620-asis TAS

Tarptautinių

2009 balandis

audito ir
užtikrinimo
standartų
valdyba

Tarptautinis audito standartas

Auditoriaus eksperto darbo
naudojimas

International Auditing and Assurance Standards Board
International Federation of Accountants
545 Fifth Avenue, 14th Floor
New York, New York 10017 USA
This International Standard on Auditing (ISA), “Using the Work of an Auditor’s Expert”, was
prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent
standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of
the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and
by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality
and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global
auditing and assurance profession.
The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC
website: http://www.ifac.org. The approved text is published in the English language.
The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession
and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting
adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such
standards and speaking out on public interest issues where the profession’s expertise is most relevant.
Copyright © April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights
reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use
in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that
each copy bears the following credit line: “Copyright © April 2009 by the International
Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact
permissions@ifac.org for permission to reproduce, store or transmit this document.” Otherwise,
written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other
similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact permissions@ifac.org.
ISBN: 978-1-60815-024-3
Šį tarptautinis audito standartą “Auditoriaus eksperto darbo naudojimas” 2009 m. balandžio mėn. anglų kalba išleido
Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba (TAUSV), 2010 m. kovo
mėn. į lietuvių kalbą išvertė Lietuvos auditorių rūmai (LAR) ir platina su TBF leidimu. Tarptautinių audito standartų
vertimo procesas buvo apsvarstytas TBF, o vertimas atliktas vadovaujantis “Politikos pareiškimu – TBF išleistų standartų
vertimo ir platinimo politika”. Patvirtinti visų tarptautinių audito standartų tekstai yra tie, kurie išleisti TBF anglų kalba.
© 2009 šio tarptautinio audito standarto “Auditoriaus eksperto darbo naudojimas” teksto anglų kalba autorinės
teisės priklauso Tarptautinei buhalterių federacijai (TBF). Visos teisės saugomos.
© 2010 šio tarptautinio audito standarto “Auditoriaus eksperto darbo naudojimas” teksto lietuvių kalba autorinės
teisės priklauso Tarptautinei buhalterių federacijai (TBF). Visos teisės saugomos.
Originalus pavadinimas: International Standard on Auditing, “Using the Work of an Auditor’s Expert”,
ISBN number: 978-1-60815-024-3
Šio tarptautinio audito standarto “Auditoriaus eksperto darbo naudojimas” tekstas lietuvių kalba patvirtintas
Europos komisijos redaktorės ir toks yra išsiųstas Vidaus ir rinkos paslaugų generaliniam direktoratui (DG
MARKT). Šis tekstas gali skirtis nuo to, kuris galimai bus skelbiamas oficialiame Europos Sąjungos Clarity
projekto standartų leidinyje, skirtame Europos Sąjungai.

2

620-ASIS TARPTAUTINIS AUDITO STANDARTAS
AUDITORIAUS EKSPERTO DARBO NAUDOJIMAS
(Galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių
laikotarpių finansinių ataskaitų auditui)
TURINYS
Dalis
Įžanga
Šio TAS taikymo sritis ...................................................................................................

1– 2

Auditoriaus atsakomybė už auditoriaus nuomonę .........................................................

3

Įsigaliojimo data ............................................................................................................

4

Tikslai ............................................................................................................................

5

Apibrėžtys .....................................................................................................................

6

Reikalavimai
Poreikio naudoti auditoriaus eksperto darbą nustatymas...............................................

7

Audito procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis ...................................................

8

Auditoriaus eksperto kompetencija, gebėjimai ir objektyvumas ..................................

9

Susipažinimas su auditoriaus eksperto žinių sritimi ......................................................

10

Susitarimas su auditoriaus ekspertu ..............................................................................

11

Auditoriaus eksperto darbo adekvatumo įvertinimas ....................................................

12–13

Nuoroda į auditoriaus ekspertą auditoriaus išvadoje ....................................................

14–15

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Auditoriaus eksperto apibrėžtis .....................................................................................

A1–A3

Poreikio naudoti auditoriaus eksperto darbą nustatymas ..............................................

A4–A9

Audito procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis ...................................................

A10–A13

Auditoriaus eksperto kompetencija, gebėjimai ir objektyvumas ...................................

A14–A20

Susipažinimas su auditoriaus eksperto žinių sritimi .....................................................

A21–A22

Susitarimas su auditoriaus ekspertu ..............................................................................

A23–A31

Auditoriaus eksperto darbo adekvatumo įvertinimas ....................................................

A32–A40

Nuoroda į auditoriaus ekspertą auditoriaus išvadoje ....................................................

A41–A42

Priedas. Auditoriaus ir auditoriaus išorės eksperto susitarimui taikomos nuostatos

620-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Auditoriaus eksperto darbo naudojimas“ turėtų
būti skaitomas kartu su 200-uoju TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito
atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.

AUDITORIAUS EKSPERTO DARBO NAUDOJIMAS

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptartos auditoriaus pareigos, susijusios su
asmens ar organizacijos darbu srityje, kurioje reikalingos kitų sričių nei apskaita ar
auditas žinios, kai toks darbas yra naudojamas padėti auditoriui surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų.

2.

Šiame TAS nenagrinėjama:
a)

situacijos, kai užduoties grupėje yra narys arba kai užduoties grupė konsultuojasi su
asmeniu ar organizacija, turinčiais žinių specifinėje apskaitos ar audito srityje, kas
aptarta 220-ajame TAS1; arba

b)

auditoriaus pasinaudojimas asmens ar organizacijos, turinčių kitos srities nei
apskaita ar auditas žinių, darbu, kai jų šios srities darbą įmonė naudoja rengdama
savo finansines ataskaitas (vadovybės eksperto darbas), kas aptarta 500-ajame
TAS2.

Auditoriaus atsakomybė už auditoriaus nuomonę
3.

Auditorius yra vienintelis atsakingas už pareikštą auditoriaus nuomonę, ir dėl to, kad
auditorius naudojasi auditoriaus eksperto darbu, tokia atsakomybė nesumažėja. Vis dėlto,
jeigu, pasinaudojęs auditoriaus eksperto darbu ir remdamasis šiuo TAS, auditorius padaro
išvadą, kad to eksperto darbas yra adekvatus auditoriaus tikslams pasiekti, auditorius gali
eksperto veiklos srityje padarytus jo pastebėjimus priimti kaip tinkamus audito įrodymus.

Įsigaliojimo data
4.

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

Tikslai
5.

1
2

Auditoriaus tikslai yra šie:
a)

nustatyti, ar naudotis auditoriaus eksperto darbu; ir

b)

nusprendus pasinaudoti auditoriaus eksperto darbu, nustatyti, ar tas darbas yra
adekvatus auditoriaus tikslams pasiekti.

220-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“, A10, A20–A22 dalys.
500-asis TAS „Audito įrodymai“, A34–A48 dalys.
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Apibrėžtys
6.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

auditoriaus ekspertas – turintis kitų sričių nei apskaita ar auditas žinių asmuo ar
organizacija, kurių šios srities darbą auditorius naudoja siekdamas surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų. Auditoriaus ekspertas gali būti arba
auditoriaus vidaus ekspertas (jis yra auditoriaus audito įmonės arba tinklui
priklausančios audito įmonės partneris3 arba darbuotojas, įskaitant laikinuosius
darbuotojus), arba auditoriaus išorės ekspertas (žr. A1–A3 dalis);

b)

žinios – tam tikros srities įgūdžiai, išmanymas ir patirtis;

c)

vadovybės ekspertas – asmuo ar organizacija, turintis kitų sričių nei apskaita ar
auditas žinių, kurių šios srities darbą įmonė naudoja rengdama savo finansines
ataskaitas.

Reikalavimai
Poreikio naudoti auditoriaus eksperto darbą nustatymas
7.

Jeigu pakankamiems tinkamiems įrodymams gauti reikalingos kitų sričių nei apskaita ar
auditas žinios, auditorius turi nustatyti, ar naudotis auditoriaus eksperto darbu (žr. A4–A9
dalis).

Audito procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis
8.

3

Auditoriaus procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis, atsižvelgiant į šio TAS 9–13
dalių reikalavimus, gali skirtis atsižvelgiant į aplinkybes. Nustatydamas tų procedūrų
pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, auditorius turi įvertinti (žr. A10 dalį):
a)

dalyko, su kuriuo yra susijęs eksperto darbas, pobūdį;

b)

dalyko, su kuriuo yra susijęs eksperto darbas, reikšmingo iškraipymo riziką;

c)

to eksperto darbo svarbą atliekant auditą;

d)

auditoriaus žinias ir patirtį, susijusias su anksčiau to eksperto atliktu darbu; ir

e)

ar tam ekspertui yra taikoma auditoriaus audito įmonės kokybės kontrolės politika
ir procedūros (žr. A11–A13 dalis).

Sąvokos „partneris“ ir „audito įmonė“, kur tinka, turėtų būti suprantamos kaip viešajame
sektoriuje vartojamų sąvokų atitikmenys.
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Auditoriaus eksperto kompetencija, gebėjimai ir objektyvumas
9.

Auditorius turi įvertinti, ar auditoriaus ekspertas turi auditoriaus tikslams pasiekti
reikiamą kompetenciją, gebėjimų ir yra objektyvus. Vertinant auditoriaus išorės eksperto
objektyvumą, turi būti pasiteirauta apie interesus ir santykius, dėl kurių gali kilti grėsmė
eksperto objektyvumui (žr. A14–A20 dalis).

Susipažinimas su auditoriaus eksperto žinių sritimi
10.

Auditorius turi pakankamai susipažinti su auditoriaus eksperto žinių sritimi taip, kad
galėtų (žr. A21–A22 dalį):
a)

nustatyti auditoriaus tikslams svarbaus tokio eksperto darbo pobūdį, apimtį ir tikslus
ir

b)

įvertinti tokio darbo adekvatumą auditoriaus tikslams pasiekti.

Susitarimas su auditoriaus ekspertu
11.

Auditorius turi susitarti, jeigu reikia raštu, su auditoriaus ekspertu dėl (žr. A23–A26
dalis):
a)

tokio eksperto darbo pobūdžio, apimties ir tikslų (žr. A27 dalį);

b)

atitinkamų auditoriaus ir tokio eksperto funkcijų bei pareigų (žr. A28–A29 dalis);

c)

auditoriaus ir tokio eksperto bendravimo pobūdžio, laiko ir apimties, įskaitant bet
kokios tokio eksperto teikiamos ataskaitos formos (žr. A30 dalį);

d)

auditoriaus eksperto pareigos vykdyti konfidencialumo reikalavimus (žr. A31 dalį).

Auditoriaus eksperto darbo adekvatumo įvertinimas
12.

Auditorius turi įvertinti auditoriaus eksperto darbo adekvatumą auditoriaus tikslams,
įskaitant (žr. A32 dalį):
a)

tokio eksperto pastebėjimų ar išvadų svarbumą bei pagrįstumą ir jų atitiktį kitiems
audito įrodymams (žr. A33–A34 dalis);

b)

jeigu, atliekant tokį eksperto darbą, remiamasi svarbiomis prielaidomis ir metodais
– tokių prielaidų ir metodų svarbumą ir pagrįstumą atsižvelgiant į aplinkybes (žr.
A35–A37 dalis);

c)

jeigu auditoriaus eksperto darbe naudojami pirminiai duomenys, kurie yra svarbūs
to eksperto darbui – tokių pirminių duomenų aktualumą, išsamumą ir tikslumą (žr.
A38–A39 dalis).
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13.

Jeigu auditorius nusprendžia, kad auditoriaus eksperto darbas neadekvatus auditoriaus
tikslams pasiekti, auditorius turi (žr. A40 dalį):
a)

su tuo ekspertu susitarti dėl papildomo darbo, kurį turi atlikti tas ekspertas,
pobūdžio ir apimties arba

b)

atlikti papildomas audito procedūras, tinkamas atsižvelgiant į aplinkybes.

Nuoroda į auditoriaus ekspertą auditoriaus išvadoje
14.

Auditoriaus išvadoje, kurioje pateikiama nemodifikuota nuomonė, auditorius neturi daryti
nuorodos į auditoriaus eksperto darbą, nebent tai numatyta pagal įstatymus ar teisės aktus.
Jeigu tokią nuorodą reikalaujama daryti pagal įstatymus ar teisės aktus, auditorius
pateikiamoje auditoriaus išvadoje turi nurodyti, kad pateikus tokią nuorodą auditoriaus
atsakomybė už auditoriaus nuomonę nesumažėja (žr. A41 dalį).

15.

Jeigu auditoriaus išvadoje auditorius daro nuorodą į auditoriaus eksperto darbą todėl, kad
tokia nuoroda pateikiama siekiant paaiškinti auditoriaus nuomonės modifikavimą,
auditoriaus išvadoje auditorius turi nurodyti, kad pateikus tokią nuorodą auditoriaus
atsakomybė už tą nuomonę nesumažėja (žr. A42 dalį).
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Auditoriaus eksperto apibrėžtis (žr. 6 dalies a punktą)
A1. Kitų sričių nei apskaita ar auditas žinios gali būti žinios, susijusios su šiais dalykais:

A2.

•

sudėtingų finansinių priemonių, žemės ir pastatų, mašinų ir įrengimų, juvelyrinių
dirbinių, meno kūrinių, antikvarinių daiktų, nematerialiojo turto, verslo jungimo
metu įgyto turto ir prisiimtų įsipareigojimų bei turto, kurio vertė gali būti
sumažėjusi, vertinimas;

•

su draudimo sutartimis ar išmokų darbuotojams planais susijusių įsipareigojimų
aktuarinis vertinimas;

•

naftos ir dujų atsargų įvertinimas;

•

aplinkosaugos įsipareigojimų ir vietovės išvalymo sąnaudų vertinimas;

•

sutarčių, įstatymų ir teisės aktų aiškinimas;

•

sudėtingų ar neįprastų atitikties mokesčių reikalavimams atvejų analizė.

Daugeliu atvejų atskirti apskaitos ir audito srities žinias nuo kitos srities žinių yra
paprasta, netgi tuo atveju, kai kitų sričių žinios yra susijusios su apskaitos ar audito srities
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specifika. Pavyzdžiui, asmenį, turintį žinių taikyti atidėtojo pelno mokesčio apskaitos
metodus, galima nesunkiai atskirti nuo mokesčių teisės specialisto. Pirmasis šiame TAS
nėra laikomas ekspertu, kadangi jo žinios susijusios su apskaita; antrasis šiame TAS yra
laikomas ekspertu, kadangi jo žinios yra iš teisės srities. Panašiai galima atskirti ir kitų
sričių žinias, pavyzdžiui, finansinių priemonių apskaitos metodų žinias nuo sudėtingo
modeliavimo, skirto finansinėms priemonėms vertinti, žinių. Tačiau tam tikrais atvejais,
ypač kai tai susiję su besikuriančia nauja apskaitos ar audito žinių sritimi, atskirti
specifines audito ar apskaitos sritis nuo kitos srities žinių galima tik vadovaujantis
profesiniu sprendimu. Tokį sprendimą priimti auditoriui gali padėti apskaitos
specialistams ir auditoriams taikomos profesinės veiklos taisyklės ir standartai, kuriais
nustatomi išsilavinimo bei kompetencijos reikalavimai4.
A3.

Sprendimu būtina vadovautis ir svarstant, kokį poveikį šio TAS reikalavimams gali turėti
tai, kad auditoriaus ekspertas gali būti fizinis asmuo arba organizacija. Pavyzdžiui,
vertinant auditoriaus eksperto kompetenciją, gebėjimus ir objektyvumą, gali būti, kad
ekspertas yra organizacija, kurios paslaugomis auditorius yra naudojęsis anksčiau, tačiau
auditorius neturi jokios patirties su organizacijos konkrečiai užduočiai atlikti paskirtu
ekspertu; arba atvirkščiai, t. y. auditorius gali būti pažįstamas su konkretaus eksperto
darbu, tačiau ne su organizacija, kuriai toks ekspertas pradėjo dirbti. Abiem atvejais
auditoriaus vertinimui gali būti svarbūs tiek konkretaus asmens duomenys, tiek ir
organizacijos valdymo duomenys (tokie kaip organizacijos įgyvendinamos kokybės
kontrolės sistemos).

Poreikio naudoti auditoriaus eksperto darbą nustatymas (žr. 7 dalį)
A4. Auditoriaus ekspertas gali būti reikalingas padėti auditoriui atlikti vieną ar daugiau šių
užduočių:
•

susipažinti su įmone ir jos aplinka, įskaitant įmonės vidaus kontrolę;

•

nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką;

•

nustatyti ir taikyti bendrąjį atsaką į įvertintą riziką finansinių ataskaitų lygmeniu;

•

suplanuoti ir atlikti tolesnes audito procedūras, kurias sudaro kontrolės priemonių
testai arba pagrindinės procedūros, siekiant reaguoti į įvertintą riziką tvirtinimų
lygmeniu;

•

įvertinti gautų audito įrodymų pakankamumą ir tinkamumą nuomonei apie
finansines ataskaitas suformuluoti.

A5. Reikšmingo iškraipymo rizika gali padidėti, kai finansinėms ataskaitoms sudaryti
vadovybei reikalingos kitos srities nei apskaita žinios, pavyzdžiui, dėl to, kad tai gali būti
sudėtinga, arba dėl to, kad vadovybė gali neturėti pakankamų šios srities žinių. Jeigu,
sudarant finansines ataskaitas, vadovybė neturi reikiamų žinių, reaguojant į šią riziką
4

Pavyzdžiui, galėtų padėti 8-asis tarptautinis švietimo standartas „Audito profesionalų kompetencijos
reikalavimai“.
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galima pasinaudoti vadovybės ekspertu. Reikšmingo iškraipymo riziką gali sumažinti
atitinkamos kontrolės priemonės, įskaitant kontrolės priemones, kurios susijusios su
vadovybės eksperto darbu.
A6. Jeigu, sudarant finansines ataskaitas, reikia kitų sričių nei apskaita žinių, apskaitos ir
audito įgūdžių turintis auditorius gali neturėti pakankamai žinių atlikti tokių finansinių
ataskaitų auditą. Užduoties partneris privalo įsitikinti, kad užduoties grupė ir bet kurie
užduoties grupei nepriklausantys auditoriaus ekspertai kartu turi tinkamą kompetenciją ir
gebėjimų audito užduočiai atlikti5. Be to, auditorius privalo apibrėžti užduočiai atlikti
reikalingų išteklių pobūdį, laiką ir apimtį6. Šiuos reikalavimus vykdyti auditoriui padeda
auditoriaus sprendimas, ar naudotis auditoriaus eksperto darbu, o jeigu naudotis, tai kada
ir kokiu mastu. Toliau atliekant auditą arba pasikeitus aplinkybėms, auditoriui gali tekti
peržiūrėti savo ankstesnius sprendimus dėl auditoriaus eksperto darbo naudojimo.
A7. Auditorius, kuris nėra atitinkamos kitos srities nei apskaita ar auditas specialistas, vis
dėlto gali sugebėti įgyti pakankamą supratimą toje srityje, kad galėtų atlikti auditą be
auditoriaus eksperto. Tokį supratimą galima įgyti, pavyzdžiui:
•

turint patirties atliekant įmonių, kurių finansinėms ataskaitoms parengti reikia tokių
žinių, auditą;

•

mokantis ar keliant kvalifikaciją konkrečioje srityje. Tai gali būti formalūs
mokymosi kursai ar pokalbiai su žinių atitinkamoje srityje turinčiu asmeniu,
siekiant padidinti auditoriaus gebėjimą dirbti toje srityje. Tokie pokalbiai skiriasi
nuo konsultavimosi su auditoriaus ekspertu dėl konkrečių aplinkybių, su kuriomis
susiduriama atliekant užduotį, kai tam ekspertui pateikiami visi svarbūs faktai, kad
jis galėtų konkrečiu klausimu duoti kompetentingą patarimą7;

•

pasitariant su panašias užduotis atlikusiais auditoriais.

A8. Tačiau kitais atvejais auditorius gali nustatyti, kad yra būtina arba tikslinga pasinaudoti
auditoriaus eksperto pagalba pakankamiems tinkamiems audito įrodymams surinkti.
Svarstymai, kuomet sprendžiama, ar naudotis auditoriaus ekspertu, gali apimti:

5
6
7

•

ar, rengdama finansines ataskaitas, vadovybė naudojosi vadovybės ekspertu (žr. A9
dalį);

•

dalyko pobūdį, svarbą, apimant jo sudėtingumą;

•

su dalyku susijusią reikšmingo iškraipymo riziką;

•

tikėtiną procedūrų, taikomų reaguojant į įvertintą riziką, pobūdį, įskaitant
auditoriaus žinias apie su tokiais dalykais susijusį ekspertų darbą ir galimybę
pasinaudoti alternatyviais audito įrodymų šaltiniais.

220-asis TAS, 14 dalis.
300-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito planavimas“, 8 dalies e punktas.
220-asis TAS, A21 dalis.
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A9. Kai, rengdama finansines ataskaitas, vadovybė naudojosi vadovybės ekspertu, auditoriaus
sprendimui, ar naudotis auditoriaus ekspertu, įtakos gali turėti tokie veiksniai:
•

vadovybės eksperto darbo pobūdis, apimtis ir tikslai;

•

ar vadovybės ekspertas yra įmonės darbuotojas, ar atitinkamoms paslaugoms atlikti
samdomas asmuo;

•

kokiu mastu vadovybė gali kontroliuoti ar įtakoti vadovybės eksperto darbą;

•

vadovybės eksperto kompetencija ir gebėjimai;

•

ar vadovybės ekspertui taikomi techniniai veiklos standartai ar kiti profesiniai arba
ūkio šakos reikalavimai;

•

pačios įmonės taikomos vadovybės eksperto darbo kontrolės priemonės.

500-ajame TAS8 apibrėžiami reikalavimai ir pateikiamos gairės dėl vadovybės ekspertų
kompetencijos, gebėjimų ir objektyvumo įtakos audito įrodymų patikimumui.
Audito procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis (žr. 8 dalį)
A10. Audito procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis, atsižvelgiant į šio TAS 9–13 dalių
reikalavimus, gali skirtis atsižvelgiant į aplinkybes. Pavyzdžiui, toliau nurodyti veiksniai
gali rodyti, kad reikia taikyti kitokias ar išsamesnes procedūras, nei reikėtų kitu atveju:
•

auditoriaus eksperto darbas susijęs su svarbiu dalyku, kurio atžvilgiu reikia priimti
subjektyvius ir sudėtingus sprendimus;

•

auditorius anksčiau nėra naudojęsis auditoriaus eksperto darbu ir neturi žinių apie
to eksperto kompetenciją, gebėjimus ir objektyvumą;

•

auditoriaus ekspertas taiko procedūras, kurios yra neatskiriama audito dalis, o ne
teikia konsultacijas atskirais klausimais;

•

ekspertas yra auditoriaus išorės ekspertas ir todėl jam netaikomos audito įmonės
kokybės kontrolės politika ir procedūros.

Auditoriaus audito įmonės kokybės kontrolės politika ir procedūros (žr. 8 dalies e punktą)
A11. Auditoriaus vidaus ekspertu gali būti auditoriaus audito įmonės partneris ar darbuotojas,
įskaitant laikinuosius darbuotojus, kuriems taikoma tos audito įmonės kokybės kontrolės
politika ir procedūros pagal 1-ąjį TKKS9 ar nacionalinius reikalavimus, jeigu jie yra tokie
pat arba griežtesni10. Arba auditoriaus vidaus ekspertu gali būti tinklui priklausančios
8
9
10

500-asis TAS, 8 dalis.
1-asis TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo
ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“, 12 dalies f punktas.
220-asis TAS, 2 dalis.
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audito įmonės, taikančios tokią pačią kaip ir auditoriaus audito įmonės kokybės kontrolės
politiką ir procedūras, partneris ar darbuotojas, įskaitant laikinuosius darbuotojus.
A12. Auditoriaus išorės ekspertas nėra užduoties grupės narys ir jam nėra taikoma kokybės
kontrolės politika ir procedūros pagal 1-ąjį TKKS11. Tačiau kai kurių jurisdikcijų
įstatymais ar teisės aktais gali būti nustatyta, kad auditoriaus išorės ekspertas turi būti
laikomas užduoties grupės nariu, kuriam dėl to yra taikomi atitinkami etikos reikalavimai,
įskaitant reikalavimus dėl nepriklausomumo, ir kiti profesiniai reikalavimai, kaip
apibrėžta tais įstatymais ar teisės aktais.
A13. Užduoties grupės turi teisę pasitikėti audito įmonės kokybės kontrolės sistema, nebent
audito įmonės ar kitų šalių pateikta informacija leidžia daryti kitokias prielaidas12. Tokio
pasitikėjimo lygis gali skirtis atsižvelgiant į aplinkybes ir gali daryti įtaką auditoriaus
procedūrų pobūdžiui, atlikimo laikui ir apimčiai, kai tokios procedūros atliekamos dėl šių
dalykų:
•

kompetencija bei gebėjimai pagal įdarbinimo ir mokymo programas;

•

objektyvumas. Auditoriaus vidaus ekspertams taikomi atitinkami
reikalavimai, įskaitant reikalavimus, susijusius su nepriklausomumu;

•

auditoriaus atliekamas auditoriaus eksperto darbo adekvatumo vertinimas.
Pavyzdžiui, dalyvaudami audito įmonės mokymo programose, auditoriaus vidaus
ekspertai gali įgyti atitinkamų žinių apie savo žinių ir audito proceso santykį.
Auditoriaus procedūrų, skirtų įvertinti auditoriaus eksperto darbo adekvatumą,
pobūdžiui, atlikimo laikui ir apimčiai įtakos gali turėti tai, kokiu mastu pasitikima
tokiu mokymu ir kitomis audito įmonės taikomomis procedūromis, tokiomis kaip
auditoriaus vidaus ekspertų darbo apimties protokolai;

•

priežiūros ir teisinių reikalavimų vykdymas užtikrinamas stebėsenos procesais;

•

susitarimas su auditoriaus ekspertu.

etikos

Dėl tokio pasitikėjimo auditoriaus atsakomybė už šio TAS reikalavimų laikymąsi
nesumažėja.
Auditoriaus eksperto kompetencija, gebėjimai ir objektyvumas (žr. 9 dalį)
A14. Auditoriaus eksperto kompetencija, gebėjimai ir objektyvumas yra veiksniai, nuo kurių
daugiausia priklauso auditoriaus eksperto darbo adekvatumas auditoriaus tikslams
pasiekti. Kompetencija yra susijusi su auditoriaus eksperto žinių pobūdžiu ir lygiu.
Gebėjimai yra susiję su auditoriaus eksperto galimybėmis panaudoti savo kompetenciją
atsižvelgiant į užduoties aplinkybes. Gebėjimams įtakos gali daryti tokie veiksniai kaip,
pavyzdžiui, buvimo vieta bei užduočiai atlikti turimas laikas ir ištekliai. Objektyvumas

11
12

1-asis TKKS, 12 dalies f punktas.
220-asis TAS, 4 dalis.
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yra susijęs su galimu nešališkumo, interesų konflikto ar kitų asmenų įtaka auditoriaus
eksperto profesiniam ar dalykiniam sprendimui.
A15. Informacija apie auditoriaus eksperto kompetenciją, gebėjimus ir objektyvumą gali būti
gaunama iš įvairių šaltinių, tokių kaip:
•

asmeninė ankstesnio darbo su tuo ekspertu patirtis;

•

pokalbiai su tuo ekspertu;

•

pokalbiai su kitais auditoriais ar kitais asmenimis, žinančiais to eksperto darbą;

•

žinios apie to eksperto kvalifikaciją, narystę profesinėje organizacijoje ar ūkio
šakos asociacijoje, licencija užsiimti praktika ar kitokios formos išorinis
pripažinimas;

•

to eksperto paskelbti darbai ar parašytos knygos;

•

auditoriaus audito įmonės kokybės kontrolės politika ir procedūros (žr. A11–A13
dalis).

A16. Vertinant auditoriaus eksperto kompetenciją, gebėjimus ir objektyvumą, gali būti svarbu,
ar eksperto darbui taikomi techniniai veiklos standartai ar kiti profesiniai ar ūkio šakos
reikalavimai, pavyzdžiui, etikos standartai ir kiti profesinės organizacijos ar ūkio šakos
asociacijos narystės reikalavimai, licencijavimo institucijos nustatyti akreditavimo
reikalavimai ar įstatymais ar teisės aktais nustatyti reikalavimai.
A17. Kiti svarbūs dalykai gali būti:
•

auditoriaus eksperto kompetencijos, įskaitant bet kokią specializaciją pagal jo veiklos
sritį, svarba dalykui, kuriam tokio eksperto darbas bus panaudotas. Pavyzdžiui,
konkretus aktuarijus gali specializuotis turto ar nelaimingų atsitikimų draudimo
srityje, tačiau turėti mažai žinių pensijų apskaičiavimo srityje;

•

auditoriaus eksperto kompetencija vykdant svarbius apskaitos ir audito
reikalavimus, pavyzdžiui, jo žinios apie prielaidas ir metodus, įskaitant, jeigu
taikoma, modelius, atitinkančius taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;

•

ar, atsižvelgus į netikėtus įvykius, sąlygų pasikeitimus ar audito įrodymus,
surinktus atliekant audito procedūras, galima numatyti, kad toliau atliekant auditą
gali prireikti persvarstyti pirminį auditoriaus eksperto kompetencijos, gebėjimų ar
objektyvumo vertinimą.

A18. Įvairiausios aplinkybės gali kelti pavojų objektyvumui, pavyzdžiui, grėsmės dėl
asmeninių interesų, atstovavimo grėsmės, familiarumo grėsmės, savo darbo peržiūros ir
įbauginimo grėsmės. Tokias grėsmes pašalinti ar sumažinti gali apsaugos priemonės,
kurias gali sukurti išorinės struktūros (pvz., auditoriaus eksperto profesija, ją
reglamentuojantys įstatymai ar teisės aktai) arba auditoriaus eksperto darbo aplinka (pvz.,
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kokybės kontrolės politika ir procedūros). Be to, konkrečiai audito užduočiai gali būti
taikomos specifinės apsaugos priemonės.
A19. Grėsmių reikšmės objektyvumui ir apsaugos priemonių būtinumo vertinimas gali
priklausyti nuo auditoriaus eksperto vaidmens ir nuo eksperto darbo svarbos atliekant
auditą. Gali būti tam tikros aplinkybės, kurioms esant apsaugos priemonės negali
sumažinti grėsmių iki priimtino lygio, pavyzdžiui, jeigu siūlomas auditoriaus ekspertas
yra asmuo, kuris atliko svarbų vaidmenį rengiant informaciją, kuri yra audituojama, t. y.
jeigu auditoriaus ekspertas yra vadovybės ekspertas.
A20. Vertinant auditoriaus išorės eksperto objektyvumą, gali būti tikslinga:
a)

pasiteirauti įmonės apie bet kokius žinomus įmonės interesus ar jos ir auditoriaus
išorės eksperto santykius, kurie gali turėti įtakos eksperto objektyvumui;

b)

aptarti su tuo ekspertu bet kokias taikomas apsaugos priemones, įskaitant tam
ekspertui taikomus profesinius reikalavimus; ir įvertinti, ar apsaugos priemonės yra
adekvačios siekiant sumažinti grėsmę iki priimtino lygio. Interesai ir santykiai,
kuriuos gali būti tikslinga aptarti su auditoriaus ekspertu, gali būti tokie:
•

finansiniai interesai;

•

verslo ir asmeniniai santykiai;

•

kitos paslaugos, kurias teikia ekspertas, įskaitant organizaciją tuo atveju, jeigu
išorės ekspertas yra organizacija.

Kai kuriais atvejais auditoriui gali būti tikslinga gauti iš auditoriaus išorės eksperto
rašytinį pareiškimą apie bet kokius jam žinomus su įmone susijusius interesus ar
santykius.
Susipažinimas su auditoriaus eksperto žinių sritimi (žr. 10 dalį)
A21. Auditorius gali susipažinti su auditoriaus eksperto žinių sritimi taikydamas A7 dalyje
aprašytas priemones arba aptardamas jas su tuo ekspertu.
A22. Auditoriaus supratimui gali būti svarbūs tokie auditoriaus eksperto veiklos aspektai:
•

ar to eksperto veiklos sritis apima auditui svarbias specializacijos sritis (žr. A17
dalį);

•

ar taikomi kokie nors profesiniai arba kiti standartai ir priežiūros ar teisiniai
reikalavimai;

•

kokiomis prielaidomis, metodais ir, jeigu taikoma, modeliais naudojasi auditoriaus
ekspertas ir ar jie yra visuotinai priimti eksperto veiklos srityje bei tinkami
finansinei atskaitomybei užtikrinti;

•

auditoriaus eksperto naudojamų vidaus ir išorės duomenų ar informacijos pobūdis.
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Susitarimas su auditoriaus ekspertu (žr. 11 dalį)
A23. Auditoriaus eksperto darbo pobūdis, apimtis ir tikslai gali smarkiai skirtis atsižvelgiant į
aplinkybes, taip pat kaip ir atitinkamos auditoriaus ir auditoriaus eksperto funkcijos ir
pareigos ir auditoriaus ir auditoriaus eksperto bendravimo pobūdis, laikas ir apimtis.
Todėl būtina, kad auditorius ir auditoriaus ekspertas susitartų dėl šių dalykų, nesvarbu, ar
ekspertas yra auditoriaus išorės ekspertas, ar auditoriaus vidaus ekspertas.
A24. 8 dalyje nurodyti dalykai gali turėti įtakos auditoriaus ir auditoriaus eksperto susitarimo
detalumo ir formalumo lygiui, įskaitant ir tai, ar toks susitarimas turėtų būti sudaromas
raštu. Pavyzdžiui, gali prireikti sudaryti detalesnį susitarimą, negu reikėtų kitu atveju,
arba tokį susitarimą sudaryti raštu esant tokioms aplinkybėms:
•

auditoriaus ekspertas galės susipažinti su įslaptinta ar konfidencialia įmonės
informacija;

•

atitinkamos auditoriaus ir auditoriaus eksperto funkcijos ar pareigos yra kitokios
negu įprasta;

•

taikomi kelių jurisdikcijų teisiniai ar priežiūros reikalavimai;

•

dalykas, su kuriuo yra susijęs auditoriaus eksperto darbas, yra labai sudėtingas;

•

auditorius anksčiau nėra naudojęsis to eksperto atliekamu darbu;

•

didesnė tokio auditoriaus eksperto darbo apimtis ir svarba atliekant auditą.

A25. Dažnai auditoriaus ir auditoriaus eksperto susitarimas sudaromas sutarties dėl užduoties
forma. Priede išvardyti dalykai, kuriuos auditorius gali nuspręsti įtraukti į tokią sutartį dėl
užduoties ar į bet kokios kitokios formos susitarimą su auditoriaus išorės ekspertu.
A26. Jeigu raštiškas auditoriaus ir auditoriaus eksperto susitarimas nesudaromas, susitarimo
įrodymas gali būti pateiktas, pavyzdžiui:
•

planavimo memorandume ar susijusiuose darbo dokumentuose, tokiuose kaip
audito programa;

•

auditoriaus audito įmonės politikoje ir procedūrose. Jeigu dirba auditoriaus vidaus
ekspertas, nustatytoje politikoje ir procedūrose, kurios taikomos ekspertui, gali būti
numatyta atitinkama politika ir procedūros, susijusios su to eksperto darbu.
Aprašymo auditoriaus darbo dokumentuose apimtis priklauso nuo tokios politikos ir
procedūrų pobūdžio. Pavyzdžiui, jeigu auditoriaus audito įmonė turi išsamias
taisykles, apibūdinančias aplinkybes, kuriomis bus naudojamas tokio eksperto
darbas, atskiras aprašymas auditoriaus darbo dokumentuose gali būti nereikalingas.
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Darbo pobūdis, apimtis ir tikslai (žr. 11 dalies a punktą)
A27. Dažnai tariantis dėl auditoriaus eksperto darbo pobūdžio, apimties ir tikslų tikslinga
susitarti dėl bet kokių svarbių techninių veiklos standartų ar kitų profesinių ar ūkio šakos
reikalavimų, kurių ekspertas laikysis.
Atitinkamos funkcijos ir pareigos (žr. 11 dalies b punktą)
A28. Susitariant dėl atitinkamų auditoriaus ir auditoriaus eksperto funkcijų ir pareigų, gali būti
numatoma:
•

ar auditorius arba auditoriaus ekspertas atliks išsamų pirminių duomenų
patikrinimą;

•

sutikimas, kad auditorius aptars auditoriaus eksperto pastebėjimus ar išvadas su
įmone ir kitomis šalimis ir, jeigu reikia, įtrauks tokius pastebėjimus ar išvadas į
auditoriaus išvadą nurodydamas nuomonės modifikavimo priežastį (žr. A42 dalį);

•

susitarimas pranešti auditoriaus ekspertui auditoriaus apibendrinančias išvadas,
susijusias su to eksperto darbu.

Darbo dokumentai
A29. Susitariant dėl atitinkamų auditoriaus ir auditoriaus eksperto funkcijų bei pareigų, gali
būti susitariama dėl galimybės susipažinti su vienas kito darbo dokumentais ir dėl jų
saugojimo. Jeigu auditoriaus ekspertas yra užduoties grupės narys, to eksperto darbo
dokumentai įtraukiami į audito dokumentus. Jeigu nesusitariama priešingai, auditoriaus
išorės ekspertų darbo dokumentai yra jų nuosavi dokumentai ir į audito dokumentus
neįtraukiami.
Bendravimas (žr. 11 dalies c punktą)
A30. Efektyvus abipusis bendravimas padeda susieti auditoriaus eksperto procedūrų pobūdį,
atlikimo laiką ir apimtį su kitu audito darbu ir atitinkamai keisti auditoriaus eksperto
tikslus audito metu. Pavyzdžiui, jeigu auditoriaus eksperto darbas yra susijęs su
auditoriaus apibendrinančiomis išvadomis dėl reikšmingos rizikos, gali būti rengiama tiek
oficiali raštiška ataskaita ekspertui pateikiant išvadą, tiek teikiamos žodinės ataskaitos
darbo metu. Laiku vykstantį ir efektyvų bendravimą lengviau užtikrinti paskyrus
konkrečius partnerius ar darbuotojus ryšiams su auditoriaus ekspertu palaikyti ir nustačius
to eksperto ir įmonės bendravimo procedūras, ypač atliekant didelės apimties užduotis.
Konfidencialumas (žr. 11 dalies d punktą)
A31. Būtina, kad atitinkamų etikos reikalavimų konfidencialumo nuostatos, kurios taikomos
auditoriui, taip pat būtų taikomos ir auditoriaus ekspertui. Papildomi reikalavimai gali
būti numatyti pagal įstatymus ar teisės aktus. Įmonė taip pat gali paprašyti, kad su
auditoriaus išorės ekspertais būtų susitarta dėl specifinių konfidencialumo nuostatų.
15
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Auditoriaus eksperto darbo adekvatumo įvertinimas (žr. 12 dalį)
A32. Auditoriaus atliktas auditoriaus eksperto kompetencijos, gebėjimų ir objektyvumo
vertinimas, auditoriaus žinios apie auditoriaus eksperto žinių sritį ir auditoriaus eksperto
atliekamo darbo pobūdis daro įtaką audito procedūrų, skirtų eksperto darbo adekvatumui
auditoriaus tikslams įvertinti, pobūdžiui, atlikimo laikui ir apimčiai.
Auditoriaus eksperto pastebėjimai ir išvados (žr. 12 dalies a punktą)
A33. Vertinant auditoriaus eksperto darbo adekvatumą auditoriaus tikslams, gali būti taikomos
tokios konkrečios procedūros:
•

užklausos auditoriaus ekspertui;

•

auditoriaus eksperto darbo dokumentų ir ataskaitų peržiūra;

•

patvirtinamosios procedūros, tokios kaip:
o
o

auditoriaus eksperto darbo stebėjimas;
skelbtų duomenų, tokių kaip geros reputacijos, autoritetingų šaltinių statistinės
ataskaitos, peržiūra;

o

patvirtinimų svarbiais klausimais gavimas iš trečiųjų šalių;

o

detalių analitinių procedūrų atlikimas ir

o

pakartotinis skaičiavimų atlikimas;

•

diskusija su kitu atitinkamų žinių turinčiu ekspertu, jeigu, pavyzdžiui, auditoriaus
eksperto pastebėjimai ar išvados neatitinka kitų audito įrodymų;

•

auditoriaus eksperto ataskaitos aptarimas su vadovybe.

A34. Vertinant ataskaitos ar kitokia forma pateiktų auditoriaus eksperto pastebėjimų ar išvadų
aktualumą ir pagrįstumą, gali būti svarbu įvertinti, ar pastebėjimai ar išvados:
•

pateikti auditoriaus eksperto profesijos ar ūkio šakos standartus atitinkančia forma;

•

aiškiai suformuluoti, juose pateikta nuoroda į tikslus, dėl kurių buvo susitarta su
auditoriumi, apibrėžta atlikto darbo apimtis ir nurodyti taikyti standartai;

•

grindžiami atitinkamu laikotarpiu ir, jeigu reikia, juose tinkamai atsižvelgta į
pobalansinius įvykius;

•

turi kokias nors naudojimo išlygas, apribojimus ar uždraudimus ir, jeigu taip, ar tai
turi įtakos auditoriaus darbui; ir

•

parengti tinkamai atsižvelgus į klaidas ar nukrypimus, su kuriais auditoriaus
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ekspertas susidūrė.
Prielaidos, metodai ir pirminiai duomenys
Prielaidos ir metodai (žr. 12 dalies b punktą)
A35. Kai auditoriaus eksperto darbas yra skirtas įvertinti vadovybės taikytas apskaitinio
įvertinimo pagrindines prielaidas ir metodus, įskaitant, jeigu taikoma, modelius,
auditoriaus procedūros pirmiausia bus skirtos įvertinti, ar auditoriaus ekspertas adekvačiai
peržiūrėjo tokias prielaidas ir metodus. Kai auditoriaus eksperto darbas yra suformuoti
auditoriaus įvertinimą arba auditoriaus įvertinimų intervalą siekiant palyginti su
vadovybės vertinimu, auditoriaus procedūros daugiausia gali būti skirtos auditoriaus
eksperto taikytoms prielaidoms ir metodams, įskaitant, jeigu taikoma, modelius, įvertinti.
A36. 540-ajame TAS13 aptartos prielaidos ir metodai, kuriuos vadovybė taiko atlikdama
apskaitinius įvertinimus, įskaitant tam tikrais atvejais taikomus labai specifinius pačios
įmonės sukurtus modelius. Nors aptarimas pateiktas pagal auditoriaus veiksmus surenkant
pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl vadovybės taikomų prielaidų ir metodų, jis taip
pat gali padėti auditoriui vertinant auditoriaus eksperto prielaidas bei metodus.
A37. Kai auditoriaus eksperto darbe taikomos reikšmingos prielaidos ir metodai, auditoriui
vertinant tokias prielaidas bei metodus gali būti svarbu, ar jie:
•

visuotinai priimti auditoriaus eksperto veiklos srityje;

•

atitinka taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus;

•

priklauso nuo specifinių modelių taikymo ir

•

atitinka vadovybės taikomas prielaidas ir metodus, o jeigu ne, kokios yra tokio
skirtumo priežastys ir poveikis.

Auditoriaus eksperto naudoti pirminiai duomenys (žr. 12 dalies c punktą)
A38. Kai auditoriaus eksperto darbe naudojami pirminiai duomenys, kurie yra svarbūs to
eksperto darbui, tokiems duomenims patikrinti gali būti atliekamos tokios procedūros:
•

duomenų kilmės patikrinimas, kuriam atlikti susipažįstama su duomenims ir, jeigu
reikia, jų perdavimui ekspertui taikomomis vidaus kontrolės priemonėmis ir, jeigu
taikoma, jos patikrinamos;

•

duomenų išsamumo ir jų tarpusavio suderinamumo peržiūra.

A39. Daugeliu atvejų auditorius gali tikrinti pirminius duomenis. Tačiau kitais atvejais, kai
auditoriaus eksperto naudojami pirminiai duomenys yra labai techniško pobūdžio ir susiję
13

540-asis TAS „Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos
informacijos auditas“, 8, 13 ir 15 dalys.
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su eksperto veiklos sritimi, tokius pirminius duomenis gali patikrinti tas ekspertas. Jeigu
pirminius duomenis tikrina auditoriaus ekspertas, auditorius gali įvertinti tokių duomenų
aktualumą, išsamumą ir tikslumą, pateikdamas užklausą tokiam ekspertui ar
prižiūrėdamas ar peržiūrėdamas tokio eksperto atliekamus patikrinimus.
Neadekvatus darbas (žr. 13 dalį)
A40. Jeigu auditorius padaro išvadą, kad auditoriaus eksperto darbas nėra adekvatus
auditoriaus tikslams pasiekti, ir auditorius negali išspręsti klausimo taikydamas 13 dalyje
nurodytas papildomas audito procedūras, kurioms atlikti gali prireikti papildomo tiek
eksperto, tiek auditoriaus darbo, samdyti kitą ekspertą, ar kreiptis į jį pagalbos,
auditoriaus išvadoje gali prireikti pareikšti modifikuotą nuomonę pagal 705-ąjį TAS,
kadangi auditorius nesurinko pakankamų tinkamų audito įrodymų14.
Nuoroda į auditoriaus ekspertą auditoriaus išvadoje (žr. 14–15 dalis)
A41. Tam tikrais atvejais įstatymais ar teisės aktais gali būti numatyta pareiga daryti nuorodą į
auditoriaus eksperto darbą, pavyzdžiui, siekiant skaidrumo viešajame sektoriuje.
A42. Tam tikromis aplinkybėmis auditoriaus išvadoje, kurioje yra modifikuota nuomonė, gali
būti tikslinga daryti nuorodą į auditoriaus ekspertą, siekiant paaiškinti modifikavimo
pobūdį. Tokiomis aplinkybėmis, prieš darant tokią nuorodą, auditoriui gali prireikti gauti
auditoriaus eksperto sutikimą.

14

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“, 6 dalies b punktas.
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Priedas
(žr. A25 dalį)

Auditoriaus ir auditoriaus išorės eksperto susitarimui taikomos nuostatos
Šiame priede išvardyti dalykai, kuriuos auditorius gali nuspręsti įtraukti į bet kokį susitarimą su
auditoriaus išorės ekspertu. Toliau pateiktas sąrašas pateiktas kaip pavyzdys ir nėra baigtinis; jis
pateiktas tik kaip orientyras, kuris gali būti naudojamas kartu su šiame TAS apibrėžtais
svarstymais. Sprendimas, ar įtraukti į tokį susitarimą konkrečius dalykus, priklauso nuo
užduoties aplinkybių. Sąrašas taip pat gali būti naudingas svarstant, kokius dalykus įtraukti į
susitarimą su auditoriaus vidaus ekspertu.
Auditoriaus išorės eksperto darbo pobūdis, apimtis ir tikslai
•

Auditoriaus išorės eksperto numatytų atlikti procedūrų pobūdis ir apimtis.

•

Auditoriaus išorės eksperto darbo tikslai atsižvelgiant į dalyko, su kuriuo yra susijęs
auditoriaus išorės eksperto darbas, reikšmingumą bei su juo susijusią riziką ir, jeigu reikia,
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.

•

Atitinkami techniniai veiklos standartai ar kiti profesiniai ar ūkio šakos reikalavimai, kurių
auditoriaus išorės ekspertas laikysis.

•

Auditoriaus išorės eksperto numatytos taikyti prielaidos ir metodai, įskaitant, jeigu
taikoma, modelius, ir jų autoritetingi šaltiniai.

•

Auditoriaus išorės eksperto darbo objekto tikrinimo data arba, kai taikoma, jo tikrinimo
laikotarpis ir reikalavimai, susiję su pobalansiniais įvykiais.

Atitinkamos auditoriaus ir auditoriaus išorės eksperto funkcijos ir pareigos
•

Atitinkami audito bei apskaitos standartai ir atitinkami priežiūros ar teisiniai reikalavimai.

•

Auditoriaus išorės eksperto sutikimas dėl auditoriaus numatomo to eksperto ataskaitos
naudojimo, įskaitant bet kokias nuorodas į tokią ataskaitą, jos atskleidimą kitiems
asmenims, pavyzdžiui, nuorodos į tokią ataskaitą auditoriaus išvadoje, siekiant nurodyti
nuomonės modifikavimo priežastis, jeigu taikoma, arba atskleidimas vadovybei ar audito
komitetui.

•

Auditoriaus atliekamos auditoriaus išorės eksperto darbo peržiūros pobūdis ir apimtis.

•

Kuris, ar auditorius, ar auditoriaus išorės ekspertas, tikrins pirminius duomenis.

•

Auditoriaus išorės eksperto galimybės susipažinti su įmonės dokumentais, bylomis ir
bendrauti su įmonės darbuotojais ir samdomais ekspertais.

•

Auditoriaus išorės eksperto ir įmonės bendravimo procedūros.
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•

Auditoriaus ir auditoriaus išorės eksperto galimybės susipažinti su vienas kito darbo
dokumentais.

•

Darbo dokumentų nuosavybė ir kontrolė užduoties atlikimo metu ir užduotį atlikus,
įskaitant dokumentų saugojimo reikalavimus.

•

Auditoriaus išorės eksperto pareiga darbą atlikti tinkamai ir su reikiamu atidumu.

•

Auditoriaus išorės eksperto kompetencija ir gebėjimas atlikti darbą.

•

Tikėjimasis, kad auditoriaus išorės ekspertas naudos visas savo turimas ir auditui svarbias
žinias, o jeigu ne – informuos auditorių.

•

Bet kokių nuorodų į auditoriaus išorės eksperto darbą auditoriaus išvadoje pateikimo
apribojimai.

•

Bet koks susitarimas pranešti auditoriaus išorės ekspertui auditoriaus apibendrinančias
išvadas, susijusias su to eksperto darbu.

Informavimas ir ataskaitų teikimas
•

Informavimo būdai ir dažnumas, įskaitant:
o

o

kaip bus teikiamos ataskaitos apie auditoriaus išorės eksperto pastebėjimus ar išvadas
(pavyzdžiui, raštiška ataskaita, žodinis pranešimas, einamieji pranešimai užduoties
grupei);
konkrečių užduoties grupės asmenų, kurie palaikys ryšius su auditoriaus išorės
ekspertu, nurodymą.

•

Kada auditoriaus išorės ekspertas baigs darbą ir pateiks savo pastebėjimus ar išvadas
auditoriui.

•

Auditoriaus išorės eksperto pareiga nedelsiant informuoti apie bet kokį galimą vėlavimą
baigti darbą ir bet kokias to eksperto pastebėjimams ar išvadoms taikomas išlygas ar
apribojimus.

•

Auditoriaus išorės eksperto pareiga nedelsiant informuoti apie visus atvejus, kai įmonė
apriboja tokio eksperto galimybes susipažinti su dokumentais, bylomis ir bendrauti su
įmonės darbuotojais ar samdomais ekspertais.

•

Auditoriaus išorės eksperto pareiga perduoti auditoriui visą informaciją, kuri, eksperto
nuomone, gali būti svarbi auditui, įskaitant informaciją apie visus anksčiau nurodytų
aplinkybių pasikeitimus.

•

Auditoriaus išorės eksperto pareiga informuoti apie visas aplinkybes, kurios gali sukelti
grėsmę to eksperto objektyvumui, ir bet kokias tinkamas apsaugos priemones, kuriomis
galima pašalinti ar sumažinti tokią grėsmę iki priimtino lygio.
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Konfidencialumas
•

Auditoriaus eksperto pareigos vykdyti konfidencialumo reikalavimus, įskaitant:
o
o

o

auditoriui taikomas atitinkamų etikos reikalavimų konfidencialumo nuostatas;
jeigu yra, papildomus reikalavimus, kurie gali būti numatyti pagal įstatymus ar teisės
aktus;
jeigu yra, įmonės numatytas specifines konfidencialumo nuostatas.
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