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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis

1
2

1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariama vartotojo auditoriaus pareiga
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kai vartotojo įmonė naudojasi vienos ar
kelių paslaugų organizacijų paslaugomis. Konkrečiai šiame TAS detalizuota, kaip
vartotojo auditorius taiko 315-ąjį TAS1 ir 330-ąjį TAS2, susipažindamas su vartotojo
įmone, įskaitant auditui svarbią vidaus kontrolę, taip, kad galėtų nustatyti ir įvertinti
reikšmingo iškraipymo riziką ir planuoti bei atlikti tolesnes tą riziką atitinkančias audito
procedūras.

2.

Daug įmonių perduoda tam tikras savo veiklos funkcijas vykdyti organizacijoms, kurios
teikia įvairias paslaugas: nuo konkrečios užduoties atlikimo vadovaujant įmonei iki ištisų
įmonės verslo padalinių veiklos ar funkcijų, tokių kaip atitikties mokesčių reikalavimams
funkcija, perėmimo. Dauguma tokių organizacijų teikiamų paslaugų yra neatskiriama
įmonės veiklos dalis; tačiau ne visos tokios paslaugos yra svarbios auditui.

3.

Paslaugų organizacijų teikiamos paslaugos yra svarbios vartotojo įmonės finansinių
ataskaitų auditui, kai tokios paslaugos ir joms taikomos kontrolės priemonės yra
sudedamoji vartotojo įmonės informacinės sistemos, apimančios susijusius verslo
procesus, dalis, svarbi finansinei atskaitomybei. Nors dauguma paslaugų organizacijoje
taikomų kontrolės priemonių dažniausiai yra susijusios su finansine atskaitomybe, gali
būti ir kitokių auditui svarbių kontrolės priemonių, tokių kaip turto apsaugos kontrolės
priemonės. Paslaugų organizacijos paslaugos yra vartotojo įmonės informacinės
sistemos, apimančios susijusius verslo procesus, dalis, svarbi finansinei atskaitomybei,
jeigu tokios paslaugos daro įtaką nors vienai iš šių sričių:
a)

vartotojo įmonės veiklos ūkinių operacijų grupės, reikšmingos vartotojo įmonės
finansinėms ataskaitoms;

b)

informacinių technologijų (IT) ir rankinės procedūros vartotojo įmonės ūkinėms
operacijoms inicijuoti, registruoti, tvarkyti, prireikus koreguoti, perkelti į didžiąją
knygą ir rodyti finansinėse ataskaitose;

c)

elektroniniu ar rankiniu būdu tvarkomi susiję apskaitos įrašai, patvirtinantys
vartotojo įmonės finansinių ataskaitų informaciją bei atskiras sąskaitas ir naudojami
vartotojo įmonės ūkinėms operacijoms inicijuoti, registruoti, tvarkyti ir rodyti
ataskaitose; taip pat klaidingų įrašų taisymas ir informacijos perkėlimo į didžiąją
knygą būdas;

d)

kaip į vartotojo įmonės informacinę sistemą patenka kiti nei ūkinės operacijos
įvykiai ir sąlygos, reikšmingi finansinėms ataskaitoms;

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“.
330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“.
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e)

finansinės atskaitomybės procesas vartotojo finansinėms ataskaitoms sudaryti,
įskaitant svarbiausius apskaitinius įvertinimus ir atskleidžiamą informaciją; ir

f)

kontrolės priemonės, taikomos apskaitos įrašams, įskaitant nestandartinius
apskaitos įrašus, naudojamus nepasikartojančioms, neįprastoms ūkinėms
operacijoms ar koregavimams registruoti.

4.

Vartotojo auditoriaus darbo, susijusio su paslaugų organizacijos teikiamomis
paslaugomis, pobūdis ir apimtis priklauso nuo tokių paslaugų pobūdžio bei svarbos
vartotojo įmonei ir jų reikšmės auditui.

5.

Šis TAS netaikomas finansų įstaigų paslaugoms, kurias teikiant tik tvarkomos įmonės
finansų įstaigoje turimos sąskaitos operacijos, kurias įmonė konkrečiai nurodė atlikti,
tokios kaip banko vykdomos atsiskaitomosios sąskaitos operacijos ar maklerio vykdomi
vertybinių popierių sandoriai. Be to, šis TAS netaikomas audituojant ūkines operacijas,
atsirandančias iš investicijų į kitas įmones, tokias kaip bendrijos, akcinės bendrovės ar
bendros įmonės, kai nuosavybės teisės yra traukiamos į apskaitą ir apie jas teikiamos
ataskaitos savininkams.

Įsigaliojimo data
6.

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

Tikslai
7.

Jeigu vartotojo įmonė naudojasi paslaugų organizacijos paslaugomis, vartotojo
auditoriaus tikslai yra šie:
a)

suprasti paslaugų organizacijos teikiamų paslaugų pobūdį bei reikšmę ir jų poveikį
vartotojo įmonės auditui svarbiai vidaus kontrolei taip, kad jis galėtų nustatyti ir
įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką; ir

b)

suplanuoti ir atlikti audito procedūras atsižvelgiant į tą riziką.

Apibrėžtys
8.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

papildomos vartotojo įmonės kontrolės priemonės – kontrolės priemonės, kurios,
kaip sudarydama savo paslaugų planą daro prielaidą paslaugų organizacija, bus
taikomos klientų įmonėse ir kurios, jeigu to reikia kontrolės tikslams pasiekti, yra
nurodytos įmonės sistemos aprašyme;

b)

kontrolės priemonių aprašymo ir rengimo paslaugų organizacijoje ataskaita (šiame
TAS vadinama 1-ojo tipo išvada) – išvada, kurią sudaro:
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c)

i)

paslaugų organizacijos vadovybės parengtas paslaugų organizacijos sistemos,
kontrolės tikslų ir susijusių suplanuotų ir nurodytą dieną įgyvendintų kontrolės
priemonių, aprašymas; ir

ii)

paslaugų auditoriaus išvada, kuria siekiama suteikti pakankamą užtikrinimą ir
kurioje pareiškiama paslaugų auditoriaus nuomonė apie paslaugų organizacijos
sistemos aprašymą, kontrolės tikslus ir susijusias kontrolės priemones ir
kontrolės priemonių modelį tinkamumą nurodytiems kontrolės tikslams
pasiekti;

kontrolės priemonių aprašymo, rengimo ir efektyvumo paslaugų organizacijoje
ataskaita (šiame TAS vadinama 2-ojo tipo išvada) – išvada, kurią sudaro:
i)

paslaugų organizacijos vadovybės parengtas paslaugų organizacijos sistemos,
kontrolės tikslų ir susijusių nurodytą dieną ar per nurodytą laikotarpį suplanuotų
ir įgyvendintų kontrolės priemonių, o kai kuriais atvejais jų efektyvumo per
nurodytą laikotarpį aprašymas; ir

ii)

paslaugų auditoriaus išvada, kuria siekiama suteikti pakankamą užtikrinimą ir
kurią sudaro:
a.

paslaugų auditoriaus nuomonė apie paslaugų organizacijos sistemos
aprašymą, kontrolės tikslus ir susijusias kontrolės priemones, kontrolės
priemonių modelio tinkamumą nurodytiems kontrolės tikslams pasiekti ir
kontrolės priemonių efektyvumą; ir

b.

paslaugų auditoriaus kontrolės priemonių testų ir jų rezultatų aprašymas;

d)

paslaugų auditorius – auditorius, kuris paslaugų organizacijos prašymu pateikia
užtikrinimo ataskaitą apie paslaugų organizacijos kontrolės priemones;

e)

paslaugų organizacija – trečiosios šalies organizacija (arba trečiosios šalies
organizacijos segmentas), teikianti vartotojo įmonėms paslaugas, kurios yra
finansinei atskaitomybei svarbios tų įmonių informacinės sistemos dalis;

f)

paslaugų organizacijos sistema – paslaugų organizacijos suplanuota, įdiegta ir
prižiūrima politika ir procedūros, skirtos vartotojo įmonei teikti paslaugų
auditoriaus išvadoje nurodytas paslaugas;

g)

pagalbinė paslaugų organizacija – paslaugų organizacija, kitos paslaugų
organizacijos naudojama teikti kai kurioms vartotojo įmonei teikiamoms
paslaugoms, kurios yra finansinei atskaitomybei svarbios tų įmonių informacinės
sistemos dalis;

h)

vartotojo auditorius – auditorius, kuris atlieka vartotojo įmonės finansinių ataskaitų
auditą ir teikia apie jas išvadą;
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i)

vartotojo įmonė – įmonė, kuri naudoja paslaugų organizaciją ir kurios finansinės
ataskaitos yra audituojamos.

Reikalavimai
Paslaugų organizacijos teikiamų paslaugų, įskaitant vidaus kontrolę, perpratimas
9.

3
4

Susipažindamas su vartotojo įmone pagal 315-ąjį TAS3, vartotojo auditorius turi suprasti,
kaip vartotojo įmonė naudojasi paslaugų organizacijos teikiamomis paslaugomis vartotojo
įmonės veikloje, įskaitant (žr. A1–A2 dalis):
a)

paslaugų organizacijos teikiamų paslaugų pobūdį, tokių paslaugų reikšmę vartotojo
įmonei, įskaitant jų poveikį vartotojo įmonės vidaus kontrolei (žr. A3–A5 dalis);

b)

tvarkomų ūkinių operacijų, sąskaitų ar finansinės atskaitomybės procesų, kuriems
įtaką daro paslaugų organizacija, pobūdį ir reikšmingumą (žr. A6 dalį);

c)

sąveikos tarp paslaugų organizacijos ir vartotojo įmonės veiklos mastą (žr. A7 dalį);
ir

d)

vartotojo įmonės santykių su paslaugų organizacija pobūdį, įskaitant svarbiausias
sutarčių dėl paslaugų organizacijos veiklos sąlygas (žr. A8–A11 dalis).

10.

Siekdamas suprasti auditui svarbią vidaus kontrolę pagal 315-ąjį TAS4, vartotojo
auditorius turi įvertinti, kaip vartotojo įmonėje planuojamos ir taikomos su paslaugų
organizacijos teikiamomis paslaugomis susijusios kontrolės priemonės, įskaitant paslaugų
organizacijos tvarkomoms ūkinėms operacijoms taikomas kontrolės priemones (žr. A12–
A14 dalis).

11.

Vartotojo auditorius turi nustatyti, ar jis pakankamai suprato paslaugų organizacijos
teikiamų paslaugų pobūdį ir reikšmę bei jų poveikį vartotojo įmonės auditui svarbiai
vidaus kontrolei, kad galėtų aptikti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką.

12.

Jeigu vartotojo auditorius negali gauti pakankamos informacijos iš vartotojo įmonės, jis
turi gauti tokią informaciją atlikdamas vieną ar daugiau šių procedūrų:
a)

gaudamas 1-ojo ar 2-ojo tipo išvadą, jeigu ji rengiama;

b)

per vartotojo įmonę susisiekdamas su paslaugų organizacija, kad gautų konkrečią
informaciją;

c)

apsilankydamas paslaugų organizacijoje ir atlikdamas procedūras, kurios suteiks
reikiamą informaciją apie atitinkamas paslaugų organizacijoje taikomas kontrolės
priemones; arba

315-asis TAS, 11 dalis.
315-asis TAS, 12 dalis.
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d)

pasitelkdamas kitą auditorių procedūroms, kurios suteiks reikiamą informaciją apie
atitinkamas paslaugų organizacijoje taikomas kontrolės priemones, atlikti. (žr. A15–
A20 dalis)

1-ojo ar 2-ojo tipo išvados naudojimas vartotojo auditoriaus supratimui apie paslaugų
organizaciją pagrįsti
13.

14.

Spręsdamas, ar 1-ojo ar 2-ojo tipo išvados suteikti įrodymai yra pakankami ir tinkami,
vartotojo auditorius turi įsitikinti:
a)

paslaugų auditoriaus profesine kompetencija ir nepriklausomumu nuo paslaugų
organizacijos; ir

b)

standartų, kuriais remiantis buvo parengta 1-ojo ar 2-ojo tipo išvada, adekvatumu.
(žr. A21 dalį)

Jeigu vartotojo auditorius numato remtis 1-ojo ar 2-ojo tipo išvada kaip audito įrodymu
savo supratimui apie kontrolės priemonių paslaugų organizacijoje modelį ir įgyvendinimą
patvirtinti, vartotojo auditorius turi:
a)

įvertinti, ar paslaugų organizacijos kontrolės priemonių aprašymas ir modelis yra
vartotojo auditoriaus tikslams tinkamos datos ar laikotarpio;

b)

įvertinti, ar išvadoje esantys įrodymai yra pakankami ir tinkami auditui svarbiai
vartotojo įmonės vidaus kontrolei suprasti; ir

c)

nustatyti, ar paslaugų organizacijos nustatytos papildomos vartotojo įmonės
kontrolės priemonės yra reikalingos vartotojo įmonei ir, jeigu taip, nustatyti, ar
vartotojo įmonė tokias kontrolės priemones suplanavo ir įgyvendino. (žr. A22–A23
dalis)

Reagavimas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką
15.

Atsižvelgdamas į įvertintą riziką pagal 330-ąjį TAS, vartotojo auditorius turi:
a)

nustatyti, ar remiantis vartotojo įmonėje laikomais dokumentais galima gauti
pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl atitinkamų finansinių ataskaitų tvirtinimų;
ir, jeigu ne,

b)

atlikti tolesnes audito procedūras pakankamiems tinkamiems audito įrodymams
gauti ar pasitelkti kitą auditorių tokioms procedūroms paslaugų organizacijoje
atlikti vartotojo auditoriaus vardu. (žr. A24–A28 dalis)

Kontrolės priemonių testai
16.

Jeigu, vertindamas riziką, vartotojo auditorius daro prielaidą, kad paslaugų organizacijos
taikomos kontrolės priemonės yra efektyvios, vartotojo auditorius turi gauti audito
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įrodymų dėl tokių kontrolės priemonių efektyvumo atlikdamas vieną ar daugiau tokių
procedūrų:
a)

gauna 2-ojo tipo išvadą, jeigu ją galima gauti;

b)

paslaugų organizacijoje atlieka atitinkamus kontrolės priemonių testus; arba

c)

pasitelkia kitą auditorių kontrolės priemonių testams paslaugų organizacijoje atlikti
vartotojo auditoriaus vardu. (žr. A29–A30 dalis)

2-ojo tipo išvados naudojimas kaip audito įrodymo, kad paslaugų organizacijos kontrolės
priemonės yra efektyvios
17.

Jeigu pagal 16 dalies a punktą vartotojo auditorius numato naudoti 2-ojo tipo išvadą kaip
audito įrodymą, kad kontrolės priemonės paslaugų organizacijoje yra efektyvios,
vartotojo auditorius turi nustatyti, ar paslaugų auditoriaus išvada suteikia pakankamų
tinkamų audito įrodymų dėl kontrolės priemonių efektyvumo vartotojo auditoriaus rizikos
vertinimui patvirtinti:
a)

įvertindamas, ar paslaugų organizacijos kontrolės priemonių aprašymas, modelis ir
efektyvumas yra vartotojo auditoriaus tikslams tinkamos datos ar laikotarpio;

b)

nustatydamas, ar paslaugų organizacijos nustatytos papildomos vartotojo įmonės
kontrolės priemonės yra svarbios vartotojo įmonei ir, jeigu taip, nustatydamas, ar
vartotojo įmonė tokias kontrolės priemones suplanavo ir įdiegė ir, jeigu taip,
patikrindamas jų efektyvumą;

c)

įvertindamas kontrolės priemonių testų apimamo laikotarpio tinkamumą bei nuo
kontrolės priemonių testų atlikimo praėjusį laikotarpį; ir

d)

įvertindamas, ar paslaugų auditoriaus atlikti kontrolės priemonių testai ir jų
rezultatai, aprašyti paslaugų auditoriaus išvadoje, yra tinkami vartotojo įmonės
finansinių ataskaitų tvirtinimams ir suteikia pakankamų tinkamų audito įrodymų
vartotojo auditoriaus rizikos vertinimui pagrįsti. (žr. A31–A39 dalis)

1-ojo ir 2-ojo tipo išvados, kurios neapima pagalbinės paslaugų organizacijos paslaugų
18.

Jeigu vartotojo auditorius numato panaudoti 1-ojo ar 2-ojo tipo išvadą, kuri neapima
pagalbinės paslaugų organizacijos teikiamų paslaugų, o tokios paslaugos yra svarbios
vartotojo įmonės finansinių ataskaitų auditui, pagalbinės paslaugų organizacijos
paslaugoms vartotojo auditorius turi taikyti šio TAS reikalavimus (žr. A40 dalį).

Su paslaugų organizacijos veikla susijusi apgaulė, įstatymų bei teisės aktų nesilaikymas ir
neištaisyti iškraipymai
19.

Vartotojo auditorius turi paklausti vartotojo įmonės vadovybės, ar paslaugų organizacija
yra pranešusi vartotojo įmonei arba vartotojo įmonė kitais būdais sužinojo apie bet
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kokią vartotojo įmonės finansinėms ataskaitoms įtaką darančią apgaulę, įstatymų ir
teisės aktų nesilaikymo atvejus arba neištaisytus iškraipymus. Vartotojo auditorius turi
įvertinti, kokią įtaką tokie dalykai daro tolesnių audito procedūrų pobūdžiui, atlikimo
laikui ir apimčiai, taip pat jų poveikį vartotojo auditoriaus apibendrinančioms išvadoms
ir vartotojo auditoriaus išvadai (žr. A41 dalį).
Vartotojo auditoriaus išvados parengimas
20.

Vartotojo auditorius turi modifikuoti nuomonę savo išvadoje pagal 705-ąjį TAS5, jeigu jis
negali gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl vartotojo įmonės finansinių ataskaitų
auditui svarbių paslaugų organizacijos teikiamų paslaugų (žr. A42 dalį).

21.

Savo išvadoje, kurioje pateikta nemodifikuota nuomonė, vartotojo auditorius neturi daryti
nuorodos į paslaugų auditoriaus darbą, išskyrus tuos atvejus, kai tai nustatyta pagal
įstatymą ar teisės aktą. Jeigu tokią nuorodą reikalaujama daryti pagal įstatymą ar teisės
aktą, vartotojo auditoriaus išvadoje turi būti nurodoma, kad tokia nuoroda nesumažina
vartotojo auditoriaus atsakomybės už auditoriaus nuomonę (žr. A43 dalį).

22.

Jeigu nuoroda į paslaugų auditoriaus darbą yra svarbi siekiant suprasti vartotojo
auditoriaus nuomonės modifikavimą, vartotojo auditoriaus išvadoje turi būti nurodoma,
kad tokia nuoroda nesumažina vartotojo auditoriaus atsakomybės už tą nuomonę (žr.
A44 dalį).
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Paslaugų organizacijos teikiamų paslaugų, įskaitant vidaus kontrolę, perpratimas
Informacijos šaltiniai (žr. 9 dalį)
A1. Informaciją apie paslaugų organizacijos teikiamų paslaugų pobūdį galima gauti iš įvairių
šaltinių, tokių kaip:

5

•

vartotojo vadovai;

•

sistemos apžvalgos;

•

techniniai vadovai;

•

sutartis ar paslaugos lygio susitarimas tarp vartotojo įmonės ir paslaugų
organizacijos;

•

paslaugų organizacijų, vidaus auditorių ar priežiūros institucijų išvados apie
kontrolės priemones paslaugų organizacijoje;

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“, 6 dalis.
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•

paslaugų auditoriaus išvados, įskaitant laiškus vadovybei, jeigu tokių yra.

A2. Žinios, kurias vartotojo auditorius įgyja dirbdamas su paslaugų organizacija, pavyzdžiui,
atlikdamas kitas audito užduotis, taip pat gali padėti suprasti paslaugų organizacijos
teikiamų paslaugų pobūdį. Tai ypač gali padėti, jeigu paslaugų organizacijos teikiamos
paslaugos ir joms taikomos kontrolės priemonės yra labai standartizuotos.
Paslaugų organizacijos teikiamų paslaugų pobūdis (žr. 9 dalies a punktą)
A3. Vartotojo įmonė gali naudotis paslaugų organizacija, kuri, pavyzdžiui, įformina ūkines
operacijas ir tvarko jų apskaitą ar registruoja ūkines operacijas ir apdoroja susijusius
duomenis. Tokias paslaugas teikiančios paslaugų organizacijos gali būti, pavyzdžiui,
bankų skyriai, kurie investuoja ir valdo išmokų darbuotojams planų ar kitų asmenų turtą;
hipotekos bankai, aptarnaujantys nekilnojamojo turto įkeitimo sutartis; ir taikomųjų
programų paslaugų teikėjai, tiekiantys taikomųjų programų ir technologinės aplinkos
paketus, kuriais naudodamiesi klientai gali tvarkyti finansines ir veiklos ūkines
operacijas.
A4. Auditui svarbių paslaugų organizacijų teikiamų paslaugų pavyzdžiai:
•

vartotojo įmonės apskaitos įrašų tvarkymas;

•

turto valdymas;

•

ūkinių operacijų inicijavimas, registravimas ar tvarkymas, atliekant vartotojo
įmonės agento funkcijas.

Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos
A5. Mažesnės įmonės gali naudotis įvairiomis išorės įmonių teikiamomis apskaitos
paslaugomis – nuo tam tikrų ūkinių operacijų (pvz., su darbo užmokesčiu susijusių
mokesčių mokėjimas) ir jų apskaitos tvarkymo iki jų finansinių ataskaitų rengimo.
Naudojimasis tokia paslaugų organizacija finansinėms ataskaitoms rengti neatleidžia
mažesnės įmonės vadovybės arba, kai tinka, už valdymą atsakingų asmenų nuo
atsakomybės už finansines ataskaitas6.
Paslaugų organizacijos tvarkomų ūkinių operacijų pobūdis ir reikšmingumas (žr. 9 dalies b
punktą)
A6. Paslaugų organizacija gali nustatyti tokią politiką ir procedūras, kurios daro įtaką įmonės
vidaus kontrolei. Ši politika ir procedūros bent iš dalies yra atskirtos nuo vartotojo įmonės
tiek fiziškai, tiek ir veiklos atžvilgiu. Paslaugų organizacijos kontrolės priemonių reikšmė
vartotojo įmonės kontrolės priemonėms priklauso nuo paslaugų organizacijos teikiamų
paslaugų pobūdžio, įskaitant vartotojo įmonės ūkinių operacijų, kurias ji tvarko, pobūdį ir
reikšmingumą. Kai kada paslaugų organizacijos tvarkomos ūkinės operacijos ir sąskaitos,
6

200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“, 4 dalis ir A2–A3 dalys.
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kurioms tai daro įtaką, gali atrodyti nereikšmingos vartotojo įmonės finansinėms
ataskaitoms, tačiau tokių tvarkomų ūkinių operacijų pobūdis gali būti reikšmingas, ir
vartotojo auditorius gali nuspręsti, kad, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina suprasti
taikomas kontrolės priemones.
Sąveikos tarp paslaugų organizacijos ir vartotojo įmonės veiklos mastas (žr. 9 dalies c punktą)
A7. Paslaugų organizacijoje taikomų kontrolės priemonių svarba vartotojo įmonės kontrolės
priemonėms taip pat priklauso nuo paslaugų organizacijos veiklos sąveikos su vartotojo
įmonės veikla. Sąveikos mastas parodo, kokiu mastu vartotojo įmonė gali ir pasirenka
paslaugų organizacijos atliekamiems apdorojimo procesams taikyti efektyvias kontrolės
priemones. Pavyzdžiui, sąveika tarp vartotojo įmonės veiklos ir paslaugų organizacijos
veiklos yra stipri, kai vartotojo įmonė tvirtina ūkines operacijas, o paslaugų organizacija
tvarko tokias operacijas ir jų apskaitą. Tokiomis aplinkybėmis vartotojo įmonei gali būti
praktiška tokioms ūkinėms operacijoms taikyti efektyvias kontrolės priemones. Kita vertus,
jeigu paslaugų organizacija inicijuoja ar nuo pat pradžių registruoja, tvarko ir įtraukia į
apskaitą vartotojo įmonės ūkines operacijas, sąveika tarp šių dviejų organizacijų bus
silpnesnė. Šiomis aplinkybėmis vartotojo įmonė gali neturėti galimybės tokioms ūkinėms
operacijoms taikyti efektyvių kontrolės priemonių vartotojo įmonėje arba gali nuspręsti jų
netaikyti ir pasitikėti paslaugų organizacijoje taikomomis kontrolės priemonėmis.
Santykių tarp vartotojo įmonės ir paslaugų organizacijos pobūdis (žr. 9 dalies d punktą)
A8. Sutartyje ar paslaugos lygio susitarime tarp vartotojo įmonės ir paslaugų organizacijos
gali būti numatyti tokie dalykai, kaip:
•

vartotojo įmonei teikiama informacija ir atsakomybė už ūkinių operacijų, susijusių
su paslaugų organizacijos vykdoma veikla, inicijavimą;

•

priežiūros institucijų reikalavimų dėl tvarkomų registrų formos ar galimybės su
tokiais registrais susipažinti taikymas;

•

jeigu yra, kompensacija vartotojo įmonei paslaugų organizacijai tinkamai
nevykdant savo pareigų;

•

ar paslaugų organizacija parengs išvadą apie jos kontrolės priemones ir, jeigu taip,
ar tai bus 1-ojo ar 2-ojo tipo išvada;

•

ar vartotojo auditorius turi teisę susipažinti su paslaugų organizacijos tvarkomais
vartotojo įmonės apskaitos įrašais ir kita informacija, reikalinga auditui atlikti; ir

•

ar pagal susitarimą vartotojo auditoriui leidžiama tiesiogiai bendrauti su paslaugų
auditoriumi.

A9. Tarp paslaugų organizacijos ir vartotojo įmonės bei tarp paslaugų organizacijos ir
paslaugų auditoriaus yra tiesioginiai santykiai. Šie santykiai nebūtinai sukuria tiesioginius
santykius tarp vartotojo auditoriaus ir paslaugų auditoriaus. Jeigu nėra tiesioginių
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santykių tarp vartotojo auditoriaus ir paslaugų auditoriaus, vartotojo auditorius ir
paslaugų auditorius dažniausiai bendrauja per vartotojo įmonę ir paslaugų organizaciją.
Tarp vartotojo auditoriaus ir paslaugų auditoriaus taip pat gali būti sukurti ir tiesioginiai
santykiai, atsižvelgiant į atitinkamus etikos ir konfidencialumo reikalavimus. Pavyzdžiui,
vartotojo auditorius gali pasitelkti paslaugų auditorių, kad jis vartotojo auditoriaus vardu
atliktų tokias procedūras kaip:
a) paslaugų organizacijoje atliekami kontrolės priemonių testai; arba
b) paslaugų organizacijos tvarkomoms vartotojo įmonės finansinių ataskaitų ūkinėms
operacijoms ir likučiams taikomos pagrindinės procedūros.
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A10. Viešojo sektoriaus įmonių auditoriai dažniausiai turi plačias įstatymų numatytas teises
susipažinti su dokumentais. Tačiau gali būti situacijų, kai tokiomis teisėmis susipažinti su
dokumentais pasinaudoti negalima, pavyzdžiui, jeigu paslaugų organizacija priklauso kitai
jurisdikcijai. Tokiais atvejais viešojo sektoriaus įmonių auditoriui gali prireikti susipažinti
su kitoje jurisdikcijoje taikomais teisės aktais, kad nustatytų, ar galės pasinaudoti
atitinkamomis teisėmis susipažinti su dokumentais. Viešojo sektoriaus auditorius taip pat
gali nustatyti arba prašyti vartotojo įmonės numatyti teises susipažinti su dokumentais bet
kokiuose sutartiniuose susitarimuose tarp vartotojo įmonės ir paslaugų organizacijos.
A11. Viešojo sektoriaus įmonių auditorius taip pat gali pasitelkti kitą auditorių, kad jis atliktų
kontrolės priemonių testus ar pagrindines procedūras, susijusias su įstatymų, teisės aktų ar
kitų reikalavimų laikymusi.
Kontrolės priemonių, susijusių su paslaugų organizacijos teikiamomis paslaugomis, supratimas (žr.
10 dalį)
A12. Vartotojo įmonė gali nustatyti tokias paslaugų organizacijos paslaugoms taikomas
kontrolės priemones, kurias galėtų patikrinti vartotojo auditorius ir kurios suteiktų
galimybę vartotojo auditoriui prieiti prie išvados, kad vartotojo įmonės kontrolės
priemonės kai kurių ar visų susijusių tvirtinimų atžvilgiu yra efektyvios nepriklausomai
nuo paslaugų organizacijoje taikomų kontrolės priemonių. Jeigu, pavyzdžiui, vartotojo
įmonė naudojasi paslaugų organizacija savo ūkinėms operacijoms, susijusioms su
darbuotojų atlyginimais, tvarkyti, gaunamai ir teikiamai su darbuotojų atlyginimais
susijusiai informacijai vartotojo įmonė gali nustatyti atitinkamas kontrolės priemones,
kurias taikant būtų galima nustatyti reikšmingus iškraipymus ar užkirsti jiems kelią.
Tokios kontrolės priemonės gali būti:
•

paslaugų organizacijai teikiamų duomenų palyginimas su informaciniais
pranešimais, gaunamais iš paslaugų organizacijos apdorojus duomenis;

•

atlyginimų sumų imties perskaičiavimas, tikrinant apskaičiavimo tikslumą, ir
bendros atlyginimų sumos peržiūra, siekiant įsitikinti, ar ji logiška.
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A13. Šiuo atveju vartotojo auditorius gali atlikti vartotojo įmonės atlyginimų tvarkymui
taikomų kontrolės priemonių testus, kurie suteiktų vartotojo auditoriui pagrindą padaryti
išvadą, kad su atlyginimų ūkinėmis operacijomis susijusių tvirtinimų atžvilgiu vartotojo
įmonės kontrolės priemonės yra efektyvios.
A14. Kaip nurodyta 315-ajame TAS7, vartotojo auditorius gali nuspręsti, kad tam tikros rizikos
atžvilgiu gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų vien tik atliekant pagrindines
procedūras yra neįmanoma ar nepraktiška. Tokia rizika gali būti susijusi su netiksliu ar
nebaigtu registravimu, kai registruojamos įprastos ir svarbios ūkinių operacijų grupės ir
sąskaitų likučiai, kuriuos dėl jų charakteristikų dažnai galima tvarkyti automatizuotai,
atliekant mažai rankinių veiksmų ar apsieinant visiškai be jų. Tokios automatizuotą
tvarkymą leidžiančios charakteristikos gali ypač pasireikšti tais atvejais, kai vartotojo
įmonė naudojasi paslaugų organizacijomis. Tokiais atvejais vartotojo įmonės taikomos
tokios rizikos kontrolės priemonės yra svarbios auditui ir vartotojo auditorius privalo
tokias kontrolės priemones suprasti ir jas įvertinti pagal šio TAS 9 bei 10 dalis.
Tolesnės procedūros, kai iš vartotojo įmonės negalima gauti pakankamai informacijos (žr. 12
dalį)
A15. Vartotojo auditoriaus sprendimui dėl to, kokią 12 dalyje numatytą procedūrą ar jų derinį
pasirinkti, norint gauti informaciją, kurios pagrindu jis galėtų nustatyti ir įvertinti
reikšmingo iškraipymo riziką, atsirandančią vartotojo įmonei naudojantis paslaugų
organizacija, įtaką daro tokie dalykai kaip:
•

vartotojo įmonės ir paslaugų organizacijos dydis;

•

vartotojo įmonėje atliekamų ūkinių operacijų
organizacijos teikiamų paslaugų sudėtingumas;

•

paslaugų organizacijos vieta (pvz., vartotojo auditorius gali nuspręsti pasitelkti kitą
auditorių, kuris atliktų procedūras paslaugų organizacijoje vartotojo auditoriaus
vardu, jeigu paslaugų organizacija yra nutolusioje vietovėje);

•

tai, ar tikimasi, kad procedūra (-os) veiksmingai suteiks vartotojo auditoriui
pakankamų tinkamų audito įrodymų; ir

•

santykių tarp vartotojo įmonės ir paslaugų organizacijos pobūdis.

sudėtingumas ir

paslaugų

A16. Paslaugų organizacija gali įpareigoti paslaugų auditorių pateikti išvadą apie jos kontrolės
priemonių aprašymą ir modelį (1-ojo tipo išvada) arba apie jos kontrolės priemonių
aprašymą ir modelį bei jų efektyvumą (2-ojo tipo išvada). 1-ojo arba 2-ojo tipo išvados
gali būti parengtos pagal [siūlomą] 3402-ąjį Tarptautinį užtikrinimo užduočių standartą
(TUUS)8 arba pagal įgaliotos ar pripažintos standartus nustatančios organizacijos

7
8

315-asis TAS, 30 dalis.
[Siūlomas] 3402-asis TUUS „Užtikrinimo ataskaitos apie kontrolės priemones trečiosios šalies paslaugų organizacijoje“.
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nustatytus standartus (juose šios išvados gali būti vadinamos kitaip, pvz., A ar B tipo
išvadomis).
A17. Galimybė gauti 1-ojo ar 2-ojo tipo išvadą dažniausiai priklauso nuo to, ar pagal sutartį
tarp paslaugų organizacijos ir vartotojo įmonės yra numatyta, kad paslaugų organizacija
tokią išvadą pateiks. Paslaugų organizacija taip pat gali pasirinkti praktiniais sumetimais
rengti 1-ojo ar 2-ojo tipo išvadą vartotojo įmonėms. Tačiau kai kuriais atvejais vartotojo
įmonės gali neturėti galimybės gauti 1-ojo ar 2-ojo tipo išvados.
A18. Kai kuriomis aplinkybėmis vartotojo įmonė gali perduoti savo vieną ar daugiau svarbių
verslo padalinių ar funkcijų, tokių kaip visa mokesčių planavimo ir atitikties funkcija,
finansai ir apskaita ar kontrolės vykdymo funkcija, vienai ar daugiau paslaugų
organizacijų. Kadangi tokiomis aplinkybėmis parengti išvados apie paslaugų
organizacijos kontrolės priemones gali būti neįmanoma, apsilankyti paslaugų
organizacijoje vartotojo auditoriui gali būti pati veiksmingiausia procedūra, siekiant
suprasti paslaugų organizacijoje taikomas kontrolės priemones, kadangi, tikėtina, kad
vartotojo įmonės vadovybė tiesiogiai bendrauja su paslaugų organizacijos vadovybe.
A19. Procedūroms, kurios suteiks reikiamą informaciją apie atitinkamas paslaugų
organizacijoje taikomas kontrolės priemones, atlikti galima pasitelkti kitą auditorių. Jeigu
1-ojo ar 2-ojo tipo išvada yra pateikta, vartotojo auditorius gali pasitelkti paslaugų
auditorių šioms procedūroms atlikti, kadangi paslaugų auditorius palaiko santykius su
paslaugų organizacija. Vartotojo auditoriui, kuris naudojasi kito auditoriaus darbu, gali
būti naudingos 600-ajame TAS9 pateiktos gairės, kadangi jos yra susijusios su kito
auditoriaus pažinimu (įskaitant auditoriaus nepriklausomumą ir jo profesinę
kompetenciją), dalyvavimu kitam auditoriui planuojant darbo pobūdį, apimtį ir jo
atlikimo laiką, vertinant gautų audito įrodymų pakankamumą ir tinkamumą.
A20. Vartotojo įmonė gali naudotis paslaugų organizacija, kuri savo ruožtu naudojasi pagalbine
paslaugų organizacija siekdama teikti tam tikras paslaugas, kurios yra vartotojo įmonės
informacinės sistemos, svarbios finansinei atskaitomybei, dalis. Pagalbinė paslaugų
organizacija gali būti nuo paslaugų organizacijos nepriklausanti arba su paslaugų
organizacija susijusi įmonė. Vartotojo auditoriui gali prireikti apsvarstyti pagalbinėje
paslaugų organizacijoje taikomas kontrolės priemones. Tais atvejais, kai naudojamos viena
ar daugiau pagalbinių paslaugų organizacijų, sąveika tarp vartotojo įmonės veiklos ir
paslaugų organizacijos veiklos praplečiama ir apima sąveiką tarp vartotojo įmonės,
paslaugų organizacijos ir pagalbinių paslaugų organizacijų. Šios sąveikos mastas, taip pat
paslaugų organizacijos ir pagalbinių paslaugų organizacijų tvarkomų ūkinių operacijų
pobūdis bei reikšmingumas yra svarbiausi veiksniai, į kuriuos vartotojo auditorius turi
atsižvelgti nustatydamas paslaugų organizacijos ir pagalbinių paslaugų organizacijų
kontrolės priemonių svarbą vartotojo įmonės kontrolės priemonėms.

9

600-ojo TAS „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“ 2 dalyje teigiama:
„Atsižvelgiant į aplinkybes šis TAS gali būti naudingas auditoriui, kai, atlikdamas finansinių ataskaitų, kurios nėra grupės finansinės
ataskaitos, auditą, toks auditorius pasitelkia kitus auditorius …“. Taip pat žr. 600-ojo TAS 19 dalį.

15

AUDITO SVARSTYMAI, SUSIJĘ SU PASLAUGŲ ORGANIZACIJĄ
NAUDOJANČIA ĮMONE

1-ojo ar 2-ojo tipo išvados naudojimas vartotojo auditoriaus supratimui apie paslaugų
organizaciją pagrįsti (žr. 13–14 dalis)
A21. Vartotojo auditorius gali teikti paklausimus apie paslaugų auditorių jo profesinei
organizacijai arba kitiems auditoriams ir pasidomėti, ar paslaugų auditoriaus veiklą
prižiūri priežiūros institucijos. Paslaugų auditorius gali užsiimti praktika kitai jurisdikcijai
priklausančioje įmonėje, kurioje, teikiant išvadą apie paslaugų organizacijoje taikomas
kontrolės priemones, laikomasi kitokių standartų; vartotojo auditorius gali gauti
informacijos apie paslaugų auditoriaus taikomus standartus iš standartus nustatančios
organizacijos.
A22. Kartu su informacija apie vartotojo įmonę 1-ojo ar 2-ojo tipo išvada gali padėti vartotojo
auditoriui suprasti:
a)

tuos paslaugų organizacijos kontrolės priemonių aspektus, kurie gali daryti įtaką
vartotojo įmonės ūkinių operacijų tvarkymui, įskaitant tai, kaip naudojamasi
pagalbinėmis paslaugų organizacijomis;

b)

per paslaugų organizaciją einančių svarbių ūkinių operacijų srautą, kad galėtų
nustatyti ūkinių operacijų srauto vietas, kuriose gali atsirasti reikšmingi vartotojo
įmonės finansinių ataskaitų iškraipymai;

c)

paslaugų organizacijos kontrolės tikslus, kurie yra svarbūs vartotojo įmonės
finansinių ataskaitų tvirtinimams; ir

d)

ar paslaugų organizacijos kontrolės priemonės yra tinkamai suplanuotos ir
įgyvendintos, kad galėtų nustatyti apdorojimo klaidas, dėl kurių vartotojo įmonės
finansinėse ataskaitose galėtų atsirasti reikšmingų iškraipymų, ar galėtų užkirsti
joms kelią.

1-ojo ar 2-ojo tipo išvada gali padėti vartotojo auditoriui gauti pakankamai informacijos,
kad jis galėtų nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką. Tačiau 1-ojo tipo išvada
nepateikia jokių įrodymų dėl atitinkamų kontrolės priemonių efektyvumo.
A23. Tam tikros datos ar tam tikro laikotarpio, kuris neįeina į vartotojo įmonės ataskaitinį
laikotarpį, 1-ojo ar 2-ojo tipo išvada gali padėti vartotojo auditoriui preliminariai
susipažinti su paslaugų organizacijoje įgyvendintomis kontrolės priemonėmis, jeigu kartu
su tokia išvada pateikiama papildoma einamoji informacija iš kitų šaltinių. Jeigu paslaugų
organizacijos taikomų kontrolės priemonių aprašymo data arba laikotarpis yra prieš
audituojamo laikotarpio pradžią, vartotojo auditorius gali atlikti procedūras 1-ojo ar 2-ojo
tipo išvados informacijai atnaujinti, tokias kaip:
•

aptarti paslaugų organizacijoje įvykusius pokyčius
darbuotojais, kurie galėtų apie tokius pokyčius žinoti;

•

peržiūrėti paslaugų
korespondenciją; arba

organizacijos
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•

aptarti pokyčius su paslaugų organizacijos darbuotojais.

Reagavimas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką (žr. 15 dalį)
A24. Ar naudojantis paslaugų organizacija padidėja vartotojo įmonės reikšmingo iškraipymo
rizika, priklauso nuo teikiamų paslaugų pobūdžio ir nuo tokioms paslaugoms taikomų
kontrolės priemonių; tam tikrais atvejais naudojantis paslaugų organizacija vartotojo
įmonės reikšmingo iškraipymo rizika gali sumažėti, ypač jeigu pati vartotojo įmonė neturi
pakankamos profesinės patirties tam tikrai veiklai vykdyti, pavyzdžiui, inicijuoti, tvarkyti
ir registruoti ūkines operacijas, arba neturi atitinkamų išteklių (pvz., IT sistemos).
A25. Jeigu paslaugų organizacija tvarko reikšmingus vartotojo įmonės apskaitos registrus,
vartotojo auditoriui gali prireikti tiesiogiai susipažinti su tokiais registrais, kad jis gautų
pakankamų tinkamų audito įrodymų, susijusių su tokiems registrams taikomų kontrolės
priemonių veikimu, arba pagrįsti tokiuose registruose užfiksuotas ūkines operacijas ir
likučius, arba atlikti ir viena, ir kita. Susipažinti su registrais vartotojo auditorius gali arba
juos fiziškai patikrindamas paslaugų organizacijos patalpose, arba peržiūrėdamas
elektroniškai tvarkomus registrus vartotojo įmonėje ar kitoje vietoje, arba ir ten, ir ten.
Peržiūrėdamas registrus tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis, vartotojo auditorius gali
gauti įrodymų apie paslaugų organizacijos taikomų kontrolės priemonių tinkamumą,
siekiant užtikrinti vartotojo įmonės duomenų, už kuriuos paslaugų organizacija atsakinga,
baigtumą ir vientisumą.
A26. Nustatydamas audito įrodymų, kuriuos norėtų gauti apie vartotojo įmonės vardu paslaugų
organizacijos traukiamo į apskaitą turto likučius ar atliekamas ūkines operacijas, pobūdį ir
apimtį, vartotojo auditorius gali nuspręsti taikyti tokias procedūras:
a)

tikrinti vartotojo įmonės tvarkomus registrus ir dokumentus: šio įrodymų šaltinio
patikimumas priklauso nuo vartotojo įmonės turimų apskaitos įrašų ir patvirtinančių
dokumentų pobūdžio ir apimties. Kai kuriais atvejais vartotojo įmonė gali neturėti
atskirų detalių apskaitos registrų ar tam tikrų jos vardu atliktų ūkinių operacijų
dokumentų;

b)

tikrinti paslaugų organizacijos tvarkomus registrus ir dokumentus: vartotojo
auditoriaus teisė susipažinti su paslaugų organizacijos registrais gali būti numatyta
sutartyje tarp vartotojo įmonės ir paslaugų organizacijos. Vartotojo auditorius taip
pat gali pasitelkti kitą auditorių, kuris jo vardu susipažintų su paslaugų
organizacijos tvarkomais vartotojo įmonės registrais;

c)

iš paslaugų organizacijos gauti patvirtinimus apie sąskaitų likučius ir ūkines
operacijas: jeigu vartotojo įmonė tvarko atskirus sąskaitų likučių ir ūkinių operacijų
registrus, vartotojo įmonės registrų patvirtinimas iš paslaugų organizacijos gali būti
patikimu audito įrodymu dėl tokių ūkinių operacijų ar turto buvimo. Pavyzdžiui,
jeigu naudojamasi keliomis paslaugų organizacijomis, tokiomis kaip investicijų
valdytojas ir saugotojas, ir šios paslaugų organizacijos tvarko apskaitą atskirai,
vartotojo auditorius gali gauti patvirtinimą apie tokius likučius iš šių organizacijų,
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kad tokią informaciją galėtų palyginti su atskirai tvarkomais vartotojo įmonės
apskaitos registrais.
Jeigu vartotojo įmonė atskirai netvarko savo apskaitos registrų, paslaugų
organizacijos patvirtinimuose pateikta informacija tik parodo, kas atsispindi
paslaugų organizacijos sudaromuose apskaitos dokumentuose. Todėl atskirai paimti
tokie patvirtinimai nėra patikimas audito įrodymas. Šiomis aplinkybėmis vartotojo
auditorius gali svarstyti, ar galima būtų rasti alternatyvų nepriklausomų įrodymų
šaltinį;
d)

atlikti vartotojo įmonės tvarkomų registrų ar iš paslaugų organizacijos gautų
ataskaitų analitines procedūras: tokių analitinių procedūrų veiksmingumas gali
skirtis priklausomai nuo tvirtinimų, jam daro įtaką ir galimos gauti informacijos
apimtis ir detalumas.

A27. Kitas auditorius gali atlikti savo pobūdžiu pagrindines procedūras už vartotojo auditorius.
Tokios užduoties metu kitas auditorius gali atlikti procedūras pagal susitarimą tarp
vartotojo įmonės ir vartotojo auditoriaus bei tarp paslaugų organizacijos ir jos paslaugų
auditoriaus. Pastebėjimus, gautus kitam auditoriui atlikus procedūras, peržiūri vartotojo
auditorius, norėdamas nustatyti, ar tokie pastebėjimai gali būti laikomi pakankamais
tinkamais audito įrodymais. Be to, vyriausybės institucijos ar sutartimi pagrįsti
susitarimai gali numatyti reikalavimus paslaugų auditoriui atlikti nustatytas procedūras,
kurios savo pobūdžiu būtų pagrindinės procedūros. Rezultatus, gautus tokias privalomas
procedūras taikant paslaugų organizacijos tvarkomiems sąskaitų likučiams ir ūkinėms
operacijoms, vartotojo auditoriai gali panaudoti kaip dalį audito įrodymų auditoriaus
nuomonei pagrįsti. Šiomis aplinkybėmis, prieš pradedant atlikti procedūras, vartotojo
auditoriui ir paslaugų auditoriui gali būti pravartu susitarti dėl audito dokumentavimo ar
galimybės vartotojo auditoriui susipažinti su audito dokumentais.
A28. Tam tikromis aplinkybėmis, ypač jeigu vartotojo įmonė perduoda tam tikras ar visas savo
finansines funkcijas vykdyti paslaugų organizacijai, vartotojo auditorius gali susidurti su
situacija, kai didelė audito įrodymų dalis yra paslaugų organizacijoje. Vartotojo auditoriui
ar kitam auditoriui jo vardu gali prireikti atlikti pagrindines procedūras paslaugų
organizacijoje. Paslaugų auditorius gali parengti 2-ojo tipo išvadą, be to, gali atlikti
pagrindines procedūras vartotojo auditoriaus vardu. Kito auditoriaus dalyvavimas nedaro
įtakos vartotojo auditoriaus pareigai surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais
remiantis galima būtų tinkamai pagrįsti vartotojo auditoriaus nuomonę. Todėl vartotojo
auditoriaus vertinimas, ar buvo surinkta pakankamų tinkamų audito įrodymų ir ar
vartotojo auditoriui reikia atlikti tolesnes pagrindines procedūras, priklauso nuo to, ar
vartotojo auditorius pats dalyvavo arba turi įrodymų apie vadovavimą kito auditoriaus
atliktoms pagrindinėms procedūroms, jų priežiūrą ir atlikimą.
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Kontrolės priemonių testai (žr. 16 dalį)
A29. Pagal 330-ąjį TAS10 vartotojo auditorius tam tikromis aplinkybėmis privalo parengti ir
atlikti kontrolės priemonių testus, kad surinktų pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl
atitinkamų kontrolės priemonių efektyvumo. Paslaugų organizacijai šis reikalavimas
taikomas, kai:
a)

vertindamas reikšmingo iškraipymo riziką, vartotojo auditorius tikisi, kad paslaugų
organizacijoje taikomos kontrolės priemonės yra efektyvios (t. y. nustatydamas
pagrindinių procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, vartotojo auditorius ketina
pasitikėti paslaugų organizacijos taikomų kontrolės priemonių efektyvumu); arba

b)

pagrindinės procedūros atskirai arba kartu su vartotojo įmonės kontrolės priemonių
efektyvumo testais negali suteikti pakankamų tinkamų audito įrodymų tvirtinimų
lygmeniu.

A30. Jeigu 2-ojo tipo išvada nebuvo parengta, vartotojo auditorius gali per vartotojo įmonę
kreiptis į paslaugų organizaciją ir prašyti, kad paslaugų auditorius būtų pasamdytas
parengti 2-ojo tipo išvadą, kurią rengiant būtų atlikti atitinkamų kontrolės priemonių
efektyvumo testai, arba vartotojo auditorius gali pasitelkti kitą auditorių, kad paslaugų
organizacijoje šis atliktų procedūras tų kontrolės priemonių efektyvumui patikrinti.
Vartotojo auditorius taip pat gali apsilankyti paslaugų organizacijoje ir atlikti atitinkamų
kontrolės priemonių testus, jeigu paslaugų organizacija su tuo sutinka. Vartotojo
auditoriaus rizikos vertinimas yra grindžiamas visais įrodymais, gautais remiantis kito
auditoriaus darbu ir vartotojo auditoriaus procedūromis.
2-ojo tipo išvados naudojimas kaip audito įrodymo, kad paslaugų organizacijos kontrolės
priemonės yra efektyvios (žr. 17 dalį)
A31. 2-ojo tipo išvada gali būti skirta kelių skirtingų vartotojo auditorių poreikiams tenkinti;
todėl paslaugų auditoriaus išvadoje aptarti kontrolės priemonių testai ir jų rezultatai gali
nebūti tinkami reikšmingiems vartotojo įmonės finansinių ataskaitų tvirtinimams.
Atitinkami kontrolės priemonių testai ir rezultatai vertinami siekiant įsitikinti, kad
paslaugų auditoriaus išvada suteikia pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl vartotojo
auditoriaus rizikos vertinimą pagrindžiančių kontrolės priemonių efektyvumo. Tai
darydamas vartotojo auditorius gali įvertinti tokius veiksnius:

10

a)

kontrolės priemonių testų apimamas laikotarpis ir nuo kontrolės priemonių testų
atlikimo praėjęs laikotarpis;

b)

paslaugų auditoriaus darbo apimtis ir audituotos paslaugos bei procesai, tikrintos
kontrolės priemonės ir atlikti testai, kaip tikrintos kontrolės priemonės siejasi su
vartotojo įmonės kontrolės priemonėmis; ir

330-asis TAS, 8 dalis.
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c)

tokių kontrolės priemonių testų rezultatai ir paslaugų auditoriaus nuomonė apie
kontrolės priemonių efektyvumą.

A32. Kuo trumpesnis konkretaus testo apimamas laikotarpis ir ilgesnis nuo testo atlikimo
praėjęs laikas, tuo mažiau audito įrodymų toks testas gali suteikti apie tam tikrus
tvirtinimus. Lygindamas 2-ojo tipo išvados apimamą laikotarpį su vartotojo įmonės
finansinės atskaitomybės laikotarpiu, vartotojo auditorius gali padaryti išvadą, kad 2-ojo
tipo išvada suteikia mažiau audito įrodymų, jeigu 2-ojo tipo išvados apimamas laikotarpis
mažai sutampa su laikotarpiu, kurį audituodamas vartotojo auditorius ketina remtis
pateikta išvada. Tokiu atveju papildomų audito įrodymų gali suteikti 2-ojo tipo išvada,
apimanti ankstesnį ar paskesnį laikotarpius. Kitais atvejais vartotojo auditorius gali
nuspręsti, kad būtina atlikti ar pasitelkti kitą auditorių atlikti kontrolės priemonių testus
paslaugų organizacijoje, kad gautų pakankamų tinkamų audito įrodymų apie tokių
kontrolės priemonių efektyvumą.
A33. Vartotojo auditoriui taip pat gali prireikti surinkti papildomų audito įrodymų dėl
reikšmingų atitinkamų kontrolės priemonių pokyčių, įvykusių paslaugų organizacijoje
kitu nei 2-ojo tipo išvados apimamu laikotarpiu, arba nustatyti, kokios papildomos audito
procedūros turėtų būti atliktos. Nustatant, kokius papildomus audito įrodymus reikėtų
surinkti apie paslaugų organizacijos kontrolės priemones, taikytas kitu nei paslaugų
auditoriaus išvados apimamu laikotarpiu, gali būti atsižvelgiama į tokius veiksnius:
•

įvertintos reikšmingo iškraipymo tvirtinimų lygmeniu rizikos svarba;

•

konkrečios kontrolės priemonės, kurios buvo testuojamos tarpiniu laikotarpiu, ir
reikšmingi nuo jų testavimo įvykę pokyčiai, įskaitant informacinės sistemos,
procesų ir darbuotojų pasikeitimus;

•

gautų audito įrodymų apie tų kontrolės priemonių efektyvumą apimtis;

•

likusio laikotarpio trukmė;

•

kokiu mastu vartotojo auditorius ketina sumažinti tolesnių pagrindinių procedūrų
kiekį dėl to, kad pasikliauja kontrolės priemonėmis; ir

•

kontrolės aplinkos ir kontrolės priemonių stebėsenos, taikomos vartotojo įmonėje,
veiksmingumas.

A34. Papildomų audito įrodymų galima gauti, pavyzdžiui, kontrolės priemonių testus atlikus ir
likusiai laikotarpio daliai arba atliekant vartotojo įmonės kontrolės priemonių stebėsenos
testus.
A35. Jeigu paslaugų auditoriaus tikrinamas laikotarpis visiškai nesutampa su vartotojo įmonės
finansinės atskaitomybės laikotarpiu, vartotojo auditorius negalės tokių testų pagrindu
padaryti išvados, kad vartotojo įmonės kontrolės priemonės yra efektyvios, kadangi jie
nesuteikia einamojo audito laikotarpio įrodymų apie tokių kontrolės priemonių
efektyvumą, nebent atliekamos kitos procedūros.
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A36. Tam tikromis aplinkybėmis paslaugų organizacijos paslaugos gali būti suplanuotos
remiantis prielaida, kad tam tikras kontrolės priemones įgyvendins vartotojo įmonė.
Pavyzdžiui, paslauga gali būti suplanuota remiantis prielaida, kad vartotojo įmonė taiko
atitinkamas kontrolės priemones, pagal kurias yra tvirtinamos ūkinės operacijos prieš
perduodant jas tvarkyti paslaugų organizacijai. Tokiu atveju paslaugų organizacijos
kontrolės priemonių aprašyme gali būti aprašytos ir papildomos vartotojo įmonės
kontrolės priemonės. Vartotojo auditorius įvertina, ar papildomos vartotojo įmonės
kontrolės priemonės turi reikšmės vartotojo įmonei teikiamoms paslaugoms.
A37. Jeigu vartotojo auditorius mano, kad paslaugų auditoriaus išvada negali suteikti
pakankamų tinkamų audito įrodymų, pavyzdžiui, jeigu paslaugų auditoriaus išvadoje nėra
paslaugų auditoriaus kontrolės priemonių testų ir jų rezultatų aprašymo, vartotojo
auditorius gali papildyti savo žinias apie paslaugų auditoriaus procedūras ir
apibendrinančias išvadas per vartotojo įmonę kreipdamasis į paslaugų organizaciją ir
prašydamas galimybės su paslaugų auditoriumi aptarti paslaugų auditoriaus darbo apimtį
ir rezultatus. Be to, jeigu vartotojo auditoriui atrodo būtina, vartotojo auditorius per
vartotojo įmonę gali kreiptis į paslaugų organizaciją ir prašyti, kad paslaugų auditorius
atliktų procedūras paslaugų organizacijoje. Kitais atvejais tokias procedūras gali atlikti
vartotojo auditorius arba kitas auditorius vartotojo auditoriaus prašymu.
A38. Paslaugų auditoriaus 2-ojo tipo išvadoje nurodomi testų rezultatai, įskaitant išimtis ir kitą
informaciją, kuri gali daryti įtaką vartotojo auditoriaus apibendrinančioms išvadoms.
Paslaugų auditoriaus nurodytos išimtys arba modifikuota nuomonė paslaugų auditoriaus
2-ojo tipo išvadoje automatiškai nereiškia, kad paslaugų auditoriaus 2-ojo tipo išvada
nebus naudinga reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimui atliekant vartotojo įmonės
finansinių ataskaitų auditą. Atvirkščiai, vertindamas paslaugų auditoriaus atliktus
kontrolės priemonių testus, vartotojo auditorius atsižvelgia į paslaugų auditoriaus 2-ojo
tipo išvadoje nurodytas išimtis ir dalyką, dėl kurio nuomonė buvo modifikuota.
Vertindamas išimtis ir dalyką, dėl kurio nuomonė buvo modifikuota, vartotojo auditorius
tai gali aptarti su paslaugų auditoriumi. Toks bendravimas gali vykti, tik jeigu vartotojo
įmonė kreipiasi į paslaugų organizaciją ir gauna paslaugų organizacijos leidimą tokiam
bendravimui.
Informavimas apie audito metu nustatytus vidaus kontrolės trūkumus
A39. Vartotojo auditorius privalo laiku raštu informuoti tiek vadovybę, tiek už valdymą
atsakingus asmenis apie svarbiausius audito metu nustatytus trūkumus11. Vartotojo
auditorius taip pat privalo laiku informuoti atitinkamo atsakomybės lygio vadovybę apie
kitus audito metu nustatytus vidaus kontrolės trūkumus, kurie, profesiniu auditoriaus
sprendimu, yra pakankamai svarbūs, kad būtų verti vadovybės dėmesio12. Dalykai,
kuriuos audito metu gali nustatyti vartotojo auditorius bei apie juos informuoti vadovybę
ir už valdymą atsakingus asmenis, gali būti:

11
12

265-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus“, 9–10 dalys.
265-asis TAS, 10 dalis.
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kontrolės priemonių stebėsena, kurią vartotojo įmonė gali įgyvendinti, įskaitant
procedūras, nustatytas gavus 1-ojo ar 2-ojo tipo išvadas;

•

atvejai, kai papildomos vartotojo įmonės kontrolės priemonės yra nurodytos 1-ojo
ar 2-ojo tipo išvadoje, tačiau neįgyvendintos vartotojo įmonėje; ir

•

kontrolės priemonės, kurios gali būti reikalingos paslaugų organizacijoje, tačiau
kurios, atrodo, neįgyvendintos arba nebuvo konkrečiai nurodytos 2-ojo tipo
išvadoje.

1-ojo ir 2-ojo tipo išvados, kurios neapima pagalbinės paslaugų organizacijos paslaugų (žr. 18
dalį)
A40. Jeigu paslaugų organizacija naudoja pagalbinę paslaugų organizaciją, paslaugų
auditoriaus išvadoje, aprašant paslaugų organizacijos sistemą ir paslaugų auditoriaus
užduoties apimtį, gali būti nurodyti arba nenurodyti atitinkami pagalbinės paslaugų
organizacijos kontrolės priemonių tikslai ir susijusios kontrolės priemonės. Šie du išvados
rengimo būdai vadinami atitinkamai apimančiu ir neapimančiu būdu. Jeigu 1-ojo ar 2-ojo
tipo išvadoje pagalbinės paslaugų organizacijos kontrolės priemonės neaprašomos, o
pagalbinės paslaugų organizacijos teikiamos paslaugos yra svarbios vartotojo įmonės
finansinių ataskaitų auditui, pagalbinės paslaugų organizacijos atžvilgiu vartotojo
auditorius turi taikyti šio TAS reikalavimus. Vartotojo auditoriaus darbo, susijusio su
pagalbinės paslaugų organizacijos teikiamomis paslaugomis, pobūdis ir apimtis priklauso
nuo tokių paslaugų pobūdžio bei svarbos vartotojo įmonei ir tokių paslaugų reikšmės
auditui. 9 dalyje nurodyto reikalavimo taikymas padeda vartotojo auditoriui nustatyti
pagalbinės paslaugų organizacijos poveikį ir atliktino darbo pobūdį bei apimtį.
Su paslaugų organizacijos veikla susijusi apgaulė, įstatymų bei teisės aktų nesilaikymas ir
neištaisyti iškraipymai (žr. 19 dalį)
A41. Pagal sutarties su vartotojų įmonėmis sąlygas paslaugų organizacija gali būti įpareigota
atskleisti atitinkamoms vartotojų įmonėms visus su paslaugų organizacijos vadovybe ar
darbuotojais siejamus apgaulės, įstatymų ir kitų teisės aktų nesilaikymo atvejus ar
neištaisytus iškraipymus. Kaip nustatyta 19 dalyje, vartotojo auditorius pasiteirauja
vartotojo įmonės vadovybės, ar paslaugų organizacija yra informavusi apie bet kokius
tokius atvejus, ir įvertina, ar kokie nors paslaugų organizacijos pranešti dalykai daro įtaką
tolesnių vartotojo auditoriaus atliekamų audito procedūrų pobūdžiui, atlikimo laikui ar
apimčiai. Tam tikromis aplinkybėmis, kad galėtų tai įvertinti, vartotojo auditoriui gali
prireikti papildomos informacijos ir jis gali pareikalauti vartotojo įmonės kreiptis į
paslaugų organizaciją, kad gautų tokią reikiamą informaciją.
Vartotojo auditoriaus išvados parengimas (žr. 20 dalį)
A42. Jeigu vartotojo auditorius negali gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl paslaugų
organizacijos teikiamų vartotojo įmonės finansinių ataskaitų auditui svarbių paslaugų, yra
apribojama audito apimtis. Tai gali būti atvejai, kai:
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•

vartotojo auditorius negali pakankamai suprasti paslaugų organizacijos teikiamų
paslaugų ir neturi pagrindo, kuriuo remdamasis galėtų nustatyti ir įvertinti
reikšmingo iškraipymo riziką;

•

vertindamas riziką, vartotojo auditorius remiasi prielaida, kad paslaugų
organizacijos kontrolės priemonės yra efektyvios, tačiau jis negali gauti pakankamų
tinkamų audito įrodymų dėl tų kontrolės priemonių efektyvumo; arba

•

pakankamų tinkamų audito įrodymų galima gauti tik iš paslaugų organizacijoje
laikomų registrų, tačiau vartotojo auditorius negali tiesiogiai susipažinti su tokiais
registrais.

Vartotojo auditorius gali pareikšti sąlyginę nuomonę arba atsisakyti ją pareikšti
priklausomai nuo vartotojo auditoriaus apibendrinančios išvados dėl to, ar galimas
poveikis finansinėms ataskaitoms yra reikšmingas, ar paplitęs.
Nuoroda į paslaugų auditoriaus darbą (žr. 21–22 dalis)
A43. Kai kuriais atvejais įstatyme ar teisės akte gali būti reikalaujama vartotojo auditoriaus
išvadoje daryti nuorodą į paslaugų auditoriaus darbą, pavyzdžiui, siekiant skaidrumo
viešajame sektoriuje. Tokiomis aplinkybėmis, prieš darant tokią nuorodą, vartotojo
auditoriui gali prireikti gauti paslaugų auditoriaus sutikimą.
A44. Tai, kad vartotojo įmonė naudoja paslaugų organizaciją, nekeičia vartotojo auditoriaus
pareigos pagal TAS surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais remiantis būtų
galima tinkamai pagrįsti vartotojo auditoriaus nuomonę. Todėl vartotojo auditorius
nedaro nuorodos į paslaugų auditoriaus išvadą kaip vartotojo auditoriaus nuomonės apie
vartotojo įmonės finansines ataskaitas dalinį pagrindą. Tačiau jeigu vartotojo auditorius
pareiškia modifikuotą nuomonę dėl modifikuotos nuomonės paslaugų auditoriaus
išvadoje, vartotojo auditoriui nedraudžiama daryti nuorodos į paslaugų auditoriaus
išvadą, jeigu tokia nuoroda padeda paaiškinti modifikuotą vartotojo auditoriaus nuomonę.
Tokiomis aplinkybėmis, prieš darant tokią nuorodą, vartotojo auditoriui gali prireikti
gauti paslaugų auditoriaus sutikimą.
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