoti auditoriaus išvados, kol nebaigta užduoties kokybės kontrolės peržiūra (žr.
A23–A25 dalis).

Asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, turi objektyviai įvertinti
reikšmingus užduoties grupės priimtus sprendimus ir jos padarytas išvadas rengiant
auditoriaus išvadą. Atliekant šį įvertinimą turi būti:
a)

su užduoties partneriu aptariami reikšmingi klausimai;

b)

peržiūrimos finansinės ataskaitos ir siūloma auditoriaus išvada;

c)

peržiūrimi atrinkti audito dokumentai, susiję su reikšmingais užduoties grupės
priimtais sprendimais ir jų padarytomis išvadomis; ir

d)

įvertinamos išvados, padarytos rengiant auditoriaus išvadą, ir apsvarstoma, ar
siūloma auditoriaus išvada yra tinkama (žr. A26–A27, A29–A31 dalis).

Atliekant įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių
ataskaitų auditą, asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, atlikdamas šią
peržiūrą, taip pat vertina:
a)

užduoties grupės vertinimą, kaip audito įmonė užtikrina nepriklausomumą audito
užduoties atžvilgiu;

b)

ar buvo rengiamos tinkamos konsultacijos dėl skirtingas nuomones nulemiančių
klausimų ar dėl kitų sunkių arba ginčytinų dalykų, ir tokių konsultacijų metu
padarytas išvadas; ir
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c)

ar peržiūrai atrinkti audito darbo dokumentai atspindi atliktą darbą vertinant
reikšmingus priimtus sprendimus ir patvirtina padarytas išvadas (žr. A28–A31
dalis).

Nuomonių skirtumai
22.

Jeigu tarp užduoties grupės narių arba tarp užduoties grupės narių ir asmenų, su kuriais
konsultuojamasi, susidaro nuomonių skirtumai, arba, jeigu taikytina, tarp užduoties
partnerio ir asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, užduoties grupė turi
vadovautis audito įmonės nustatytomis nuomonių skirtumų sprendimo politika ir
procedūromis.

Stebėsena
23.

Efektyvi kokybės kontrolės sistema numato stebėsenos procesą, skirtą audito įmonei
suteikti pakankamą užtikrinimą, kad jos su kokybės kontrole susijusi politika ir
procedūros yra tinkamos, pakankamos ir efektyvios. Užduoties partneris turi vertinti
audito įmonės stebėsenos proceso rezultatus, kuriuos patvirtina pati naujausia audito
įmonės, arba, jeigu tinka, kitų tinklui priklausančių įmonių paskelbta informacija, ir ar
tokioje informacijoje nurodyti trūkumai gali daryti įtaką audito užduočiai (žr. A32–A34
dalis).

Dokumentai
24.

25.

Auditorius į audito darbo dokumentus turi įtraukti4:
a)

nustatytas problemas, susijusias su atitinkamų etikos reikalavimų laikymusi, ir kaip
jos buvo išspręstos;

b)

išvadas dėl audito užduočiai taikomų nepriklausomumo reikalavimų laikymosi ir
informaciją, ar buvo surengtos atitinkamos ir tokias išvadas patvirtinančios
diskusijos su audito įmone;

c)

išvadas dėl santykių su klientais ir audito užduočių prisiėmimo ir tęstinumo;

d)

audito užduoties atlikimo metu rengtų konsultacijų pobūdį, apimtį ir tokių
konsultacijų metu padarytas išvadas (žr. A35 dalį).

Atlikęs audito užduoties peržiūrą, asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą, dokumentuose turi pažymėti, kad:
a)

audito įmonės užduoties kokybės kontrolės peržiūros politikoje nustatytos
procedūros buvo atliktos;

b)

užduoties kokybės kontrolės peržiūra buvo baigta auditoriaus išvados paskelbimo
dieną ar iki jos; ir

c)

asmeniui, atliekančiam užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, nėra žinoma jokių
neišspręstų klausimų, dėl kurių jis manytų, kad reikšmingi užduoties grupės priimti
sprendimai ir padarytos išvados yra netinkamos.

***
4

230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 8–11 ir A6 dalys.

9

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS KONTROLĖ

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Kokybės kontrolės sistema ir užduoties grupių vaidmuo (žr. 2 dalį)
A1. Pagal 1-ąjį TKKS ar nacionalinius reikalavimus, jeigu jie yra tokie pat arba griežtesni,
aptariama audito įmonės pareiga sukurti ir taikyti savo audito užduočių kokybės kontrolės
sistemą. Tokia kokybės kontrolės sistema apima politiką ir procedūras, kurios taikomos
kiekvienam iš šių elementų:
•

vadovaujančiųjų atsakomybė už audito įmonės darbo kokybę;

•

atitinkami etikos reikalavimai;

•

santykių su klientais ir audito konkrečių užduočių prisiėmimas ir tęstinumas;

•

žmogiškieji ištekliai;

•

užduoties atlikimas; ir

•

stebėsena.

Nacionaliniai reikalavimai, kurie apibrėžia audito įmonės pareigas sukurti ir taikyti
kokybės kontrolės sistemą, yra tokie pat arba griežtesni negu 1-asis TKKS, kai tokie
reikalavimai keliami visiems šioje pastraipoje aprašytiems elementams ir jais audito
įmonei nustatomi įpareigojimai, kuriuos vykdydama audito įmonė pasiekia 1-ajame
TKKS apibrėžtų reikalavimų tikslus.
Pasitikėjimas audito įmonės kokybės kontrolės sistema (žr. 4 dalį)
A2. Jeigu audito įmonės ar kitų šalių suteikta informacija neleidžia daryti kitokių prielaidų,
užduoties grupė gali pasitikėti audito įmonės kokybės kontrolės sistema, kiek tai susiję su,
pavyzdžiui:
•

darbuotojų kompetencija juos priimant į darbą ir organizuojant jų oficialų mokymą;

•

nepriklausomumu renkant ir perduodant atitinkamą su nepriklausomumu susijusią
informaciją;

•

ryšių su klientais palaikymu taikant klientų prisiėmimo ir santykių su klientais
tęstinumo sistemas;

•

griežtu taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų laikymusi, vykdant stebėsenos
procesą.

Vadovaujančiųjų atsakomybė už auditų kokybę (žr. 8 dalį)
A3. Prisiimdamas atsakomybę už bendrą kiekvienos audito užduoties kokybę, užduoties
partneris atlieka veiksmus ir atitinkamai informuoja kitus užduoties grupės narius,
pabrėždamas:
a)

kad, užtikrinant audito kokybę, yra svarbu:
i)

atlikti darbą pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius ir priežiūros
reikalavimus;
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b)

ii)

laikytis audito įmonės taikomų kokybės kontrolės politikos ir procedūrų;

iii)

parengti auditoriaus išvadas, kurios būtų tinkamos pagal aplinkybes;

iv)

užduoties grupei turėti galimybę iškelti problemas nebijant atsakomųjų
veiksmų; ir

faktą, kad vykdant audito užduotis kokybė yra labai svarbi.

Atitinkami etikos reikalavimai
Atitinkamų etikos reikalavimų laikymasis (žr. 9 dalį)
A4. TBF kodeksas nustato pagrindinius profesinės etikos principus, kurie yra:
a)

sąžiningumas;

b)

objektyvumas;

c)

profesinė kompetencija ir reikiamas atidumas;

d)

konfidencialumas; ir

e)

profesionalus elgesys.

Sąvokų „audito įmonė“, „tinklas“ ir „tinklui priklausanti įmonė“ apibrėžtys (žr. 9–11 dalis)
A5. Atitinkamuose etikos reikalavimuose vartojamų sąvokų „audito įmonė“, „tinklas“ ir
„tinklui priklausanti įmonė“ apibrėžtys gali skirtis nuo šiame TAS vartojamų apibrėžčių.
Pavyzdžiui, TBF kodeksas sąvoką „audito įmonė“ apibrėžia taip:
a) privačia praktika užsiimantis auditorius, bendrija, bendrovė ar kita buhalterių
profesionalų įmonė;
b) įmonė, kontroliuojanti tokias šalis per nuosavybės santykius, valdymo ar kitomis
priemonėmis; ir
c) tokių šalių per nuosavybės santykius, valdymo ar kitomis priemonėmis
kontroliuojama įmonė.
TBF kodeksas taip pat pateikia gaires dėl sąvokų „tinklas“ ir „tinklui priklausanti įmonė“.
Vadovaujantis 9–11 dalyse apibrėžtais reikalavimais, atitinkamuose etikos reikalavimuose
vartojamos apibrėžtys yra taikomos tiek, kiek yra būtina aiškinant tuos etikos
reikalavimus.
Grėsmės nepriklausomumui (žr. 11 dalies c punktą)
A6.

Užduoties partneris gali aptikti su nepriklausomumu susijusių audito užduočiai
iškylančių grėsmių, kurių apsaugos priemonės negalėtų pašalinti ar sumažinti iki
priimtino lygio. Tokiu atveju, kaip reikalaujama 11 dalies c punkte, užduoties
partneris apie tai informuoja atitinkamus audito įmonės asmenis, kad jie galėtų
priimti sprendimą dėl tinkamų veiksmų, kurie gali būti tokie kaip grėsmę
sukeliančios veiklos nutraukimas, intereso panaikinimas arba atsisakymas vykdyti
audito užduotį, jeigu atsisakymas yra galimas pagal taikomus įstatymus ar teisės
aktus.
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Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A7. Įstatymų nustatytos priemonės gali numatyti viešojo sektoriaus auditorių
nepriklausomumo apsaugos priemones. Tačiau priklausomai nuo konkrečioje
jurisdikcijoje suteikiamų įgaliojimų viešojo sektoriaus auditoriui arba teisės aktų nustatytą
auditą atliekančio auditoriaus vardu veikiančiai audito įmonei gali tekti pritaikyti savo
strategiją siekiant užtikrinti 11 dalies atitikimą. Jeigu pagal viešojo sektoriaus auditoriui
suteiktus įgaliojimus negalima atsisakyti vykdyti užduoties, tuo tikslu gali būti daromas
viešas pareiškimas atskleidžiant aplinkybes, kurioms esant privačiajame sektoriuje
auditorius būtų priverstas atsisakyti vykdyti užduotį.
Santykių su klientais ir audito užduočių prisiėmimas ir tęstinumas (žr. 12 dalį)
A8. Pagal 1-ąjį TKKS reikalaujama, kad, prieš sutikdama vykdyti užduotį su nauju klientu,
nuspręsdama, ar tęsti esamą užduotį ir ar sutikti vykdyti naują esamo kliento užduotį,
audito įmonė surinktų pagal aplinkybes būtiną informaciją5. Nustatyti, ar jo išvados dėl
sprendimo prisiimti ir tęsti santykius su klientais ir užduotį yra tinkamos, užduoties
partneriui padeda tokia informacija:
•

pagrindinių įmonės savininkų, vadovų ir už valdymą atsakingų asmenų
sąžiningumas;

•

ar užduoties grupė yra pakankamai kompetentinga atlikti audito užduotį ir turi tam
reikalingų pajėgumų, įskaitant laiką ir išteklius;

•

ar audito įmonė ir užduoties grupė gali laikytis atitinkamų etikos reikalavimų; ir

•

reikšmingi esamos ar ankstesnės audito užduoties metu iškilę klausimai ir jų
poveikis santykių tęstinumui.

Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos (žr. 12–13 dalis)
A9. Viešajame sektoriuje auditoriai gali būti skiriami pagal įstatymų nustatytas procedūras.
Atitinkamai kai kurie 12, 13 ir A8 dalyse išdėstyti reikalavimai ir nuostatos dėl santykių
su klientais ir audito užduočių prisiėmimo ir tęstinumo gali būti netaikomi. Vis dėlto
informacija, surinkta taikant anksčiau aprašytą procesą, gali būti naudinga viešojo
sektoriaus auditoriams vertinant riziką ir vykdant pareigą teikti ataskaitas.
Užduoties grupių paskyrimas (žr. 14 dalį)
A10. Į užduoties grupę įtraukiamas asmuo, turintis kvalifikaciją specializuotoje apskaitos ar
audito srityje, yra samdomas audito įmonės ar joje dirbantis, kuris užduoties vykdymo
metu atlieka audito procedūras. Tačiau asmuo, turintis tokią kvalifikaciją, nėra užduoties
grupės narys, jei vykdant užduotį teikia tik konsultacijas. Konsultacijos aptariamos 18 ir
A21–A22 dalyse.
A11. Vertindamas, kokios kompetencijos ir sugebėjimų turėtų turėti visa užduoties grupė,
užduoties partneris gali atsižvelgti į grupės:
•

5

supratimą ir praktinę patirtį, įgytą atliekant panašaus pobūdžio ir sudėtingumo
audito užduotis ir dalyvaujant tinkamuose mokymuose;

1-asis TKKS, 27 dalies a punktas.
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•

profesinių standartų ir teisinių ir priežiūros reikalavimų supratimą;

•

techninę kvalifikaciją, įskaitant mokėjimą naudotis atitinkamomis informacinėmis
technologijomis, ir žinias specializuotose apskaitos ar audito srityse;

•

supratimą apie atitinkamą ūkio šaką, kurioje veikia klientas;

•

gebėjimą priimti profesinį sprendimą;

•

supratimą apie audito įmonės kokybės kontrolės politiką ir procedūras.

Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A12. Viešajame sektoriuje gali būti reikalaujama turėti papildomos tinkamos kompetencijos,
tokios kaip įgūdžiai, reikalingi vykdyti įgaliojimus atliekant auditą atitinkamoje
jurisdikcijoje. Taip pat gali būti reikalaujama suprasti taikomą atskaitomybės tvarką,
įskaitant ataskaitų teikimą įstatymų leidybos institucijoms ar kitam valdymo organui ar
atsižvelgiant į viešąjį interesą. Viešajame sektoriuje atliekamas auditas gali apimti ir
platesnes sritis, pavyzdžiui, kai kurie veiklos audito aspektai ar išsamus atitikties
įstatymams, teisės aktams ar kitiems reikalavimams vertinimas, apgaulės ar korupcijos
nustatymas ir prevencija.
Užduoties atlikimas
Vadovavimas, priežiūra ir atlikimas (žr. 15 dalies a punktą)
A13. Vadovaujant užduoties grupei, jos nariai informuojami apie tokius dalykus kaip:
•

jų pareigos, įskaitant pareigą laikytis atitinkamų etikos reikalavimų, planuoti ir
atlikti auditą laikantis profesinio skepticizmo, kaip nustatyta 200-ajame TAS6;

•

atitinkamų partnerių pareigos, jeigu audito užduotį atlieka daugiau kaip vienas
partneris;

•

numatyto atlikti darbo tikslai;

•

įmonės veiklos pobūdis;

•

su rizika susiję klausimai;

•

galinčios iškilti problemos;

•

išsami užduoties atlikimo strategija.

Aptarimo su užduoties grupės nariais metu mažiau patyrę užduoties grupės nariai turi
galimybę užduoti klausimus labiau patyrusiems grupės nariams, kad tarp grupės narių
būtų tinkamas bendravimas.
A14. Tinkamas komandinis darbas ir mokymas padeda mažiau patyrusiems užduoties grupės
nariams aiškiau suprasti jiems paskirto atlikti darbo tikslus.
A15. Vykdant priežiūrą:
•

6

stebima audito užduoties pažanga;

200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito
standartus“, 15 dalis.
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•

vertinama atskirų užduoties narių kompetencija ir sugebėjimai, taip pat ar jie turi
pakankamai laiko atlikti jiems skirtą darbą, ar supranta jiems duodamus nurodymus
ir ar darbas atliekamas pagal planuojamą audito užduoties atlikimo strategiją;

•

sprendžiami reikšmingi audito užduoties metu iškylantys klausimai, atsižvelgiant į
jų svarbą ir atitinkamai koreguojant planuotą strategiją;

•

nustatomi klausimai, dėl kurių reikia pasitarti ar kuriuos vykdydami audito užduotį
turėtų apsvarstyti labiau patyrę užduoties grupės nariai.

Peržiūros
Pareiga atlikti peržiūrą (žr. 16 dalį)
A16. Pagal 1-ąjį TKKS audito įmonės pareigos atlikti peržiūrą politika ir procedūros
nustatomos laikantis principo, kad mažiau patyrusių užduoties grupės narių darbą peržiūri
labiau patyrę užduoties grupės nariai7.
A17. Atliekant peržiūrą, galima vertinti, pavyzdžiui:
•

ar darbas atliktas pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius ir priežiūros
reikalavimus;

•

ar iškelta reikšmingų klausimų, pateiktų tolesniam svarstymui;

•

ar buvo rengiamos tinkamos konsultacijos ir ar jų metu padarytos išvados buvo
tinkamai dokumentuotos ir įgyvendintos;

•

ar būtina peržiūrėti atlikto darbo pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį;

•

ar atliktas darbas patvirtina padarytas išvadas ir ar jis buvo tinkamai
dokumentuotas;

•

ar surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus išvadai pagrįsti; ir

•

ar buvo pasiekti užduoties procedūrų tikslai.

Užduoties partnerio vykdoma atlikto darbo peržiūra (žr. 17 dalį)
A18. Reikšmingus iškilusius klausimus galima laiku išspręsti auditoriaus išvados teikimo dieną
ar anksčiau, jeigu užduoties partneris laiku ir atitinkamais užduoties atlikimo etapais
peržiūri:
•

svarbiausias su sprendimais susijusias sritis, ypač su sunkiais ar ginčytinais
užduoties vykdymo metu nustatytais klausimais;

•

reikšmingą riziką; ir

•

kitas užduoties partnerio nuožiūra svarbias sritis.

Užduoties partneris neprivalo peržiūrėti visų audito dokumentų, bet gali tai padaryti.
Tačiau, kaip nustatyta 230-ajame TAS, partneris dokumentuose nurodo atliktos peržiūros
apimtį ir laiką8.

7
8

1-asis TKKS, 33 dalis.
230-asis TAS „Audito dokumentavimas”, 9 dalies c punktas.
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A19. Užduoties partneris, perimantis auditą, užduoties atlikimo metu gali taikyti A18 dalyje
aprašytas peržiūros procedūras iki pakeitimo atliktam darbui peržiūrėti, kad perimtų
užduoties partnerio pareigas.
Nuostatos, taikomos pasitelkiant užduoties grupės narį, turintį kvalifikaciją specializuotose
apskaitos ar audito srityse (žr. 15–17 dalis)
A20. Kai užduoties grupėje yra narys, turintis kvalifikaciją specializuotose apskaitos ar audito
srityse, tokio grupės nario darbo koordinavimas, priežiūra ir peržiūra apima šiuos dalykus:
•

su tokiu nariu susitariama dėl jo darbo pobūdžio, apimties ir tikslų; atitinkamų to
nario ir kitų užduoties grupės narių atitinkamų vaidmenų ir ryšių pobūdžio, atlikimo
laiko ir apimties;

•

įvertinamas tokio nario darbo adekvatumas, taip pat jo padarytų pastebėjimų ar
išvadų tinkamumas ir pagrįstumas, jų ir kitų audito įrodymų atitikimas.

Konsultavimasis (žr. 18 dalį)
A21. Audito įmonėje ar, jeigu taikytina, už audito įmonės ribų gali vykti efektyvios
konsultacijos reikšmingais techniniais, etikos ir kitais klausimais, jeigu asmenys, su
kuriais konsultuojamasi:
•

žino visus svarbiausius faktus, kurie jiems leidžia duoti kompetentingą patarimą; ir

•

turi tinkamų žinių, stažą ir patirties.

A22. Užduoties grupės nariams gali būti pravartu kreiptis patarimo ir į asmenis už audito
įmonės ribų, pavyzdžiui, jeigu pati audito įmonė neturi pakankamų vidaus išteklių. Jie
gali pasinaudoti kitų audito įmonių, profesionalių organizacijų, priežiūros institucijų ar
komercinių organizacijų, teikiančių atitinkamas kokybės kontrolės paslaugas,
konsultavimo paslaugomis.
Užduoties kokybės kontrolės peržiūra
Užduoties kokybės kontrolės peržiūros baigimas prieš datuojant auditoriaus išvadą (žr. 19 dalies
c punktą)
A23. 700-ajame TAS nustatyta, kad auditoriaus išvados data būtų ne ankstesnė, nei diena, kai
auditorius surenka tinkamus pakankamus įrodymus, kuriais jis grindžia auditoriaus
nuomonę apie finansines ataskaitas9. Atliekant įmonių, kurių vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų auditą, arba tais atvejais, kai užduotis
atitinka užduoties kokybės kontrolės peržiūros kriterijus, tokia peržiūra padeda auditoriui
nustatyti, ar buvo surinkti pakankami tinkami audito įrodymai.
A24. Atliekant užduoties kokybės kontrolės peržiūrą laiku ir atitinkamais užduoties vykdymo
etapais reikšmingus iškilusius klausimus galima išspręsti greitai asmeniui, atliekančiam
užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, priimtinu būdu auditoriaus išvados teikimo dieną ar
iki jos.
A25. Užduoties kokybės kontrolės peržiūra laikoma atlikta, kai asmuo, atliekantis užduoties
kokybės kontrolės peržiūrą, įvykdo 20–21 dalyse apibrėžtus reikalavimus ir, jeigu
9

700-asis TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“, 41 dalis.
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taikytina, užtikrina atitiktį 22 dalies nuostatoms. Užduoties kokybės kontrolės peržiūra
gali būti baigta įforminti dokumentuose jau po auditoriaus išvados pateikimo sudarant
galutinę audito bylą. Šiuo atžvilgiu 230-asis TAS nustato reikalavimus ir pateikia gaires10.
Užduoties kokybės kontrolės peržiūros pobūdis, apimtis ir atlikimo laikas (žr. 20 dalį)
A26. Pasikeitus aplinkybėms, išlikdamas budrus užduoties partneris gali nustatyti situacijas, kai
būtina atlikti užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, nors pradėjus vykdyti užduotį, tokios
peržiūros atlikti reikalaujama nebuvo.
A27. Užduoties kokybės kontrolės peržiūros apimtis, be kitų dalykų, gali priklausyti nuo audito
užduoties sudėtingumo, nuo to, ar įmonės vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, ir rizikos, kad, atsižvelgus į aplinkybes, auditoriaus išvada gali būti netinkama.
Užduoties kokybės kontrolės peržiūra nesumažina užduoties partnerio atsakomybės už
audito užduotį ir jos atlikimą.
Įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, užduoties kokybės kontrolės
peržiūra (žr. 21 dalį)
A28. Įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, užduoties kokybės
kontrolės peržiūros metu vertinant reikšmingus užduoties grupės priimtus sprendimus,
gali būti svarbūs ir kiti dalykai, tokie kaip:
•

reikšminga užduoties atlikimo metu nustatyta rizika pagal 315-ąjį TAS11 ir atsakas į
tą riziką pagal 330-ąjį TAS12, įskaitant užduoties grupės atliktą apgaulės rizikos
vertinimą ir atsaką į ją pagal 240-ąjį TAS13;

•

padaryti sprendimai, ypač dėl reikšmingumo ir reikšmingos rizikos;

•

audito metu nustatytų ištaisytų ir neištaisytų iškraipymų reikšmingumas ir
išsidėstymas;

•

klausimai, apie kuriuos būtina informuoti vadovybę, už valdymą atsakingus asmenis
ir, jeigu taikytina, kitas šalis, tokias kaip priežiūros institucijas.

Priklausomai nuo aplinkybių šie kiti dalykai gali būti aktualūs ir atliekant kitų įmonių
finansinių ataskaitų auditų užduoties kokybės kontrolės peržiūrą.
Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos (žr. 20–21 dalis)
A29. Užduoties kokybės kontrolės peržiūra būtina atliekant ne tik įmonių, kurių vertybiniais
popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų auditą, bet ir atliekant audito
užduotis pagal audito įmonės, reikalaujančios atlikti užduočių kokybės kontrolės peržiūrą,
nustatytus kriterijus. Kai kuriais atvejais jokios audito įmonės atliekamos audito užduotys
negali atitikti kriterijų, dėl kurių būtų privaloma atlikti tokią peržiūrą.
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos (žr. 20–21 dalis)

10
11
12
13

230-asis TAS, 14–16 dalys.
315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“.
330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“.
240-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą“.
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A30. Viešajame sektoriuje pagal įstatymus paskirtas auditorius (pavyzdžiui, valstybės kontrolierius
arba valstybės kontrolieriaus vardu paskirtas tinkamos kvalifikacijos asmuo) gali atlikti tokį
patį vaidmenį kaip ir užduoties partneris, visiškai atsakingas už viešojo sektoriaus auditus.
Tokiomis aplinkybėmis, jeigu taikytina, pasirenkant asmenį, atliekantį užduoties kokybės
kontrolės peržiūrą, taip pat atsižvelgiama į tai, kad jis turi būti nepriklausomas nuo
audituojamos įmonės, ir į asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės peržiūrą,
sugebėjimą objektyviai įvertinti.
A31. Viešajam sektoriui nebūdingos 21 ir A28 dalyse minimos įmonės, kurių vertybiniais
popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje. Tačiau viešajame sektoriuje gali veikti kitos
įmonės, kurios yra labai svarbios dėl jų dydžio, sudėtingumo ar dėl viešojo intereso
aspektų, ir kurios dėl šios priežasties turi daug suinteresuotų šalių. Tai, pavyzdžiui,
valstybinės korporacijos ar komunalinio ūkio įmonės. Dėl viešajame sektoriuje
vykstančių pokyčių jame gali atsirasti svarbios naujų rūšių įmonės. Nėra nustatytų
objektyvių kriterijų, kuriais remiantis nustatoma įmonės svarba. Vis dėlto viešojo
sektoriaus auditoriai vertina, kurios įmonės gali būti laikomos tokiomis svarbiomis, kad jų
atžvilgiu būtų būtina atlikti užduočių kokybės kontrolės peržiūrą.
Stebėsena (žr. 23 dalį)
A32. Pagal 1-ąjį TKKS reikalaujama, kad audito įmonės taikytų stebėsenos procesą, skirtą
audito įmonei suteikti pakankamą užtikrinimą, kad jos su kokybės kontrole susijusi
politika ir procedūros yra tinkamos, pakankamos ir efektyvios14.
A33. Vertindamas trūkumus, kurie gali daryti įtaką audito užduočiai, užduoties partneris gali
atsižvelgti į priemones, kurių audito įmonė ėmėsi situacijai ištaisyti ir kurios užduoties
partnerio nuožiūra yra pakankamos atliekamo audito kontekste.
A34. Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos trūkumas dar nebūtinai reiškia, kad konkreti
audito užduotis buvo atlikta ne pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius ir
priežiūros reikalavimus ar kad auditoriaus išvada nebuvo tinkama.
Dokumentai
Konsultacijų dokumentavimas (žr. 24 dalies d punktą)
A35. Pakankamai išsamus konsultacijų su kitais profesionalais sunkiais ar ginčytinais
klausimais dokumentavimas padeda suprasti:

14

•

dalyką, dėl kurio buvo norima konsultuotis; ir

•

konsultacijos rezultatus, įskaitant visus priimtus sprendimus, tokių sprendimų
priėmimo pagrindą ir kaip jie buvo įgyvendinti.

1-asis TKKS, 48 dalis.
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