Mažų ir vidutinių
praktikų
komitetas

Įgyvendinimo vadovas
2009 kovas

Kokybės kontrolės vadovas mažoms
ir vidutinėms audito įmonėms

The mission of the International Federation of Accountants (IFAC) is to serve the public interest,
strengthen the accountancy profession worldwide 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.
Copies of this document may be downloaded free of charge from the IFAC website at
http://www.ifac.org.
Small and Medium Practices Committee
International Federation of Accountants
545 Fifth Avenue, 14th Floor
New York, NY 10017 USA

Copyright © March 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 © March 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: 978-1-934779-91-0

KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS MAŽOMS IR VIDUTINĖMS
AUDITO ĮMONĖMS
TURINYS
________________________________________________________________________
Puslapis
Pratarmė .................................................................................................................................. 1
Prašymas pateikti komentarus .............................................................................................. 2
Kaip naudotis šiuo Vadovu

4

Vadovo pritaikymas........................................................................................................... 4
Turinys ir struktūra ............................................................................................................ 5
Vadove naudojami sutrumpinimai .................................................................................... 6
Tikslas................................................................................................................................ 7
Pavyzdinių vadovų pritaikymas ........................................................................................ 7
Įžanga ................................................................................................................................ 8
Atvejo analizės įžanga ....................................................................................................... 8
Sąvokų žodynas ............................................................................................................... 11
Bendrasis politikos pareiškimas

16

Apžvalga .......................................................................................................................... 16
Pagrindiniai visų partnerių ir darbuotojų vaidmenys ir įsipareigojimai .......................... 17
1. Vadovaujančiųjų atsakomybė už kokybę audito įmonėje

20

1.1 Apžvalga .................................................................................................................... 20
1.2 Vadovavimo stilius .................................................................................................... 20
Atvejo analizė – vadovavimo stilius................................................................................ 22
2. Atitinkami etikos reikalavimai

23

2.1 Apžvalga .................................................................................................................... 23
2.2 Nepriklausomumas .................................................................................................... 23
2.3 Interesų konfliktas ..................................................................................................... 29
2.4 Konfidencialumas ...................................................................................................... 31
Atvejo analizė – nepriklausomumas ................................................................................ 33
3. Santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimas ir tęsimas

34

3.1 Apžvalga .................................................................................................................... 34
3.2 Prisiėmimas ir tęsimas ............................................................................................... 34
3.3 Pasiūlymai naujiems klientams ................................................................................. 37
i

KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS MAŽOMS IR VIDUTINĖMS AUDITO ĮMONĖMS

3.4 Santykių su klientais nutraukimas ............................................................................. 37
Atvejo analizė – prisiėmimas ir tęsimas .......................................................................... 38
4. Žmogiškieji ištekliai

39

4.1 Apžvalga .................................................................................................................... 39
4.2 Darbuotojų priėmimas į darbą ir jų išlaikymas ......................................................... 40
4.3 Tęstinis profesinis ugdymas ...................................................................................... 41
4.4 Užduoties grupių paskyrimas .................................................................................... 42
4.5 Kokybės kontrolės politikų taikymas (drausminės nuobaudos) ................................ 43
4.6 Paskatinimo laikymasis ............................................................................................. 44
Atvejo analizė – žmogiškieji ištekliai.............................................................................. 46
5. Užduoties atlikimas

47

5.1 Apžvalga .................................................................................................................... 47
5.2 Užduoties partnerio vaidmuo .................................................................................... 48
5.3 Planavimas, priežiūra ir peržiūra ............................................................................... 49
5.4 Konsultacijos ............................................................................................................. 51
5.5 Nuomonių skirtumai .................................................................................................. 53
5.6 Užduoties kokybės kontrolės peržiūra....................................................................... 55
Atvejo analizė – užduoties kokybės kontrolės peržiūra .................................................. 59
6. Stebėsena

61

6.1 Apžvalga .................................................................................................................... 61
6.2 Stebėsenos programa ................................................................................................. 63
6.3 Patikrinimo procedūros ............................................................................................. 64
6.4 Stebėsenos rezultatų ataskaita ................................................................................... 65
6.5 Įvertinimas, informavimas ir trūkumų taisymas ........................................................ 66
6.6 Nusiskundimai ir kaltinimai ...................................................................................... 68
Atvejo analizė – nusiskundimai ir kaltinimai .................................................................. 71
7. Dokumentavimas

72

7.1 Apžvalga .................................................................................................................... 72
7.2 Audito įmonės politikų ir procedūrų dokumentavimas ............................................. 73
7.3 Užduoties dokumentavimas....................................................................................... 73
7.4 Užduoties kokybės kontrolės peržiūros dokumentavimas ........................................ 74
7.5 Bylos pasiekiamumas ir jos saugojimas .................................................................... 74
ii

KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS MAŽOMS IR VIDUTINĖMS AUDITO ĮMONĖMS

Priedai

76

Priedas A – Partnerių ir darbuotojų nepriklausomumas .................................................. 76
Priedas B – Konfidencialumo deklaracija ....................................................................... 78
Priedas C – Kliento prisiėmimas (siūlomi apsvarstyti dalykai) ...................................... 79
Priedas D – Personalo paskyrimas užduotims (siūlomi planavimo žingsniai) ................ 88
Priedas E – Konsultacijos ................................................................................................ 90
Priedas F – Užduoties kokybės kontrolės peržiūra (siūlomos procedūros) ..................... 92
Priedas G – Kokybės kontrolės sistemos stebėsenos procesas (siūloma apsvarstyti) ..... 94
Priedas H – Stebėseną atlikusio asmens ataskaita (siūlomas turinys) ............................. 98
Pavyzdinis kokybės kontrolės vadovas – individuali įmonė, kurioje dirba ne profesionalai
Pavyzdinis kokybės kontrolės vadovas – dviejų – penkių partnerių audito įmonė
____________________________________________________________________

iii

KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS MAŽOMS IR VIDUTINĖMS AUDITO ĮMONĖMS

Pratarmė
Šį kokybės kontrolės vadovą parengė Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) Mažų ir
vidutinių praktikų (MVP) komitetas1, siekdamas skatinti nuoseklų 1-ojo Tarptautinio kokybės
kontrolės standarto (TKKS) „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą,
bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ taikymą.
Nors šį priedą parengė Kanados atestuotų vyriausiųjų finansininkų asociacija (KAVFA –
Kanada), TBF MVP komitetas prisiima visą atsakomybę už šį dokumentą. Tarptautinės audito ir
užtikrinimo standartų valdybos (TAUSV) darbuotojai ir patarėjai iš viso pasaulio kartu su
daugeliu iš TBF atrinktų organizacijų narių padėjo redaguoti šį vadovą.
Vadove pateikiamos neprivalomos gairės, kaip taikyti perrašytą 1-ąjį TKKS, pagal kurį
reikalaujama, kad audito įmonėse būtų įdiegta kokybės kontrolės sistema pagal 2009 m. gruodžio
15 d. standartą. Šis Vadovas nepakeičia 1-ojo TKKS, jis praktikuojantiems specialistams
papildomai padeda suprasti ir nuosekliai taikyti šį standartą savo audito įmonėse finansinės
informacijos audito ir peržiūros, kitų užtikrinimo bei susijusių paslaugų užduočių kokybės
kontrolės sistemos diegimo metu.
Pateikiant detalią 1-ojo TKKS analizę bei reikalavimus MVP aplinkos kontekste, šiame vadove
aprašytos pagrindinės vadovaujančiųjų atsakomybės už kokybę audito įmonėje, susijusių etikos
reikalavimų, ryšių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimo ir tęsimo, žmogiškųjų išteklių,
užduočių atlikimo, stebėsenos ir dokumentavimo koncepcijos. Jame nustatomos gairės audito
įmonėms, kaip taikyti kokybės kontrolę, pasitelkiant savo sukurtą politiką, ir pateikiami naudingi
praktiniai patarimai. Tačiau šiame vadove neįtrauktos visos formos, kontroliniai klausimynai ir
programos, kurios yra būtinos, kad audito įmonė atitiktų 1-ojo TKKS reikalavimus.
Šis vadovas yra skirtas paaiškinti ir pateikti pavyzdžių, kad juo besinaudojantys įgytų gilesnį
supratimą apie kokybės kontrolės standartus pagal 1-ąjį TKKS. Jame pateikiama praktinė
metodika „kaip įgyvendinti“, kurią praktikuojantys specialistai gali taikyti savo audito įmonėse
diegdami kokybės kontrolės sistemą. Pagaliau, šis dokumentas turėtų padėti MVĮP teikti aukštos
kokybės paslaugas savo klientams, taip įgalindamas jas geriau tarnauti viešajam interesui.
Tikimasi, kad šį vadovą kaip buhalterių profesionalų ir studentų mokymo bei praktinio ruošimo
pagrindą naudos organizacijos narės, audito įmonės ir kitos įstaigos.
TBF organizacijos narės ir audito įmonės gali naudoti vadovą tokį, koks jis yra parengtas arba jį
gali prisitaikyti savo pačių poreikiams bei jurisdikcijai. Jame pateikiamas pagrindas, kuriuo
organizacijos narės ir kitos įstaigos gali remtis kurdamos tokius išvestinius produktus kaip
mokomąją medžiagą, kontrolinius klausimynus ir formas.
Sylvie Voghel
TBF MVĮP komiteto pirmininkė
2008 m. gruodžio mėn.

1

Daugiau informacijos apie šį komitetą , įskaitant kitus jo leidinius, galite rasti: http://www.ifac.org/smp .
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Prašymas pateikti komentarus
Tai pirmoji vadovo versija. Nors mes manome, kad šis vadovas yra aukštos kokybės ir
naudingas, kaip ir bet kurio dokumento pirmasis leidimas, jis gali būti tobulinamas. Todėl mes
įsipareigojame periodiškai atnaujinti šį vadovą, kad jis atitiktų esamus standartus ir būtų kaip
įmanoma naudingesnis.
Kitas atnaujinimas yra planuojamas 2010 m. pradžioje. Per artimiausius metus mes laukiame
komentarų iš nacionalinių standartų kūrėjų, TBF organizacijų narių, praktikuojančių asmenų ir
kitų. Šie komentarai bus naudojami vertinant Vadovo naudingumą bei jį tobulinant prieš tai, kai
bus išleistas antrasis Vadovo leidimas. Mes ypač laukiame Jūsų nuomonės šiais klausimais:
1. Kaip Jūs naudojate šį Vadovą? Pavyzdžiui, ar Jūs jį naudojate mokymui ir/arba kaip
praktinių patarimų vadovą, ar kitu būdu?
2. Ar Vadove pateikiama pakankamai nuorodų į 1-ąjį TKKS, kad būtų galima jomis lengvai
naudotis skaitant šį Vadovą?
3. Ar, Jūsų įsitikinimu, Vadovas visus susijusius standartus tinkamai integruoja į kokybės
kontrolės procesą? Ar yra tokių elementų, kuriuos Jūs pageidautumėte pridėti ar išbraukti
iš šio Vadovo?
4. Ar, Jūsų manymu, šis Vadovas tinkamai aptaria pagrindinius įmonės lygmens klausimus,
susijusius su kokybės kontrole, mažų ir vidutinių įmonių praktikoje?
5. Ar Jums lengva susigaudyti šiame Vadove? Jei ne, ar galite patarti, kaip tai pagerinti?
6. Kaip, Jūsų nuomone, šis Vadovas galėtų tapti naudingesnis?
7. Ar Jūs žinote apie kokius nors išvestinius produktus, tokius kaip mokomoji medžiaga,
formos, kontroliniai klausimynai ir programos, kurie buvo sukurti remiantis šiuo
Vadovu? Jei taip, prašome nurodyti konkrečiau.
Savo komentarus prašome pateikti Vyresniajam technikos vadovui Paul Thompson, kurio
kontaktiniai duomenys yra:
Elektroninio pašto adresas:
Fakso numeris:
Pašto adresas:

paulthompson@ifac.org
+1 212-286-9570
Small and Medium Practices Committee
International Federation of Accountants
545 Fifth Avenue, 14th Floor
New York, New York 10017, USA

2

KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS MAŽOMS IR VIDUTINĖMS AUDITO ĮMONĖMS

Apribojimai
Šis Vadovas yra skirtas praktikuojantiems specialistams padėti įgyvendinti 1-ąjį
Tarptautinį kokybės kontrolės standartą (TKKS) „Audito įmonių, atliekančių finansinių
ataskaitų auditą ir peržiūrą, bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų
užduotis, kokybės kontrolė“ mažų ir vidutinių audito įmonių praktikoje, tačiau jis
nepakeičia 1-ojo TKKS. Taipogi, praktikuojantis specialistas šį Vadovą turėtų naudoti
savo profesinių sprendimų ir faktų, bei aplinkybių, kuriose jo įmonė veikia, bei
kiekvienos konkrečios užduoties kontekste. TBF neprisiima jokių įsipareigojimų ar
atsakomybės, kurie gali tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti dėl šio Vadovo naudojimo.
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Kaip naudotis šiuo Vadovu
Šio Vadovo tikslas yra suteikti praktines gaires įgyvendinant kokybės kontrolės sistemą mažose
ir vidutinėse audito įmonėse (MVĮP). Tačiau šio Vadovo medžiaga negali būti naudojama kaip
pakaitalas:
•

1-ojo TKKS perskaitymui
Daroma prielaida, kad praktikuojantys asmenys jau yra susipažinę su 1-uoju Tarptautinio
kokybės kontrolės standartu (TKKS) „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų
auditą ir peržiūrą, bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės
kontrolė“. Šis standartas yra įtrauktas į TBF „Tarptautinių audito, užtikrinimo ir etikos
pareiškimų l vadovą“ (TBF vadovą), kurį galima nemokamai atsisiųsti iš TBF internetinio
knygyno, adresu http://www.ifac.org/store. 1-asis TKKS ir visi kiti aiškesni standartai bei
dažniausiai užduodami klausimai (DUK) ir kita pagalbinė medžiaga gali būti gauti iš
„Clarity“ centro, adresu http://web.ifac.org/clarity-center/index.

•

Profesinio sprendimo naudojimui
Profesinis sprendimas privalo būti pagrįstas konkrečiais faktais ir aplinkybėmis, kuriose
audito įmonė veikia, bei kiekviena konkrečia užduotimi, kurioms būtinas konkretaus
standarto interpretavimas.

Nors tikimasi, kad MVĮP bus pagrindinė vartotojų grupė, šis Vadovas gali padėti kitiems
praktikuojantiems asmenims įgyvendinti finansinių ataskaitų auditų ir peržiūros, kitų užtikrinimo
bei susijusių paslaugų užduočių kokybės kontrolės sistemos reikalavimus.
Šis Vadovas gali būti naudojamas:
•

padedant audito įmonei įdiegti kokybės kontrolės sistemą;

•

skatinant nuoseklų kokybės kontrolės sistemos reikalavimų taikymą audito, peržiūros, kitų
užtikrinimo bei susijusių paslaugų užduočių metu; ir

•

kaip pagalbinė medžiaga mokymams audito įmonėje.

Šiame Vadove dažnai minima užduoties grupė, o tai parodo, kad atliekant užduotį dalyvauja
daugiau nei vienas asmuo. Tačiau, jei užduotis atlieka vienas asmuo (praktikuojantis asmuo),
taikomi tie patys bendrieji principai.
Vadovo pritaikymas
Vertimas
Siekiant palengvinti vertimą, šiame Vadove naudojama kiek įmanoma daugiau TBF Audito
vadovo sąvokų. Tais atvejais, kai šios sąvokos nėra tinkamos, autorius stengėsi naudoti sąvokas,
kurios yra lengvai išverčiamos.
Nacionalinis adaptavimas
Jei nacionaliniai standartai skiriasi nuo 1-ojo TKKS (dėl įstatyminių ar kitokių priežasčių), šis
Vadovas turi būti naudojamas pradžioje, vėliau jis turi būti adaptuojamas prie nacionalinių
standartų.
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Turinys ir struktūra
Turinio santrauka
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama kiekvienos Vadovo dalies santrauka.
Skyrius
1

4

Pavadinimas
Vadovaujančiųjų
atsakomybė už kokybę
audito įmonėje
Atitinkami etikos
reikalavimai
Santykių su klientais ir
konkrečių užduočių
prisiėmimas ir tęsimas
Žmogiškieji ištekliai

5

Užduoties atlikimas

6

Stebėsena

7

Dokumentavimas

2
3

Tikslas
Aprašyti audito įmonės įsipareigojimus
skatinti vidaus kultūrą, koncentruotą į
kokybės kontrolę
Pateikti gaires dėl pagrindinių principų, kurie
apibūdina profesinę etiką
Pateikti gaires dėl atitinkamų prisiėmimo ir
tęsimo politikų ir procedūrų diegimo
Pateikti gaires dėl žmogiškųjų išteklių
komponentų, susijusių su efektyvios kokybės
kontrolės politikomis ir procedūromis
Pateikti gaires dėl elementų, kurie yra įtraukti
į užduoties atlikimą, pabrėžiant užduoties
partnerio vaidmenį, planavimą, priežiūrą ir
peržiūrą, konsultaciją, nuomonių skirtumų
išsprendimą ir užduoties kokybės kontrolės
peržiūros atlikimą
Pateikti gaires dėl audito įmonės politikų ir
procedūrų, susijusių su kokybės kontrolės
sistema, stebėsenos, įskaitant audito įmonės
stebėsenos programą, patikrinimo procedūras,
stebėsenos ataskaitą, trūkumų nustatymą ir
šalinimą, ir atsakomąsias priemones į
nusiskundimus bei kaltinimus
Pateikti gaires dėl audito įmonės reikalavimų
dokumentams užduoties lygmeniu (įskaitant
užduoties kokybės kontrolės peržiūrą) ir
įmonės kokybės kontrolės sistemoje

Priedai
Šio Vadovo prieduose pateikiami septyni papildomi dokumentai:
•

Priedas A – Partnerio ir darbuotojų nepriklausomumo patvirtinimas

•

Priedas B – Konfidencialumo deklaracija

•

Priedas C – Kliento prisiėmimas (siūlomi apsvarstyti klausimai)

•

Priedas D – Personalo paskyrimas užduočių atlikimui (siūlomi planavimo žingsniai)

•

Priedas E – Konsultacijos

•

Priedas F – Užduoties kokybės kontrolės peržiūra (siūlomos procedūros)
5
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•

Priedas G – Kokybės kontrolės sistemos stebėsenos procesas (siūlomi svarstymai)

•

Priedas H – Stebėseną atlikusio asmens ataskaita (siūlomas turinys)

Šie priedai yra pateikiami kaip praktinė pagalba toms įmonėms, kurios nusprendžia juos naudoti.
Jie gali būti adaptuojami pagal poreikius, priklausomai nuo jurisdikcijoje taikomų priežiūros ir
profesinių reikalavimų, ir gali būti pritaikyti pagal įmonės politikas ir procedūras.
Struktūros santrauka
Kiekvieno Vadovo skyriaus struktūra yra tokia:
•

Skyriaus pavadinimas

•

Skyriaus tikslas
Jame nurodomas skyriaus turinys ir tikslas.

•

Pradinės nuorodos
Kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiamos nuorodos į 1-ojo TKKS pastraipas, kuriose
tinkamiausiai aptariami šiame skyriuje nagrinėjami dalykai. Tačiau tai nereiškia, kad kitos
nuorodos nėra taikytinos arba negali būti svarstomos.

•

Apžvalga ir skyriaus medžiaga
Apžvalgos skirsnyje pateikiamas:
o

1-ojo TKKS taikomų reikalavimų tekstas; ir

o

Šio skyriaus santrauka.

Po apžvalgos pateikiamas detalus dalyko aptarimas ir praktinės nuoseklios
gairės/metodologija, kaip įgyvendinti reikalavimus. Tai apima nuorodas į kitą susijusią
medžiagą, dažniausiai į 220-ąjį Tarptautinį audito standartą (TAS), „Finansinių ataskaitų
audito kokybės kontrolė“.
Vadove naudojami sutrumpinimai
TAUSV
TMS
TBF
TBF Etikos kodeksas
TBF vadovas
TFAS
TAS
TUUS
TKKS
TPUS
TSPS
MVĮ
MVAĮ

Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba
Tarptautiniai mokymo standartai
Tarptautinė buhalterių federacija
TBF Buhalterių profesionalų etikos kodeksas
TBF Tarptautinių audito, užtikrinimo ir etikos pareiškimų
vadovas
Tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas
Tarptautiniai audito standartai
Tarptautinis užtikrinimo užduočių standartas
Tarptautinis kokybės kontrolės standartas
Tarptautinis peržiūros užduočių standartas
Tarptautinis susijusių paslaugų standartas
Maža ir vidutinė įmonė
Maža ir vidutinė audito įmonė
6
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Tikslas
Šio Vadovo tikslas yra išlaikyti ir gerinti rezultatų, susijusių su audito įmonės veikla apskritai,
kontrolę. Todėl šiame vadove, siekiant suprantamai aptarti 1-ąjį TKKS, pateikiami ir
reikalavimai, ir taikomoji medžiaga.
Kai praktikuojantys asmenys taiko Vadovo nurodymus, jie turėtų užtikrinti, kad, informuojant
personalą, kokybės kontrolės politikos ir procedūros, bei siektini tikslai yra detaliai aptariami. Jie
taip pat turėtų pabrėžti, kad kiekvienas asmuo prisiima asmeninę atsakomybę už kokybę ir,
tikimasi, kad jis laikysis audito įmonės politikų ir procedūrų.
peržiūr1-ajame TKKS nagrinėjama audito įmonės atsakomybė už jos finansinių ataskaitų audito
ir peržiūrų bei kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduočių kokybės kontrolės sistemą. Visi 1ojo TKKS reikalavimai, į kuriuos nuorodos yra pateikiamos šiame Vadove, turi būti taikomi nuo
2009 m. gruodžio 15 d.
Pavyzdinių vadovų pritaikymas
Audito įmonės pageidaus pateikiamus pavyzdinius vadovus pritaikyti savo praktikoje.
Atitinkamai, bus būtina juos detaliai perskaityti ir pritaikyti prie konkrečios audito įmonės.
Tekstas, kuris yra siūlomas kaip geriausia praktika, o ne reikalavimai, yra pateikiamas kursyvu.
Audito įmonės šio teksto iš pavyzdinio vadovo gali nenaudoti.
Žemiau pateikiamos sritys, kurios turi būti modifikuotos, kad atitiktų vadovo naudojimą
praktikoje:
•

pasirinkite audito įmonės pozicijos nuorodas, kurios yra tinkamos (siūlomos audito įmonės
pozicijos yra pateikiamos pavyzdiniuose vadovuose – penktajame abiejų kokybės kontrolės
vadovo pavyzdinių vadovų puslapyje pateikiamos siūlomos audito įmonės pozicijos).

•

Paskirstykite atsakomybę už visas pagrindines kokybės kontrolės funkcijas, kurios
taikytinos audito įmonei.

•

Pasirinkite politikas (iš siūlomų) arba tinkamai jas modifikuokite.

•

Užtikrinkite užduoties šablonų atnaujinimą taip, kad juose atsispindėtų vadovo politikos.

•

Užtikrinkite visų partnerių sutikimą (jei jie dalyvauja).

•

Pristatykite vadovą visiems partneriams ir darbuotojams, siūlytina suorganizuoti seminarą.

•

Pakeiskite antraštę ir poraštę, kad būtų galima įrašyti audito įmonės pavadinimą ir vadovo
sudarymo datą. (Ši data turi būti keičiama sulig kiekvienu tolimesniu atnaujinimu).

•

Supažindinant naujus darbuotojus su audito įmone, pateikite vadovą ir vėliau surenkite
pokalbį, kad įsitikintumėte, kad vadovas buvo perskaitytas ir suprastas.

•

Peržiūrėkite ir atnaujinkite vadovą, kai sukuriamos naujos audito įmonės politikos ar nauji
standartai (siūloma tai atlikti bent kartą per metus).

Svarbu atkreipti dėmesį, kad individualios įmonės atveju pavyzdiniame vadove naudojama
sąvoka „darbuotojai“ reiškia neprofesionalius, techninius darbuotojus, t.y., darbuotoją (-us),
7

KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS MAŽOMS IR VIDUTINĖMS AUDITO ĮMONĖMS

kuris(-ie) atlieka technines užduotis, susijusias su užduotimis, kurios yra skirtos padėti privačia
praktika užsiimančiam auditoriui. Ši sąvoka neapima darbuotojų, kurie atlieka tik netechnines,
administracines užduotis.
Įžanga
Kokybės kontrolės politikų ir procedūrų, kurias audito įmonė sukūrė, pobūdis, apimtis ir
dokumentai priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant audito įmonės dydį ir pobūdį, bei jos
veiklos charakteristikas. Efektyvios politikos ir procedūros neturi reikalauti daug laiko ar būti
sudėtingos. Mažoje audito įmonėje vienas asmuo gali atlikti daugumą funkcijų, reikalingų
diegiant kokybės kontrolės sistemą, arba audito įmonė gali priimti sprendimą samdyti
kvalifikuotą asmenį iš išorės, kad jis teiktų savo paslaugas.
Šiame Vadove pateikiama atvejo analizė, kuri gali būti naudojama kaip mokymo pagrindas ir
aptarimų medžiaga.
Atvejo analizės įžanga
Ši atvejo analizė buvo sukurta kaip priedas prie Vadovo, jos tikslas yra pateikti pavyzdį, kaip
tam tikri kokybės kontrolės sistemos elementai gali būti pritaikyti praktikoje. Žemiau
pateikiamas aprašymas pateikia pagrindinę informaciją apie išgalvotą individualią įmonę „M&M
ir partneriai“. Tolimesniuose skyriuose pateikiami šio atvejo analizės komentarai, kurių tikslas
yra iliustruoti sąvokas praktikoje.
Norime atkreipti skaitytojų dėmesį, kad šio atvejo analizė yra tik iliustracinio pobūdžio.
Duomenys, analizė ir komentarai neatspindi visų aplinkybių ir svarstymų, kuriuos įmonė
turės įvertinti konkrečioje situacijoje. Kaip visada, partneriai ir darbuotojai turi priimti
profesinį sprendimą .
„M&M ir partneriai“
Bendra apžvalga
„M&M ir partneriai“ įmonė yra individuali įmonė, kurios savininkas yra Marcel Mooney,
įmonėje dirba penki darbuotojai. Įmonė atlieka daug peržiūros užduočių (kai kurios iš jų yra
atliekamos šeimos narių ar artimų draugų užsakymu), keletą mažų auditų ir tris vidutinius
auditus. Svarbesni audito klientai yra senelių namai, vietinės savivaldos institucija ir didžiausia
mieste motociklų parduotuvė. Savivaldos institucija pastaruoju metu susilaukė daug viešos
neigiamos kritikos, jos aukščiausia vadovybė buvo kaltinama korupcija. Marcel jau daug metų
pažįsta šiuos vadovus ir įtaria, kad kaltinimai yra nepagrįsti. Senelių namai beveik metus
vėluoja apmokėti sąskaitą už praėjusiais metais vykusį auditą, ir audito įmonė turi netrukus
pradėti planuoti audito darbus.
Marcel, kuriam yra 48 metai, vienas pradėjo praktiką 1990 m. Audito įmonė per pastaruosius
18 metų palaipsniui išaugo. Marcel yra dinamiška asmenybė, todėl darbas biure yra įdomus.
Jei atrodo, kad kažkas linksminasi, paprastai Marcel yra šių linksmybių sūkuryje. Marcel yra
puikus rinkodaros specialistas, jis kalba apie audito įmonę visur, kur tik nukeliauja. Marcel
gerai uždirba, jis neplanuoja atsistatydinti. „M&M ir partneriai“ audito įmonėje jau trejus
metus dirba Deborah D‘Alessandro, ji tikisi kitais metais tapti buhaltere profesionale; audito
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įmonėje taip pat dirba buhalteris apskaitininkas Bob Morton ir du studentai, kurie neseniai
pradėjo studijuoti buhalterių profesionalų programą, jie audito įmonėje dirba neseniai. Bob turi
vienerių metų darbo patirtį, jis audito įmonėje pradėjo dirbti prieš keturis mėnesius. Jo
entuziazmas kompensuoja jo patirties trūkumą. Deborah nuolat primena Bob, kad jis užduotų
klientams daugiau klausimų, ir kad dokumentus parengtų išsamiau. Kelis kartus Bob neįtraukė
pagrindinių svarbių dalykų į bylą, ir Deborah teko pačiai kreiptis į klientą ir surinkti
informaciją.
Marcel, kaip ir dauguma kitų praktikuojančių specialistų, niekada nenori prarasti naujų klientų,
kartais net ir tų, kurie pasižymi prasta reputacija. Jo manymu, kiekvienas turi teisę gauti
profesionalias paslaugas. Neseniai Marcel pradėjo teikti audito paslaugas Mark Spitzer.
Markas yra vieno vietinio restorano savininkas, jis bendrauja su abejotinos reputacijos
bendruomenės nariais. Praeityje Mark turėjo problemų su mokesčių inspekcija, jis mokėjo
delspinigius, gavo baudų ir vieną kartą buvo nuteistas kalėti, teismo nuosprendį atidedant.
Deborah nelaukia jo restorano audito, jai nepatinka ta darbinė aplinka, kurią ji turės kęsti, kol
visi darbai bus atlikti.
Nepaisant to, kad audito įmonė yra nedidelė, ir šiek tiek nerūpestingo Marcel požiūrio į
politikos kūrimą, audito įmonė niekada nėra sulaukusi nusiskundimų ar kaltinimų, ir dauguma
klientų pripažintų, kad yra patenkinti audito įmonės paslaugomis.
Įmonės planavimo procesas
Audito įmonės planavimo procesas – tai viena diena, per kurią Marcel apmąsto praėjusius
metus ir paruošia paprastą biudžetą. Šis biudžetas paprastai remiasi praėjusių metų skaičiais,
kurie yra koreguojami pagal prarastus ir naujus klientus. Jame numatomi kapitalo
reikalavimai, išlaidos, susijusios su darbuotojais, ir išlaidos biurui. Kadangi konkurentai
mieste, tikėtina, kad atlieka mažiau auditų ir peržiūros užduočių, Marcel traktuoja tai kaip
galimybę padidinti savo rinkos dalį užtikrinimo paslaugų rinkoje. Jis mąsto apie
užsiregistravimą priežiūros institucijoje, tam, kad galėtų atlikti įmonių, kurių vertybiniais
popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, auditus. Marcel paprastai aptaria savo audito įmonės
pajamų planus su Deborah, jie kartu planuoja darbuotojų bei kitų išteklių, tokių kaip įrangos ir
baldų, poreikį kitiems metams.
Žmogiškieji ištekliai
Darbuotojų priėmimo į darbą procesas vyksta neformaliai. Kai vienas iš dirbančių darbuotojų
praneša, kad jis arba ji palieka audito įmonę, Marcel vietiniame laikraštyje patalpina skelbimą,
arba peržvelgia neseniai gautus žmonių, kurie ieško darbo, gyvenimo aprašymus. Kai
kandidatas yra surandamas, Marcel pasikalba su juo ir tuomet priima sprendimą. Marcel bando
patikrinti kandidatų rekomendacijas ar kvalifikacijas, tačiau kartais jis neatlieka šio proceso iki
pabaigos, kadangi turi daug susitikimų su klientais ir kitų užduočių. Deborah padeda Marcel su
darbuotojų darbo laiko planavimu, kai kyla konfliktai, ir suranda darbo tiems darbuotojams,
kurie nėra užimti.
Kadangi jaunesni darbuotojai neilgai lieka dirbti audito įmonėje, Marcel nenori leisti laiko ir
lėšų jų mokymams. Be to, jo įsitikinimu, mokymasis dirbant yra geriausias mokymasis.
Taipogi, jis nedažnai atlieka veiklos aptarimus, o asmeninėse darbuotojų bylose yra
pasižymėjęs tik trumpas pastabas, išskyrus tą įstatymais nustatytą informaciją, kuri yra būtina
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ruošiant metinių pajamų deklaracijų dokumentus.
Profesiniai standartai
Marcel itin domina naujosios nepriklausomumo taisyklės. Jis baiminasi, kad dėl jų gali prarasti
keletą užtikrinimo užduočių. Pavyzdžiui, kai Deborah pasiteiravo apie audito įmonės
nepriklausomumą nuo naujo audito kliento, „Magnificient Dollar Stores“ (šio verslo
bendrasavininkė yra Marcel svainė), jis atsakė, „Aš beveik nepažįstu tos moters. Nėra jokios
grėsmės“.
Marcel laiką leidžia dirbdamas su esamais ir ieškodamas naujų klientų, taigi, jis nėra taip gerai
susipažinęs su naujaisiais profesiniais standartais, kaip norėtų. Jo manymu, naujieji standartai
yra per daug sudėtingi ir reikalauja per daug laiko iš praktikuojančių asmenų, o klientai jų
nesupranta. Jam vos pakanka laiko susipažinti su visais mokesčių pokyčiais. Marcel itin
pasitiki Deborah, kad ji užtikrintų, kad užduoties bylos atitinka profesinius standartus.
Marcel priešinasi naujausioms technologijoms, tačiau po tam tikro spaudimo Deborah ir Bob,
kurie norėjo pradėti naudoti elektroninių darbo dokumentų programą, jis neseniai nupirko
nešiojamus kompiuterius. Studentai dalinasi vienu stacionariu kompiuteriu. Marcel svarstė
galimybę tapti vietinės mažų audito įmonių grupės, kuri moko apie naujus standartus, nariu,
tačiau vis dar nerado laiko susisiekti su šia grupe ir išsiaiškinti apie įstojimo į šią grupę
privalumus ir kainą.
Po paskutinio patikrinimo, kuris įvyko prieš dvejus metus, išsakytų komentarų „M&M“ įsigijo
kai kurių bibliotekos leidinių prenumeratą, įskaitant audito ir peržiūros vadovą, kuriame
pateikiami standartizuotų šablonų pavyzdžiai.
Planavimas ir bylų peržiūra
Kadangi Marcel gerai pažįsta savo klientus, jo manymu, susitikimų planavimas nėra
reikalingas. Paprastai audito įmonėje galioja taisyklė paprasčiausiai atlikti tai, kas buvo
atliekama praėjusiais metais. Marcel atlieka savo bylų peržiūrą. Personalui, susijusiam su
užduotimi, Marcel paprastai trumpai paaiškina situaciją prieš tai, kai jie pradeda audito darbus.
Sutartys dėl užduočių yra gaunamos, tačiau jau esami klientai jas dažniausiai pateikia po to,
kai užduotis yra atlikta. Dažniausiai naudojami standartiniai šablonai. Tikimasi, kad
darbuotojai stengsis parengti bylas ir tuomet jas pateiks peržiūrai. Deborah, prieš pateikdama
bylą Marcel, kad jis pasirašytų, peržiūri savo, Bobo ir studentų parengtus darbus. Marcel iš
prigimties nėra linkęs kantriai peržiūrinėti bylų ir dažnai susierzina, jei byloje įsegta per daug
dokumentų. Jis norėtų skirti laiko kruopščiai bylų peržiūrai, tačiau kartais darbuotojai į bylas
įsega tiek dokumentų, kad tai reikalauja pernelyg daug laiko.
Po to, kai Marcel išgirdo apie naujuosius kokybės kontrolės standartus, jis paprašė Deborah
juos išanalizuoti ir pateikti jam rekomendacijas, ką turėtų daryti audito įmonė. Vienintelė
sąlyga, kurią jis pateikė Deborah, kad būtini pokyčiai turėtų būti kaip įmanoma mažesni,
kadangi atitikimo taisyklių taikymas gali užimti tą laiką, už kurį klientams yra pateikiamos
sąskaitos.
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Sąvokų žodynas
Šiame Vadove pateikiamos sąvokos yra naudojamos TBF Etikos kodekse, Sąvokų žodyne ir 1ajame TKKS (kuris yra įtrauktas į TBF Audito vadovą). Ir partneriai, ir darbuotojai privalo
žinoti šias sąvokas.
Užtikrinimo užduotis
Užduotis, kurios metu praktikuojantis asmuo pateikia išvadą, skirtą padidinti numatomų
vartotojų, išskyrus atsakingą šalį, pasitikėjimą dalyko įvertinimo ar matavimo pagal tam tikrus
kriterijus rezultatais. Dalyko įvertinimo ar matavimo rezultatai yra informacija, kuri gaunama
pritaikant kriterijus.
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 partneris arba darbuotojas, įskaitant laikinuosius
darbuotojus), arba auditoriaus išorės ekspertas.
Ataskaitos data
Data, kuria praktikuojantis asmuo datuoja ataskaitą.
Užduoties dokumentavimas
Įrašai apie atliktą darbą, gautus rezultatus ir praktikuojančio asmens padarytas išvadas (kartais
vartojama sąvoka „darbo dokumentai“).
Užduoties partneris2
Partneris ar kitas audito įmonės darbuotojas, atsakingas už užduotį, jos atlikimą ir už audito
įmonės vardu pateikiamą ataskaitą, kuriam, kai reikalaujama, atitinkamus įgaliojimus suteikia
profesinės, teisinės arba priežiūros institucijos.
Užduoties kokybės kontrolės peržiūra
Procesas, skirtas ataskaitos skelbimo dieną ar iki jos reikšmingiems užduoties grupės priimtiems
sprendimams ir rengiant ataskaitą jos padarytoms išvadoms objektyviai įvertinti. Užduoties
kokybės kontrolės peržiūros procesas taikomas atliekant įmonių, kurių vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų auditą ir kitoms užduotims, jei tokių yra,
kurioms, audito įmonės nuomone, reikalinga užduoties kokybės kontrolės peržiūra.
Asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą
Partneris, kitas audito įmonės darbuotojas, tinkamos kvalifikacijos nepriklausomas asmuo ar
grupė, sudaryta iš tokių asmenų, iš kurių nė vienas nėra užduoties grupės narys, kurie turi
pakankamos ir tinkamos patirties ir įgaliojimų objektyviai įvertinti reikšmingus užduoties grupės
sprendimus ir išvadas, padarytas rengiant ataskaitą.

2

Sąvokos „užduoties partneris“, „partneris“ ir „audito įmonė“, kur tinka, turėtų būti suprantamos kaip
viešajame sektoriuje vartojamų sąvokų atitikmenys.
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Užduoties grupė
Visi užduotį vykdantys partneriai, darbuotojai ir visi audito įmonės ar tinklui priklausančios
audito įmonės samdomi asmenys, kurie atlieka užduoties procedūras. Į užduoties grupę neįeina
audito įmonės ar tinklui priklausančios audito įmonės samdytas išorės ekspertas.
Finansinės ataskaitos
Struktūrizuotai pateikta istorinė finansinė informacija, įskaitant aiškinamąjį raštą, skirta
informuoti apie tam tikru momentu įmonės turimus ekonominius išteklius ar įsipareigojimus arba
jų pasikeitimus per apibrėžtą laikotarpį pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.
Aiškinamajame rašte dažniausiai pateikiama svarbiausių apskaitos metodų santrauka ir kita
aiškinamoji informacija. Sąvoka „finansinės ataskaitos“ dažniausiai reiškia visą finansinių
ataskaitų rinkinį, nustatomą pagal taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus,
tačiau taip pat gali reikšti ir atskirą finansinę ataskaitą.
Audito įmonė3
Privačia praktika užsiimantis auditorius, bendrija, bendrovė ar kita buhalterių profesionalų
įmonė.
Nepriklausomumas
(a) Nuomonės nepriklausomumas – nuostata pateikti nuomonę be pašalinės įtakos, galinčios
paveikti profesinį sprendimą, leidžianti asmeniui veikti sąžiningai, išlikti objektyviam ir
išlaikyti profesinį skepticizmą.
(b) Veiksmų nepriklausomumas – faktų ir aplinkybių vengimas, kurie yra tokie svarbūs, kad
supratinga ir informuota trečioji šalis, žinanti visą susijusią informaciją, įskaitant taikytas
apsaugos priemones, galėtų daryti pagrįstą išvadą, kad audito įmonės ar užtikrinimo
užduoties grupės narys nusižengė sąžiningumo, objektyvumo ir profesinio skepticizmo
principams.
Patikrinimas
Atliktų audito užduočių atveju tai yra procedūros, skirtos įrodymams, kad užduoties grupės
vadovavosi audito įmonės kokybės kontrolės politika ir procedūromis, surinkti.
Numatomi vartotojai
Asmuo, asmenys ar asmenų grupė, kuriems praktikuojantys asmenys rengia užtikrinimo
ataskaitą. Atsakingoji šalis gali būti vienu, tačiau ne vieninteliu iš numatomų vartotoju.
Įmonė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje
Įmonė, kurios akcijos, obligacijos ar skolos vertybiniai popieriai yra kotiruojami ar jais
prekiaujama pripažintoje vertybinių popierių biržoje arba pagal pripažintos vertybinių popierių
biržos ar kitos lygiavertės institucijos taisykles.

3

Ši sąvoka yra tokia, kokia pateikiama 1-ajame TKKS. Ji skiriasi nuo TBF Etikos kodekso.
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Stebėsena
Nuolatinis audito įmonės kokybės kontrolės sistemos nagrinėjimo ir vertinimo procesas, kurį
vykdant periodiškai patikrinamos pasirinktos atliktos užduotys, skirtos audito įmonei gauti
pakankamą užtikrinimą, kad jos kokybės kontrolės sistema yra efektyvi.
Tinklas
Didesnė struktūra:
i)

kuri skirta bendradarbiavimui palaikyti ir

ii)

kurios akivaizdi paskirtis yra pelno ar išlaidų pasidalijimas ar kuri turi bendrus savininkus,
yra bendrai kontroliuojama ar valdoma, įgyvendina bendrą kokybės kontrolės politiką ir
procedūras, bendrą verslo strategiją, turi bendrą pavadinimą ar naudojasi didžiąja
profesinių išteklių dalimi.

Tinklui priklausanti audito įmonė
Audito įmonė ar įmonė, kuri priklauso tinklui
Partneris
Kiekvienas asmuo, turintis įgaliojimus įsipareigoti audito įmonės vardu atlikti profesinių
paslaugų užduotį
Personalas
Partneriai ir darbuotojai.
Praktikuojantis asmuo
Viešai paslaugas teikiantis buhalteris profesionalas.
Buhalteris profesionalas
Asmuo, kuris yra TBF organizacijos narės narys.
Profesiniai standartai
TAUSV užduočių standartai, apibrėžti TAUSV Tarptautinių kokybės kontrolės, audito,
peržiūros, kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų standartų įžangoje, ir atitinkami etikos
reikalavimai
Viešasis sektorius
Nacionalinės valdžios, regionų (pvz., regiono, apskrities, rajono) valdžios, vietos (pvz., miesto,
miestelio) valdžios institucijos ir susijusios valstybinės įstaigos (pvz., agentūros, tarybos,
komisijos, įmonės).
Kokybės kontrolė
Audito įmonės taikoma politika ir procedūros, sukurtos suteikti pakankamą užtikrinimą, kad
audito įmonė ir jos personalas laikosi profesinių standartų ir priežiūros bei teisinių reikalavimų,
ir kad audito įmonės ar užduoties partnerių išleistos ataskaitos yra tinkamos atsižvelgiant į
aplinkybes.
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Pakankamas užtikrinimas
Šio Vadovo atžvilgiu (ir 1-ojo TKKS atžvilgiu), – tai aukštas, bet ne absoliutus užtikrinimo
lygis.
Susijusios paslaugos
Sutartų procedūrų vykdymo ir finansinės informacijos rengimo paslaugos.
Atitinkami etikos reikalavimai
Etikos reikalavimai, kurių privalo laikytis užduoties grupė ir asmuo, atliekantis užduoties
kokybės kontrolės peržiūrą, apibrėžti Tarptautinės buhalterių federacijos TBF Etikos kodekso A
ir B dalyse, kartu su nacionaliniais reikalavimais, jeigu jie yra griežtesni.
Atsakingoji šalis
Asmuo (ar asmenys), kuris(-ie):
a)

atliekant tiesioginės atskaitomybės užduotį, yra atsakingas(-i) už dalyką; arba

b)

atliekant tvirtinimu pagrįstą užduotį, yra atsakingas(-i) už dalyko informaciją (tvirtinimą),
ir gali būti atsakingas(-i) už dalyką.

Peržiūra (susijusi su kokybės kontrole)
Šio Vadovo (ir TBF vadovo) kontekste, kitų asmenų atlikto darbo ir kitų padarytų išvadų
kokybės vertinimas.
Darbuotojai4
Profesionalai, išskyrus partnerius, įskaitant visus audito įmonės samdomus ekspertus.
Dalyko informacija
Dalyko vertinimo ar matavimo rezultatas. Tai yra dalyko informacija , apie kurią praktikuojantis
asmuo surenka pakankamų tinkamų įrodymų pagrįsti išvadą, išreikštą užtikrinimo ataskaitoje.
Tinkamos kvalifikacijos nepriklausomas asmuo
Asmuo, nedirbantis audito įmonėje, turintis sugebėjimų ir kompetencijos būti užduoties
partneriu, pavyzdžiui, kitos audito įmonės partneris arba profesinės buhalterių organizacijos,
kurios nariai gali atlikti istorinės finansinės informacijos auditus, arba atitinkamas kokybės
kontrolės paslaugas teikiančios organizacijos darbuotojas (turintis atitinkamą patirtį).
Už valdymą atsakingi asmenys
Asmuo (-enys) ar organizacija (-os) (pavyzdžiui, įmonės patikėtinis), atsakingi už įmonės
strateginės krypties priežiūrą ir vykdantys su įmonės atskaitomybe susijusias pareigas. Šios
pareigos apima ir pareigą prižiūrėti finansinės atskaitomybės procesą. Kai kuriose tam tikroms
jurisdikcijoms priklausančiose įmonėse už valdymą atsakingais asmenimis gali būti ir įmonei
vadovaujantys asmenys, pavyzdžiui, privačiojo ar viešojo sektoriaus įmonės vykdomieji
valdybos nariai arba įmonės savininkas vadovas.
4

Individualios įmonės atveju, siūloma, kad sąvoka “darbuotojai” būtų skaitoma ir interpretuojama kaip „ne
profesionalūs, o techniniai darbuotojai“. 8-ame puslapyje pateikiami tolimesni paaiškinimai.
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Darbo dokumentai
Praktikuojančio asmens arba jam parengti, arba jo surinkti ir saugomi su atliekamu auditu susiję
dokumentai. Darbo dokumentais gali būti formos, saugomos popieriuje, fotojuostoje,
elektroninėse ar kitose laikmenose.
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Bendrasis politikos pareiškimas
Skyriaus tikslas

Pradinės nuorodos

Pateikti gaires dėl:

1-ojo TKKS 11
dalis,

•

Poreikio taikyti ir atitikti atitinkamus reikalavimus; ir

•

Kokybės kontrolės sistemos elementų.

1-ojo TKKS 1617 dalys

Apžvalga
1-ojo TKKS 11 dalyje teigiama, kad:
11.

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

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

b)

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

1-ojo TKKS 16-17 dalyse teigiama, kad:
16.

17.

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

vadovaujančiųjų atsakomybę už kokybę audito įmonėje;

b)

atitinkamus etikos reikalavimus;

c)

santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimą ir tęsimą;

d)

žmogiškuosius išteklius;

e)

užduočių atlikimą;

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

Audito įmonė turi sukurti, įdiegti, palaikyti, stebėti ir patvirtinti kokybės kontrolės sistemą, kuri
suteikia pakankamą užtikrinimą, kad audito įmonės personalas atitinka profesinius standartus,
taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus, ir kad audito įmonės užduoties ataskaitos yra
tinkamos pagal aplinkybes.
Atitinkamai, audito įmonės kokybės kontrolės sistema turi apimti politiką ir procedūras, kurios
yra atitinkamai dokumentuotos, apie jas yra informuotas personalas, kurios yra stebimos, ir
kurios atsižvelgia į kiekvieną iš šių elementų:
•

vadovaujančiųjų atsakomybę dėl kokybės audito įmonėje;

•

atitinkamus etikos reikalavimus (įskaitant nepriklausomumą);

•

santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimą ir tęsimą;
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•

žmogiškuosius išteklius;

•

užduočių atlikimą (įskaitant užduoties kokybės kontrolės peržiūrą);

•

stebėseną.

Siūloma, kad kokybės kontrolės sistemos pagrindas būtų pagrįstas principais, kurie pabrėžia:
•

etišką elgesį;

•

nepriklausomumą ir objektyvumą;

•

profesinės kompetencijos palaikymą;

•

reikiamą atidumą ir darbo kokybę;

•

bendrai priimtinus praktikos standartus;

•

formuluočių ir gairių aiškumą;

•

praktiškumą ir tinkamumą, subalansuotus su ekonomika, audito įmonės dydžiu ir ištekliais,
ir racionalius išlaidų/naudos įvertinimus klientams ir audito įmonei;

•

pagrįstą klientų išlaikymą; ir

•

audito įmonės narių tobulinimąsi, pasitenkinimą ir išlaikymą.

Atitinkamai, kokybės kontrolės sistema yra skirta apimti ir spręsti specifinius elementus ir
praktiką, kurie yra būtini siekiant atitikti ar viršyti profesinius standartus, taikomus teisinius ir
priežiūros reikalavimus bei TBF Etikos kodeksą5.
Audito įmonės bendrosios politikos pareiškimo apie kokybės kontrolę įžangoje audito įmonė gali
įtraukti savo misijos pareiškimą. Audito įmonė taip pat gali pageidauti nustatyti organizacinės
struktūros tikslus ir detales.
Pagrindiniai visų partnerių ir darbuotojų vaidmenys ir įsipareigojimai
Visi partneriai ir darbuotojai skirtingais lygmenimis yra atsakingi už audito įmonės kokybės
kontrolės politikos ir procedūrų įgyvendinimą.
Audito įmonė, pasikonsultavusi su visais partneriais ir darbuotojais, gali priimti sprendimą
nustatyti bendrąsias vertybes, kurias ji nori taikyti, ir kurios sudaro dalį jos kokybės kontrolės
vadovo. Šios vertybės gali apimti paslaugų kokybę, tinkamą bendravimą su klientais laiku ir
kolegialų profesinį požiūrį audito įmonėje, kuris pagrįstas garbingumu, sąžiningumu ir
konsultavimusi.
Svarbu, kad darbuotojai vidaus kultūrą interpretuotų kaip tokią, kurioje atlyginama už kokybišką
veiklą ir darbą. Šį teiginį vadovybė turi propaguoti per visas komunikacijos priemones, tokias
kaip misijos pareiškimas ir audito įmonės tikslai, vidiniai ir išoriniai mokymai ir pokalbiai su
audito įmonės partneriu(-ais).
Pavyzdžiui, audito įmonė gali priimti sprendimą peržiūrėti visas dabartines praktikas, kurios
paskatintų audito įmonės partnerius ir darbuotojus laikytis šių kokybės kontrolės gairių ir
politikų praktikų, tokių kaip:
5

Ar kitų organizacijų narių etikos kodeksus.
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•

Etiškas elgesys ir paslaugų kokybė – svarbiausi prioritetai; komerciniai tikslai negali būti
svarbesni už atliekamo darbo kokybę;

•

TBF Etikos kodekso6 skaitymas, supratimas ir taikymas;

•

Supratimas apie audito įmonę ir asmeniniai įsipareigojimai nustatyti, atskleisti ir
dokumentuoti grėsmes nepriklausomumui, bei procesas, kurio laikantis sprendžiamos ir
valdomos grėsmės ;

•

Aplinkybių, kurioms esant gali būti pažeistas (ar atrodo, kad gali) nepriklausomumo
principas, vengimas;

•

Atitikimas nuolatinio profesinio tobulėjimo reikalavimams, įskaitant įrašų, kaip to
įrodymų, saugojimą;

•

Neatsilikimas nuo dabartinių profesinių pokyčių, taikomos finansinės atskaitomybės
tvarkos ir užtikrinimo standartų (pavyzdžiui, TFAS, TAS), atskleidimų ir apskaitos
politikos, kokybės kontrolės, audito įmonės standartų ir susijusių ūkio šakos ar su klientu
susijusių pokyčių;

•

Mandagus pagalbos teikimas partneriams ir darbuotojams, kai to reikia arba prašoma, tam,
kad jie mokytųsi iš bendrų turimų žinių ir patirties bei gerintų klientams teikiamų paslaugų
kokybę;

•

Tikslių ir detalių įrašų apie laiką saugojimas (kurie yra periodiškai įvedami į audito įmonės
laiko ir apskaitos programas) tam, kad būtų galima sekti ir nustatyti, kiek laiko skiriama
užduočiai ir darbui biure (kai už tai išrašomos ir neišrašomos sąskaitos klientams);

•

Biuro ir kompiuterinės (įskaitant tinklo ir komunikavimo išteklius) įrangos, bei kito
bendrai naudojamo turto saugojimas, tinkamas naudojimas ir prižiūrėjimas. Tai apima
naudojimąsi įmonės technologiniais ištekliais tik verslo tikslams, atsižvelgiant į etiką,
kliento konfidencialumą ir privatumą;

•

Audito įmonės ir kliento duomenų, verslo ir kliento informacijos, bei asmeninės
informacijos apsauga ir visiškas konfidencialumas;

•

Užtikrinimas, kad audito įmonės sukurta elektroninė informacija apie klientą ar audito
įmonę yra laikoma audito įmonės tinkle pagal atitinkamas informacijos saugojimo
procedūras (jei taikytina);

•

Partnerio ar vadovo informavimas apie bet kokius reikšmingų įmonės kokybės kontrolės,
etikos, įskaitant nepriklausomumą, konfidencialumą ar netinkamą įmonės resursų
naudojimą (įskaitant žiniatinklį ir elektroninio pašto sistemas), pažeidimų pastebėjimus;

•

Dokumentų kūrimas ir atitinkamų įrašų apie visus klientų susisiekimus, kaip teikiamas
profesinis patarimas ar jo prašoma, atlikimas;

•

Dokumentų kūrimas ir atitinkamų įrašų apie visas svarbias konsultacijas, aptarimus,
analizes, sprendimus, išvadas dėl grėsmės vadovybės nepriklausomumui, sudėtingus ar
ginčytinus klausimus, nuomonių skirtumus ir interesų konfliktus, atlikimas;

6

Ar kitų organizacijų narių etikos kodeksų.
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•

Audito įmonės standartinių darbo laiko, atvykimo į darbą, administravimo, terminų
laikymosi ir kokybės kontrolės praktikų laikymasis.

Mažesnių audito įmonių atveju, jos gali nuspręsti sudaryti sutartį su šios peržiūros paslaugų
teikėju iš išorės.
NAUDINGI PATARIMAI
Pakvieskite visus partnerius ir darbuotojus į strateginį susirinkimą. Kartu apibrėžkite
audito įmonės misiją ir audito įmonės tikslus. Nuspręskite, kaip galima nuosaikiai juos
pasiekti. Išanalizuokite organizacinę schemą, kad įsitikintumėte, kad dabartinė
struktūra atitinka audito įmonės tikslus.
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1. Vadovaujančiųjų atsakomybė už kokybę audito įmonėje
Skyriaus tikslas

Pradinės nuorodos

Apibūdinti audito įmonės atsakomybę propaguoti vidaus kultūrą,
kurios tikslas – kokybės kontrolė.

1-ojo TKKS 1819 dalys

1.1 Apžvalga
1-ojo TKKS 18-19 dalyse teigiama, kad:
18.

19.

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas vidaus kultūrai, kuria pripažįstama, kad
kokybė yra esminė atliekant užduotis, propaguoti. Tokia politika ir procedūromis turi būti
nustatyti reikalavimai audito įmonės administracijos vadovui (ar lygiavertes pareigas užimančiam
asmeniui) ar, jei tinkama, audito įmonės partnerių valdybai (ar lygiaverčiam vienetui), kad jie
prisiimtų galutinę atsakomybę už audito įmonės kokybės kontrolės sistemą (žr. A4–A5 dalis).
Audito įmonė turi įdiegti tokią politiką ir procedūras, kad kiekvienas asmuo ar asmenys, audito
įmonės administracijos vadovo ar partnerių valdybos paskirti atsakingais už audito įmonės
kokybės kontrolės sistemos įgyvendinimą, turėtų pakankamos ir tinkamos patirties bei gebėjimų ir
būtinus įgaliojimus, kad galėtų prisiimti šią atsakomybę (žr. A6 dalį).

1.2 Vadovavimo stilius
Partneris(-iai) sprendžia pagrindinius su audito įmone ir jos profesine veikla susijusius
klausimus. Partnerio nuostatos ir informacijos perdavimas darbuotojams yra tai, kas vadinama
„vadovavimo stiliumi“7. Šis stilius turi perteikti stiprią paramą kokybiškam darbui ir kokybės
kontrolės kultūrai.
Partneris(-iai) yra atsakingi už kokybės kontrolės kultūros pavyzdžio rodymą ir jos propagavimą
audito įmonėje, bei už audito įmonės kokybės kontrolės pavyzdinio vadovo ir kitų reikalingų
praktinių pagalbos priemonių pateikimą ir palaikymą, ir gaires dėl užduočių kokybės. Partnerio
įsipareigojimas vykdyti šiuos tikslus yra būtinas, jei audito įmonė tikisi sėkmingai vystyti ir
palaikyti kokybės kontrolę.
Partneris(-iai) yra atsakingi už audito įmonės veikimo ir atskaitomybės struktūros nustatymą. Be
to, partneris(-iai) iš savo ar kitų kvalifikuotų darbuotojų turi paskirti asmenį(-is), kuris(-ie)
vienerius metus ar kitą laikotarpį būtų atsakingi už kokybės kontrolės sistemos elementus.
Siūloma, kad asmenys, kurie prisiima specifinius atsakomybę ir pareigas, būtų labiausiai
kvalifikuoti ir patyrę profesinių ir priežiūros įsipareigojimų atžvilgiu. Vienas partneris gali
prisiimti atsakomybę už daugiau nei vieną funkciją, jei nė viena funkcija nelieka be paskirto
atsakingo asmens priežiūros. Šios funkcijos gali apimti biuro administravimą, nepriklausomumą,
interesų konfliktą, konfidencialumą, kokybės kontrolę, informacines technologijas ir
žmogiškuosius išteklius. Įgaliojimai sukurti politikas ir procedūras bei jas logiškai įgyvendinti
yra glaudžiai susiję su šiais įsipareigojimais.
7

Daugiau informacijos apie tinkamo „vadovavimo stiliaus“ sukūrimą galite rasti TBF leidinyje „Vadovavimo
stilius ir kokybės kontrolė“, kurie gali būti nemokamai atsisiųsti iš TBF bibliotekos žiniątinklyje, adresu
http://www.ifac.org/store.
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Paskirtas partneris(-iai) yra visiškai atsakingas ir atskaitingas audito įmonei už savo atitinkamus
priežiūros vaidmenis, kaip nustatyta įmonės kokybės kontrolės bendrosios politikos pareiškime,
kokybės kontrolės pavyzdiniame vadove ir partnerystės susitarimuose8.
Paskirti partneriai gali priskirti specifines funkcijas ir įgaliojimus kitiems vyresniesiems
darbuotojams, tačiau jie lieka atsakingi už savo atitinkamus priežiūros vaidmenis.
Nepaisant to, kas yra atsakingas už kokybės kontrolės sistemą, partneris(-iai) turi turėti omenyje,
kad audito įmonės komerciniai tikslai negali būti svarbesni už vadovybės atsakomybę dėl
kokybės; kad rezultatų įvertinimas, kompensavimas ir skatinimas parodo kokybės prioritetą; ir
kad pakankami resursai turi būti skiriami kokybės kontrolės politikų ir procedūrų sukūrimui,
dokumentavimui ir patvirtinimui.
NAUDINGI PATARIMAI
Periodiškai organizuojamų darbuotojų susirinkimų metu siūloma priminti visiems
partneriams ir darbuotojams, kad jie turi laikytis audito įmonės kokybės kontrolės
politikų ir procedūrų, bei naudoti esamas priemones, kurios padeda užduoties
grupėms atitikti reikalavimus. Raginkite komentuoti kokybės kontrolės sistemą ir siūlyti
patobulinimus, skirkite laiko klausimams – atsakymams. Šie susirinkimai taip pat gali
būti naudojami kaip galimybė paskelbti apie pripažinimą ir paskatinimus tų partnerių ir
darbuotojų, kurie demonstruoja savo pasišventimą įmonės kokybės kontrolės
sistemai.

Vadovaujančiųjų atsakomybės piramidė

8

Be to, kiekvienas užduoties partneris turi prisiimti atsakomybę už bendrą kiekvienos audito užduoties, kurią
atlikti jis yra paskirtas, kokybę (220-ojo TAS 8 dalis).
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Atvejo analizė – vadovavimo stilius
Atvejo analizės detales rasite šio Vadovo atvejo analizės įžangoje.
„M&M ir partneriai“
Marcel yra atsakingas už kokybės kontrolės kultūros propagavimą audito įmonėje. Tačiau
jis neaiškiai supranta šią savo atsakomybę, ką parodo tai, kad jis nesidomi formaliais
studentų ir techninio personalo ugdymo planais, jam nesiseka įtraukti darbuotojus į
įmonės misijos ir tikslų, kuriuos jie norėtų pasiekti, kūrimą.
Atlikdamas metinį planavimą (kuriam skiriama viena diena per metus) Marcel
neanalizuoja, kurlink jis norėtų orientuoti įmonę, jis nesvarsto rizikos, kuri susijusi su
skirtingais audito įmonės klientų tipais, ar dabartinių darbuotojų kompetencijos
įvertinimo. Akivaizdu, kad audito įmonė susidurtų su didžiuliais sunkumais, jei kas nors
atsitiktų Marcel. Šiuo metu audito įmonėje nėra tokio darbuotojo, kuris galėtų prisiimti
atsakomybę už vadovavimą audito įmonei, jei Marcel pasitrauktų.
Tuo tarpu kai Marcel domisi rinkodara, ir yra kompetentingas šioje srityje, audito įmonei
trūksta infrastruktūros, kuri sąlygotų jos augimą rinkoje. Jis norėtų pradėti naujas
rizikingesnes užduotis, siūlydamas audito užduočių paslaugas įmonėms, kurių
vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje. Tačiau jis turi skirti laiko tinkamam
audito įmonės įvertinimui ir užtikrinimui, kad kliento poreikiai būtų patenkinti.
Marcel atsargiai vertina pastaruosius TBF Etikos kodekso reikalavimus, o tai yra
akivaizdu, kadangi jis instruktavo Deborah atlikti tik minimalius pakeitimus. Jis neieško
galimybių padidinti kokybės sistemos efektyvumą ir veiksmingumą. Taip pat, panašu,
kad jis nesuvokia, kad aukštos kokybės paslaugų reputacija gali būti pagrindinis
profesionalios apskaitos įmonės rinkodaros veiksnys.
Tikėtina, kad jo veiksmai klaidina darbuotojus ir neskatina kultūros, kuri orientuota į
etinę atsakomybę. Neužsimenama, ar darbuotojams įteikta atnaujinta TBF vadovo kopija,
kurioje pateikiami naujausi etikos pareiškimai.
Trumpai tariant, gali būti, kad Marcel nesilaiko 1-ojo TKKS reikalavimų, išdėstytų 18-19
dalyse.
Marcel turi įsigyti kokybės kontrolės pavyzdinio vadovo šabloną ir modifikuoti jį taip,
kad atitiktų jo audito įmonės reikalavimus. Šio proceso metu būtų naudinga
pasikonsultuoti su Deborah, jo labiausiai patyrusia darbuotoja. Jis galėtų audito įmonėje
suorganizuoti naujojo vadovo pristatymą, kurio metu jis pats galėtų pristatyti vadovą arba
galėtų pasikviesti pranešėją iš išorės.
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2. Atitinkami etikos reikalavimai
Skyriaus tikslas

Pradinės nuorodos

Pateikti gaires dėl pagrindinių principų, kurie nustato profesinę etiką.

1-ojo TKKS
20-25 dalys

2.1 Apžvalga
1-ojo TKKS 20 dalyje teigiama, kad:
20.

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

Etiška veikla yra ilgalaikės sėkmės pagrindas. Pagrindiniai buhalterių profesionalų etikos
principai yra šie:
•

sąžiningumas;

•

objektyvumas;

•

profesinė kompetencija ir reikiamas atidumas;

•

konfidencialumas; ir

•

profesionalus elgesys.

Etika apima žinojimą, kada pasakyti „ne“, ir kada nutraukti santykius su klientu, darbuotojais ar
netgi partneriu.
Siūloma, kad partneriai žinotų apie kitų partnerių veiklą, susijusią su audito įmone ir jos
klientais. Periodiškas bendravimas darbo dienos metu, įskaitant nuolat vykstančius partnerių
susirinkimus, ir aiški politika dėl konsultavimosi rizikingais ar ginčytinais klausimais padeda
užtikrinti, kad kiekvienas partneris iš tiesų žinotų apie kitų partnerių veiklą.
Rašytiniai partnerystės susitarimai paprastai apima ginčų sprendimą ir partnerystės nutraukimą,
kai tampa per sudėtinga racionaliai išspręsti ginčus.
Iškilus ar neiškilus etikos problemai su partneriu ar darbuotoju, siūloma, kad būtų nustatytas
neatitikimų valdymo procesas (220-asis TAS 9-10 dalys).
2.2 Nepriklausomumas
1-ojo TKKS 21-25 dalyse teigiama, kad:
21.

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

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

22.

23.

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

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

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

b)

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

c)

rinkti susijusią informaciją ir apie ją informuoti atitinkamą personalą, kad:
i)

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

ii)

audito įmonė galėtų prižiūrėti ir atnaujinti įrašus, susijusius su nepriklausomumu; ir

iii)

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

identifikuotų

grėsmių

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

personalui – nedelsiant informuoti audito įmonę apie sužinotus nepriklausomumo
pažeidimus;

b)

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

c)

i)

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

ii)

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

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

24.

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

25.

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

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

b)

įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų
auditui atlikti reikalaujama užduoties partnerį ir asmenis, atsakingus už užduoties kokybės
kontrolės peržiūrą, ir, jei taikytina, kitus asmenis, kuriems taikomi rotacijos reikalavimai,
rotuoti po tam tikro laiko, laikantis atitinkamų etikos reikalavimų (žr. A12–A17 dalis).
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Buhalterių profesionalų nepriklausomumas ir objektyvumas yra būtinos patikimų užtikrinimo
paslaugų teikimo sąlygos.
TBF Etikos kodekse aprašytos specifinės aplinkybės ir santykiai, kurie gali kelti grėsmę
nepriklausomumui užduoties atlikimo metu. Audito įmonės politika turi nustatyti reikalavimus
šių reikalavimų supratimui ir įgyvendinimui tam, kad būtų užtikrintas jų atitikimas. Dauguma
grėsmių gali būti suskirstytos į šias kategorijas:
a)

savi interesai;

b)

savo veiklos peržiūra;

c)

atstovavimas;

d)

familiarumas;

e)

įbauginimas;

Detalūs apsaugos priemonių, kurios gali būti tinkamos grėsmių pašalinimui, pavyzdžiai yra
pateikiami TBF Etikos kodekso B dalyje. Be apsaugos priemonių, kurių naudojimas gali būti
įvertintas ir, kurios gali būti taikomos atitinkamais atvejais, visi partneriai ir darbuotojai turi būti
susipažinę su TBF Etikos kodekse, ypač 290 skirsnyje, nurodomais draudimais.
Nežiūrint to, ar darbuotojai turi profesinių pasiekimų, ar ne, visi užduoties grupės nariai turi
pasižymėti veiksmų ir nuomonės nepriklausomumu jų užtikrinimo klientų atžvilgiu. Tai yra ypač
svarbu mažesnės audito įmonės atveju, kur dauguma, jei ne visi darbuotojai, yra įtraukti į
reikšmingų užtikrinimų užduotis.
Nepriklausomumas turi būti palaikomas užduoties laikotarpiu, atliekant visas užtikrinimo
užduotis, kaip tai nustatyta:
•

TBF Etikos kodekse, ypač 290 skirsnyje;

•

1-ajame TKKS; ir

•

220-ajame TAS.

Jei, taikant atitinkamas apsaugos priemones, grėsmės nepriklausomumui negali būti pašalintos ar
sumažintos iki priimtino lygmens, audito įmonė turi pašalinti veiklą, interesus ar santykius, kurie
sukelia grėsmę, arba atsisakyti prisiimti ar tęsti užduotį (jei atsisakymas nėra draudžiamas pagal
įstatymus ar teisės aktus).
Apie nepriklausomumo reikalavimų neatitikimo atvejus turi būti pranešta audito įmonei. Audito
įmonė šiam tikslui turi paskirti atitinkamą partnerį ar darbuotoją.
2.2.1 Įsipareigojimai – audito įmonė
Audito įmonė turi būti atsakinga už politikų ir procedūrų, kurios yra skirtos padėti visiems
partneriams ir darbuotojams suprasti, nustatyti, dokumentuoti ir valdyti grėsmes
nepriklausomumui, kūrimą, įgyvendinimą, stebėseną ir taikymą bei už su nepriklausomumu
susijusių problemų, kurios kilo prieš atliekant užduotis ar užduočių metu, sprendimą.
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Siekdama įgyvendinti savo įsipareigojimus, siūloma, kad audito įmonė:
•

bendrosios politikos teiginyje identifikuotų personalą, kuris yra visiškai atsakingas už
atitinkamų grėsmių nepriklausomumui sprendimą ar sumažinimą iki priimtino lygio,
užduoties grupei taikant apsaugos priemones;

•

nustatytų personalą, kuris būtų atsakingas audito įmonės vardu, ir todėl (po konsultacijų su
kitais) priimtų galutinį sprendimą dėl grėsmių nepriklausomumui išsprendimo, įskaitant:

•

o

konkrečios užduoties ar santykių su klientu atsisakymą;

o

specifinių apsaugos priemonių, veiksmų ir procedūrų, kurios yra skirtos atitinkamai
valdyti grėsmes ir potencialias grėsmes, nustatymą ir taikymą;

o

neišspręstų klausimų, kurie yra susiję su nepriklausomumu, ir apie kuriuos informavo
užduoties grupės nariai (ar kiti partneriai ar darbuotojai), sužinojimą ir ištyrimą;

o

tinkamų kiekvieno nepriklausomumo klausimo tyrimo proceso ir sprendimo
prisiėmimo dokumentų užtikrinimą;

o

sankcijų dėl nesilaikymo taikymą;

o

prevencinių planavimo priemonių, kurios yra skirtos padėti išvengti ir valdyti
potencialius nepriklausomumo klausimus, iniciavimą ir dalyvavimą jose;

o

esant poreikiui, papildomų konsultacijų organizavimą.

Sukurti ir palaikyti politiką, pagal kurią visi partneriai ir darbuotojai turėtų peržvelgti
specifines aplinkybes ir pateikti pasiūlymus audito įmonei dėl grėsmių nepriklausomumui
ar potencialių grėsmių, kurios kyla dėl tiesioginių ar netiesioginių sąsajų su jais ar dėl jų
šeimos narių.

Jei nustatomos grėsmės nepriklausomumui, kurios yra aiškiai nereikšmingos, ir audito įmonė
priima sprendimą prisiimti ar tęsti užtikrinimo užduotį, šis sprendimas turi būti
dokumentuojamas. Dokumente turi būti įtrauktas nustatytų grėsmių aprašymas ir apsaugos
priemonės, kurios buvo taikytos siekiant pašalinti ar iki priimtino lygio sumažinti grėsmes.
Taip pat siūloma, kad audito įmonė paskirtų atsakomybę už duomenų bazės, kurioje saugomas
klientų, kurie yra įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, ir su jais
susijusių įmonių, jei tokių yra, sąrašas, bei duomenų bazės, kurioje saugomi duomenys apie
draudžiamas investicijas, priežiūrą, jei šios duomenų bazės yra lengvai prieinamos partneriams ir
darbuotojams.
Toms audito įmonėms, kurios priklauso tinklui, yra privalomi papildomi procesai ir procedūros,
tam, kad bendravimas vienos su kita būtų efektyvus, taip užtikrinant, kad bus laikomasi
nepriklausomumo reikalavimų. Siekiant nustatyti, ar audito įmonė priklauso tinklui, siūloma
remtis TBF Etikos kodekso 290-o skirsnio 14-26 dalimis.
2.2.2 Įsipareigojimai – partneriai ir darbuotojai
Visi partneriai ir darbuotojai privalo būti susipažinę ir suvokti TBF Etikos kodekso 290 skirsnį,
1-ojo TKKS 20-25 dalis ir 220-ojo TAS 11 dalį. Visi užduoties grupės nariai turi atitikti TBF
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Etikos kodekso nepriklausomumo reikalavimus, atlikdami visas užtikrinimo užduotis ir
išleisdami ataskaitas.
Audito įmonė turi iš visų partnerių ir darbuotojų, kuriems yra taikomi atitinkami etikos
reikalavimai dėl nepriklausomumo, surinkti rašytinius patvirtinimus, kad jie supranta ir atitinka
audito įmonės nepriklausomumo politikas ir procedūras. Atitikimo patvirtinimai turi būti
renkami bent vieną kartą per metus (rašytiniu ar elektroniniu formatu). Siūloma, kad šis
kasmetinis procesas vyktų kartu su TBF Etikos kodekso 290 skirsnio peržiūra tam, kad būtų
nustatyta, kad audito įmonės politikos yra atnaujintos pačiais naujausiais reikalavimais.
Partnerių ir darbuotojų nepriklausomumo patvirtinimo forma yra
pateikiama A priede. Šis dokumentas turi būti pritaikytas audito įmonės
nepriklausomumo politikai.
Siūloma, kad užduoties partneris iš visų užduočiai paskirtų partnerių ir darbuotojų surinktų
patvirtinimus, kad jie yra nepriklausomi nuo kliento ir užduoties arba, kad jie informavo
užduoties partnerį apie visas galimas grėsmes jų nepriklausomumui tam, kad būti galima taikyti
atitinkamas apsaugos priemones, kad rizika būtų pašalinta ar sumažinta iki priimtino lygio.
Užduoties partneris taip pat gali pareikalauti, kad visi užduočiai priskirti partneriai ir darbuotojai
informuotų užduoties partnerį, jei, jų žiniomis, bet kuris užduoties grupės narys atskleidimo
laikotarpio metu teikė paslaugas, kurios yra draudžiamos pagal TBF Etikos kodekso 290 skirsnį
arba yra draudžiamos kitos priežiūros institucijos, o visa tai gali sąlygoti, kad audito įmonė
negalės tęsti užtikrinimo užduoties.
Audito įmonė gali paraginti užduoties grupės narius (įskaitant užduoties partnerį) imtis visų
būtinų veiksmų, kad, taikant atitinkamas apsaugos priemones, būtų pašalinta arba iki priimtino
lygio sumažinta bet kokia grėsmė nepriklausomumui. Šie veiksmai gali apimti:
•

užduoties grupės nario įgaliojimų sustabdymą;

•

specifinės veiklos ar užduoties metu atliekamų paslaugų sustabdymą ar modifikavimą;

•

finansinių ar savininko interesų atsisakymą;

•

asmeninių ar verslo santykių pobūdžio su klientais sustabdymą ar modifikavimą;

•

dokumentų pateikimą kitiems partneriams ar darbuotojams papildomai peržiūrai; ir

•

visų kitų racionalių veiksmų, kurie yra tinkami konkrečiomis aplinkybėmis, įgyvendinimą.

Svarbu pripažinti, kad familiarumo grėsmė gali iškilti dėl to, kad tas pats aukščiausias personalas
ilgą laiką atlikdavo užtikrinimo užduotis. Rekomenduojama, kad audito įmonė suplanuotų tokių
aplinkybių atsiradimą ir nustatytų apsaugos priemonės, kurios tinkamai išspręstų šias grėsmes.
Partneriai ir darbuotojai turi būti instruktuoti, kad, jei iškyla su etika susijusių klausimų, įskaitant
klausimus dėl nepriklausomumo, kuriems yra būtinos tolesnės konsultacijos ir diskusijos,
siekiant išspręsti šį klausimą, jie visais tokiais atvejais privalo kreiptis į atitinkamą personalą. Jei
nustatomos grėsmės nepriklausomumui, kurios nėra aiškiai nereikšmingos, ir audito įmonė
nusprendžia prisiimti ar tęsti užtikrinimo užduotį, šis sprendimas turi būti dokumentuojamas.
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Dokumente turi būti įtrauktas nustatytų grėsmių aprašymas ir apsaugos priemonės, kurios buvo
taikytos siekiant pašalinti ar iki priimtino lygio sumažinti grėsmes.
Jei partneriai ar darbuotojai nėra įsitikinę, kad grėsmė nepriklausomumui yra atitinkamai
sprendžiama ar išspręsta, siūloma, kad apie tai būtų informuota aukščiausia audito įmonės
vadovybė.
2.2.3 Personalo rotacija įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
audito užduočių metu
TBF Etikos kodekso 290 skirsnyje nustatomi reikalavimai dėl užduoties partnerių ir užduoties
kokybės kontrolės peržiūras atliekančių asmenų rotacijos įmonių, kurių vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, audito užduočių metu.
Jei audito klientas yra įmonė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, ir
užduoties partneris ar užduoties kokybės kontrolės peržiūras atliekantis asmuo dirbo su klientu
nustatytu laikotarpiu, įprastai ne daugiau nei septynerius metus, šie asmenys neturi dalyvauti
atliekant užduotį iki kito laikotarpio, įprastai po dviejų metų. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis
gali būti būtinas atitinkamas lankstumas, jei asmens darbo su audito užduotimi veiklos
tęstinumas yra itin svarbus, pavyzdžiui, jei audito kliento struktūra bus pakeista iš esmės, kad tai
atitiktų asmeninę rotaciją, arba dėl audito įmonės dydžio rotacija nėra galima, arba ji nėra
tinkama apsaugos priemonė. Aplinkybės, kurioms esant, rotacija nebūtų rekomenduojama ar
privaloma, turi būti ypatingos.
Bet kuriuo atveju, kai po nustatyto laikotarpio asmuo nėra rotuojamas, turi būti taikomos
lygiavertės apsaugos priemonės, kad grėsmė būtų sumažinta iki priimtino lygio. Tokios apsaugos
priemonės turi apimti papildomo buhalterio profesionalo ne iš audito įmonės ar asmens iš audito
įmonės, kuris nėra susijęs su audito grupe, dalyvavimą, kad būtų peržvelgtas atliktas darbas ar,
esant reikalui, šis asmuo pateiktų patarimų.
Užduoties grupės nepriklausomumo vertinimas yra svarbi kliento prisiėmimo ir santykių su juo
tęsimo procedūrų dalis. Jei šio vertinimo išvada teigia, kad tam tikro asmens(-ų) rotacija yra
būtina, turi būti informuotas asmuo, kuris audito įmonėje yra atsakingas už etiką.
Siūloma, kad po aplinkybių (įskaitant tikėtiną kliento reakciją) peržiūros ir konsultacijų su kitais
partneriais, audito įmonė kaip įmanoma greičiau raštu suformuluotų savo sprendimą (į bylą
įtraukdama atitinkamus dokumentus) klientui.
Individualių įmonių savininkai gali įvertinti susitarimą, kuriuo jie atliktų užduoties kokybės
kontrolės peržiūras ar teiktų kitas užduoties paslaugas su kitu praktikuojančiu asmeniu arba
praktikuojančių asmenų grupėje pasidalintų atsakomybę už šias funkcijas tam, kad jie atitiktų
rotacijos taisykles. Toks susitarimas tarp dalyvaujančių praktikuojančių asmenų turi būti
tinkamai dokumentuojamas, o audito sutartis su kiekvienu klientu turi būti modifikuota, kadangi
privaloma teisingai dokumentuoti, kas yra atsakingas už kiekvieno laikotarpio užtikrinimo
ataskaitą.
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2.2.4 Personalo rotacija įmonių, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje,
audito užduočių metu
Įmonių, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje,atveju, jei rotacija yra
būtina, už su nepriklausomumu susijusius klausimus atsakingas partneris ar darbuotojas parinks
pakaitinį darbuotoją, nustatydamas laikotarpį, kurį asmuo, kurio rotacija yra būtina, nedalyvaus
konkretaus subjekto audite ir imsis kitų apsaugos priemonių, kurios yra būtinos, kad audito
įmonė atitiktų visus susijusius reikalavimus.
2.3 Interesų konfliktas
Interesų konfliktas gali atsirasti įvairiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai partneris ar darbuotojas
atstovauja du klientus, vienas kurių tame pačiame sandoryje yra pirkėjas, o kitas – pardavėjas,
arba, kai partneris ar darbuotojas padeda klientui įdarbinti aukščiausios vadovybės narį, kai
partneris ar darbuotojas žino, kad vienas iš pretendentų yra vieno iš audito įmonės darbuotojų
sutuoktinis.
TBF Etikos kodekso 220 skirsnyje nustatomi reikalavimai dėl interesų, įtakos ar santykių, kurie
gali sąlygoti interesų konfliktą. Partneriai ir darbuotojai su kliento reikalais neturi būti susiję
jokiais interesais, įtaka ar santykiais, kurie gali pakenkti profesiniam sprendimui ar
objektyvumui.
2.3.1 Interesų konfliktas – audito įmonė
Audito įmonė yra atsakinga už praktikos metodų ir procedūrų, kurios yra skirtos padėti visiems
partneriams ir darbuotojams suprasti, nustatyti, dokumentuoti ir spręsti interesų konfliktus,
kūrimą, įgyvendinimą, laikymąsi, taikymą ir stebėseną, bei už atitinkamų sprendimų prisiėmimą.
Asmuo, kuris audito įmonėje yra atsakingas už etiką, turi užtikrinti, kad, kai nustatomas interesų
konfliktas ir potencialus interesų konfliktas, yra taikomos atitinkamos procedūros.
Pasikonsultavęs su kitais partneriais ir darbuotojais, asmuo, kuris audito įmonėje yra atsakingas
už etiką, turi turėti galutinius įgaliojimus spręsti visas interesų konfliktų situacijas, kurios gali
apimti:
•

prevencinių planavimo priemonių, kurios yra skirtos padėti išvengti konfliktų interesų
situacijose, kurios gali iškilti, iniciavimą ir dalyvavimą jose;

•

tiksliai apibrėžtų veiksmų ir procedūrų, kurios yra skirtos tinkamai spręsti konfliktą,
saugoti jautrią ir kliento informaciją, bei užtikrinti, kad atitinkami sutikimai yra gauti, bei
atskleidimai yra įvykdyti, kai priimamas sprendimas, kad tokie veiksmai yra tinkami,
nustatymą ir reikalavimą;

•

tinkamą proceso, taikomų apsaugos priemonių, priimtų sprendimų ar rekomendacijų
dokumentavimą;

•

paslaugų, užduoties ar veiksmų atsisakymą ar nutraukimą; ir

•

partnerių ir darbuotojų drausminių nuobaudų procedūrų bei sankcijų už nesilaikymą
administravimą.
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2.3.2 Interesų konfliktas – partneriai ir darbuotojai
Pagal TBF Etikos kodeksą, partneriai ir darbuotojai kliento informacijos negali naudoti
asmeniniams tikslams, ir yra būtina imtis racionalių žingsnių, kad būtų nustatytos aplinkybės,
kurios gali sąlygoti interesų konflikto atsiradimą. Jie turi taikyti reikiamą atidumą, laikytis
įmonės politikos ir aptarti konkrečias aplinkybes su asmeniu, kuris audito įmonėje yra atsakingas
už etiką, jei tinkama, tam, kad nustatytų, kaip spręsti situaciją, ir, ar konkrečios paslaugos galima
išvengti.
Kai nustatomas konfliktas ar potencialus konfliktas, partneriai ir darbuotojai neturi imtis veiksmų
ar patarinėti, ar komentuoti tol, kol jie neatliko kruopščios situacijos faktų ir aplinkybių
peržiūros, ir asmuo, kuris audito įmonėje yra atsakingas už etiką, pritaria, kad būtinos apsaugos
priemonės ir bendravimas yra taikytini, ir yra tinkama imtis veiksmų. Siūloma šiomis
aplinkybėmis sprendimą imtis veiksmų ar patarti dokumentuoti.
Įprastai klientas yra informuojamas apie audito įmonės verslo interesus ar veiklą, kuri gali
sąlygoti interesų konfliktą, visas žinomas šalis tose situacijose, kuriose audito įmonė veikia
dviejų ar daugiau šalių vardu, arba, jei darbuotojų veiksmai nėra išskirtiniai teikiant paslaugas
vienam ar kitam klientui. Visais atvejais audito įmonė turi gauti kliento sutikimą veikti.
Kai audito įmonė nusprendžia priimti ar tęsti užduotį, siūloma, kad partneriai ir darbuotojai
užduoties byloje dokumentuotų nustatytus konfliktus, paprastai tai įrašoma prisiėmimo ir tęsimo
ar planavimo skirsniuose. Šie įrašai gali apimti susirašinėjimą ar diskusijas apie konflikto
pobūdį, o taip pat konsultacijas su kitais asmenis, priimtas išvadas, taikytas apsaugos priemones
ir taikytas procedūras, kurios skirtos konflikto situacijai išspręsti.
Jei privalomas vidaus konfidencialumas, gali būti būtina imtis prevencinių priemonių, kad
informacija būtų neprieinama kitiems partneriams ir darbuotojams, tam gali būti naudojamos
ugniasienės, fizinės, asmeninės, bylų ir informacinės apsaugos priemonės; specifiniai
neatskleidimo susitarimai, atskyrimas ar bylų užrakinimas, ar priėjimo prie informacijos
panaikinimas. Kai taikomos tokios priemonės, visi susiję partneriai ir darbuotojai be išimties turi
gerbti jas ir jų laikytis. Tačiau paprastai reikėtų vengti tokių situacijų, kuriose prireiktų tokių
priemones.
Jei partneriai ar darbuotojai nėra tikri dėl savo įsipareigojimų vertinti konfliktą ar potencialų
konfliktą, siūloma suorganizuoti diskusiją su personalu, kuris nedalyvauja užduotyje, prašant
pagalbos vertinant. Jei konflikto situacija yra reikšminga ar ypatingai jautri, siūloma, kad ji būtų
perduota peržiūrėti asmeniui, kuris audito įmonėje yra atsakingas už etiką.
Jei partneriai ar darbuotojai sužino, kad kiti partneriai ar darbuotojai (žinodami ar per
neapsižiūrėjimą) veikia situacijose, kurios prieštarauja audito įmonės politikoms ar specifiniams
sprendimams dėl užduočių (išskyrus nereikšmingus ar nepasikartojančius atvejus),
rekomenduojama, kad apie tai būtų nedelsiant pranešta asmeniui, kuris audito įmonėje yra
atsakingas už etiką (jei taikytina). Tais atvejais, kai tokia situacija nėra tinkamai išsprendžiama,
siūloma, kad apie tai būtų informuota aukščiausia audito įmonės priežiūros tarnyba.
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NAUDINGI PATARIMAI
Paprastai užduodami du klausimai, siekiant išsiaiškinti, ar egzistuoja interesų
konfliktas:
1)

Konkrečiu atveju, jei viena šalis laimi, ar, tikėtina ar garantuojama, kad kita šalis
pralaimės?

2)

Ar mes (partneriai, darbuotojai ar audito įmonė) laimime, naudodamiesi
konfidencialia informacija?

Be to, konkrečiomis aplinkybėmis Jūs galite apsvarstyti visuomenės nuomonę.

2.4 Konfidencialumas
Visi partneriai ir darbuotojai turi saugoti ir neatskleisti nė vieno kliento konfidencialios
informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia, ir ją saugoti pagal tai numatančius įstatymus
ir priežiūros tarnybų, TBF Etikos kodekso 140 skirsnio, audito įmonės politikos ir specifinių
kliento instrukcijų bei susitarimų reikalavimus.
Užduoties metu surinkta kliento informacija ir asmeninė informacija turėtų būti naudojama arba
atskleidžiama tik tuo tikslu, kuriam ji buvo renkama.
Siūloma asmeninę ir kliento informaciją saugoti pagal audito įmonės priėjimo ir saugojimo
politiką (žr. 7.5 skirsnį). Dokumentai turi būti laikomi byloje tiek laiko, kiek yra būtina siekiant
atitikti profesinius, priežiūros ar teisinius reikalavimus.
Audito įmonei rekomenduojama sukurti politiką, kuri nustato reikalavimus, kad asmeninė ir
kliento informacija būtų kaip įmanoma tikslesnė, užbaigta ir atnaujinta.
Audito įmonei taip pat rekomenduojama sukurti politikas, kurios (esant atitinkamam leidimui)
leistų informuoti to prašančius asmenis ar klientus apie asmeninės informacijos ar specifinės
lygiavertės verslo informacijos buvimą, naudojimą ir atskleidimą, bei leistų suteikti priėjimą prie
tokios informacijos (jei taikytina).
2.4.1 Konfidencialumas – audito įmonė
Audito įmonė privalo įgyvendinti savo teisinius, profesinius ir pagrįstus pasitikėjimu
įsipareigojimus dėl privatumo nustatymo (jei taikytina) ir TBF Etikos kodekso 140 skirsnio. Šie
reikalavimai apima valstybės, kurioje audito įmonė yra, privatumo įstatymus,taip pat gali apimti
visų kitų valstybių, kuriose audito įmonė teikia savo paslaugas, privatumo įstatymus.
Audito įmonė gali atitikti šiuos reikalavimus šiais būdais.
Paskiriamas asmuo, kuris tampa visiškai atsakingu už įmonės kontroliuojamos asmeninės
informacijos apsaugos įgyvendinimą, atitikimą ir taikymą bei kliento konfidencialumą. Šis
asmuo turi visus įgaliojimus spręsti privatumo ir kliento konfidencialumo situacijas.
Audito įmonė informuoja apie savo politikas ir suteikia priėjimą prie informacijos apie gaires,
taisykles ir aiškinimus, pasitelkdama kokybės kontrolės vadovą, kitus audito įmonės dokumentus
(tokius kaip mokomoji medžiaga), ir elektroninius dokumentus tam, kad mokytų visus partnerius
ir darbuotojus apie privatumo ir kliento konfidencialumo reikalavimus ir problemas.
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Audito įmonei siūloma savo politika propaguoti įprastai ūkio šakoje naudojamas technologijas,
įskaitant ugniasienes, techninę įrangą ir programinę įrangą, taip pat duomenų perdavimo ir
saugojimo procedūras, kurios yra skirtos laikyti, kataloguoti ir atkurti elektroninę informaciją,
bei saugoti šią informaciją nuo neleistino ar netinkamo naudojimo (iš vidaus ir išorės) (jei
taikytina).
Audito įmonei taip pat siūloma savo politika nustatyti reikalavimus vidaus ir išorės duomenų
spausdintų kopijų bylų laikymo ir saugojimo procedūroms bei patalpoms, kuriose saugoma,
laikoma, kataloguojama ir atkuriama bylų informacija, ir informacijos saugojimui nuo neleistino
ar netinkamo naudojimo (iš vidaus ir išorės).
Audito įmonė gali reikalauti, kad visas į darbą priimamas personalas pasirašytų konfidencialumo
deklaraciją, šį dokumentą rekomenduojama saugoti darbuotojo byloje. Iš viso personalo tikimasi,
kad jis bus nuodugniai susipažinęs su audito įmonės politikos pareiškimu dėl konfidencialumo, ir
kad jo laikysis. Šio susipažinimo patvirtinimas yra parašas ant audito įmonės konfidencialumo
susitarimo. Siūloma konfidencialumo deklaraciją, kaip priminimą apie šį reikalavimą, pasirašyti
bent vieną kartą per metus.
Konfidencialumo deklaracijos pavyzdys, kurį audito įmonės gali naudoti
kaip šabloną, yra pateiktas B priede.

NAUDINGI PATARIMAI
Audito įmonė visiems savo partneriams ir darbuotojams, kurie pritaria etiškos aplinkos
koncepcijai, gali suteikti lengvą priėjimą prie išteklių. Tokie ištekliai gali apimti
9
atnaujintą TBF Etikos kodekso kopiją ir kitą susijusią medžiagą (tokią kaip mokomoji
medžiaga, kurioje nagrinėjami etikos klausimai). Siūloma tokius išteklius padaryti
neatskiriama įmonės išteklių ir tyrimų bibliotekos dalimi.

9

Arba organizacijų narių etikos kodeksą.
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Atvejo analizė – nepriklausomumas
Atvejo analizės detales rasite šio Vadovo atvejo analizės įžangoje.
„M&M ir partneriai“
Marcel yra atsakingas už politikų ir procedūrų, kurios yra skirtos suteikti pakankamą
užtikrinimą, kad audito įmonė ir jos personalas laikosi atitinkamų etikos reikalavimų,
įdiegimą. Tačiau, kai Deborah bandė pakalbėti su juo apie jai nerimą keliančius dalykus
dėl audito atlikimo įmonėje, kurios bendrasavininkė yra jo svainė, Marcel nusuko kalbą
kita linkme. Panašu, kad nėra etikos ugdymo programos, kurioje būtų nagrinėjami
nepriklausomumo ir interesų konfliktų klausimai. Mes nežinome, ar tokie klausimai yra
sistemingai įvertinami kiekvienai užduočiai.
Ar Marcel nustato ir įvertina aplinkybes bei santykius, kurie gali kelti grėsmę
nepriklausomumui, ir, ar jis imasi atitinkamų žingsnių, kad, taikydamas būtinas apsaugos
priemones, pašalintų ar iki priimtino lygio sumažintų šią grėsmę?
Apmąstykite audito užduotį, kuri yra ruošiama „Magnificient Dollar Stores“ įmonei.
Kokius niuansus Jūs galite nustatyti? Kokios grėsmės, Jūsų įsitikinimu, gali kilti vietinės
savivaldos agentūros, senelių namų ar vietinio restorano atveju?
Tikėtina, kad Marcel neatitinka standartų, nustatytų 1-ojo TKKS 20-25 dalyse.
Marcel galėtų sustiprinti 1-ajame TKKS ir TBF Etikos kodekse nurodytų etikos
reikalavimų laikymąsi, jei parengtų kokybės kontrolės vadovą ir suorganizuotų jo
mokymus darbuotojams, kaip jau buvo siūloma anksčiau.
Marcel turėtų įsigyti atnaujintą TBF vadovo kopiją, kurioje detaliai pateikiami naujausi
pareiškimai dėl etikos, ir taip pat turėtų pritaikyti šiuos reikalavimus audito įmonės
politikoms ir procedūroms.
Marcel taip pat reikėtų atlikti nepriklausomumo įvertinimą, įskaitant grėsmių nustatymą
ir atitinkamų apsaugos priemonių taikymą, kaip dalį kliento prisiėmimo ir santykių su juo
tęsimo procedūros.
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3. Santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimas ir tęsimas
Skyriaus tikslas

Pradinės nuorodos

Pateikti gaires dėl atitinkamų prisiėmimo ir tęsimo procedūrų
diegimo.

1-asis TKKS
26-28 dalys

3.1 Apžvalga
1-ojo TKKS 26-28 dalyse teigiama, kad:
26.

27.

28.

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

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

b)

gali atitikti atitinkamus etikos reikalavimus ir

c)

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

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

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

b)

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

c)

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

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

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

b)

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

3.2 Prisiėmimas ir tęsimas
Klaidingo sprendimo dėl naujo kliento prisiėmimo ar santykių su esamu problemišku klientu
tęsimo prisiėmimas gali turėti neigiamą įtaką audito įmonei, tačiau ši neigiama įtaka yra dar
didesnė mažos ar vidutinės audito įmonės praktikos atveju. Tokie klientai gali daryti įtaką audito
įmonės gebėjimui tinkamai teikti paslaugas produktyvesniems klientams bei bendram audito
įmonės augimo potencialui.
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Atitinkamai, audito įmonė ir jos partneriai bei darbuotojai turi prisiimti naujas užduotis ar tęsti
esamas užduotis ar santykius su klientu tik po to, kai užduoties partneris, remdamasis peržiūros
procesu, nustatė, kad:
•

buvo įvertintas kliento sąžiningumas, ir nėra informacijos, kuria būtų galima pagrįsti
išvadą, kad klientui trūksta sąžiningumo;

•

audito įmonė ir užduoties grupė turi visą būtiną kompetenciją, įskaitant išteklius ir laiką,
kad atliktų užduotį;

•

audito įmonė ir jos partneriai bei darbuotojai gali laikytis atitinkamų etikos reikalavimų,
įskaitant nepriklausomumą nuo kliento pagal TBF Etikos kodekso 290 skirsnio sąlygas; ir

•

audito įmonės kokybės kontrolės reikalavimai gali būti ir yra įvykdyti.

3.2.1 Prisiėmimas ir tęsimas – audito įmonė
Audito įmonė turi įdiegti politikas ir procedūras, kurios yra skirtos audito įmonei suteikti
pakankamą užtikrinimą, kad ji nustatė ir įvertino potencialius rizikos, kuri yra susijusi su
santykiais su klientu ar konkrečia užduotimi, šaltinius.
Siekiant suteikti pagalbą šiame procese bei sukurti nuoseklių sprendimų taikymo aplinką,
rekomenduojama, kad audito įmonė sukurtų ar/ir naudotų standartinius ūkio šakoje priimtinus
kontrolinius klausimynus ir/ar klausimynų šablonus, kad būtų užtikrintas nuoseklus prisiėmimo
ir tęsimo įvertinimų taikymas. Šie šablonai turėtų būti įtraukti į audito įmonės standartinių
užduočių dokumentų planavimo skirsnį (įskaitant planavimo lapą, kliento profilį ir rizikos
įvertinimą). Personalas visoms užduotims turi užpildyti šiuos šablonus, ir bylų peržiūrą
atliekantys asmenys turi juos peržiūrėti peržiūros proceso metu.
Kiekvienai vykdomai užduočiai, siūloma įvertinti dokumentuotų santykių su klientu tęsimo
peržiūrą ir nustatyti, ar tinkama ir toliau teikti paslaugas klientui pagal ankstesnį susitarimą ir
planuoti tęsti užduotį. Priimant sprendimą, ar tęsti užduotį, audito įmonė gali įvertinti
reikšmingus dalykus, kurie iškilo dabartinės ar ankstesnių užduočių metu, ir tai, kokią įtaką jie
turėjo santykiams su klientu. Peržiūros procesas taip pat turi apimti rotacijos reikalavimų
įvertinimą.
Įmonė turi dokumentuoti šį sprendimą, ir tai, kaip nustatytos problemos buvo išspręstos.
Siūloma, kad užduoties partneris patvirtintų ir pasirašytų sprendimą prisiimti ar tęsti užduotį.
Jei po užduoties prisiėmimo ir planavimo etapo pabaigos buvo nustatyta reikšminga rizika,
susijusi su klientu ar užduotimi, šis klausimas turėtų būti aptariamas su atitinkamais asmenimis
audito įmonėje, kuriems yra paskirta atsakomybė už naujų klientų ar santykių su esamais
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klientais tęsimo patvirtinimą. Siūloma, kad būtų privalomas formalus patvirtinimas, ir audito
įmonė dokumentuotų, kaip šios problemos buvo išspręstos. Jei šie dalykai yra susiję su etikos
klausimais, siūloma, kad asmuo, kuris įmonėje yra atsakingas už etiką, taip pat patvirtintų.
Mažesnių audito įmonių atveju, jei vienas partneris yra atsakingas ir už kliento prisiėmimą, ir už
etiką, gali būti priimta politika, kuri reikalauja, kad antras partneris patvirtintų klientus su
aukštesne rizika (etikos, nepriklausomumo, interesų konfliktų, kliento atitikimo TFAS
reikalavimams ar bendradarbiavimo su klientu, kuriam yra taikytini TAS, ir t.t.).

NAUDINGI PATARIMAI
Atliekant potencialios rizikos, susijusios su užduotimi, vertinimą ir priimant sprendimą, ar
audito įmonė gali efektyviai valdyti riziką, apsvarstykite:
•

tai, ar partneriai ir darbuotojai yra ar gali tapti pakankamai kompetentingais, kad
atliktų užduotį (tai apimtų ūkio šakos ir dalyko žinias, bei patirtį su priežiūros ar
ataskaitų teikimo reikalavimais);

•

bendravimą su ekspertais, kurių gali prireikti;

•

galimybę paskirtį asmenį, atsakingą už užduoties kokybės kontrolės peržiūrą (jei
yra būtina);

•

visą siūlomą kito auditoriaus ar buhalterio darbo naudojimą (įskaitant bet kokį
bendradarbiavimą su kitais audito įmonės ar tinklui priklausančios įmonės
darbuotojais, kuris gali būti būtinas);

•

gebėjimą pateikti užduoties ataskaitą iki nustatyto termino;

•

tai, ar yra realių ar potencialių interesų konfliktų;

•

tai, ar nustatytoms grėsmėms nepriklausomumui buvo taikytos ar gali būti taikomos
apsaugos priemonės, kad šios grėsmės būtų sumažintos iki priimtino lygio;

•

(potencialių) klientų valdymo kokybę, už valdymą atsakingus asmenis, asmenis,
kurie kontroliuoja ar daro reikšmingą įtaką audito įmonei, įskaitant jų sąžiningumą,
kompetenciją ir verslo reputaciją (įskaitant teisinių ieškinių ar neigiamos įmonės
reputacijos visuomenėje įvertinimą), atsižvelgiant į dabartinę ir istorinę audito
įmonės patirtį su ta įmone.

•

tų asmenų ar grupių požiūrį dėl vidaus kontrolės aplinkos ir jų nuomonę dėl
agresyvių ar netinkamų apskaitos standartų aiškinimų (įskaitant sąlyginių ataskaitų,
kurios anksčiau buvo išleistos, ir kvalifikacijų pobūdžio apsvarstymą);

•

Įmonės veiklos pobūdį, įskaitant verslo praktiką ir fiskalinę įmonės būklę;

•

Tai, ar audito įmonė iš klientų patiria spaudimą, kad laikas (mokėtinos sumos), už
kurį yra išrašoma sąskaita, būtų nepagrįstai trumpas;

•

Tai, ar audito įmonė tikisi bet kokių apimties apribojimų;

•

Tai, ar yra kokių nors ženklų apie nusikalstamą veiklą; ir

•

Ankstesnės audito įmonės atlikto darbo patikimumo ir to, kaip ankstesnis auditorius
reagavo į pranešimus (tai apima priežasčių, dėl kurių klientas atsisakė anksčiau
paslaugas teikusios audito įmonės paslaugų, žinojimą), įvertinimą.
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Jei po užduoties prisiėmimo ar pratęsimo, audito įmonė gauna informacijos, dėl kurios, jei ji būtų
žinoma anksčiau, būtų atsisakiusi užduoties, audito įmonė turėtų apsvarstyti, ar tęsti užduotį ir
įprastai kreiptis teisinio patarimo dėl savo pozicijos ir galimybių, kaip užtikrinti atitikimą
profesiniams, priežiūros ir teisiniams reikalavimams.
Padėti audito įmonėms dėl kliento prisiėmimo ir santykių su juo tęsimo
proceso, C priede pateikiamos gairės, kurias įmonė gali naudoti
kurdama politikas ir procedūras.
3.3 Pasiūlymai naujiems klientams
Galimo kliento įvertinimas ir įgaliotas patvirtinimas turėtų būti atliekami anksčiau nei
išsiunčiamas pasiūlymas klientui.
Kiekvienam naujam užduoties klientui, turi būti atliekamas peržiūros procesas, ir siūloma, kad
šis procesas būtų dokumentuojamas prieš tai, kai audito įmonė gali priimti užduotį, įskaitant su
klientu siejamos rizikos vertinimą.
Siūloma, kad audito įmonė priimdama sprendimą dėl to, ar svarstyti pasiūlymą, naujam klientui
pateiktų paklausimą personalui ar trečiosioms šalims. Tai gali būti pokalbiai su finansų
institucija, kurios paslaugomis klientas naudojasi, darbuotojais, konsultacijos su jų patarėjais
teisės klausimais ir kitais tos pačios ūkio šakos atstovais (pagal tos jurisdikcijos, kurioje veikia
audito įmonė, privatumo įstatymus ir konfidencialumo reikalavimus). Audito įmonė taip pat gali
atlikti bendrą paiešką, pavyzdžiui, naudoti visą internete esančią informaciją.
Kai sprendimas prisiimti naują klientą yra priimtas, audito įmonė turi laikytis atitinkamų etikos
reikalavimų (tokių kaip bendravimas su ankstesne audito įmone, jei toks reikalavimas yra
numatytas organizacijos narės etikos kodekse) ir parengti naujam klientui pasirašyti sutartį dėl
užduoties.
3.4 Santykių su klientais nutraukimas
Audito įmonė turi apibrėžti procesą, kuris turi būti įgyvendinamas, kai nustatoma, kad būtina
atsisakyti vykdyti užduotį. Šis procesas paprastai apima:
•

profesinių, priežiūros ir teisinių reikalavimų bei privalomų ataskaitų, kurios turi būti
teikiamos, apsvarstymą;

•

susitikimus su kliento vadovybe ir su už valdymą atsakingais asmenimis, kurių metu būtų
aptariami faktai ir aplinkybės, kurie sąlygoja atsisakymą; ir

•

reikšmingų dalykų, kurie sąlygoja atsisakymą, įskaitant bet kokių konsultacijų rezultatus,
padarytas išvadas ir šių išvadų pagrindą, dokumentavimą.
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Atvejo analizė – prisiėmimas ir tęsimas
Atvejo analizės detales rasite šio Vadovo atvejo analizės įžangoje.
„M&M ir partneriai“
Marcel privalo nustatyti santykių su klientais prisiėmimo ir tęsimo politikas ir
procedūras. Tai audito įmonei padėtų priimti sprendimą, ar dabartiniai darbuotojai yra
pakankamai kompetentingi, kad galėtų atlikti užduotį. Be to, audito įmonė, prieš
pradėdama kiekvieną užduotį, turi formaliai įvertinti kliento sąžiningumą.
Nepanašu, kad „M&M“ audito įmonėje tokios politikos ar procedūros veiktų. Tai įrodo
Marcel ketinimas siekti įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, auditų, kai Marcel audito įmonėje dirba keturi darbuotojai, kurių nė vienas nėra
buhalteris profesionalas. Kitas pavyzdys yra naujausias įtartinos reputacijos kliento
prisiėmimas.
Marcel turi daug padirbėti, kad atitiktų standartus, reikalaujamus pagal 1-ojo TKKS 2628 dalis.
Jo kokybės kontrolės vadove galėtų būti pateikta naujų klientų, naudojant paklausimų
siuntimą, kitus bendruomenės narių šaltinius ir paiešką internete, politika. Klausimai,
susiję su darbuotojais, kompetencija ir nepriklausomumu, turėtų būti sisteminiai, jie
turėtų būti įtraukti į prisiėmimo ir tęsimo klausimynus ir kontrolinius klausimynus.
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4. Žmogiškieji ištekliai
Skyriaus tikslas

Pradinės nuorodos

Pateikti gaires dėl efektyvios kokybės kontrolės politikų ir procedūrų
žmogiškųjų išteklių komponentų.

1-ojo TKKS
29-31 dalys

4.1 Apžvalga
1-ojo TKKS 29 dalyje teigiama, kad:
29.

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

a)

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

b)

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

Bet kurios audito įmonės gerovė yra glaudžiai susijusi su profesionalaus personalo, kuris dirba
įmonėje arba teikia jai paslaugas, skaičiumi ir kokybe. Taigi, peršasi išvada, kad audito įmonės
sėkmė yra tiesiogiai susijusi su audito įmonės personalo valdymu.
Siūloma audito įmonei paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas už visas žmogiškųjų išteklių
funkcijas. Mažesnėse audito įmonėse šios funkcijos gali apimti mažiau ir paprastesnių
procedūrų. Pavyzdžiui, veiklos aptarimų atveju, šis procesas gali apimti ne ilgą ir formalų
rezultatų vertinimą, o gali susidėti iš atmintinės, kurią pasirašo darbuotojas ir jo vertinimą
atliekantis asmuo.
NAUDINGI PATARIMAI
Asmeniui, atsakingam už žmogiškuosius išteklius, gali būti priskirtos šios funkcijos:
•

žmogiškųjų išteklių politikos palaikymas;

•

reikiamų politikos pokyčių, kurie atsiranda dėl pokyčių darbo teisės
įstatytuose ir reglamentuose su darbo teise susijusiuose įstatymuose ir
teisės aktuose, nustatymas, ir įmonės išlikimas konkurencinga rinkoje;

•

gairių pateikimas ir konsultavimas su žmogiškaisiais ištekliais susijusiais
klausimais;

•

rezultatų vertinimo sistemų įgyvendinimas;

•

specifinių veiksmų ar procedūrų, tinkamų konkrečiomis aplinkybėmis (t.y.,
drausminių nuobaudų, įdarbinimo atvejais) rekomendavimas, to
pageidaujant;

•

vidinis profesinio tobulėjimo planavimas;

•

personalo bylų administravimas (įskaitant metines nepriklausomumo
deklaracijas, konfidencialumo patvirtinimus, profesinio tobulėjimo tęsimo
ataskaitas); ir
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•

susipažinimo su įmone mokymų medžiagos parengimas ir pristatymas.

4.2 Darbuotojų priėmimas į darbą ir jų išlaikymas
Siekiant užtikrinti, kad kliento poreikius atitiktų reikiami gebėjimai ir kompetencijos, audito
įmonėje būtina periodiškai atlikti profesinių paslaugų reikalavimų vertinimus. Audito įmonei
siūloma įvertinti:
•

kiekvienų kalendorinių metų detalius tikėtinus užduoties reikalavimus, tam, kad nustatytų
kritinius laikotarpius ir potencialius išteklių trūkumus;

•

standartinių pokalbių dėl darbo procedūrų taikymą, įskatinat šio proceso dokumentavimą;

•

naujų darbuotojų, vidutinės grandies ir aukščiausios vadovybės kvalifikacijos lygio
išlaikymą, ir kandidatų informavimą apie pageidaujamą kvalifikaciją įdarbinimo proceso
metu;

Audito įmonė gali apsvarstyti darbuotojų adaptacijos įmonėje medžiagos parengimą ir reikalauti,
kad kiekvienas naujas personalas lankytų adaptacijos laikotarpio mokymus, vos tik įdarbinus
darbuotoją. Darbuotojų adaptacijos audito įmonėje medžiaga paprastai turi apimti tokius dalykus
kaip audito įmonės politikų ir procedūrų rinkinio kopiją, personalo politikas ir socialinių
garantijų rinkinį, apskaitos ir užtikrinimo vadovus, kurie apima audito įmonės formas ir šablonus
(jei nėra jų elektroninių versijų), mokymo programų aprašymus (jei taikytina), ir kitą su audito
įmone susijusią informaciją.
Audito įmonė taip pat gali apsvarstyti taikyti bandomąjį laikotarpį (pavyzdžiui, trijų – šešių
mėnesių laikotarpis nuo priėmimo į darbą datos) naujam personalui, be to, rezultatų peržiūrą po
sėkmingo bandomojo laikotarpio pabaigos. Nauji darbuotojai turėtų būti atidžiai stebimi, šio
laikotarpio metu jie turėtų sulaukti jų atliekamo darbo įvertinimo.
Asmeninės karjeros galimybių kūrimas sustiprins audito įmonės gebėjimą išlaikyti
kompetentingus profesionalus, kurie savo ruožtu suteiks audito įmonei stabilumą ir nuolatinį
augimą.
Audito įmonei siūloma periodiškai peržiūrėti priėmimo į darbą programų efektyvumą ir įvertinti
dabartinių išteklių poreikį, siekiant nustatyti, ar yra būtina šių programų peržiūra.
NAUDINGI PATARIMAI
Atliekant darbuotojų atranką, galima apsvarstyti:
•

kandidatų akademinių ir profesinių pasiekimų patvirtinimą bei rekomendacijų
patikrinimą;

•

ar aiškintis apie laikotarpius, kuriais, kaip paminėta gyvenimo aprašyme,
kandidatai nedirbo;

•

kredito ir nusikalstamumo istorijos įvertinimą;

•

išaiškinimą kandidatams apie tai, kad audito įmonė reikalauja kiekvienais metais
ir kiekvienai užtikrinimo užduočiai raštu patvirtinti, ar darbuotojai yra
nepriklausomi, ir nėra interesų konflikto; ir
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•

kandidatų informavimą apie reikalavimą pasirašyti įmonės konfidencialumo
politikos supratimo ir jos laikymosi deklaraciją.

Konfidencialumo deklaracijos pavyzdys, kurį įmonės gali naudoti kaip šabloną, yra
pateiktas priede B.

Visame pasaulyje trūksta profesionalių, kompetentingų buhalterių ir auditorių. Mažesnės audito
įmonės susiduria su daug didesniais sunkumais, palyginti su jų didesniais konkurentais, kadangi
mažesnėms audito įmonėms tenka konkuruoti dėl ribotų išteklių, ir jos gali pasiūlyti tik tai, kas
dažnai gali būti laikoma nedidelėmis asmeninės karjeros ar tobulėjimo galimybėmis, taip pat,
mažesniu darbo užmokesčiu ir priedais. Atsižvelgiant į šiuos iššūkius, mažesnėms audito
įmonėms yra vis svarbiau suplanuoti išteklių poreikius (įvertinant darbuotojų išsekimo riziką).
Nustatant adekvatų kompensavimo lygį audito įmonėje, naudinga apsvarstyti, kokios būtų
išlaidos, darbuotojams išėjus į konkurentų įmones.

4.3 Tęstinis profesinis ugdymas
TBF 7-asis tarptautinis mokymo standartas (TMS) „Tęstinis profesinis ugdymas: Mokymosi visą
gyvenimą programa ir profesinės kompetencijos tęstinis ugdymas“ nustato, kad TBF
organizacijos narės įgyvendina tęstinio profesinio ugdymo (TPU) reikalavimus kaip neatskiriamą
buhalterių profesionalų tęstinės narystės dalį.
8-asis TMS „Kompetencijos reikalavimai audito profesionalams“ nustato reikalavimus audito
profesionalams, ir TBF organizacijos narės, pasitelkdamos politikas ir procedūras, turi užtikrinti,
kad jų nariai atitinka šiuos reikalavimus. Įvairiose jurisdikcijose papildomų tęstinių profesinių
reikalavimų galima tikėtis iš organizacijų narių ar priežiūros institucijų.
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Verta apsvarstyti siūlymą, kad asmuo, kuris audito įmonėje atsakingas už žmogiškuosius
išteklius, patvirtintų dalyvavimą išorės profesinio ugdymo kursuose.
Siūloma, kad už savo profesinio ugdymo įrašų (ir, jei taikytina, atitikimo audito įmonės gairėms)
administravimą būtų atsakingi partneriai ar darbuotojai. Rekomenduojama, kad asmuo, kuris
audito įmonėje atsakingas už žmogiškuosius išteklius, kiekvienais metais peržiūrėtų šiuos
kiekvieno partnerio ar darbuotojo įrašus.
4.4 Užduoties grupių paskyrimas
1-ojo TKKS 30-31 dalyse tegiama, kad:
30.

31.

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

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

b)

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

c)

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

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

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

b)

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

Taikydama politikas ir procedūras, audito įmonė užtikrina atitinkamų partnerių ir darbuotojų
(individualiai ir kolegialiai) paskyrimą kiekvienai užduočiai. Pirmiausia, užduoties partneris
suplanuoja užduoties grupės (240-ojo TAS 14 dalis) paskyrimą. Užduoties partneris taip pat yra
atsakingas už užtikrinimą, kad asmenys yra paskirti, ir kad užduoties grupė apskritai turi būtinas
kompetencijas, kad atliktų užduotį pagal profesinius standartus ir audito įmonės kokybės
kontrolės sistemą.
Mažos audito įmonės atveju, tokie užduoties paskyrimai gali būti atliekami diskusijos tarp
partnerių metu planuojant ateities veiklą.
Audito įmonė yra atsakinga už užtikrinimą, kad kiekvienai užduočiai paskirtas užduoties
partneris turi būtinas kompetencijas ir pakankamai laiko, kad prisiimtų bendrą atsakomybę už
užduoties atlikimą pagal profesinius standartus ir taikomus priežiūros bei teisinius reikalavimus.
Užduoties partneris taip pat gali planuoti, kad jaunesnieji bei vyresnieji personalo atstovai
apmokytų mažiau patyrusius darbuotojus.
Priimant sprendimą dėl tinkamo personalo paskyrimo užduočiai, ypatingas dėmesys turi būti
skiriamas ryšių su klientu tęstinumui, subalansuotam su rotacijos reikalavimais, siekiant
užtikrinti adekvatų užduoties atlikimą (įskaitant patirtį ir kompetenciją) bei užduoties grupės
galimybėms.
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Kliento vadovybė ir kitos šalys, atsakingos už įmonės valdymą, turėtų būti informuotos apie
užduoties partnerio tapatybę ir vaidmenį.
Mažesnių audito įmonių atveju, darbuotojų paskyrimo konkrečioms užduotims procesas gali
būti palengvintas diskusijos tarp partnerių metu vertinant būsimąsias užduotis ir planuojant
darbuotojų darbo laiką šiems paskyrimams.
NAUDINGI PATARIMAI
Atlikdami asmens kompetencijos lygio vertinimą konkrečių užduočių vykdymui,
užduoties ar vadovaujantis partneris turėtų įvertinti šio asmens:
•

supratimą apie užduotis bei jo patirtį, ir pasiruošimą tokių užduočių
įvykdymui;

•

profesinių standartų ir priežiūros, bei teisinių reikalavimų, kurie yra taikomi
užduočiai, supratimą;

•

technines žinias ir patirtį, susijusius su apskaita;

•

įmonės veiklos pobūdžio supratimą ir žinias apie konkrečią ūkio šaką, jei
taikytina;

•

gebėjimą ir patirtį priimant profesinį sprendimą; ir

•

audito įmonės kokybės kontrolės sistemos supratimą.

Ne visi užduoties grupės nariai privalo turėti aukštą kvalifikaciją visose šiose srityse.
Asmenims, turintiems žemesnę kvalifikaciją, bus paskirta mažiau atsakomybės, juos
atidžiau prižiūrės patyrę darbuotojai.

Siekiant palengvinti personalo paskyrimo užduotims procesą (įskaitant
siūlomus planavimo etapus), ruošiant įmonės politikas ir procedūras,
galima naudoti D priedą.
4.5 Kokybės kontrolės politikų taikymas (drausminės nuobaudos)
Audito įmonės kokybės kontrolės sistema reikalauja daugiau nei efektyvios stebėsenos.
Vykdymo procesas yra būtinas, ir apima pasekmes ir koregavimo procedūras dėl nesilaikymo,
nepaisymo ir reikiamo atidumo bei dėmesio trūkumo, piktnaudžiavimo ir apgavystės.
Audito įmonė gali paskirti asmenį, kuris įmonėje būtų atsakingas drausminių nuobaudų procesą.
Koregavimo veiksmai dažnai yra tinkamiausiai nustatomi ir administruojami konsultavimosi
proceso metu, o ne autokratiniu būdu.
Šiuo atveju taikytinas procesas yra panašus į nuomonių skirtumo išsprendimo procesą (žr. 5.5
skirsnį). Siūloma, kad šį procesą asmuo, audito įmonėje atsakingas už žmogiškuosius išteklius,
laiku dokumentuotų.
Visa apimančios taisyklės ir procedūros negali numatyti absoliučiai visų drausminių nuobaudų
aspektų, ir to, kokius drausminius veiksmus reikėtų taikyti. Atitinkamai, audito įmonės politikos
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gali nustatyti tik bendrus principus ir elgesio taisykles, kurie padeda proceso metu nagrinėjant
reikšmingus drausminių nuobaudų aspektus.
Siūloma, kad drausminių nuobaudų nagrinėjimo procesas būtų objektyvus, sąžiningas, atviras ir
racionalus, siekiant nustatyti ir laiku išspręsti drausminės nuobaudos klausimą. Nepaisant to,
audito įmonė turi ginti savo įsipareigojimus valdyti riziką, taikyti profesinius nepriklausomumo
įsipareigojimus, vengti interesų konfliktų ir veikti profesionaliai bei su reikiamu atidumu. Kaip
įprasta, nustatytų drausminių nuobaudų įvykių seka, tam tikrais atžvilgiais priklauso nuo su
darbo teise susijusių įstatymų audito įmonės jurisdikcijoje.
Audito įmonė negali toleruoti rimtų, sąmoningų ir pasikartojančių audito įmonės politikos ir
profesinių taisyklių pažeidimų ar neapsižiūrėjimų. Turi būti atliekami atitinkami veiksmai
koreguoti partnerio ar darbuotojo elgesį ar nutraukti šio asmens ryšius su audito įmone.

NAUDINGI PATARIMAI
Taikomi koregavimo veiksmai priklauso nuo konkrečių aplinkybių. Tokie veiksmai
gali apimti (tačiau neapsiriboja išvardintais):
•

pokalbius su susijusiu(-ais) asmeniu(-imis), siekiant nustatyti faktus ir aptarti
priežastis bei sprendimo būdus;

•

vadovavimą paskesniems pokalbiams, siekiant užtikrinti, kad laikymasis
pagerėjo arba, įspėti susijusius darbuotojus, kad, antraip, siekiant apginti
klientų ir audito įmonės interesus, bus taikomi griežtesni koregavimo
veiksmai, tokie kaip:
o
o

papeikimas (žodinis ar rašytinis);
privalomas reikalavimas
programoje;

dalyvauti

o

įvykio įrašymas į asmens bylą;

o

darbo santykių sustabdymas;

o

darbo santykių nutraukimas; ar

o

formalus profesinės
informavimas.

asociacijos

tęstinio

profesinio

ugdymo

drausminių

nuobaudų

komiteto

4.6 Paskatinimo laikymasis
Teigiamai įgyvendinant ir pripažįstant atitikimą, lyderystę, inovacijas, mokymą, ugdymą ir
bendradarbiavimą – įskaitant asmeninį dalyvavimą ir indėlį į kokybės kontrolę, etiką ir
sąžiningumą, svarbu įgyvendinti ir pabrėžti audito įmonės įsipareigojimus stipriai ir efektyviai
kokybės kontrolės sistemai.
Veiklos aptarimų naudojimas yra vienas iš būdų, kuriais audito įmonė skatina personalą tęsti jų
profesinį ugdymą, skatina gerą elgesį ir veiklą, ir suteikia galimybę konstruktyviai kritikai.
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Siūloma, kad toks įvertinimas apimtų ne tik įvairių užduočių atlikimą, bet ir grįžtamąjį ryšį iš
įvairių stebėtojų (vyresniųjų darbuotojų ir partnerių), jei tokie komentarai buvo pateikti, ir
klientų.
Siūloma, kad audito įmonės kokybės kontrolės politikų laikymasis būtų periodiškai vertinamas ir
nagrinėjamas specifinio ir bendro konkrečių partnerių ir darbuotojų vertinimo metu, bei nuolat
organizuojamos asmeninės peržiūros metu.
Verta įvertinti pasiūlymą nustatyti atitinkamus svertinius rodiklius aukščiau paminėtoms
ypatybėms darbo atlikimo bendro vertinimo metu ir nustatant darbo užmokesčio lygius, priedus,
paaukštinimų metu, nustatant karjeros plėtrą ir įgaliojimus audito įmonėje.
Periodiškai atliekamų veiklos aptarimų forma ir turinys paprastai yra aprašyti audito įmonės
politikoje. Jie įprastai apima personalo karjeros plėtros galimybių ir paskatinimo, taip pat ir
kompensavimo, įvertinimą.
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Atvejo analizė – žmogiškieji ištekliai
Atvejo analizės detales rasite šio Vadovo atvejo analizės įžangoje.
„M&M ir partneriai“
Didžiąją dalimi Marcel audito įmonės ateities sėkmė priklauso nuo tų su žmogiškaisiais
ištekliais susijusių sprendimų, kuriuos jis priima šiandien. Marcel audito įmonė galėtų
pasamdyti patyrusį buhalterį profesionalą, kuris išspręstų kai kuriuos su žmogiškaisiais
ištekliais susijusius klausimus, kuriems yra būtinas jo dėmesys.
Pirmasis klausimas yra susijęs su audito įmonės darbuotojų priėmimo į darbą ir jų
išlaikymo procesu. Audito įmonėje nėra proceso, kuris padėtų Marcel atrinkti asmenis,
turinčius būtinas kompetencijas, kandidatų atrankos metu taip pat nėra atitinkamai
įvertintas sąžiningumo aspektas. Marcel galėtų kreiptis pagalbos į profesionalią
įdarbinimo agentūrą arba į profesinę asociaciją, siekdamas nustatyti, ar ji šiuo atveju gali
teikti įdarbinimo paslaugas.
Turėtų būti sukurtos standartizuotos procedūros, kurias Marcel galėtų taikyti pokalbių su
kandidatais metu. Tai jam padėtų gauti reikiamos informacijos, kad galėtų priimti
informacija pagrįstą sprendimą. Be to, yra būtina kandidatų kvalifikacijų ir
rekomendacijų patikrinimo procedūra.
Neužsimenama, ar Marcel žino apie tęstinio profesinio ugdymo reikalavimus. Nors šiuo
metu dabartiniams darbuotojams tai nėra priežiūros klausimas, tai yra reikalavimas
Marcel ir praktinė būtinybė Deborah bei kitiems užduoties darbuotojams. Be to, Marcel
neugdo darbuotojų nei patarimų, nei mokymų būdu, jis neugdo mažiau patyrusių
darbuotojų įgūdžių (tai atneštų naudos, nes dėl to padidėtų produktyvumas).
Mes nežinome, ar buvo prisiimta sisteminė atsakomybė už konkrečios užduoties grupių
paskyrimą, ar už konkrečios užduoties grupės įgūdžius. Panašu, kad nuo personalo turimo
laiko (o tai yra tik vienas iš keleto veiksnių) priklauso, kurie darbuotojai yra paskiriami
užduočiai. Svarbiau, kad nėra tinkamo planavimo, priežiūros (dauguma darbuotojų turi
pakankamai nedaug patirties, tačiau, tikimasi, kad jie patys susitvarkys su užduotimi ir
nesikonsultuos) ar peržiūros įrodymų. Deborah atveju, mes įsitikinome, kad ji peržiūri
savo pačios atliktą darbą.
Audito įmonėje nėra taikomas formalus veiklos vertinimo procesas. Įprasta,
darbuotojų karjeros plėtros planavimas yra nereikšmingas, o ugdymas nevyksta
srityse, kuriose yra būtinas. Tai būtų itin vertinga Bob, kuriam yra būtini tam
koregavimai ir gairės dėl bylų rengimo, kaip nustatyta jo dokumentų neįtraukimo į
atveju.

kad
tose
tikri
bylą

Marcel galima patarti deleguoti visą žmogiškųjų išteklių funkciją tokias paslaugas
teikiančiai įmonei iš išorės arba kreiptis pagalbos į kvalifikuotą darbuotoją. Turėtų būti
sukurtos prisiėmimo į darbą, mokymo, vertinimo, kompensavimo (įskaitant paskatinimus
už aukštos kokybės darbą) ir efektyvios užduočių priežiūros politikos, įskaitant
procedūras, kurios įrodo tokių politikų rezultatus.
Atlikęs šiuos darbus, Marcel atitiktų standartus, reikalaujamus 1-ojo TKKS 29-31 dalyse.
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5. Užduoties atlikimas
Skyriaus tikslas

Pradinės nuorodos

Pateikti gaires dėl elementų, kurie yra įtraukti į užduoties atlikimą,
pabrėžiant užduoties partnerio vaidmenį, planavimą, priežiūrą ir
peržiūrą, konsultacijas, nuomonių skirtumų išsprendimą ir užduoties
kokybės kontrolės peržiūros atlikimą.

1-asis TKKS
32-41 dalys
1-asis TKKS
43-44 dalys

5.1 Apžvalga
1-ojo TKKS 32-33 dalyse teigiama, kad:
32.

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

33.

a)

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

b)

stebėjimo įsipareigojimus (žr. A34 dalį) ir

c)

peržiūros įsipareigojimus (žr. A35 dalį).

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

Kokybės kontrolės sistemos įdiegtomis politikomis ir procedūromis audito įmonė reikalauja, kad
užduotys būtų atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus priežiūros bei teisinius
reikalavimus.
Bendros audito įmonės sistemos yra skirtos suteikti pakankamą užtikrinimą, kad audito įmonė ir
jos partneriai bei darbuotojai adekvačiai ir tinkamai planuoja, prižiūri ir peržiūri užduotis, ir
pateikia užduoties ataskaitas, kurios yra tinkamos pagal.
NAUDINGI PATARIMAI
Siekdama nuosekliai ir pagal profesinius standartus bei priežiūros ir teisinius
reikalavimus palengvinti partnerių ir darbuotojų užduoties atlikimą, audito įmonė gali
suteikti ir naudoti:
•
audito
procedūras;

įmonės

vadovus

ir/arba

standartizuotus

•

standartizuotus informavimo ir susirašinėjimo šablonus;

•

tyrimų priemones ir nuorodų medžiagą; ir

užduoties

šablonus

ir

•
gairių, mokymo ir švietimo politikas ir programas, įskaitant pagalbinę medžiagą,
kaip laikytis profesinio ugdymo reikalavimų.

Atlikdami bet kokią užduotį, užduoties partneris ir darbuotojai turi, arba, jei nereikalaujama,
turėtų (šis sąrašas apima 1-ojo TKKS ir 220-ojo TAS reikalavimus bei gerą praktiką):
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•

laikytis ir taikyti įmonės planavimo, priežiūros ir peržiūros politikas;

•

naudoti (modifikavus, jei būtina) audito įmonės šablonus bylų rengimui, dokumentams ir
susirašinėjimui, taip pat, programinę įrangą, tyrimų priemones ir užduočiai tinkamų
procedūrų pasirašymą ir paskelbimą;

•

laikytis ir taikyti audito įmonės ir profesinės etikos politikas;

•

profesionaliai ir pagal audito įmonės standartus atlikti darbą su reikiamu atidumu ir
dėmesiu;

•

pakankamai ir tinkamai dokumentuoti savo darbą, analizes, konsultacijas ir išvadas;

•

užbaigti darbą objektyviai ir nepriklausomai, laiku ir efektyviai bei organizuotai,
sistemingai, užbaigtai ir įskaitomai dokumentuoti darbą;

•

užtikrinti, kad tinkamai pasikonsultavus dėl sudėtingų ar ginčytinų dalykų, visuose darbo
dokumentuose, bylų dokumentuose ir atmintinėse yra pažymėtas jų sudarytojas, juose yra
įtrauktos nuorodos, įrašyta data;

•

užtikrinti, kad atitinkamas bendravimas su klientu, atstovavimas, peržiūros ir
įsipareigojimai yra aiškiai įdiegti ir dokumentuoti; ir

•

užtikrinti, kad užduoties ataskaita atspindi atliktus darbus ir nustatytą tikslą, ir yra
išleidžiama iš karto po to, kai darbas su išore yra atliktas.

5.2 Užduoties partnerio vaidmuo
Užduoties partneris yra atsakingas už užduoties ataskaitos pasirašymą. Būdamas užduoties
grupės lyderiu, jis yra atsakingas už:
•

bendrą kiekvienos užduoties, kuriai jis yra paskirtas, kokybę;

•

išvados dėl atitikimo nepriklausomumo nuo kliento reikalavimams suformulavimą, ir tai
atliekant – informacijos, būtinos siekiant nustatyti grėsmes nepriklausomumui, surinkimą,
veiksmų, siekiant pašalinti ar iki priimtino lygio sumažinti šias grėsmes taikant atitinkamas
apsaugos priemones, atlikimą ir užtikrinimą, kad atitinkami dokumentai yra paruošti;

•

užtikrinimą, kad atitinkamos procedūros dėl santykių su klientais prisiėmimo ir tęsimo
buvo taikomos, ir kad dėl jų priimtos išvados yra tinkamos, bei kad atitinkami dokumentai
yra paruošti (220-ojo TAS12 dalis);

•

neatidėliotiną audito įmonės informavimą apie gautą informaciją, dėl kurios audito įmonė
atmestų užduotį, jei tokia informacija būtų žinoma anksčiau, kad audito įmonė ir užduoties
partneris galėtų imtis būtinų veiksmų (TAS 220.13);

•

užtikrinimą, kad užduoties grupė bendrai turi atitinkamus gebėjimus, kompetenciją ir laiko
atlikti užduotį pagal profesinius standartus ir priežiūros bei teisinius reikalavimus;

•

priežiūrą ir/arba užduoties atlikimą pagal profesinius standartus ir priežiūros bei teisinius
reikalavimus ir užtikrinimą, kad išleista ataskaita yra tinkama konkrečiomis aplinkybėmis
(220-ojo TAS 15 dalis);
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•

pagrindinių kliento vadovybės narių ir už valdymą atsakingų asmenų informavimą apie
savo, kaip užduoties partnerio, tapatybę ir vaidmenį;

•

dokumentų peržiūros ir aptarimų su užduoties grupe metu užtikrinimą, kad atitinkami
įrodymai, kurie patvirtina pasiektas išvadas ir išleistą ataskaitą, buvo surinkti (220-ojo TAS
16–17 dalys);

•

atsakomybės už užduoties grupę tinkamai konsultuojantis (viduje ir išorėje) sudėtingais ar
ginčytinais klausimais prisiėmimą (TAS 220.18); ir

•

Nustatymą, kada pagal profesinius standartus ir audito įmonės politiką turi būti atliekama
užduoties kokybės kontrolės peržiūra, sudėtingų klausimų, kurie kyla užduoties metu,
aptarimą ir nustatymą kartu su užduoties kokybės kontrolės peržiūras atliekančiu asmeniu
užduoties kokybės kontrolės peržiūros metu ir datos ataskaitoje neįrašymą tol, kol peržiūra
nebus atlikta.

Jei užduoties metu, užduoties partneris nesugeba pabaigti visos bylos, siūloma, kad asmuo, kuris
yra paskirtas atsakingu už bylą, prisiimtų atsakomybę už iki tol atliktų darbų peržiūrą tam, kad
nustatytų, kad užduotis atitinka profesinius audito įmonės reikalavimus.
5.3 Planavimas, priežiūra ir peržiūra
Visos audito įmonės prisiimtos užduotys turi būti adekvačiai suplanuotos, prižiūrimos ir
peržiūrimos pagal profesinius ir audito įmonės standartus. Užduoties partneris yra atsakingas už
užduotį ir jos rezultatus, nepaisant to, kad siekiant atlikti darbą, kuris yra būtinas ataskaitos
išleidimui, jis gali deleguoti šią atsakomybę.
Mažesnių užduočių atlikimui užduoties grupė gali būti pakankamai nedidelė (pavyzdžiui,
individualios įmonės atveju, joje be užduoties partnerio gali būti tik dar vienas užduoties grupės
narys). Dėl atitinkamo užduoties grupės dydžio planavimas yra pakankamai paprastas.
Pavyzdžiui, bendros audito strategijos sukūrimas neprivalo būti sudėtingas ar reikalauti daug
laiko, jis priklauso nuo įmonės dydžio ir sudėtingumo. Tokiais atvejais glausta santrauka, kuri
yra parengta praėjusių metų audito išvadoje pagal bylos peržiūrą, kuri pabrėžia audito metu
nustatytus dalykus, ir kuri yra atnaujinta pagal dabartinį laikotarpį po aptarimų su vadovybe, gali
būti laikoma dokumentuota audito strategija.
5.3.1 Planavimas
Planavimas suteikia užduotims kryptį, dėl to, kad:
•

planavimo metu užduoties grupės nariai yra informuojami apie jų vaidmenis,
įsipareigojimus ir tikslus, bei svarbius klausimus, susijusius su užduotimi; ir

•

planavimo metu pabrėžiami priežiūros ir peržiūros įsipareigojimai bei kitos kokybės
kontrolės procedūros, susijusios su užduotimi.

Audito atveju, tai yra taip pat svarbu, dėl to, kad:
•

planavimas apima bendros audito strategijos sukūrimą ir detalaus audito požiūrio į
užduoties rezultatus parengimą; ir
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•

planavimas leidžia atrinkti pakankamai audito įrodymų, kaip tinkamo atsako į įvertintą
reikšmingo iškraipymo riziką, rengiant ir įgyvendinant atitinkamą atsaką į šią riziką
vadovybės tvirtinimų tikrinimo kontekste.

Pagal gerąją praktiką, užduoties grupė pradeda planuoti žymiai anksčiau nei prasideda darbas su
išore tam, kad užtikrintų, jog:
•

prisiėmimo ir tęsimo peržiūros metu visi nustatyti reikšmingi klausimai yra tinkamai
sprendžiami;

•

partneriai ir darbuotojai, kurie yra atrinkti šiam darbui, gali dalyvauti, jų darbo laikas yra
suplanuotas, ir jie yra gavę paskyrimus;

•

užduočiai būtinas mokymas, verslo žinios ir tyrimai yra atlikti;

•

trečiosios šalies dalyvavimas ir specialistų bei kitų paslaugų teikėjų darbas yra apsvarstytas
ir užtikrintas;

•

nepriklausomumo ir/arba konfliktų problemos yra tinkamai išspręstos, arba, jei problemos
išlieka, klientas turi pakankamai laiko kreiptis į alternatyvius paslaugų teikėjus; ir

•

užduoties grupė yra instruktuota, tam, kad būtų palengvintas kiekvieno grupės nario
atitinkamų tikslų supratimas.

5.3.2 Priežiūra
Priežiūra yra vykdoma įvairiais lygiais ir yra glaudžiai susijusi su planavimu bei peržiūra. Audito
įmonės politika paprastai reikalauja, kad už priežiūrą atsakingi asmenys:
•

spręstų ir praneštų apie reikšmingus užduoties metu kylančius klausimus, vertintų jų
pasekmes bei keistų suplanuotą požiūrį, jei būtina;

•

stebėtų užduoties pažangą, įskaitant skirtingiems užduoties elementams sunaudoto laiko
veiksmingumą ir efektyvumą;

•

suteiktų ar suorganizuotų pagalbą arba būtiną eksperto konsultaciją dėl sudėtingų dalykų,
sprendimų, įvertinimų bei aiškinimų; ir

•

nustatytų ir praneštų apie kitus klausimus, kuriems yra būtinas tolesnis konsultavimasis ar
svarstymai užduoties atlikimo metu.

Užduoties atlikimo metu stebėjimą atliekantis asmuo geriausiai gali apjungti visą sukauptą
informaciją ir vertinti, ar yra būtina pakeisti ar išplėsti planą tam, kad būtų surinkta pakankamai
įrodymų, kad būtų galima įsitikinti, kad ataskaita yra tinkama pagal aplinkybes.
5.3.3 Peržiūra
Siūloma visų partnerių ir darbuotojų atliktą užduoties darbą peržiūrėti pagal audito įmonės
politiką, įvertinant užduoties pobūdį. Asmenys, kurie yra atrinkti atlikti šias detalias peržiūras
turi turėti pakankamai gebėjimų ir patirties, juos paskiria užduoties partneris, kuris yra visiškai
atsakingas už užduoties grupės darbo peržiūrą. Audito įmonės politikoje turi būti nustatyti
reikalavimai, kad mažiau patyrusio personalo darbą tinkamu laiku peržiūrėtų aukštesnio lygio
profesionalai.
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Siūloma, kad užduoties partneris atliktų savalaikes kritinių sprendimo sričių peržiūras, ypač tų,
kurios yra susijusios su sudėtingais ar ginčytinais klausimais, reikšminga rizika ir visomis
kitomis sritimis, kurios, užduoties partnerio manymu, yra svarbios atitinkamais užduoties
etapais, tam, kad reikšmingi klausimai būtų išspręsti laiku. Užduoties partneris neprivalo
peržiūrėti visų dokumentų, tačiau jis gali nuspręsti juos visus peržiūrėti. Tačiau peržiūra turi būti
dokumentuojama, įskaitant jos apimtį ir atlikimo laiką.
Atlikti peržiūrą padeda standartizuoti užduoties šablonai, kurie yra atitinkami užduoties
lygmeniui.
Bylos užbaigimo peržiūra gali, pirmiausia, apimti patvirtinimus, kad visi partneriai ir darbuotojai
pasirašė darbo dokumentus ir užduoties perdavimo kontrolės lapus, kurie pažymi reikiamo
peržiūros proceso pabaigą. Galutinis užduoties partnerio, užduoties kokybės kontrolės peržiūras
atliekančio asmens, antrojo partnerio (jei taikytina) ir pagrindinių užduoties grupės narių
peržiūros susirinkimas efektyviai užtikrina, kad visi dalyviai sutinka su svarbiais klausimais, ir
kad jie yra patenkinti užduoties darbu ir užduoties ataskaitos išleidimu.
Individualios įmonės atveju, kai nėra kitų darbuotojų, siūloma, kad prieš atliekant galutinę
peržiūrą, byla tam tikram laikui būtų atidėta. Šis laiko tarpsnis padės bylos peržiūrą atlikti su
nauju objektyvumu.
5.4 Konsultacijos
1-ojo TKKS 34 dalyje, teigiama, kadISQC 1.34 states:
34.

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

sudėtingais ar ginčytinais klausimais yra tinkamai konsultuojamasi;

b)

yra skiriama pakankamai išteklių, kad vyktų tinkamos konsultacijos;

c)

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

d)

konsultacijų išvados yra įgyvendinamos (žr. A36–A40 dalis).

Siūloma, kad audito įmonė skatintų užduoties grupės konsultacijas bei konsultacijas su kitais
darbuotojais, bei, suteikus leidimą, konsultacijas su audito įmonės išore. Vidaus konsultacijose
naudojama audito įmonės kolektyvinė patirtis ir techninė (arba audito įmonės disponuojama)
patirtis tam, kad būtų sumažinta klaidų rizika ir pagerinta užduoties atlikimo kokybė. Aplinka,
kurioje skatinamos konsultacijos, pagerina partnerių ar darbuotojų mokymosi ir ugdymo procesą
ir sustiprina audito įmonės kolektyvinės informacijos bazę, kokybės kontrolės sistemą ir
profesinius gebėjimus.
Siūloma, kad visais reikšmingais, sudėtingais ar ginčytinais planavimo metu nustatytais
klausimais, ar užduoties klausimais, užduoties partneris konsultuotųsi su kitais audito įmonės
partneriais ir darbuotojais, kurie turi atitinkamą patirtį, žinias, kompetenciją ir įgaliojimus. Esant
galimybei, visi audito įmonės profesionalai įprastai padeda vienas kitam, sprendžiant
problemiškus klausimus ir priimant išvadas dėl jų.
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Siūloma, kad audito įmonėje dirbtų pakankamai įgudusių darbuotojų, būtų finansinių ir
informacinių išteklių, kuriais naudojantis būtų galima vykdyti vidaus ar išorės konsultacijas. Jei
vidiniai ištekliai yra nepasiekiami, kiti ištekliai gali apimti kitas audito įmones, su kuriomis
audito įmonė dirba bendrai, profesines organizacijas nares, priežiūros institucijas ar specialistų
audito įmones, kurios teikia konsultacijų paslaugas.
Kai siekiama vidaus konsultacijų, ir klausimas yra vertinamas kaip reikšmingas, užduoties grupė
turėtų dokumentuoti konsultacijas ir jų rezultatus. Kai yra privalomos išorės konsultacijos, ir
joms leidimą suteikia užduoties partneris, ši situacija taip pat turi būti dokumentuojama.
Siūloma, kad išorės eksperto nuomonė ar pozicija būtų taip dokumentuojama, kad bylos
skaitytojai galėtų suprasti visą konsultacijų pobūdžio apimtį, išorės eksperto kvalifikaciją ir
susijusią kompetenciją, bei rekomenduojamų veiksmų seką.
Siūloma pateikti visus susijusius faktus išorės ekspertui, kad jis galėtų pateikti išsamų patarimą.
Kreipiantis patarimo, nėra tinkama neatskleisti faktų ar nukreipti informaciją taip, kad būtų
gautas atitinkamas norimas rezultatas. Išorės ekspertas paprastai pasižymi nepriklausomumu nuo
kliento, jis nepatiria interesų konflikto, jam yra būdingi aukšti objektyvumo standartai.
Jei jo patarimai nėra įgyvendinami, arba jie reikšmingai skiriasi nuo išvados, siūloma, kad
užduoties partneris pateiktų paaiškinimo dokumentą, kuriame aptariamos įvertintos priežastys ir
alternatyvos, bei konsultacijos įrašai (arba nuorodos į juos).
Jei naudojama daugiau nei vieno konsultanto nuomonė, prie darbo dokumentų siūloma pateikti
bendrų aptarimų ar nuomonių spektro, ar galimybių santrauką ir dokumentuoti galutinę priimtą
poziciją(-as) ir jos(-ų) priežastis.
Visais išorės konsultacijų atvejais būtina paisyti privatumo teisės (jei taikytina) ir laikytis kliento
konfidencialumo reikalavimų. Gali būti būtina kreiptis teisinio patarimo dėl šių ar kitų klausimų,
susijusių su etika, profesiniu elgesiu ar priežiūros ir teisiniais dalykais.
NAUDINGI PATARIMAI
Klausimai, dėl kurių partneriams ir darbuotojams gali būti siūloma kreiptis
konsultacijos į kvalifikuotus profesionalus audito įmonėje (arba, jei taikytina, išorėje),
gali apimti:
•

tikėtiną audito įmonės veiklos tęstinumo klausimą;

•

įtariamą ar atskleistą apgaulę, ar kitus neatitikimus;

•

klausimus dėl vadovybės sąžiningumo;

•

poreikį pateikti sąlyginę išvadą dėl einamųjų metų;

•

siūlomą praėjusių metų finansinių ataskaitų atstatymą;

•

reikšmingą trečiosios šalies ieškinį prieš klientą ir audito įmonę;

•

reikšmingą, sudėtingą ir/arba naują apskaitos ar auditavimo klausimų traktavimą;

•

problemas, susijusias su ūkio šaka ar ūkio šakos segmentu;

•

pagrindinių vadovybės narių pasikeitimas;

•

Apskaitos ar audito klausimus, kurie atsiranda dėl aplinkosauginės rizikos;
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•

Reikšmingą kliento verslo reorganizavimą; ir

•

Planus tapti įmone, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje.

Siekiant palengvinti konsultacijų procesą, galima naudoti priedą E,
ruošiant audito įmonės politikas ir procedūras.
5.5 Nuomonių skirtumai
1-ojo TKKS 43-44 dalyse teigiama, kad:
43.

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

44.

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

padarytos išvados būtų dokumentuotos ir įgyvendintos ir

b)

ataskaita nebūtų datuojama, kol klausimas neišspręstas.

Jokios visa apimančios taisyklės ar procedūros negali iš anksto lengvai ir visiškai nustatyti ginčų
išsprendimo. Audito įmonės politika gali nustatyti tik bendrus žingsnius, kuriuos būtina atlikti, ir
kurie gali padėti sprendžiant reikšmingus ginčus ar nuomonių skirtumus.
Siūloma, kad audito įmonė ir jos partneriai bei darbuotojai atliktų būtinus veiksmus pagal audito
įmonės ir profesinius standartus, kad adekvačiai nustatytų, įvertintų, dokumentuotų ir išspręstų
nuomonių skirtumus, kurie kyla įvairiomis aplinkybėmis. Dažniausiai praktikoje pasitaikančios
aplinkybės apima:
•

nuomonių skirtumus dėl TFAS ir TAS aiškinimo ir taikymo;

•

nuomonių skirtumus dėl su etika susijusių klausimų ir/arba TBF Etikos kodekso10
reikalavimų;

•

nesutarimus dėl sandorių ekonominės esmės ar sandorių nuoseklumo arba dėl detalumo
lygio, reikalaujamo užduoties bylos dokumentuose;

•

nuomonių skirtumus, kurie atsiranda iš užduoties ir kokybės kontrolės peržiūros proceso;

•

audito įmonės praktikos, politikų ir struktūros pokyčius ar priešiškumą šiems pokyčiams; ir

•

nuomonių skirtumus dėl užduoties personalo tinkamumo ir kompetencijos.

Siektina, kad visi partneriai ir darbuotojai, padėdami, pagelbėdami ar laiku pateikdami
nepriešišką bet kokių ginčų ar nuomonių skirtumo sprendimą, siektų būti objektyvūs, sąžiningi,
atviri ir racionalūs.
Siūloma, kad visos ginčo ar nuomonių skirtumo šalys siektų išspręsti šį klausimą laiku,
profesionaliai, garbingai ir mandagiai aptarimų metu, atliekant tyrimą ar konsultuojantis su
kitu(-ais) asmeniu(-ais).
10

Arba organizacijų narių etikos kodekso.
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Jei klausimas negali būti išspręstas arba egzistuoja neapibrėžtumas dėl to, kokių veiksmų derėtų
imtis, paprastai šalys turėtų nukreipti šį klausimą vyresniems užduoties grupės nariams arba
užduoties partneriui.
Siūloma, kad, jei klausimas yra susijęs su profesine priežiūra ar audito įmonės administravimo
praktikos klausimu, jį (pageidautina, užduoties partneris) turi nukreipti už šią sritį atsakingam
partneriui. Užduoties partneris arba už šią sritį atsakingas partneris turi įvertinti šį klausimą ir,
pasikonsultavęs su kitomis šalimis, turi priimti sprendimą, kaip jį išspręsti. Siūloma, kad tuomet
partneris informuotų šalis apie sprendimą ir šio sprendimo priežastis.
Jei ginčas ar nuomonių skirtumai išlieka, arba vienas ar keli susiję darbuotojai nėra patenkinti
sprendimu(-ais), šis (-ie) asmuo(-ys) gali vertinti, ar klausimas yra pakankamai susijęs su
kokybės kontrole, ar jo pasekmės gali būti pakankamai svarbios, kad šis klausimas būtų pateiktas
aukščiausiai įmonės vadovybei.
Siūloma, kad audito įmonės sukurta politika garbingai ir atstovaudama tikruosius visuomenės,
kliento, įmonės ir bendradarbių interesus, apsaugotų visus partnerius ir darbuotojus nuo bet
kokių bausmių, karjeros apribojimų ar baudimų už tai, kad atkreipė dėmesį į teisėtą ir reikšmingą
reikalo esmę.
Svarbu, kad partneriai ir darbuotojai suprastų, kad klausimo vertinimas už užduoties grupės ribų
ar ne užduoties partnerio lygiu yra rimtas dalykas, kurio reikšmė neturi būti nuvertinta, kadangi,
tikėtina, kad toks vertinimas iš partnerio pareikalaus pakankamai laiko. Informavimas apie tokį
klausimą gali vykti žodžiu, jei klausimas yra itin jautrus ar konfidencialus (nors praktikoje
žodinis informavimas nėra skatintinas), arba raštu. Visais atvejais, užduoties vykdymas turi būti
dokumentuojamas. Siūloma, kad ta šalis, kuriai perduodamas klausimo vertinimas, jei
nustatoma, kad klausimas yra reikšmingas ir vertingas, konsultuotųsi su kitais partneriais ir
informuotų susijusias šalis apie audito įmonės sprendimą.
Jei asmuo vis tiek nėra patenkintas klausimo sprendimu, ir audito įmonėje nėra į ką kreiptis
pagalbos, toks asmuo turi įvertinti klausimo svarbą bei jo ar jos profesinius įsipareigojimus ir
poziciją, bei darbo audito įmonėje tęsimo klausimą.
Ginčai ar nuomonių skirtumai turi būti dokumentuojami taip pat kaip konsultacijos dėl visų su
užtikrinimo užduotimi susijusių klausimų. Visais atvejais užduoties ataskaitos data turi būti ne
ankstesnė nei klausimo išsprendimo data.
Siūloma rašytiniuose partnerystės susitarimuose nurodyti ginčų sprendimo būdą ir partnerystės
nutraukimo politiką, kuri turi būti taikoma, kai nesutarimo neįmanoma išspręsti draugiškai.
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NAUDINGI PATARIMAI
Siūloma politika gali nustatyti šiuos žingsnius, kuriais galima spręsti nuomonių
skirtumą:
•

visų susijusių faktų ir nuomonių skirtumo priežasčių vertinimas;

•

visos disponuojamos tyrimų medžiagos vertinimas;

•

aukščiausių audito įmonės partnerių ir darbuotojų nuomonių vertinimas;

•

tarpininkavimas tarp šalių, siekiant nustatyti, ar gali būti pasiekta išeitis.

5.6 Užduoties kokybės kontrolės peržiūra
1-ojo TKKS 35-41 dalyse teigiama, kad:
35. Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, kuriomis būtų reikalaujama atitinkamoms užduotims
atlikti užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, kuria būtų objektyviai įvertinti užduoties grupės atlikti
reikšmingi sprendimai ir rengiant ataskaitą padarytos išvados. Tokia politika ir procedūromis turi būti:
a)

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

b)

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

c)

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

36. Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, apimančias užduoties kokybės kontrolės peržiūros
pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį. Tokia politika ir procedūros turi apimti reikalavimus, kad užduoties
ataskaitos data nebūtų ankstesnė nei užduoties kokybės kontrolės peržiūros pabaiga (žr. A42–A43
dalis).
37. Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama, kad užduoties kokybės
kontrolės peržiūra apimtų:
a)

reikšmingų klausimų aptarimus su užduoties partneriu;

b)

finansinių ataskaitų ar kitos dalyko informacijos ir siūlomos ataskaitos peržiūrą;

c)

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

d)

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

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

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

b)

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

c)

ar peržiūrai atrinkti dokumentai parodo su reikšmingais sprendimais susijusį atliktą darbą ir
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patvirtina padarytas išvadas (žr. A45–A46 dalis).
Asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, tinkamumo kriterijai
39. Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, kurios būtų taikomos vertinant asmenų, atliekančių
užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, paskyrimą ir nustatant jų tinkamumą atsižvelgiant į:
a)

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

b)

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

40. Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą, objektyvumui palaikyti (žr. A49–A51 dalis).
41. Audito įmonės politikoje ir procedūrose turi būti numatytas asmens, atliekančio užduoties kokybės
kontrolės peržiūrą, pakeitimas, jei jo gebėjimui atlikti objektyvią peržiūrą gali kilti grėsmė.

Užduoties kokybės kontrolės peržiūra (toliau – UKKP) pateikia objektyvų pagrindinių
sprendimų ir pasiektų išvadų, kurias atliko užduoties grupė audito įmonės vardu išleisdama
ataskaitą, vertinimą, įskaitant vertinimą, ar užduoties ataskaita yra tinkama konkrečiomis
aplinkybėmis.
Visos užduotys turi būti įvertintos pagal audito įmonės nustatytus kriterijus (žr. žemiau), siekiant
nustatyti, ar UKKP turi būti atliekama (žr. 220-ojo TAS 19 dalį). Šis įvertinimas turi būti
atliekamas naujų ryšių su klientu atveju, prieš tai, kai yra priimama užduotis, ir ryšių su klientu
tęsimo atveju, užduoties planavimo etape.
Užduoties partneris, jo ar jos nuomone, turi tinkamai išspręsti visus UKKP nustatytus klausimus,
prieš įrašydamas datą užtikrinimo užduoties ataskaitoje.
UKKP yra būtina prieš bet kokių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų audito išvadų datos įrašymą. Visais kitais atvejais, kai
atliekama UKKP, užduoties ataskaitos data turi būti ne ankstesnė nei atlikta UKKP. Taip pat
siūloma, kad reikšmingų viešojo sektoriaus įmonių auditai būtų įtraukti į audito įmonės politikos
reikalavimus UKKP.
NAUDINGI PATARIMAI
Kriterijai, pagal kuriuos UKKP yra būtina
Žemiau išvardintų kriterijų naudojimas nėra reikalaujamas pagal 1-ąjį TKKS , jie
pateikiami apsvarstyti audito įmonės politikos kūrimo proceso metu. Kiekviena audito
įmonė turi nuspręsti dėl savo UKKP kriterijų.
Užbaigta kokybės kontrolės peržiūra užduotims gali būti svarstoma prieš užduoties
ataskaitos datą, kai:
•

tai yra apsaugos priemonių rinkinys, taikomas, kai užduoties partneris patiria
reikšmingą ir pasikartojančią grėsmę nepriklausomumui, kuri atsiranda dėl
ilgalaikių artimų asmeninių santykių ar artimų verslo santykių su klientu, ir kuri
anksčiau kitomis apsaugos priemonėmis buvo sumažinta iki priimtino lygio;
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•

nustatoma su užduoties partneriu susijusi grėsmė nepriklausomumui yra
pasikartojanti, pripažinta reikšminga ir negali būti kitomis priemonėmis racionaliai
sumažinta iki priimtino lygio;

•

užduoties dalykas yra susijęs su organizacijomis, kurios yra svarbios specifinėms
bendruomenėms ar bendrai visuomenei;

•

didelis pasyvių akcininkų, lygiaverčių vertybinių popierių vienetų savininkų,
partnerių, bendrasavininkių, paveldėtojų ar kitų panašių šalių skaičius gauna ir
pasitiki užduoties ataskaita;

•

identifikuojama reikšminga rizika, kuri yra susijusi su sprendimu priimti ar tęsti
užduotį, kaip nurodoma 3-jame skyriuje „Santykių su klientais ir konkrečių
užduočių prisiėmimas ir tęsimas“;

•

kyla klausimų dėl įmonės veiklos tęstinumo, ir atsiranda reikšminga potenciali
įtaka trečiosios šalies vartotojams (išskyrus vadovybę);

•

reikšminga įtaka ir rizika vartotojams apima naujas ir labai sudėtingas
specializuotas operacijas, tokias kaip išvestinės ar apsaugos priemonės,
akcijomis paremtas kompensavimas, neįprasti finansiniai instrumentai, platus
vadovybės vertinimų naudojimas ir sprendimai, kurie potencialiai daro reikšmingą
įtaką trečiųjų šalių vartotojams;

•

įmonė yra didelė privati bendrovė (arba susijusi įmonių grupė, už kurią yra
atsakingas tas pats užduoties partneris) ir

•

visos kliento sumokėtos sumos sudaro didelę dalį individualaus partnerio ar
audito įmonės metinių grynųjų įplaukų (pavyzdžiui, didesnę nei 10-15 % dalį).

Be to, gali būti faktorių, kurie sąlygoja užduoties kokybės kontrolės peržiūrą po to, kai
jau buvo pradėtas užduoties atlikimas. Jie gali apimti situacijas, kai:
•

užduoties metu padidėja užduoties rizika, pavyzdžiui, kai klientas tampa
bendrovių susiliejimo dalimi;

•

užduoties grupės nariai nerimauja,
konkrečiomis aplinkybėmis;

•

nustatomi nauji ir reikšmingi finansinių ataskaitų vartotojai;

•

klientas dalyvauja reikšmingame bylinėjimosi procese, kuris nebuvo pristatytas
užduoties prisiėmimo proceso metu;

•

užduoties metu nustatytų koreguotų ir nekoreguotų iškraipymų reikšmė ir požiūris
į juos kelia nerimą;

•

su vadovybe nesutariama dėl reikšmingų apskaitos aspektų ar audito apimties
apribojimų; ir

•

audito apimtis buvo apribota.

kad

ataskaita

gali

būti

netinkama

5.6.1 Užduoties kokybės kontrolės peržiūros pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis
Prieš UKKP užduoties partneris turi peržiūrėti bylą. Tai yra būtina, kadangi užduoties kokybės
kontrolės peržiūrą atliekantis asmuo turi atlikti objektyvų užduoties grupės priimtų reikšmingų
sprendimų įvertinimą. Sprendimas atlikti UKKP, net jei užduotis atitinka anksčiau išvardintus
kriterijus, ir UKKP apimtis priklauso nuo užduoties sudėtingumo bei susijusių rizikų. UKKP
nesumažina užduoties partnerio atsakomybės už užduotį.
57

KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS MAŽOMS IR VIDUTINĖMS AUDITO ĮMONĖMS

UKKP mažiausiai turi apimti (žr. 1-asis TKKS 37 dalį ir 220-ojo TAS 20 dalį):
•

reikšmingų aspektų aptarimus su užduoties partneriu;

•

finansinių ataskaitų ar kitų dalykų informacijos ir siūlomos ataskaitos peržiūrą;

•

vertinimus, ar siūloma ataskaita yra tinkama konkrečiomis aplinkybėmis; ir

•

atrinktų darbo dokumentų bylos dokumentų, susijusių su reikšmingais sprendimais, kuriuos
užduoties grupė atliko, ir priimtomis išvadomis, peržiūrą.

Siūloma, kad audito įmonė naudotų standartizuotus užduoties kokybės kontrolės kontrolinius
klausimynus tam, kad atliktų peržiūrą ir pateiktų tinkamus tokios peržiūros dokumentus.
Siekiant palengvinti užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, galima naudoti
priedą F siūlomoms procedūroms ruošiant audito įmonės standartizuotus
kontrolinius klausimynus.
Įmonėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje (ir kitoms organizacijoms,
kurios yra numatytos audito įmonės politikoje) UKKP turi įvertinti (žr. 220-ojo TAS 21 dalį):
•

užduoties grupės audito įmonės nepriklausomumo, susijusio su konkrečia užduotimi,
įvertinimą;

•

tai, ar buvo kreiptasi atitinkamų konsultacijų dėl dalykų, kurie yra susiję su nuomonių
skirtumais ar kitais sudėtingais ar ginčytinais dalykas, ir po šių konsultacijų padarytas
išvadas; ir

•

tai, ar peržiūrai atrinkti dokumentai atspindi atliktą darbą, susijusį su reikšmingais
sprendimais, kuriuos užduoties grupė atliko, ir padarytomis išvadomis.

Rekomenduojama, kad už UKKP atsakingas profesionalas dalyvautų nuo pradinio užduoties
proceso etapo tam, kad galėtų laiku peržiūrėti visus reikšmingus klausimus, kurie kyla užduoties
metu. Todėl gali būti naudinga peržiūros dalis atlikti kaip užduoties procesą, o tai įgalintų priimti
greitus sprendimus dėl tokių klausimų.
Mažesnėms užduotims ar užduotims, kurios yra mažiau rizikingos ar sudėtingos, siūloma
konsultuotis su profesionalu, kuris yra atsakingas už UKKP, kai planavimas yra atliktas tam, kad
būtų skirta pakankamai laiko pritaikyti užduoties požiūrį pagal UKKP vertinimą ir pasiūlymus.
Audito įmonė gali svarstyti minimalaus dienų skaičiaus nuo pradinio užduoties proceso etapo
datos (pavyzdžiui, penkių darbo dienų) skyrimą pradinei peržiūrai, iš kurių dvi dienas audito
įmonė gali skirti galutiniam peržiūros atlikimui. Didesnėms, sudėtingesnėms užduotims
skiriamas laikas bus atitinkamai ilgesnis.
5.6.2 Užduoties kokybės kontrolės peržiūras atliekantis asmuo
Audito įmonė yra atsakinga už užduoties kokybės kontrolės peržiūras atliekančio asmens (toliau
- KKPAA) paskyrimo užduočiai kriterijų nustatymą ir privalo nustatyti jo ar jos teisę būti
paskirtam.
Siūloma, kad KKPAA būtų objektyvus ir nepriklausomas, turėtų pakankamai mokymosi
patirties, techninės patirties ir įgaliojimų bei gebėjimų ir laiko atlikti jam paskirtą vaidmenį. Iš
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kandidato paprastai reikalaujamos savybės, reikalingos šiam vaidmeniui, apima ypatingas
technines dabartinių apskaitos ir užtikrinimo standartų žinias ir plačią patirtį, kurią šis asmuo turi
demonstruoti aukščiausiame lygyje.
KKPAA negali būti užduoties grupės narys ir negali tiesiogiai ar netiesiogiai peržiūrėto savo
paties ar pačios darbo, ar priimti svarbius sprendimus dėl užduoties rezultatų. UKKP gali atlikti
daugiau nei vienas kvalifikuotas asmuo tam, kad pasitelktų efektyvios peržiūros patirtį.
Diskusijos tarp kvalifikuotų profesionalų, kurie atlieka KKPAA funkciją, yra skatintinos ir nėra
neįprastos, ypač mažesnių audito įmonių atveju, kad užduoties grupė konsultuotųsi su KKPAA
užduoties metu. Dėl to asmens, atliekančio peržiūrą, objektyvumas paprastai neturėtų nukentėti,
kadangi užduoties partneris (o ne KKPAA) priima galutinius sprendimus, ir klausimas nėra
pernelyg reikšmingas. Šis procesas sudaro sąlygas nuomonių skirtumo nebuvimui vėliau,
užduoties atlikimo metu.
Jei KKPAA objektyvumui po konsultacijos dėl konkretaus dalyko iškyla grėsmė, siūloma, kad
audito įmonė paskirtų pakaitinį KKPAA.
Mažesnių audito įmonių atveju, išorės profesionalai gali atlikti KKPAA funkciją, jei jie turi
tinkamą kvalifikaciją ir atitinka būtinus nepriklausomumo reikalavimus, arba audito įmonė šiai
funkcijai atlikti gali pasirinkti pasamdyti kitą audito įmonę, su kuria bendrai dirba.
Atvejo analizė – užduoties kokybės kontrolės peržiūra
Atvejo analizės detales rasite šio Vadovo atvejo analizės įžangoje.
M&M ir partneriai
Šiuo metu Marcel neteikia paslaugų įmonėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje, ir todėl nė vienai savo užduočiai jis neprivalo atlikti užduoties kokybės
kontrolės peržiūros (UKKP).
Tačiau Marcel gali taikyti tokią politiką, kad be įmonių, kurių vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, UKKP būtų atliekama kitoms užduotims, kurios atitinka
specifinius politikos kriterijus. Jie apima, pavyzdžiui, įmonių, kurios pasižymi aukštesnės
rizikos vertinimais, auditą ar kitas užtikrinimo užduotis, kuriose egzistuoja grėsmė
nepriklausomumui, ir UKKP gali pašalinti šią grėsmę arba ją sumažinti iki priimtino lygio.
Marcel atlieka daug pakankamai nedidelių auditų, kelis pakankamai didelius, ir dėl kai kurių iš
šių klientų gali atsirasti iššūkių, tokių, kuriems konkrečiomis aplinkybėmis būtų patartina
atlikti UKKP.
Darant prielaidą, kad Marcel jau įgyvendino reikalavimus, tikėtina, kad jis padarys išvadą, kad
šią funkciją reikia perkelti į kitą įmonę. Dėl savo viso personalo patirties trūkumo, šios
atsakomybės jiems priskirti būtų neįmanoma.
Jei Jūs būtumėte šios audito įmonės savininkas, ar Jūs norėtumėte atlikti vietinės savivaldos
agentūros UKKP, atsižvelgiant į galimą familiarumo grėsmę (Marcel juos pažįsta jau daug
metų), riziką (kaltinimus korupcija) ir tai, kad tai yra viešojo sektoriaus įmonė?
O kaip dėl senelių namų? Gali būti, kad šis klientas patiria sunkumų dėl įmonės veiklos
tęstinumo (apmokėjimas už praėjusių metų auditą vėluoja jau beveik metus), ir audito įmonė
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susiduria su nepriklausomumo grėsme (dėl uždelstų mokėjimų).
Marcel turi pasistengti, kad atitiktų 1-ojo TKKS 35–37 dalių reikalavimus.
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6. Stebėsena
Skyriaus tikslas

Pradinės nuorodos

Pateikti gaires dėl įmonės politikų ir procedūrų, susijusių su kokybės
kontrolės sistema, stebėsenos, įskaitant audito įmonės stebėsenos
programą, patikrinimo procedūras, stebėsenos ataskaitą, trūkumų
nustatymą ir šalinimą, ir atsaką į nusiskundimus bei kaltinimus.

1-ojo TKKS
48–56 dalys

6.1 Apžvalga
1-ojo TKKS 48 dalyje teigiama, kad:
48. Audito įmonė turi įdiegti stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir
procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai. Į šį
procesą turi būti įtraukta:
a)

nuolatinis audito įmonės kokybės kontrolės sistemos svarstymas ir vertinimas, įskaitant periodinį
bent vienos kiekvieno užduoties partnerio užbaigtos užduoties patikrinimą;

b)

reikalavimas, kad atsakomybė už stebėsenos procesą būtų paskirta partneriui, partneriams arba
kitiems asmenims, kurie turi pakankamos bei tinkamos patirties ir įgaliojimų audito įmonėje, kad
galėtų prisiimti šią atsakomybę; ir

c)

reikalavimas, kad užduotį ar užduoties kokybės kontrolės peržiūrą atliekantys asmenys
nedalyvautų tikrinant užduotis (žr. A64–A68 dalis).

Kokybės kontrolės politikos ir procedūros yra pagrindinė audito įmonės vidaus kontrolės
sistemos dalis. Stebėsena pirmiausia susideda iš šios kontrolės sistemos suvokimo ir nustatymo
(pokalbių metu, atliekant nuoseklios peržiūros testus ir bylų patikrinimą), ar, ir kiek ši kontrolės
sistema veikia efektyviai. Ji taip pat apima rekomendacijų, kaip pagerinti sistemą, pateikimą,
ypač, jei yra nustatyti trūkumai, arba, jei pasikeitė profesiniai standartai ir praktika.
NAUDINGI PATARIMAI
Siūloma, kad audito įmonė sukurtų stebėsenos politikas ir procedūras, kurios apimtų
objektyvų šių aspektų svarstymą ir įvertinimą:

•

atitikimo kokybės kontrolės politikoms ir procedūroms lygį, bei atitikimą
profesiniams standartams bei priežiūros ir teisiniams reikalavimams;

•

kokybės kontrolės politikų ir procedūrų tinkamumą ir adekvatumą;

•

tai, kaip politikos ir procedūros yra atnaujintos, ir nuosekliai atitinka profesijos
naujoves;

•

audito įmonės kokybės užtikrinimo ir etikos kultūrą (įskaitant įrodymus, kad yra
rašytiniai atitikimo politikoms ir procedūroms patvirtinimai, kurie susiję su
nepriklausomumu);

•

profesinio švietimo ir tobulėjimo efektyvumą;

•

gairių medžiagos ir naudojamų techninių išteklių tinkamumą;
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•

audito įmonės vidaus patikrinimo procesus;

•

audito įmonės darbuotojų informavimo apie kokybės kontrolės klausimus turinį,
informavimo laiką ir efektyvumą (įskaitant sistemos trūkumus, kurie buvo
nustatyti, ir koregavimo veiksmus, kurie buvo atlikti, bei siūlomus sistemos
patobulinimus, kurie buvo suformuluoti vertinant sistemą); ir

•

paskesnių priemonių, kurių imamasi kai tik atliekamas procesas, efektyvumo
nustatymas (pavyzdžiui, ar būtina iš karto imtis pakeitimų ).

Audito įmonė pasitiki kiekvienu partneriu ir darbuotoju, kad jie visais lygiais stebės ir
įgyvendins kokybę, etiką ir profesinius bei audito įmonės standartus. Ši stebėsena yra įgimta
kiekviename profesinio darbo aspekte. Partneriai ir darbuotojai, kurie priima sprendimus ar
prižiūri kitų darbą, prisiima didesnę atsakomybę.
Siūloma, kad audito įmonė taip pat apsvarstytų visą įmanomą grįžtamąjį ryšį iš susijusių
profesinių institucijų praktikos patikrinimų ir licenzijos rėžimo (jei taikytina). Tačiau tai
nepakeičia audito įmonės vidaus stebėsenos programos.
Stebėsenos mechanizmai, kuriuos gali įdiegti audito įmonė, apima:
•

vidinių ir išorinių ugdymo ir mokymų programas;

•

reikalavimus, kad partneriai ir darbuotojai žinotų, suprastų ir taikytų audito įmonės
politikas ir procedūras, skirtas užduočių peržiūroms, kokybės kontrolės peržiūroms ir
užduoties partnerio patvirtinimams;

•

politikos pareiškimą, kuriuo partneriai ir darbuotojai informuojami neatskleisti jokios
užduoties finansinių ataskaitų informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai suteikiami visi tam
būtini patvirtinimai;

•

audito įmonės standartinės užduoties atlikimą ir kontrolės sistemos taikymą, kuris pabrėžia
reikiamus patvirtinimus ir leidimus pagal užduoties tipą, funkciją ir atsakingą asmenį;

•

užduoties partnerio ir užduoties kokybės kontrolės peržiūrą atliekančio asmens
instruktavimą apie tai, kad jie nuolat turi stebėti atitinkamus patvirtinimus;

•

visų partnerių ir darbuotojų instruktavimą apie tai, kad jie turi pateikti patarimus
vyresniajam audito įmonės personalui, kai pastebi reikšmingus ar mažesnius, tačiau
pasikartojančius, audito įmonės politikų ar protokolų pažeidimus; ir

•

periodiškas praktikos peržiūras, kurias atlieka profesinė asociacija ar institutas, ar
priežiūros įstaiga (jei taikytina).

Nuo kiekvienos audito įmonės priklauso, ar ji priims sprendimą sudaryti sutartį su nepriklausoma
šalimi, ar pati diegs vidaus stebėsenos sistemą. Tai taip pat priklauso nuo audito įmonės išteklių
lygio patikrinimo metu ir nuo jos gebėjimo efektyviai taikyti programą. Šį sprendimą kiekvieno
patikrinimo etapo metu, paprastai po konsultacijų su visais partneriais, priima asmenys, kuriems
yra suteikti atitinkami įgaliojimai.
Mažesnių audito įmonių atveju išorės profesionalai gali atlikti stebėsenos funkciją tais atvejais,
kai jie yra tinkamos kvalifikacijos, arba audito įmonė nusprendžia sudaryti sutartį su kita audito
įmone, su kuria jos bendrai dirba.
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Stebėsenos piramidė

Siekiant palengvinti kokybės kontrolės sistemos stebėsenos procesą, sprendžiant dėl
įmonės stebėsenos procedūrų, galima naudoti priedą G.

6.2 Stebėsenos programa
Atsakomybė už kokybės kontrolės politikų ir procedūrų taikymo stebėseną yra atskirta nuo
bendros atsakomybės už kokybės kontrolę. Stebėsenos programos tikslas yra padėti audito
įmonei įgyti pakankamą užtikrinimą, kad jos politikos ir procedūros, susijusios su kokybės
kontrolės sistema, yra tinkamos, adekvačios ir veikia efektyviai. Ši programa taip pat yra skirta
padėti užtikrinti atitikimą praktikos ir priežiūros peržiūros reikalavimams.
Kiekviena audito įmonė diegia kokybės kontrolės standartus, kurdama ir įgyvendindama
kokybės kontrolės sistemą, kuri yra pakankama jos praktikos ir užduočių dydžio, ir pobūdžio
atžvilgiu. Siūloma, kad ši sistema būtų sukurta taip, kad suteiktų audito įmonei pakankamą
užtikrinimą, kad reikšmingi ir/arba patvirtinantys politikos ir kokybės kontrolės pažeidimai,
tikėtina, kad neįvyks arba nebus neidentifikuoti.
Siekiant užtikrinti nešališką ir objektyvų bylos vertinimą, užduoties grupės nariai arba asmenys,
atliekantys UKKP funkciją, neturi būti paskirti atlikti tos pačios bylos stebėsenos.
Siekiant, kad stebėsena būtų efektyvi, visi partneriai ir darbuotojai turi bendradarbiauti su
stebėseną atliekančiu asmeniu, tuo pačiu pripažindami, kad šis asmuo yra būtina kokybės
kontrolės sistemos dalis. Partnerių ir vadovų parama procesui ir stebėseną atliekančio asmens
pastebėjimų ir gautų duomenų įgyvendinimas yra ypač svarbūs. Nepritarimas, neatitikimas ar
neatsižvelgimas į stebėseną atliekančio asmens duomenis gali būti sprendžiamas audito įmonės
ginčų sprendimų proceso metu, kaip nurodoma 5.5 skirsnyje.
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Siūloma, kad audito įmonė atliktų atrinktų individualių užduočių, kurios gali būti atrinktos be
išankstinio užduoties grupės informavimo, stebėseną. Nors siektina atrinkti vieną ar daugiau
kiekvieno partnerio kiekvieno patikrinimo metu atliktų ir išleistų užduočių, audito įmonė gali
nuspręsti patikrinti atitinkamą užduočių skaičių kiekvienais metais, jei ji užtikrina, kad kiekvieno
partnerio bylos yra atrenkamos bent vieną kartą per laikotarpį.
Siūloma, kad atitikimo stebėsena būtų sukurta taip, kad suteiktų objektyvų šių aspektų
įvertinimą:
•

profesinių standartų ir taikomų priežiūros bei teisinių reikalavimų laikymąsi;

•

užduočių ataskaitų tinkamumą;

•

sprendimą, ar dėl sudėtingų ar ginčytinų klausimų įvyko pakankamai ir tinkamų
konsultacijų;

•

sprendimą, ar yra pakankamų ir tinkamų dokumentų, kurie yra taikomi atliktam darbui; ir

•

vertinimą, ar audito įmonės kokybės kontrolės politikos ir procedūros buvo tinkamai
taikytos.

6.3 Patikrinimo procedūros
Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos stebėsena gali būti nuolatinis arba periodinis
procesas. Abiem atvejais, individualių užduočių atranka patikrinimui yra atliekama periodiškai,
pavyzdžiui, tarp dviejų patikrinimo etapų negali būti daugiau nei trijų metų pertrauka.
Mažesnėse audito įmonėse patikrinimo procedūras gali atlikti tas pats personalas, kuris sukūrė ir
įdiegė audito įmonės kokybės kontrolės politikas ir procedūras. Tokie asmenys yra išsamiai
susipažinę su audito įmonės reikalavimais ir užima unikalią poziciją tobulinimo sričių nustatymo
atžvilgiu. Atitinkamai, šią funkciją gali atlikti asmenys, kurie yra atsakingi už UKKP funkcijos
atlikimą. Jei nėra vidaus išteklių, kiti pagalbos šaltiniai šioje srityje gali apimti audito įmones, su
kuriomis audito įmonė bendrai dirba, arba profesines organizacijas, kurios teikia šią paslaugą.
Tinklui priklausančios audito įmonės gali pasirinkti stebėsenos įgyvendinimą tinklo lygmeniu,
jei tinklui priklausanti audito įmonė yra įdiegusi bendras stebėsenos politikas ir procedūras.
Nepriklausomai nuo to, kaip organizuojama stebėsena, audito įmonės politikose ir procedūrose
turi būti nustatyti reikalavimai kiekvienais metais informuoti atitinkamus asmenis apie
stebėsenos apimtį, lygį ir rezultatus, ir turi nedelsiant informuoti apie nustatytus kokybės
kontrolės sistemos trūkumus tam, kad būtų galima imtis koregavimo veiksmų įgyvendinimo.
Daug veiksnių turi įtakos tam, kaip kuriamas patikrinimas. Patikrinimo proceso struktūros
planavimas paprastai apima tokius veiksnius kaip:
•

audito įmonės dydį;

•

audito įmonės praktikos pobūdį ir sudėtingumą;

•

riziką, kuri yra susijusi su klientų baze ir teikiamų užduočių paslaugų tipais;

•

biurų skaičių ir biurų lokacijos vietą;

•

bendrą kiekvieno biuro funkcionavimo ir atitikimo įvertinimo apžvalgą (jei taikytina);
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•

ankstesnių patikrinimų ir išorės stebėsenos, kurią atliko profesinės ar valstybinės priežiūros
institucijos, rezultatus; ir

•

audito įmonės darbuotojams, skyriams ir biurams suteiktų įgaliojimų lygį.

Patikrinimo dokumentai gali apimti:
•

profesinių standartų ir taikomų priežiūros bei teisinių reikalavimų laikymosi įvertinimą;

•

kokybės kontrolės sistemos elementų įvertinimo rezultatus;

•

įvertinimą, ar audito įmonė tinkamai taikė kokybės kontrolės politikas ir procedūras;

•

įvertinimą, ar užduoties ataskaita yra tinkama konkrečiomis aplinkybėmis;

•

trūkumų, jų poveikio nustatymą ir sprendimą, ar tolesni veiksmai yra būtini, detaliai
aprašant šiuos veiksmus; ir

•

rezultatų ir pasiektų išvadų (kurias pateikė įmonė) santrauką, ir koregavimo veiksmų ar
reikalingų pokyčių rekomendacijas.

Pagal gerąją praktiką, užduoties partneriai (kartu su kitu atitinkamu personalu) turi susitikti, kad
peržiūrėtų ataskaitą ir priimtų sprendimą dėl koregavimo veiksmų ir/arba sistemos, vaidmenų ir
atsakomybės pokyčių, drausminių nuobaudų, pripažinimo ir kitų nustatytų klausimų.
6.4 Stebėsenos rezultatų ataskaita
Bent vieną kartą per metus audito įmonė turi informuoti visus užduoties partnerius ir atitinkamus
darbuotojus, įskaitant audito įmonės generalinį direktorių, arba, jei taikytina, partnerių valdybą
apie stebėsenos proceso rezultatus, įskaitant detalų stebėsenos proceso aprašymą ir išvadas dėl
bendro audito įmonės atitikimo ir efektyvumo.
Ši ataskaita turi apimti bent:
•

atliktų stebėsenos procedūrų aprašymą;

•

stebėsenos procedūrų metu priimtas išvadas; ir

•

jei taikytina, sisteminių, pasikartojančių ar kitų reikšmingų trūkumų, ir šiems trūkumams
pašalinti rekomenduojamų veiksmų aprašymą.
NAUDINGI PATARIMAI
Audito įmonė gali pageidauti, kad stebėsenos procesas apimtų papildomus aspektus.
Galima įvertinti šiuos įtrauktinus aspektus:
•

patikrintų bylų skaičius ir tipai;

•

bendro pobūdžio pastebėjimai dėl patikrinimo;

•

bendri trūkumai arba tobulintinos sritys;

•

detali klausimų, kurie parodo poreikį peržiūrėti ar atnaujinti kokybės kontrolės
sistemą ar susijusias gaires, peržiūra;

•

specifiniai klausimai, kuriuos turi spręsti partneris, atsakingas už konkrečią bylą
(t.y.: trūkstami tvirtinimo raštai ir pan.);
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•

politikos sukūrimo ar tobulinimo rekomendacijos bei rekomendacijos naujoms ar
koreguotoms kontrolės sistemoms, kaip užtikrinti, kad politikos yra tinkamai
taikomos;

•

pastebėjimai, susiję su audito įmonės (vadovybės ir kitų partnerių ir darbuotojų)
kultūra dėl kokybės kontrolės klausimų;

•

pastebėjimai apie audito įmonės profesinį ugdymą ir mokymo procesą;

•

esamų kokybės kontrolės sistemų ir politikų apžvalga;

•

periodinio vertinimo proceso apžvalga, įskaitant atlikto darbo ir vykusių pokalbių
pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį;

•

gauta informacija, įskaitant neadekvačias arba dabartinių standartų
neatitinkančias politikas, reikšmingo politikos neatitikimo audito įmonės lygmeniu
ar užduoties lygmeniu atvejus, ir kiti nustatyti dalykai;

•

profesijos ar taikomų profesinių standartų, kurie nustato kokybės kontrolės
sistemos ar susijusių dokumentų peržiūrėjimą, kurios yra ar netrukus taps
būtinos, pokyčių santrauka.

Siekiant

audito

įmonėms

palengvinti

stebėsenos

programą,

galima

naudoti

priedą H, kuris gali būti naudojamas kaip stebėsenos ataskaitos pagrindas.
6.5 Įvertinimas, informavimas ir trūkumų taisymas
1-ojo TKKS 49-54 dalyse teigiama, kad:
49.

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

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

b)

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

50.

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

51.

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

52.

a)

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

b)

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

c)

kokybės kontrolės politikos ir procedūrų keitimą ir

d)

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

Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, kurios turi būti taikomos tais atvejais, kai
stebėsenos procedūrų rezultatai parodo, kad ataskaita gali būti netinkama arba kad užduoties

66

KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS MAŽOMS IR VIDUTINĖMS AUDITO ĮMONĖMS

atlikimo metu buvo atliktos ne visos procedūros. Į tokią politiką ir procedūras turi būti įtraukti
reikalavimai, kad audito įmonė priimtų sprendimą, kokie tolesni veiksmai yra tinkami, siekiant
atitikti susijusius profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus, ir
įvertintų, ar būtina kreiptis teisinės pagalbos.
53.

54.

Bent vieną kartą per metus audito įmonė turi informuoti užduoties partnerius ir kitus atitinkamus
darbuotojus, įskaitant audito įmonės administracijos vadovą arba, jei būtina, partnerių valdybą
apie audito įmonės kokybės kontrolės sistemos stebėsenos rezultatus. Šis informavimas turi būti
pakankamas, kad audito įmonė ir šie asmenys pagal jiems nustatytus vaidmenis ir atsakomybę
galėtų nedelsdami imtis atitinkamų veiksmų tose srityse, kur tai yra būtina. Pateikiama informacija
turi apimti:
a)

atliktų stebėsenos procedūrų aprašymą;

b)

stebėsenos procedūrų metu padarytas išvadas;

c)

jei tinkama, sisteminių, pasikartojančių ar kitų svarbių trūkumų ir šiems trūkumams
pašalinti taikytų veiksmų aprašymą.

Kai kurios audito įmonės priklauso tinklui ir nuoseklumo tikslais kai kurias stebėsenos procedūras
gali įgyvendinti tinklo lygiu. Jei tinklui priklausančios audito įmonės veikia pagal bendrą
stebėsenos politiką ir procedūras, skirtas atitikti šį TKKS, ir šios audito įmonės pasitiki tokia
stebėsenos sistema, į audito įmonės politiką ir procedūras turi būti įtraukti reikalavimai, kad:
a)

bent vieną kartą per metus tinklas pateiktų informaciją atitinkamiems tinklui priklausančių
audito įmonių darbuotojams apie bendrą stebėsenos proceso apimtį, mastą ir rezultatus ir

b)

tinklas nedelsdamas informuotų atitinkamus susijusios tinklui priklausančios audito įmonės
ar įmonių darbuotojus apie visus nustatytus kokybės kontrolės sistemos trūkumus tam, jog
būtų galima imtis visų būtinų veiksmų,

siekiant, kad užduoties partneriai tinklui priklausančiose audito įmonėse galėtų pasitikėti tinkle
įdiegto stebėsenos proceso rezultatais, išskyrus tuos atvejus, kai audito įmonės ar tinklas pataria
elgtis kitaip.

Siūloma, kad audito įmonė sukurtų politikas ir procedūras kurios leistų spręsti visus stebėsenos
programos nustatytus trūkumus (išskyrus tuos, kurie yra nereikšmingi ar nesąlygoja pasekmių).
Audito įmonė turi nuspręsti, ar šie trūkumai parodo struktūrines kokybės kontrolės sistemos
ydas, ar konkretaus partnerio ar darbuotojo neatitikimą.
Struktūrines ydas paprastai atskleidžia tie trūkumai, kurie yra dažnai pasikartojantys, ir kurie
atsiranda, tačiau yra nenustatyti skirtingų partnerių ar darbuotojų. Šie atvejai gali sąlygoti
kokybės kontrolės ar dokumentų sistemos pokyčius. Stebėseną atliekantis asmuo turi informuoti
partnerį ar darbuotoją, kuris yra atsakingas už kokybės kontrolę ar dokumentų sistemą, apie šiuos
pokyčius tam, kad galėtų būti atliktos korekcijos.
Audito įmonė turėtų apsvarstyti reikšmingus trūkumus ir taikyti profesinius standartus ir
priežiūros bei teisinius reikalavimus, jei paaiškėja, kad audito įmonė išleido netinkamą užduoties
ataskaitą arba, kad užduoties ataskaitos dalykas apima iškraipymą ar netikslumą. Tokiomis
aplinkybėmis, audito įmonė taip pat turi apsvarstyti galimybę kreiptis teisinio patarimo.
Jei nustatoma kad trūkumai yra sisteminiai ar pasikartojantys, skubiai bus reikalingi koregavimo
veiksmai. Daugeliu atvejų, trūkumams, susijusiems su nepriklausomumu ar interesų konfliktu,
bus būtini neatidėliotini koregavimo veiksmai.
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Be to, partneris ar darbuotojas, atsakingas už mokymą ir profesinį ugdymą, gali peržvelgti
nustatytus trūkumus tam, kad galėtų nustatyti, ar kursai ar papildomas apmokymas galėtų
efektyviai padėti sprendžiant kai kuriuos su trūkumais susijusius klausimus.
6.5.1 Nesilaikymas
Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos nesilaikymas yra svarbus dalykas, ypač, jei partneris
ar darbuotojas sąmoningai atsisako laikytis audito įmonės politikos.
Kadangi kokybės kontrolės sistema yra skirta apginti viešąjį interesą, audito įmonė turi skaidriai
ir griežtai reaguoti į sąmoningą nesilaikymą. Ji, apskritai, sąmoningą nesilaikymą gali spręsti
įvairiais būdais, įskaitant rezultatų gerinimo plano sukūrimą, rezultatų peržiūras, ir galimybių
paaukštinti ar padidinti kompensavimą įvertinimą, bei darbo santykių nutraukimą.
Spręsti situaciją, kurioje dalyvauja partneris, kurio veikloje buvo užfiksuotas sąmoningas
nesilaikymas, yra itin sudėtinga. Kiekviena audito įmonė turi sukurti partnerių drausminių
nuobaudų procesą, jei jis dar nėra aprašytas partnerystės susitarime ar kitoje sutartyje, kuri
nustato partnerių santykius. Galutinis šio proceso rezultatas yra tas, kad partneriai ir darbuotojai
ateityje laikysis kokybės kontrolės sistemos. Siekiant įgyti užtikrinimo, kad taip įvyks, siūloma,
kad procesas išryškintų būsimo nesilaikymo pasekmes. Taip pat siūloma, kad šios pasekmės būtų
didesnės nei tos, kurios yra dabartinio nesilaikymo atveju, tam, kad audito įmonė pabrėžtų, kad
nesilaikymo ateityje netoleruos.
Tam tikromis aplinkybėmis, partneriams ir darbuotojams, kurie patiria sunkumų, siekdami
laikytis kokybės kontrolės sistemos, gali būti tinkama taikyti laikiną neapsižiūrėjimų rėžimą. Tai
galėtų apimti reikalavimus kitiems partneriams atlikti jų atlikto darbo peržiūrą ar įpareigoti
stebėseną atliekantį asmenį vertinti darbą prieš tai, kai išleidžiama užduoties ataskaita. Taip pat,
galima sugriežtinti šių partnerių ar darbuotojų atliekamo darbo tipus, pavyzdžiui, laikinai ar
nuolat apriboti jų dalyvavimą, atliekant didesnių įmonių užduotis.
6.6 Nusiskundimai ir kaltinimai
1-ojo TKKS 55-56 dalyse teigiama, kad:
55.

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

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

b)

įtarimų dėl audito įmonės kokybės kontrolės sistemos nesilaikymo.

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

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

Nusiskundimai ir kaltinimai, ypač tie, kurie yra susiję su partnerio ar darbuotojo nesėkmingu
atsargumo principo taikymu kliento veikloje, privatumo (jei taikytina) ar konfidencialumo
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pažeidimu, interesų konfliktu, ar bet kokios formos diskriminacija ar priekabiavimu tarpusavyje
ar klientų atžvilgiu, yra svarbūs dalykai. Be ginčų sprendimo mechanizmų, kurie yra aprašyti šio
Vadovo 5.5 skirsnyje, už šiuos dalykus atsakingas partneris gali rimtai svarstyti audito įmonės
draudimo bendrovės informavimą ir/arba kreipimąsi teisinio patarimo. Jei iškyla neapibrėžtumų,
jis ar ji gali konsultuotis su kitais partneriais, profesinės institucijos patarėjais praktikos
klausimais arba patikimais kolegomis profesionalais.
NAUDINGI PATARIMAI
Siūloma, kad audito įmonė įvertintų visas funkcijas, kurios yra privalomos siekiant
išspręsti nusiskundimus ir kaltinimus, pavyzdžiui:
•

nusiskundimų ir kaltinimų politikų taikymas;

•

visų ataskaitų, kurios yra susijusios su nusiskundimais ir kaltinimais, gavimas;

•

gairės ir konsultacijos dėl nusiskundimų ir kaltinimų tiems, kurie atlieka priežiūros
funkciją;

•

dokumentų, susijusių su šiais klausimais, įskaitant skundo gavimo įrodymą,
tyrimo duomenis ir galutinę išvadą, pateikimas;

•

visų tyrimų atlikimas ar jų priežiūra;

•

Nusiskundimą pateikusio asmens informavimas; ir

•

visų tyrimų atlikimas ar jų priežiūra.

Audito įmonės politikoje turi būti nustatytos politikos ir procedūros, kuriose būtų aprašyti įvairių
tipų nusiskundimai ir kaltinimai, įskaitant:
•

nusiskundimus, kad atliktas darbas neatitinka profesinių standartų ir priežiūros bei teisinių
reikalavimų;

•

nusiskundimus dėl audito įmonės kokybės kontrolės sistemos nesilaikymo; ir

•

nusiskundimus, kad audito įmonės kokybės kontrolės politikų ir procedūrų sukūrimas ar
taikymo procesas turi trūkumų.

Tokių klausimų tyrimui yra paskiriamas partneris, kuris turi pakankamos ir tinkamos patirties bei
įgaliojimų. Jei šis partneris taip pat yra vienas iš nusiskundimo gavėjų, atliekant tam tikrą
užduotį, turi būti paskirtas pakaitinis partneris, kuris atliktų tyrimą.
Siūloma, kad visiems klientų ar trečiųjų šalių nusiskundimams pagal jų reikšmingumą būtų
suteikiamas prioritetas. Paprastai tai apima pradinį patvirtinimą ir įsipareigojimą, kad šis dalykas
bus išspręstas, bei paaiškinimą, kad po atitinkamo tyrimo bus pateiktas atsakymas.
Aiškiai nustatytas procesas suteiks visiems partneriams ir darbuotojams aiškumo dėl procedūrų,
kurias būtina taikyti, jei atsiranda nusiskundimas ar kaltinimas, ir asmenų, kurie turi būti apie
juos informuoti. Šio proceso rezultatai paprastai yra dokumentuojami, kartu pridedant atsakymą į
nusiskundimą ar kaltinimą. Siūloma, kad šios procedūros apimtų bent:
•

situacijos faktų nustatymą po to, kai yra atlikti pokalbiai ir/arba susijusių dokumentų
patikrinimas;
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•

nuorodų į įstatymus, teisės aktus, profesinius standartus ir audito įmonės politiką (jei
taikytina) pateikimą, nustatant, ar įvyko pažeidimas, koks yra įvykio pobūdis ir apimtis, bei
pasekmės;

•

po konsultacijų su atitinkamais audito įmonės asmenimis, teisinės pagalbos apsvarstymo
galimybę, ir, jei taikytina, suteiktą teisinę pagalbą;

•

gautos informacijos ataskaitos, įskaitant bet kokias rekomendacijas, parengimą; ir

•

atsakymą nusiskundimą pateikusiam asmeniui.

Mažesnių audito įmonių atveju, galima svarstyti galimybę samdyti išorės konsultantą, kad jis
išspręstų šiuos klausimus. Tačiau mažesnių audito įmonių politika gali būti pakankamai paprasta
ir tiesmuka, joje gali būti teigiama, kad audito įmonė adekvačiai ir rimtai svarsto klausimą atviru,
atsakingu ir pagarbiu būdu, ir imasi atitinkamų veiksmų, įskaitant nepriklausomos šalies
paslaugų naudojimo įvertinimą, kreipimąsi teisinio patarimo ir profesinių atsakomybės draudėjo
informavimą, jei tai yra būtina.
Šis procesas nebus efektyvus, nebent visi partneriai ir darbuotojai nesijaus suvaržyti pareikšti
susirūpinimą, nesibaimindami atsakomųjų priemonių.
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Atvejo analizė – nusiskundimai ir kaltinimai
Atvejo analizės detales rasite šio Vadovo atvejo analizės įžangoje.
M&M ir partneriai
Tai yra sritis, kurioje, panašu,Marcel nepatiria sunkumų. Tikėtina, kad audito įmonė neturi
nusiskundimų ar kaltinimų patirties, ir audito įmonės klientai teigia, kad jie yra patenkinti.
Nepaisant to, Marcel vis tiek turi įdiegti atitinkamas politikas ir procedūras, tam kad būtų
pasiruošęs, jei susiklostytų tokios aplinkybės, atitikti 1-ojo TKKS 55-56 dalyse išdėstytą
standartą.

71

KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS MAŽOMS IR VIDUTINĖMS AUDITO ĮMONĖMS

7. Dokumentavimas
Skyriaus tikslas

Pradinės nuorodos

Pateikti gaires dėl audito įmonės reikalavimų dokumentams
užduoties lygmeniu (įskaitant užduoties kokybės kontrolės peržiūrą)
ir audito įmonės kokybės kontrolės sistemoje.

1-ojo TKKS 42
dalis,
1-ojo TKKS 4547 dalys,
1-ojo TKKS 5759 dalys

7.1 Apžvalga
1-ojo TKKS 42 dalyje teigiama, kad:
Užduoties kokybės kontrolės peržiūros dokumentavimas
42. Audito įmonė turi įdiegti užduoties kokybės kontrolės peržiūros dokumentavimo politiką ir
procedūras, kuriomis būtų reikalaujama dokumentuoti šiuos dalykus:
a)

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

b)

kad užduoties kokybės kontrolės peržiūra baigta ataskaitos datą ar anksčiau ir

c)

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

1-ojo TKKS 45-47 dalyse teigiama, kad:
Galutinių užduoties bylų sudarymo užbaigimas
45. Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, pagal kurias užduoties grupės galėtų laiku baigti
sudaryti galutines užduoties bylas po to, kai užduoties ataskaitos buvo parengtos (žr. A54–A55
dalis).
Užduoties dokumentų konfidencialumas, saugus laikymas, vientisumas, pasiekiamumas ir
atkūrimas
46. Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas užduoties dokumentų konfidencialumui,
saugiam laikymui, vientisumui, pasiekiamumui ir atkūrimui užtikrinti (žr. A56–A59 dalis).
Užduoties dokumentų išsaugojimas
47. Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas užtikrinti, kad užduoties dokumentai būtų
išsaugoti laikotarpiu, kuris yra pakankamas audito įmonės poreikiams patenkinti ar yra nustatytas
įstatymais ar teisės aktais (žr. A60–A63 dalis).

1-ojo TKKS 57-59 dalyse teigiama, kad:
Kokybės kontrolės sistemos dokumentavimas
57. Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą
dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento
veikimo (žr. A73–A75 dalis).
58. Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti
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dokumentų išsaugojimą laikotarpiui, kuris yra pakankamas, kad atliekantys stebėsenos procedūras
asmenys galėtų įvertinti, ar audito įmonė vadovaujasi savo kokybės kontrolės sistema, ar
ilgesniam laikotarpiui, jei taip nustatyta įstatymais ar teisės aktais.
59. Audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, kuriomis reikalaujama dokumentuoti
nusiskundimus ir įtarimus bei reagavimą į juos.

7.2 Audito įmonės politikų ir procedūrų dokumentavimas
Audito įmonė sukuria tokias politikas ir procedūras, kuriose yra nustatyta, kiek ir kokios
apimties dokumentų yra privaloma visoms užduotims ir bendram audito įmonės naudojimui
(kaip nustatyta audito įmonės vadove/užduočių šablonuose). Ji taip pat turi sukurti politikas ir
procedūras, kuriose būtų reikalaujama, kad atitinkamuose dokumentuose būtų pateikiama
kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento veikimo įrodymų.
Šiose politikose užtikrinama, kad šie dokumentai yra pakankami ir tinkami, siekiant įrodyti:
•

atitikimą kiekvienam kokybės kontrolės sistemos elementui; ir

•

kiekvienos išleistos ataskaitos patvirtinimą pagal profesinius ir audito įmonės standartus, ir
priežiūros bei teisinius reikalavimus, kartu su įrodymais, kad UKKP buvo atlikta ataskaitos
datą ar anksčiau.

Šios politikos dažnai yra įtvirtintos audito įmonės užduoties šablonuose standartinio bendravimo,
klausimynų, kontrolinių klausimynų ar atmintinių forma. Ši praktika gerai užtikrina kokybės
kontrolės sistemos elementų taikymą audito įmonės ir užduoties lygmeniu.
7.3 Užduoties dokumentavimas
Audito įmonės politika galutinių užduoties bylų sudarymui laiku suteikia nustatytas procedūras
(t.y. paprastai praėjus ne daugiau nei 60 dienų po ataskaitos datos). Jei to paties dalyko
informacijai yra išleidžiamos dvi ar daugiau ataskaitų, siūloma, kad audito įmonės politikoje
būtų nurodyta, kad galutinių užduoties bylų sudarymui skiriamas toks laikas, kad kiekviena
ataskaita yra traktuojama kaip atskira užduotis.
Dokumentai turi būti saugomi laikotarpį, kuris yra pakankamas, kad būtų galima atlikti
stebėsenos procedūras, siekiant įvertinti, kaip audito įmonė atitinka savo vidaus kontrolės
sistemą, bei audito įmonės poreikius, kurių reikalauja profesiniai standartai, įstatymai ar teisės
aktai.
NAUDINGI PATARIMAI
Audito įmonė turi nustatyti užduoties dokumentų reikalavimus, kurie yra būtini siekiant
pademonstruoti, kad ji atitinka profesinius, priežiūros ir teisinius reikalavimus. Siūloma,
kad būtų apsvarstyta:
•

užduoties planavimo kontrolinis klausimynas ar atmintinė;

•

su etikos reikalavimais
demonstravimą);

•

nepriklausomumo reikalavimų laikymosi ir visų diskusijų, susijusių su šiais
klausimais, dokumentai;

susijusių

dalykų

nustatymas

(įskaitant

laikymosi
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•

dėl santykių su klientais prisiėmimo ir tęsimo priimtos išvados;

•

reikšmingos rizikos dėl apgaulės ar klaidos arba klaidos finansinėse ataskaitose
tvirtinimų lygmeniu vertinimui atliktos procedūros;

•

procedūrų, atliktų reaguoti į vertintą riziką, įskaitant rezultatus ir išvadas, pobūdis,
atlikimo laikas ir apimtis;

•

po konsultacijų priimtas pobūdis, lygis ir išvados;

•

gauta ir išsiųsta korespondencija;

•

ataskaitos datą ar anksčiau atliktų UKKP rezultatai;

•

patvirtinimas, kad nėra jokių neišspręstų klausimų, dėl kurių užduoties kokybės
kontrolės peržiūras atliekantis asmuo manytų, kad priimti reikšmingi sprendimai ir
padarytos išvados nėra tinkami;

•

išvada, kad buvo surinkti ir įvertinti pakankami tinkami audito įrodymai, ir
patvirtinamas, kad ataskaita turi būti išleista; ir

•

bylos uždarymas, įskaitant atitinkamą pasirašymą.

7.4 Užduoties kokybės kontrolės peržiūros dokumentavimas
Užpildytu standartizuotu UKKP kontroliniu klausimynu bus pateikti dokumentai, kad peržiūra
buvo atlikta. Tai gali apimti patvirtinimą ir patvirtinančius įrodymus, arba nuorodas į jas, kurios
patvirtina, kad:
•

tinkamai kvalifikuoti partneriai ir darbuotojai atliko UKKP reikalaujamas procedūras (žr.
220-ojo TAS 25 dalies a punktą);

•

peržiūra buvo atlikta užduoties ataskaitos datą ar anksčiau (žr. 220-ojo TAS 25 dalies b
punktą);

•

UKKP proceso metu buvo padarytos išvados; ir

•

užduoties kokybės kontrolės peržiūras atliekantis asmuo nepastebėjo jokių neišspręstų
dalykų, dėl kurių jis ar ji manytų, kad užduotis nebuvo atlikta pagal profesinius standartus
ir taikomus priežiūros bei teisinius reikalavimus (žr. 220-ojo TAS 25 dalies c punktą).

7.5 Bylos pasiekiamumas ir jos saugojimas
Kokybės kontrolės standartuose ir įstatymų bei profesiniuose reikalavimuose įprastai
reikalaujama politikų ir procedūrų, kurios skirtos užduoties dokumentų konfidencialumo,
saugaus laikymo, sąžiningumo, pasiekiamumo ir saugojimo užtikrinimui.
Šios politikos apima įvairių saugojimo reikalavimų, nustatomų pagal įstatus ir taisykles, siekiant
užtikrinti, kad užduoties dokumentai yra saugomi laikotarpį, kuris yra pakankamas, kad atitiktų
audito įmonės poreikius ir standartus bei vietinės jurisdikcijos įstatymus, įvertinimą.
Audito įmonė turi aiškiai įvardinti, kad visi darbo dokumentai, ataskaitos ir kiti audito įmonės
parengti dokumentai, įskaitant kliento parengtas lenteles, yra konfidencialūs ir turi būti saugomi
nuo neteisėto pasiekimo.
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Siūloma, kad audito įmonė taip pat reikalautų, kad užduoties partneris patvirtintų visus išorės
prašymus peržiūrėti darbo dokumentus, ir nė vienas dokumentas nebūtų išleidžiamas tol, kol
nebus gautas toks patvirtinimas.
Darbo dokumentai neturi būti pasiekiami trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai:
•

klientas raštu patvirtino tokį savo leidimą;

•

egzistuoja profesinė pareiga atskleisti šią informaciją;

•

teisinis ar teismo procesas reikalauja, kad ši informacija būtų atskleista; arba

•

atskleisti informaciją reikalaujama pagal įstatymus ar teisės aktus.

Išskyrus tuos atvejus, kai draudžiama įstatymais (pavyzdžiui, pagal antiterorizmo ar pinigų
plovimo aktus skirtingose nacionalinėse jurisdikcijose), audito įmonė turi informuoti ir gauti
rašytinį patvirtinimą iš kliento, prieš pateikdama darbo dokumentus peržiūrai. Siektina, kad
patvirtinimo raštas būtų gautas po to, kai gaunamas prašymas peržiūrėti bylas iš tikėtino pirkėjo,
investuotojo ar skolintojo. Galima kreiptis teisinės patarimo, jei klientas neleidžia atskleisti
jokios būtinos informacijos.
Bylinėjimosi ar galimo bylinėjimosi atveju, arba teisinio ar administracinio teismo proceso metu,
siūloma, kad darbo dokumentai nebūtų pateikiami be audito įmonės patarėjų teisės klausimais
sutikimo.
Trumpiausias esamo kliento darbo dokumentų ir bylų saugojimo terminas yra nustatomas pagal
vietinės jurisdikcijos mokestinės teisės ir teisinius reikalavimus. Tam tikrą medžiagą gali tekti
saugoti ilgiau, priklausomai nuo kliento poreikių, rizikos ir įstatyminių ar teisės įvertinimų.
Audito įmonės politikoje turi būti nurodyta, kiek metų (paprastai, ne trumpiau nei penkerius
metus) darbo dokumentai turi būti saugomi, taip pat saugojimo terminą galima nustatyti
kiekvienam iš šių bylų tipų:
•

nuolatinės bylos;

•

su mokesčiais susijusios bylos;

•

finansinės ataskaitos ir išvados;

•

susirašinėjimas;

Politikoje taip pat turi būti aiškiai įvardintas trumpiausias buvusio kliento darbo dokumentų ir
bylų saugojimo terminas, o jis paprastai būna ne trumpesnis nei penkeri metai nuo auditoriaus
išvados datos arba, jei vėliau, nuo grupės auditoriaus išvados datos.
Tolesnių gairių apie bylų saugojimą galite ieškoti mokesčių, bendrovių ir kituose teisės aktuose.
Siūloma, kad būtų pasiekiamas saugomas nuolatinis visų bylų, kurios yra saugomos ne audito
įmonėje, registras, ir kiekvienai archyvinei dėžei būtų suteiktas pavadinimas, kad būtų galima
lengvai aptikti ir atlikti paiešką. Taip pat siūloma, kad už biuro administravimą atsakingas
partneris tvirtintų bylų naikinimą ir saugotų nuolatinį sunaikintos medžiagos registrą.
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Priedas A
Partnerių ir darbuotojų nepriklausomumas

[Audito įmonės rekvizitai]
[Data]
[Adresuota audito įmonei]
Nepriklausomumo patvirtinimas
Aš patvirtinu, kad, mano žiniomis ir supratimu, aš laikausi audito įmonės politikų ir procedūrų,
kurios apima Tarptautinės buhalterių federacijos buhalterių profesionalų etikos kodekso 290
skirsnį dėl nepriklausomumo [išskyrus A apraše išdėstytus dalykus].
Jei nuoroda į A aprašą neįtraukiama:
Parašas
Vardas, pavardė:
Pareigos:
Data:
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Aprašas A
Partnerių ir darbuotojų nepriklausomumas
Išvardinkite ir glaustai aprašykite visų dalykų, kurie, Jūsų žiniomis ir supratimu, gali kelti
grėsmes nepriklausomumui, pobūdį. Sudarydami sąrašą, remkitės TBF Etikos kodekso 290
skirsniu.
Užduoties partneris peržiūrės kiekvieną Jūsų išvardintą dalyką. Po to gali prireikti papildomos
informacijos, siekiant nustatyti, ar reikia imtis atitinkamų veiksmų, ir jei taip, kokių.
Visi sprendimai ir įgyvendintini veiksmai bus visapusiškai dokumentuojami.

Aprašymas

Patikslinkite, kaip tai gali
daryti įtaką
nepriklausomumui

Atitinkamos taikomos apsaugos
priemonės (jei taikytina), siekiant
pašalinti ar iki priimtino lygio
sumažinti grėsmes
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Priedas B
[Pavyzdys] Konfidencialumo deklaracija

[Audito įmonės rekvizitai]
(Pagal gerąją praktiką, darbuotojas pirmą kartą pasirašo konfidencialumo deklaraciją iš karto po
to, kai jis priimamas į darbą, o vėliau kiekvienais metais jis iš naujo pasirašo šią deklaraciją, kaip
nepriklausomumo reikalavimo priminimą.)
[Data]
Gerb. [

]:

Siekiant užtikrinti Tarptautinės buhalterių federacijos buhalterių profesionalų etikos kodekso 140
skirsnio atitikimą, kuris siejasi su mūsų profesiniais įsipareigojimais ir mūsų klientų apsauga,
būtina, kad visi su klientu susiję reikalai liktų konfidencialūs. Konfidenciali informacija apima
visą informaciją apie mūsų klientus, kuri yra sužinoma dėl asmens ryšių su audito įmone,
išskyrus tą informaciją, kuri yra prieinama viešai.
Aš perskaičiau, supratau ir laikausi audito įmonės konfidencialumo politikos dėl audito įmonės
klientų reikalų.

Vardas, pavardė:
[Parašas]
[Data]
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Priedas C
Įvertinimo proceso metu siūloma įvertinti tai, ar naujo kliento užduotis yra priimtina. Šio
įvertinimo rezultatai gali būti įtraukti į kontrolinį klausimyną (tokį, kaip pridedama žemiau),
apklausos lapą, arba gali būtų apibendrinti atmintinėje.
Preliminarūs klausimai
Ar prieš prisiimant kliento užduotį, su klientu įvyko pokalbis, kurio metu buvo išsiaiškinta jo
istorija ir gauti dokumentai (t.y. organizacinė struktūra, paskutinių dvejų ar trejų metu veiklos ir
finansiniai rezultatai, vadovybės pokyčiai, veiklos schema ir visi kiti dalykai, kurie, tikėtina, kad
gali turėti įtakos užduočiai)?
Kliento prisiėmimas

Taip Ne

Netaikoma

Komentarai

Tikėtini kliento charakteristika ir sąžiningumas
1.

Ar Jūs, patikimi klientai ar kolegos pažįstate šį
klientą?

2.

Ar Jūs esate įsitikinę, kad neįvyko įvykių ar nebuvo
aplinkybių, dėl kurių būtų galima abejoti tikėtino
kliento savininkų, valdybos narių ar vadovybės
sąžiningumu? Ar konkrečiai Jūs esate įsitikinęs, kad
neegzistuoja nė vienas iš šių aspektų:
(a) teistumas ar priežiūros sankcijos;
(b) neteisėtų veiksmų ar apgaulės įtarimai;
(c) tebevykstantys tyrimai;
(d) vadovybės priklausymas profesinėms
organizacijoms, kurios pasižymi prasta
reputacija;
(e) neigiama reputacija; ir
(f) artimi ryšiai su asmenimis/įmonėmis, kurių etika
yra abejotina.
Apibūdinkite, kokius metodus naudojote, siekdami
surinkti šios rizikos įrodymų, pavyzdžiui, paieškoje
Internete. (Raktiniai paieškos Internete žodžiai gali
apimti kliento verslo pavadinimą, pagrindinio
personalo pavardes ir ūkio šaką ar
produktus/paslaugas.)
Dokumentuokite visus įrodymus, kurie yra susiję su
rizikos vertinimu.
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Kliento prisiėmimas
3.

Taip Ne

Netaikoma

Komentarai

Jei kiti auditoriai/buhalteriai atsisakė teikti paslaugas
potencialiam klientui, arba įtariama, kad nuomonė
buvo papirkta, ar vyrauja kiti panašūs motyvai, ar
Jūs dokumentavote susijusią riziką, kruopščiai
apsvarstėte, kodėl turėtumėte priimti šią užduotį?

Ankstesnis auditorius/buhalteris
4.

Ar susisiekėte su ankstesniu auditoriumi ar
buhalteriu (jei taikytina Jūsų jurisdikcijoje) ir
pasiteiravote dėl:
(a) potencialaus kliento dokumentų pasiekiamumo;
(b) uždelstų įsiskolinimų;
(c) nuomonių skirtumų ar nesutarimų;
(d) vadovybės ir valdybos sąžiningumo;
(e) pokyčio priežasčių; ir
(f) reikštų nepagrįstų reikalavimų ar
bendradarbiavimo trūkumo?

5.

Ar gavote ankstesnės audito įmonės leidimą
peržiūrėti praėjusių metų darbo dokumentus (jei
leidžiama)? Jei taip, ar peržiūrėjote praėjusio
laikotarpio planavimo dokumentus, kuriuos parengė
ankstesnė audito įmonė, ir nusprendėte, ar ankstesnė
audito įmonė:
(a) patvirtino nepriklausomumą nuo kliento;
(b) audito metu patvirtino, kad jis buvo atliekamas
pagal TAS;
(c) turėjo pakankamai išteklių ir patyrimo; ir
(d) suprato įmonę ir jos aplinką?

Ankstesnės finansinės ataskaitos
6.

Ar gavote ir peržiūrėjote šių dokumentų kopijas:
(a) bent dviejų praėjusių metų finansines ataskaitas;
(b) bent dviejų praėjusių metų mokesčių grąžinimus
ir susijusius vertinimus; ir
(c) vadovybės raštus už praėjusius dvejus ar trejus
metus?
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Kliento prisiėmimas
7.

Tarkime, Jūs galite gauti priėjimą, ar Jūs peržiūrėjote
praėjusio laikotarpio darbo dokumentus, kuriuos
parengė ankstesnis auditorius ar buhalteris, kad:
(a) įvertintumėte praėjusių laikotarpių galutinio
balanso racionalumą, atkreipdami dėmesį į
reikšmingas sąskaitas, tam, kad nustatytumėte ar
yra būtina kurias nors iš jų atstatyti;
(b) nustatytumėte, ar ankstesnis auditorius
/buhalteris aptiko reikšmingų iškraipymų;
(c) nustatytumėte nereikšmingų iškraipymų, kurie
nebuvo koreguoti praėjusiais metais, įtaką
einamajam laikotarpiui; ir
(d) įvertintumėte vadovybės apskaitos sistemos
adekvatumą, peržiūrėdami ankstesnio
auditoriaus/buhalterio koregavimų žurnalo įrašus
ir vadovybės raštus?

8.

Ar Jūs nustatėte reikšmingas apskaitos politikas ir
metodus, kurie buvo naudojami ankstesnių metų
finansinių ataskaitų sudarymui, ir įvertinote, ar jie
yra tinkami ir buvo nuosekliai taikyti? Pavyzdžiui:
(a) reikšmingi vertinimai, tokie kaip abejotinos
sąskaitos, atsargos ir investicijos;
(b) amortizacijos politika ir skaičiavimo būdai;
(c) reikšmingi įvertinimai; ir
(d) kita (prašome nurodyti).

9.

Ar bet kurio audito atveju, yra būtinos papildomos
audito procedūros, kurios yra privalomos dėl
pagrindinių praėjusių metų operacijų ir/arba sąskaitų
likučių, kad būtų sumažinta laikotarpio pradžios
likučių iškraipymo rizika? Jei taip, pridėkite
dokumentų nuorodą į šias procedūras.

Taip Ne

Netaikoma

Komentarai

10. Ar Jūs nustatėte, ar dėl galimybės surinkti pakankamai
laikotarpio pradžios likučių užtikrinimo įrodymų
nebuvimo bus būtinas atsisakymas pareikšti nuomonę?
Kompetencija kliento verslo srityje
11. Ar Jūs įgijote bendrą supratimą apie kliento verslą ir
jo vykdomą veiklą? (Užpildykite kliento supratimo
atmintinę arba informacijai surinkti naudokite
standartizuotą kontrolinį klausimyną.)
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Kliento prisiėmimas

Taip Ne

Netaikoma

Komentarai

12. Ar partneriai ir darbuotojai turi pakankamai žinių
apie potencialaus kliento ūkio šakos apskaitos
praktiką, kad galėtų atlikti užduotį? Jei ne, ar galima
lengvai įgyti ūkio šakos apskaitos praktikos
reikalingų žinių? Nurodykite šaltinius.
13. Ar nustatėte sritis, kurioms yra būtinos specialiosios
žinios? Jei taip, ar šios reikalingos žinios gali būti
lengvai įgyjamos? Nurodykite šaltinius.
Nepriklausomumo vertinimas
Papildomi draudimai, kurie čia nėra aptariami, yra taikomi įmonių, kurių vertybiniais
popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, užduotims. Susiję reikalavimai ir gairės
pateikiami TBF Etikos kodekso 290 skirsnyje.
14. Nustatykite ir dokumentuokite visus taikomus
draudimus (grėsmes nepriklausomumui, kurioms
nėra adekvačių apsaugos priemonių, tokias kaip):
(a) vertingų dovanų iš kliento priėmimas,
naudojimasis pabrėžtinu kliento svetingumu;
(b) artimi verslo santykiai su klientu;
(c) šeimos ar asmeniniai santykiai su klientu;
(d) paslaugos kaina yra žymiai mažesnė nei rinkoje
įprasta kaina (išskyrus tuos atvejus, kai
dokumentais galima įrodyti, kad tai atitinka visus
taikytinus standartus);
(e) finansiniai interesai, susiję su klientu;
(f) neseni darbo santykiai kliento įmonėje nustatytu
laikotarpiu (arba numatomi darbo santykiai),
einant pareigūno, direktoriaus ar specialisto
pareigas, darančias reikšmingą poveikį ;
(g) paskolos ir laidavimo iš kliento/klientui
gavimas/suteikimas;
(h) įrašų žurnaluose atlikimas ar apskaitinis
klasifikavimas, prieš tai negavus vadovybės
leidimo;
(i) kliento vadovybės funkcijų atlikimas; ir
(j) neužtikrinimo paslaugų, tokių kaip finansų,
teisinių paslaugų, kurios apima ginčų sprendimą
arba vertinimo paslaugas, apimančias reikšmingų
finansinių ataskaitų dalykų vertinimą, teikimas.
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Kliento prisiėmimas

Taip Ne

Netaikoma

Komentarai

Ar, Jūsų įsitikinimu, neegzistuoja draudimai, kurie
lemtų audito įmonės ar darbuotojų nedalyvavimą
užduotyje?
15. Peržvelkite TBF Etikos kodekso B dalį, kurioje
aptariamos grėsmės nepriklausomumui ir taikytinos
apsaugos priemonės.
(a) nustatykite ir dokumentuokite visas grėsmes
nepriklausomumui, kurioms gali būti pritaikytos
apsaugos priemonės. Aptarkite kiekvieną iš
žemiau paminėtų grėsmių, turėdami omenyje jų
sąsają su audito įmone ir užduoties grupės
nariais.
• asmeninių interesų grėsmė, kuri gali atsirasti
dėl finansinių ar buhalterio profesionalo arba
dėl artimųjų ar šeimos narių interesų, (t.y., kai
atlygio iš kliento netekimas būtų
reikšmingas);
• savo atlikto darbo peržiūros grėsmė, kuri gali
atsirasti, kai ankstesnį sprendimą dar kartą
turi įvertinti buhalteris profesionalas, kuris
yra atsakingas už šį sprendimą;
• atstovavimo grėsmė, kuri gali atsirasti, kai
buhalteris profesionalas perša savo poziciją
ar nuomonę taip, kad jis toliau gali nebelikti
objektyvus (t.y., jis veikia kaip kliento
atstovas teisme arba propaguoja jo
nuomonę);
• familiarumo grėsmė, kuri gali atsirasti, kai
dėl artimų ryšių buhalteris profesionalas
tampa pernelyg prijaučiantis kitų interesų
atžvilgiu; ir
• įbauginimo grėsmė, kuri gali atsirasti, kai
buhalteris profesionalas neveikia objektyviai
dėl realių ar numanomų grėsmių.
(b) Įvertinkite ir dokumentuokite, ar šios grėsmės
individualiai ir bendrai yra aiškiai
nereikšmingos.
(c) Kiekvienai grėsmei, kuri nėra aiškiai
nereikšminga, dokumentuokite apsaugos
priemones, kurios yra taikomos audito įmonėje,
ir tai, kaip jos padeda iki priimtino lygio
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Kliento prisiėmimas

Taip Ne

Netaikoma

Komentarai

sumažinti grėsmę. Apsaugos priemonės gali
apimti profesinius standartus ir stebėseną, audito
įmonės tęstinio ugdymo politiką, praktinį
patikrinimą, kokybės užtikrinimą, įrašus
žurnaluose ir klasifikavimą, kliento patvirtinimą
ir kliento apsaugos priemones, tokias kaip stipri
kontrolės aplinka ir kompetentingas kliento
personalas.
(d) Ar Jūs esate įsitikinę, kad taikomos pakankamos
apsaugos priemonės, ir kad grėsmės
nepriklausomumui yra pašalintos arba
sumažintos iki priimtino lygio?
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Kliento prisiėmimas

Taip Ne

Netaikoma

Komentarai

Užduoties rizikos vertinimas
16. Ar Jūs nustatėte, kad su ūkio šaka ir šiuo tikėtinu
klientu susijusi rizika yra priimtina audito įmonei?
Aprašykite visą žinomą ar įtariamą riziką ir jos įtaką
tikėtinai užduočiai, įskaitant:
(a) valdingą savininką;
(b) ūkio šakos įstatymų /taisyklių pažeidimus, kurie
sąlygoja ženklius delspinigius ar baudas;
(c) finansų ar mokumo problemas;
(d) didelį žiniasklaidos susidomėjimą įmone ar jos
vadovybe;
(e) ūkio šakos kryptis ir veiklą;
(f) pernelyg konservatyvią ar optimistišką įmonės
vadovybę;
(g) dalyvavimą itin rizikingose verslo veiklose;
(h) ypač rizikingą verslo pobūdį;
(i) prastas apskaitos sistemas ir įrašus;
(j) didelį neįprastų ar su susijusiomis šalimis
susijusių operacijų skaičių;
(k) neįprastą ar sudėtingą įmonės/veiklos struktūrą;
(l) silpnas kontrolės priemones ir vadovavimą;
(m) aiškių pajamų pripažinimo politikų trūkumą;
(n) reikšmingą technologijų poveikį ūkio šakai ar
verslui;
(o) reikšmingą potencialų vadovybės premijavimą,
kuris priklauso nuo palankių finansinių ar
veiklos rezultatų;
(p) kompetencijos ar patikimumo problemas,
susijusias su vadovybe;
(q) pastarojo laikotarpio vadovybės, pagrindinio
personalo, buhalterių ar teisininkų pasikeitimus;
ir
(r) viešosios įmonės atskaitingumo reikalavimus.
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Kliento prisiėmimas

Taip Ne

Netaikoma

Komentarai

17. Kas yra tikėtini finansinių ataskaitų vartotojai?
• bankai;
• valstybinės mokesčių agentūros;
• priežiūros tarnybos;
• vadovybė;
• kreditoriai;
• potencialūs investuotojai/pirkėjai;
• akcininkai/nariai;
• kiti asmenys.
Ar vyksta akcininkų ginčai ar kitokio pobūdžio
ginčai, kuriems turės įtakos užduoties rezultatai?
Ar tikėtinas šių vartotojų pasitikėjimas išleista
ataskaita yra reikšmingai rizikingas?
18. Ar yra finansinių ataskaitų specifinių sričių ar
specifinių sąskaitų, kurioms būtinas papildomas
dėmesys? Jei taip, aprašykite detaliau.
19. Ar ankstesnis auditorius/buhalteris siūlė atlikti daug
koregavimų ir/arba nustatė daug neatliktų
nereikšmingų koregavimų? Jei taip, aprašykite
tikėtinas priežastis ir įtaką užduoties rizikai.
20. Ar Jūs esate įsitikinę, kad nėra reikšmingų
priežasčių, dėl kurių būtų galima abejoti
potencialaus kliento gebėjimu tęsti veiklą
artimiausioje ateityje (bent vienerius metus)?
21. Ar Jūs esate įsitikinę, kad potencialus klientas nori ir
gali apmokėti pateiktą sąskaitą?
Apimties apribojimai
22. Ar Jūs esate įsitikinę, kad Jūsų veiklai kliento
vadovybė netaikys jokių apimties apribojimų?
23. Ar egzistuoja atitinkami kriterijai (pavyzdžiui,
TFAS), pagal kuriuos užduoties dalykas gali būti
vertinamas?
24. Ar darbų atlikimo laikotarpis yra racionalus?
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Kliento prisiėmimas

Taip Ne

Netaikoma

Komentarai

Kiti aspektai
25. Ar egzistuoja papildomi kliento prisiėmimo
klausimai, kuriuos reikia įvertinti, pavyzdžiui,
detalesnis nepriklausomumo ir rizikos veiksnių
įvertinimas?
Jei taip, dokumentuokite šiuos aspektus bei tai, kaip
juos spręsite.
26. Kiti komentarai.

Partnerio išvada
Partnerio komentarai

Pagal preliminarias žinias apie potencialų klientą ir anksčiau paminėtus veiksnius, šis
potencialus klientas yra:
 Aukštos rizikos  Vidutinės rizikos  Žemos rizikos
1. Aš esu įsitikinęs, kad nėra draudimų, dėl kurių audito įmonė ar bet kuris užduoties grupės
narys negalėtų atlikti šios užduoties.
2. Jei buvo nustatyta reikšminga rizika nepriklausomumui, yra taikomos apsaugos priemonės,
kurios pašalina ar iki priimtino lygio sumažina šias grėsmes.
3. Aš nežinau jokių veiksnių, kurie pakenktų mūsų nepriklausomumui arba veiksmų
nepriklausomumui.
4. Aš esu įsitikinęs, kad mes surinkome pakankamos informacijos, kad galėtume įvertinti, ar
prisiimti šią užduotį.
Mano nuomone, mes turėtume priimti  arba atmesti  šią užduotį.
Antro partnerio patvirtinimas (jei taikytina)
Parašas:

Parašas:

Data:

Data:
87

KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS MAŽOMS IR VIDUTINĖMS AUDITO ĮMONĖMS

Priedas D
Personalo paskyrimas užduotims

Taip

Ne

Dokumentas, kuriame
yra politika ir
Netaiprocedūra
koma

Siūlomi planavimo žingsniai
Mažos audito įmonės paprastai susiduria su laiko, vienu
metų laiku atsirandančių nebaigtų darbų ir būtinų įgūdžių
trūkumo problemomis. Svarstant personalo paskyrimą
užduotims, tuo pačiu metu naudinga apsvarstyti išorės
ekspertų poreikį ir laiku sudaryti tokius susitarimus.
1.

Aprašykite audito įmonės požiūrį į partnerių ir
darbuotojų paskyrimą užduotims, atsižvelgiant į
audito įmonę apskritai, biuro poreikius ir priemones,
kurios yra taikomos siekiant reikalavimų personalui,
personalo įgūdžių pusiausvyros su asmeniniu
tobulėjimu ir personalo panaudojimu.
(a) Suplanuokite bendrus audito įmonės personalo
poreikius.
(b) Nustatykite audito įmonės reikalavimus
specifinėms užduotims kaip įmanoma anksčiau.
(c) Užduotims parenkite laiko biudžetą, tam, kad
nustatytumėte reikalavimus personalui, ir
suplanuokite darbus.
(d) Nustatydami reikalavimus personalui ir partnerių
bei darbuotojų pritaikymą, įvertinkite užduoties
dydį ir sudėtingumą, esamus darbuotojus,
reikiamą specialią patirtį, atliekamų darbų laiko
pasirinkimą, tęstinumą ir periodišką personalo
rotaciją, bei mokymosi dirbant galimybes.

2.

Atitinkamą partnerį arba patyrusį vyresnįjį
specialistą paskirkite atsakingu už personalo
paskyrimą užduotims. Priimdami spendimą dėl
konkrečių užduočių, apsvarstykite:
(a) konkrečios užduoties darbuotojų ir laiko
reikalavimus;
(b) asmeninių patirties, pareigų, pagrindų ir
specifinės patirties kvalifikacijų vertinimą;
(c) atliekančiojo priežiūrą personalo planuojamos
priežiūros ir dalyvavimo apimtį;
(d) planuojamą paskirtų asmenų laiką;
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Taip Ne
(e) situacijas, kuriose gali kilti nepriklausomumo
problemų ir interesų konfliktų, tokias kaip
personalo paskyrimas užduotims pas klientus,
kurie yra ankstesni jų darbdaviai ar šeimos narių
darbdaviai; ir
(f) paskiriant personalą atitinkamai įvertinkite
tęstinumą ir rotaciją, kurie yra būtini, siekiant
efektyviai atlikti užduotį, ir kito personalo
turinčio kitokią patirtį ir pagrindus, perspektyvas.
3.

Dokumentas, kuriame
yra politika ir
Netaikoma
procedūra

Užduoties partnerio patvirtinimui pateikite užduoties
planą ir darbuotojų užimtumo grafiką.
(a) peržiūrai ir patvirtinimui pateikite darbuotojų,
kuriuos planuojama paskirti užduočiai, pavardes
ir jų kvalifikacijos aprašymą.
(b) įvertinkite užduoties grupės patirtį ir
išsilavinimą, turint omenyje, užduoties
sudėtingumą ar kitus reikalavimus, bei
planuojamos atlikti priežiūros apimtį.
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Priedas E
Konsultacijos

Taip

Ne

Dokumentas, kuriame
Netai- yra įtrauka politika ir
koma
procedūra

Mažos audito įmonės gali susidurti su didesniu poreikiu
dėl sudėtingų operacijų , specializuotų apskaitos dalykų,
reikšmingų nepriklausomumo ar kitokių su etika
susijusių klausimų kreiptis išorinių konsultacijų. Šis
sąrašas gali būti keičiamas, kad būtų tinkamas audito
įmonei naudoti kaip konsultacijų ir jų dokumentavimo
vadovas.
1.

Informuokite personalą apie audito įmonės
konsultacijų politikas ir procedūras.

2.

Patikslinkite sritis ar specifines situacijas, kurioms
dėl dalyko pobūdžio ar sudėtingumo yra būtinos
konsultacijos, įskaitant:
(a) naujai išleistus techninius pranešimus;
(b) specialius specifinių ūkio šakų audito, apskaitos
ar ataskaitų sudarymo reikalavimus;
(c) praktikoje iškylančias problemas; ir/arba
(d) teisinių ar priežiūros institucijų, ypač veikiančių
užsienio jurisdikcijose, reikalavimų atitikimą.

3.

Pateikite arba sukurkite priėjimą prie atitinkamų
informacinių bibliotekų ar kitų patikimų šaltinių.
(a) paskirkite už informacinės bibliotekos priežiūrą
atsakingą asmenį.
(b) saugokite techninius gidus ir platinkite
techninius pranešimus.
(c) susitarkite dėl konsultacijų su kitomis audito
įmonėmis ir profesionalais, kad Jūsų audito
įmonės ištekliai būtų papildyti.

4.

Įvardinkite specialistus, kurie galėtų pasitarnauti
kaip patikimi šaltiniai, ir nustatykite jų įgaliojimus
konsultacijų situacijose.

5.

Nurodykite, kokių sričių ir specifinių situacijų
dokumentai turi būti pateikti konsultacijų metu.
(a) audito įmonės darbuotojams patarkite, kokie
dokumentai turi būti ruošiami, ir paaiškinkite,
kokia yra jų atsakomybė už šių dokumentų
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Konsultacijos
parengimą.
(b) nurodykite, kur saugomi konsultacijų
dokumentai.
(c) informaciniais ir tyrimų tikslais sukurkite bylas,
kuriose būtų saugomi konsultacijų rezultatai.

Taip

Ne

Dokumentas, kuriame
Netai- yra įtrauka politika ir
koma
procedūra
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Priedas F
Užduoties kokybės kontrolės peržiūra (UKKP)
(Siūlomos procedūros)
1.

Peržiūrėkite finansines ataskaitas ar kitų dalykų
aspektus.

2.

Peržiūrėkite siūlomą ataskaitą ir nurodykite, ar ji yra
tinkama atitinkamomis aplinkybėmis.

3.

Audito užduoties atveju peržiūrėkite darbo
dokumentus, nurodančius reikšmingą audito riziką ir
įmonės taikomą atsaką į tokią riziką.

4.

Nustatykite ar peržiūrai atrinkti darbo dokumentai
atspindi su reikšmingais sprendimais ir priimtomis
išvadomis susijusį atliktą darbą.

5.

Peržiūrėkite dokumentus dėl užduoties prisiėmimo
(ar tęsimo, jei taikytina) atliktas procedūras.

6.

Jei pasitikite kitų auditorių ar buhalterių atliktu
darbu, peržiūrėkite vertinimo procedūras.

7.

Peržiūrėkite procedūras, susijusias su taikomų
įstatymų atitikimu, sudarykite reikalavimų ir
kriterijų sąrašą, jei taikytina (pavyzdžiui, TFAS).

8.

Peržiūrėkite užduoties grupės atrankos tinkamumą.

9.

Peržiūrėkite sutartį dėl užduoties.

Taip

Ne

Netaikoma

Komentarai

10. Peržiūrėkite vadovybės ar už valdymą atsakingų
asmenų tvirtinimo raštą.
11. Peržiūrėkite išvadas dėl veiklos tęstinumo
įvertinimo.
12. Peržiūrėkite tinkamos darbo dokumentų peržiūros,
kurią atliko užtikrinimo užduoties vadovybė,
įrodymus.
13. Peržiūrėkite kitas išleistas išvadas, kurios yra
susijusios su finansinių institucijų priežiūros išdava.
14. Peržiūrėkite klientui teikiamų neužtikrinimo
paslaugų lygį.
15. Peržiūrėkite užduoties metu nustatytų koreguotų ir
nekoreguotų iškraipymų reikšmingumą ir tipą.
16. Peržiūrėkite užduoties grupės atliktą audito įmonės
ir personalo, įskaitant tinklui priklausančios audito
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(Siūlomos procedūros)
įmonės personalą ir ekspertus, nepriklausomumo
įvertinimą.

Taip

Ne

Netaikoma

Komentarai

17. Peržiūrėkite įrodymus, kad vyko konsultacijos su
kitais partneriais dėl sudėtingų ar ginčytinų
klausimų, ir nuomonių skirtumų, ir kad išvados yra
tinkamos, bei kad jos buvo įgyvendintos.
18. Peržiūrėkite patarimus, kuriuos pateikė specialistai,
su kuriais buvo konsultuotasi.
19. Peržvelkite dalykus, apie kuriuos bus informuota
vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys, ir, jei
taikytina, priežiūros institucijos.
20. Užduoties kokybės kontrolės peržiūros metu
suorganizuokite diskusiją su užduoties partneriu,
siekdami peržvelgti sprendimus dėl ginčytinų,
sudėtingų ar sudėtinių užduoties aspektų, kurie turi
įtakos finansinėse ataskaitose atskleistai
informacijai.
21. Jei užduoties partneris nepriima užduoties kokybės
kontrolės peržiūrą atliekančio asmens
rekomendacijų, ir klausimai nėra išspręsti taip, kad
užduoties kokybės kontrolės peržiūrą atliekantis
asmuo būtų patenkintas, ataskaitos data negali būti
įrašyta iki tol, kol šis klausimas bus išspręstas pagal
audito įmonės nuomonių skirtumo išsprendimo
procedūras. Patikslinkite, jei taikytina.
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Priedas G
Kokybės kontrolės sistemos stebėsenos procesas

NetaiTaip Ne koma

Komentarai

Siūloma apsvarstyti
1.

Kokybės kontrolės sistemos įvertinimas yra
numatytas tinkamu metu (t.y., ne darbo sezono metu).

2.

Dabartinis audito įmonės kokybės kontrolės
pavyzdinis vadovas yra peržiūrėtas, siekiant įsitikinti,
kad ši kokybės kontrolės sistema yra visapusiškai
suprantama.

3.

Buvo įvertinti profesijos ir autoritetingų profesinių
gairių pokyčiai, kurie gali atskleisti poreikį peržiūrėti
ar atnaujinti kokybės kontrolės sistemą arba
susijusias gaires.

4.

Buvo surinkta informacija ir atliktas informacijos
įvertinimas apie audito įmonės politikas,
reikalavimus ir praktiką, susijusius su tęstiniu
profesiniu ugdymu.

5.

Buvo peržiūrėti partnerių ir darbuotojų atitikimas
privalomojo tęstinio profesinio ugdymo
reikalavimams ir susijusi atskaitomybė.

6.

Mokymosi ir informavimo apie susijusią profesinę
praktiką valdymas ir atsakomybė už tai tose srityse,
kuriose audito įmonė teikia paslaugas, buvo
peržiūrėtas.

7.

Partnerių ir darbuotojų praėjusių metų vidaus ir išorės
mokymosi programos buvo peržiūrėtos.

8.

Įvyko pokalbiai su savininku ar partneriais, kurie yra
atsakingi už skirtingus kokybės kontrolės sistemos
aspektus.
Kiekvieno pokalbio metu buvo pasiteirauta:
(a) Ar Jų srityje įvyko pokyčių, kurie sąlygos būtinus
kokybės kontrolės sistemos ar susijusių
dokumentų pokyčius?
(b) Ar yra pokyčių, kurie atsiras per ateinančius
metus, į kuriuos reikia reaguoti nedelsiant?
(c) Ar Jų srityje įvyko reikšmingų pažeidimų ar kitų
įvykių, kurie atskleidžia kokybės kontrolės
sistemos trūkumą?
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(d) Ar nors vienas partneris ar darbuotojas pareiškė
nesutinkąs įgyvendinti audito įmonės politiką?
(e) Ar iš vidaus ar iš išorės buvo gauta nusiskundimų
dėl atsisakymo laikytis?
(f) Ar yra kitų kokybės kontrolės sistemos peržiūrai
galimai reikšmingų dalykų, kurie turi būti
įvertinti?
9.

NetaiTaip Ne koma

Komentarai

Ar ataskaitinio laikotarpio metu įvyko priežiūros ar
profesinės praktikos peržiūrų? (Jei taip, surinkite jų
kopijas ir įvertinkite gautą informaciją.)

10. Ar buvo įvertintas audito įmonės ginčų/nesutarimų
sprendimo procesas ir drausminių nuobaudų
procedūros? Turi būti pateikiami konkretūs
paklausimai, dėl to kaip buvo sprendžiami
drausminių nuobaudų klausimai, ir kaip audito įmonė
traktuoja atvejus, kai darbuotojai informuoja apie kitų
darbuotojų padarytus drausminius nusižengimus.
11. Ar buvo atrinkti audito įmonės įrašai iš deklaracijų,
susijusių su nepriklausomumu, konfidencialumu ir
audito įmonės politikų bei kokybės kontrolės
standartų laikymusi bei laikymosi patvirtinimu (jei
taikytina)?
12. Ar peržiūrėtose bylose buvo rasta dokumentų,
kuriuose užfiksuotų sprendimų bei atliktų veiksmų
adekvatumą ir tinkamumą būtina įvertinti bei pateikti
ataskaitas dėl:
(a) nusiskundimų iš vidaus ir išorės;
(b) ginčų dėl profesinių klausimų; ir
(c) pastebėtų (partnerių ar darbuotojų) nusižengimų,
procedūrų ir politikų atžvilgiu.
13. Buvo atlikta _____ (skaičius) bylų patikrinimų,
kurių metu buvo naudoti bylų kontroliniai
klausimynai, siekiant nustatyti, ar buvo laikytasi
audito įmonės kokybės kontrolės politikų. Bylos
buvo atrinktos taip, kad per trijų metų stebėsenos
patikrinimo etapą atitiktų šiuos kriterijus:
Tokios bylos bus atrinktos [peržiūrėkite (a) ir (b)
pagal audito įmonėje taikomą politiką. Pavyzdžiui,
gali būti įvertinti ir kiekybiniai (skaičius) ir kokybiniai
(rizikos) veiksniai]:
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NetaiTaip Ne koma

Komentarai

(a) bent viena kiekvieno partnerio peržiūra ir bent
viena audito užduotis
(b) bent viena nurodyta užtikrinimo užduotis
14. Įrašykite visus reikšmingus trūkumus, kuriuos
pastebėjote bylų tikrinimo metu. Jei buvo rasti
reikšmingų trūkumų, ar jie parodo sistemos
trukumus, kuriuos būtina koreguoti, ar tai yra audito
įmonės politikos nesilaikymas?
15. Patikrintos bylos neturi apimti tokių bylų, kuriose
stebėseną atliekantis asmuo dirbo kartu su užduoties
partneriu ar kokybės kontrolės peržiūras atliekančiu
asmeniu. Šiais atvejais turi būti paskiriamas
pakaitinis asmuo. (Atsakymą pažymėkite dešinėje
skiltyje.)
16. Atlikęs aukščiau paminėtas procedūras, stebėseną
atliekantis asmuo nustatė, kad nėra būtina atlikti
reikšmingus kokybės kontrolės sistemos ar susijusių
dokumentų pakeitimus.
Jei kokybės kontrolės sistemai yra būtini pakeitimai,
buvo paruošta ataskaita, kurioje partneriams buvo
pristatytos rekomendacijos ar reikiami pakeitimai.
Siūlomus pakeitimus patvirtina rekomendacijų
įrodymai.
17. Apsvarstykite ir pateikite atsakomąsias priemones dėl
aplinkybių, kuriose:
(a) buvo įvertinti priešiškumo įrodymai ar
nesugebėjimas įgyvendinti siūlomų pakeitimų ar
priimti konstruktyvius komentarus;
(b) panašu, kad nėra tokio priešiškumo ar
nesugebėjimo; ar
(c) pasikonsultuoti su savininku ar partneriu, ar išorės
ekspertu dėl pasiūlymo peržiūros, siekiant gauti
patarimų, ar jis ar ji tiki, kad pakeitimai ar
komentarai yra tinkami.
18. Bet kokių klaidų, aplaidumo atvejų, ginčų ar
nesilaikymų, kurie buvo pastebėti audito įmonės
teisiniame, sutarčių ar profesinių įsipareigojimų
kontekste, pasekmės buvo įvertintos, ir apie jas buvo
atitinkamai informuoti partneriai.
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NetaiTaip Ne koma

Komentarai

19. Buvo parengta ir atitinkamam(-iems) audito įmonės
partneriui(-iams) pristatyta ataskaita, kurioje
aprašomos taikytos procedūros, šių procedūrų
rezultatai ir iš to sekančios išvados. Ataskaita buvo
aptarta su partneriu(-ais), ir jie sutiko įgyvendinti
rekomendacijas bei informuoti atitinkamus partnerius
ir kitus darbuotojus apie gautą informaciją ir
rekomendacijas, arba, jei jie nesutiko, buvo susitarta,
kad bus taikomi audito įmonės nuomonių skirtumų
išsprendimo procesai, ir jų rezultatai bus
dokumentuojami.
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Priedas H
[AUDITO ĮMONĖS PAVADINIMAS]

STEBĖSENĄ ATLIKUSIO ASMENS ATASKAITA
[STEBĖSENĄ ATLIKUSIO ASMENS VARDAS, PAVARDĖ]
[Išleidimo data]
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Įžanga
Apžvalga
1-ojo TKKS 48-oje dalyje teigiama, kad:
48.

Audito įmonė turi įdiegti stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir
procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia
efektyviai. Į šį procesą turi būti įtraukta:
a)

nuolatinis audito įmonės kokybės kontrolės sistemos svarstymas ir vertinimas, įskaitant
periodinį bent vienos kiekvieno užduoties partnerio užbaigtos užduoties patikrinimą;

b)

reikalavimas, kad atsakomybė už stebėsenos procesą būtų paskirta partneriui, partneriams
arba kitiems asmenims, kurie turi pakankamos bei tinkamos patirties ir įgaliojimų audito
įmonėje, kad galėtų prisiimti šią atsakomybę; ir

c)

reikalavimas, kad užduotį ar užduoties kokybės kontrolės peržiūrą atliekantys asmenys
nedalyvautų tikrinant užduotis (žr. A64–A68 dalis).
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[ĮMONĖS PAVADINIMAS]

Stebėseną atlikusio asmens klausimynas
Stebėseną atlikusio asmens ataskaita, pirmiausia, susideda iš atsakymų į šiuos klausimus.
Kiekvienam klausimui, į kurį atsakėte „Ne“, ataskaitoje už kokybės kontrolės atsakingam(-iems)
partneriui(-iams) pateikite savo pastebėjimus, išvadas ir rekomendacijas (jei taikytina).
Taip

1.

Ar kokybės kontrolės sistemos valdymas audito
įmonėje yra paskirtas partneriui ar kitam asmeniui,
kuris turi pakankamos ir tinkamos patirties bei
įgaliojimus?

2.

Ar įmonė turi rašytinį kokybės kontrolės vadovą
(KKV) arba politikas?

3.

Ar rašytinio KKV turinys visais reikšmingais
aspektais atitinka visus susijusius 1-ojo TKKS
reikalavimus ar kitus atitinkamos jurisdikcijos
reikalavimus?

4.

Ar apie audito įmonės KKV ir 1-ojo TKKS
reikalavimų (ar kitų atitinkamos jurisdikcijos
reikalavimų)
palyginimo
rezultatus
buvo
informuotas(-i) asmuo(-enys), kuris(-ie) audito
įmonėje yra atsakingas(-i) už kokybės kontrolės
sistemą (įskaitant detalų informavimą apie trūkumus,
neatitikimus, politikas, procedūras ir dokumentus)?

5.

Ar buvo patikrinta bent viena kiekvieno partnerio
užduotis?

6.

Ar peržvelgdami užduotis, Jūs (kaip stebėseną
atliekantis asmuo) užtikrinote, kad
nesate nei
užduoties grupės narys, nei kokybės kontrolės
peržiūras atliekantis asmuo (KKPAA)?

7.

Ar nustatėte sisteminių, pasikartojančių ar kitaip
reikšmingų trūkumų, kuriems nedelsiant yra būtini
koregavimo veiksmai?

8.

Ar yra įrodymų, kad audito įmonės paskelbta arba
pateikta ataskaita gali būti netinkama?

9.

Ar buvo įrodymų, kad nebuvo atliktos privalomos
užduoties procedūros?

Ne

Netaikoma

Komentarai
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Taip

Ne

Netaikoma

Komentarai

10. Ar apie visus trūkumus raštu buvo informuotas
partneris(-ai), audito įmonėje atsakingas(-i) už
kokybės kontrolės sistemą?
11. Ar peržiūrėtose bylose buvo užpildyti atitinkami bylų
kontroliniai klausimynai, ir ar jie yra saugomi?
12. Ar yra įrodymų, kad partneris(-ai), audito įmonėje
atsakingas(-i) už kokybės kontrolės sistemą, bent
vieną kartą metuose informavo atitinkamus partnerius
ir kitus darbuotojus apie per praėjusius metus atliktas
stebėsenos procedūras, po šių procedūrų padarytas
išvadas, ir aptarė visus nustatytus sisteminius,
pasikartojančius ar kitus reikšmingus trūkumus, ir
veiksmus, kurie buvo taikyti siekiant ištaisyti šiuos
trūkumus?
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Stebėseną atlikusio asmens ataskaita
Kam: (Partneriui(-iams), audito įmonėje atsakingam(-iems) už kokybės kontrolės sistemą)
Peržiūra atlikta nuo (pradžios data) iki (pabaigos data)
Peržiūrimas laikotarpis: Nuo (pradžios data) iki (pabaigos data)
Individualios įmonės savininko/partnerio(-ų), kurio(-ių) bylos buvo peržiūrėtos, vardas, pavardė:

Aš buvau paskirtas/įtrauktas atlikti audito įmonės stebėsenos patikrinimą, įskaitant kokybės
kontrolės politikų peržiūrą ir bent vienos kiekvieno partnerio užduoties peržiūrą.
Panašu, kad audito įmonės kokybės kontrolės sistemos valdymas [yra/nėra] paskirtas partneriui
ar kitam asmeniui, kuris turi pakankamos ir tinkamos patirties bei įgaliojimų.
(Pridėkite paaiškinimą, jei išvada yra neigiama.)

1.

Audito įmonė [turi/neturi] rašytinį kokybės kontrolės vadovą (KKV) ir/arba kokybės
kontrolės politikas ir procedūras.
(Pridėkite paaiškinimą, kurį Jums pateikė partneris(-ai), atsakingas(-i) už kokybės
kontrolės sistemą, jei rašytinis KKV yra neužbaigtas.)

2.

Mano nuomone, rašytinio kokybės kontrolės vadovo (KKV) turinys visais reikšmingais
atžvilgiais [atitinka/neatitinka] visus susijusius 1-ojo TKKS reikalavimus [ar kitus
atitinkamos jurisdikcijos reikalavimus].
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3.

Jūsų KKV aš [radau/ne radau] šias trūkstamas ar netinkamas politikas, procedūras, ir/ar
dokumentus.

4.

Aš [radau/ne radau] įrodymų, kad partneris(-iai), audito įmonėje atsakingas(-i) už kokybės
kontrolės sistemą, bent vieną kartą metuose informavo atitinkamus partnerius ir kitus
darbuotojus apie per praėjusius metus atliktas stebėsenos procedūras, po šių procedūrų
padarytas išvadas, ir aptarė visus nustatytus sisteminius, pasikartojančius ar kitus
reikšmingus trūkumus ir veiksmus, kurie buvo taikyti siekiant ištaisyti šiuos trūkumus.

5.

Aš peržiūrėjau bent po vieną kiekvieno partnerio užduotį.
Peržiūrėdamas užduotis, aš užtikrinau, kad nesu nei užduoties grupės narys, nei užduoties
kokybės kontrolės peržiūras atliekantis asmuo.
Pateikite kiekvienos atrinktos užduoties detales (įskaitant partnerio vardą, pavardę,
užduoties tipą, kliento pavadinimą ir metų pabaigos datą)

6.

Užduoties bylose aš [radau/ne radau] trūkumų, kurie, panašu, kad yra sisteminiai,
pasikartojantys ar kitaip reikšmingi ir nedelsiant reikalauja koregavimo veiksmų.
Pateikite kiekvieno tokio nustatyto trūkumo detales.

7.

Aš [radau/ne radau] įrodymų, kad audito įmonės paskelbta arba pateikta ataskaita gali
būti netinkama.
Pateikite kiekvieno atvejo detales, įrodančias galimybę, kad paskelbta arba pateikta
ataskaita gali būti netinkama.
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8.

Aš [radau/ne radau] įrodymų, kad užduoties procedūros, kurios yra būtinos pagal TAS ar
įmonės reikalavimus, nebuvo atliktos.
Pateikite įrodymų, kurie nurodo, kad būtinos procedūros nebuvo atliktos, detales, įskaitant
nuorodas į šiuos reikalavimus.

9.

Aš informavau partnerį(-ius), audito įmonėje atsakingą(-us) už kokybės kontrolės sistemą,
apie visus peržiūros metu nustatytus trūkumus.

10.

Atlikdamas bylų peržiūrą, aš užpildžiau visus atitinkamus bylų kontrolinius klausimynus,
ir jie yra pridedami prie šios ataskaitos kaip priedai.
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[IĮ PAVADINIMAS]

PAVYZDINIS
KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS
INDIVIDUALI ĮMONĖ, KURIOJE DIRBA NE PROFESIONALAI

Pavyzdinis vadovas — Kam jis skirtas? Kaip juo naudotis?
Šiame pavyzdiniame vadove pateiktos politikos ir procedūros skirtos tokiai audito įmonei, kuri
yra individuali įmonė (IĮ), jos yra skirtos IĮ savininkui padėti sukurti ir įdiegti kokybės
kontrolės sistemą pagal 1-ąjį TKKS. Šio pavyzdžio turinys turi būti peržiūrėtas ir pritaikytas
kiekvieno IĮ savininko pagal aplinkybes . Šiame pavyzdyje naudojami pareigų sutrumpinimai
turi būti pakeisti pagal IĮ naudojamus pareigų pavadinimus. Šiame pavyzdyje naudojamos
sąvokos ir terminai turi tokią pačią reikšmę kaip ir 1-ajame TKKS bei TBF Auditavimo
vadove.
Tekstas, kuris yra siūlomas kaip geriausia praktika, o ne reikalavimai, yra pateikiamas kursyvu.
Audito įmonės šio teksto iš pavyzdinio vadovo gali nenaudoti.
Šiame vadove naudojama sąvoka „darbuotojai“ reiškia neprofesionalų, techninį personalą, t. y.:
darbuotoją(-us), kuris(-ie) atlieka technines užduotis, susijusias su užduotimis, skirtomis padėti
privačia praktika užsiimančiam auditoriui. Šis terminas neapima darbuotojų, kurie atlieka tik
netechnines administracines užduotis.
1
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Bendrasis politikos pareiškimas
Individualios įmonės (IĮ) savininko tikslas yra sukurti, įgyvendinti, palaikyti, stebėti ir įgalinti
kokybės kontrolės sistemą, kuri suteikia pakankamą užtikrinimą, kad IĮ savininkas ir jo
darbuotojai atitinka 1-ąjį Tarptautinį kokybės kontrolės standartą (TKKS) „Audito įmonių,
atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą, bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių
paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ [ar lygiaverčius profesinius standartus ir IĮ jurisdikcijoje
taikomus priežiūros bei teisinius reikalavimus], ir kad IĮ savininko užduoties ataskaitos yra
tinkamos konkrečiomis aplinkybėmis.
Įterpkite IĮ dokumentus, kuriuose pateikiamas misijos teiginys ir/arba IĮ tikslai. Vadove
rasite gaires dėl medžiagos, kurią galima įtraukti.

Pagrindiniai IĮ savininko ir darbuotojų vaidmenys ir įsipareigojimai
IĮ savininkas visiškai prisiima įsipareigojimus ir atsakomybę už kokybės kontrolės sistemą. IĮ
savininkas ir kiekvienas darbuotojas yra skirtingais lygmenimis atsakingi už IĮ kokybės kontrolės
politikų įgyvendinimą.
IĮ vertybės apima [nurodykite kitas bendras vertybes, kurias atspindi IĮ kultūra].
IĮ ir darbuotojai privalo laikytis šių gairių.
Įterpkite visas susijusias gaires. Vadove rasite gaires dėl įtrauktinos medžiagos.
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1. Vadovaujančiųjų atsakomybė už kokybę IĮ
1.1 Vadovavimo stilius
IĮ savininkas priima sprendimą dėl visų pagrindinių profesinės praktikos klausimų.
IĮ savininkas prisiima atsakomybę už vadovavimą kokybės užtikrinimo kultūrai ir jos
propagavimą audito įmonėje, bei už šio vadovo ir visų būtinų praktikos priemonių, bei gairių,
skirtų užduoties kokybės užtikrinimui, parengimą ir palaikymą.
IĮ savininkas nustato veiklos ir ataskaitų teikimo struktūrą. Be to, IĮ savininkas gali paskirti
kvalifikuotą(-us) darbuotoją(-us), kuris(-ie) vienerių metų ar kitam laikotarpiui taptų atsakingi už
įrašų ir kitų administracinių kokybės kontrolės sistemos elementų tvarkymą; tačiau IĮ savininkas
išlieka visiškai atsakingas už šias funkcijas IĮ.
Visus asmenis, kurie prisiima konkrečias atsakomybę ir pareigas, IĮ savininkas įvertina kaip
turinčius pakankamos ir tinkamos patirties ir gebėjimų įgyvendinti prisiimtą atsakomybę.
1.2 Vadovaujančiųjų funkcijos
Šiame kokybės kontrolės vadove pateikiamos nuorodos į įvairias IĮ vadovaujančiųjų funkcijas. IĮ
savininkas atlieka keletą vaidmenų. Tačiau žmogiškųjų išteklių (ŽI) funkcijas gali atlikti
atitinkamai kvalifikuoti darbuotojai ir kokybės kontrolės peržiūras atliekantis asmuo (KKPAA)
bus tinkamai kvalifikuotas asmuo iš išorės.
IĮ savininkas

(Individualios įmonės savininkas). Individualios įmonės savininkas ir vadovas.

KKPAA

(Kokybės kontrolės peržiūras atliekantis asmuo). Profesionalas, kuris atlieka
užduoties kokybės kontrolės peržiūrų funkciją.

ŽIAA

(Už žmogiškuosius išteklius atsakingas asmuo). Personalas, atsakingas už visas
žmogiškųjų išteklių funkcijas, įskaitant įrašų, susijusių su profesinėmis
pareigomis, tokiomis kaip narystės mokesčiai ir tęstinis profesinis ugdymas,
valdymą.
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2. Atitinkami etikos reikalavimai
IĮ pripažįsta etiško vadovavimo vertę, ir IĮ savininkas prisiima atsakomybę už jo įgyvendinimą.
2.1 Nepriklausomumas
Veikdami su užtikrinimo klientais ir atlikdami užtikrinimo užduotis, IĮ savininkas ir visi
darbuotojai taiko nuomonės ir veiksmų nepriklausomumo principus.
Nepriklausomumas turi būti palaikomas užduoties laikotarpiu, atliekant visas užtikrinimo
užduotis, kaip tai nustatyta:
•

Tarptautinės buhalterių federacijos Buhalterių profesionalų etikos kodekse (TBF Etikos
kodekse), ypač 290 skirsnyje;

•

1-ajame TKKS; ir

•

220-ajame tarptautiniame audito standarte (TAS) “Finansinių ataskaitų audito kokybės
kontrolė.”

Jei, taikant atitinkamas apsaugos priemones, grėsmės nepriklausomumui negali būti pašalintos ar
sumažintos iki priimtino lygio, IĮ savininkas turi nutraukti veiklą, interesus ar santykius, kurie
sukelia grėsmę, arba atsisakyti priimti ar tęsti užduotį (jei atsisakymas nėra draudžiamas pagal
įstatymus ar teisės aktus).
IĮ savininkas yra atsakingas ir privalo užtikrinti atitinkamą grėsmių nepriklausomumui
išsprendimą.
IĮ savininkas ir darbuotojai privalo peržvelgti specifines jų nepriklausomumui keliančias grėsmę
aplinkybes arba potencialias grėsmes. Jei darbuotojai nustato tokias grėsmes, jie privalo
informuoti IĮ savininką.
IĮ savininkas privalo dokumentuoti identifikuotų grėsmių detales, įskaitant santykius ar
aplinkybes, kurios yra susijusios su klientu, bei taikytas apsaugos priemones.
Visi darbuotojai kiekvienais metais privalo pateikti rašytinį patvirtinimą, kad jie supranta ir
atitinka TBF Etikos kodekso 290 skirsnį ir IĮ nepriklausomumo politikas.
Darbuotojai, kurie yra paskirti užtikrinimo užduočiai, turi patvirtinti IĮ, kad jie yra nepriklausomi
nuo kliento ir užduoties, arba privalo informuoti IĮ savininką apie visas grėsmes ar galimas
grėsmes jų nepriklausomumui tam, kad būtų galima taikyti atitinkamas saugumo priemones.
Darbuotojai turi informuoti IĮ savininką, jei, jų žiniomis, jie ar kiti darbuotojai atskleidimo
laikotarpio metu teikė paslaugas, kurios yra draudžiamos pagal TBF Etikos kodekso 290 skirsnį,
arba yra draudžiamos kitos priežiūros institucijos, o visa tai gali sąlygoti, kad IĮ negalės atlikti
užtikrinimo užduoties.
IĮ savininkui pageidaujant, darbuotojai turi imtis visų racionalių veiksmų, kurie yra būtini ir
galimi siekiant pašalinti ar iki priimtino lygio sumažinti grėsmes nepriklausomumui. Šie
veiksmai gali apimti:
•

užduoties grupės nario įgaliojimų sustabdymą;

•

specifinės veiklos ar užduoties metu atliekamų paslaugų sustabdymą ar modifikavimą;
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•

finansinių ar savininko interesų atsisakymą;

•

asmeninių ar verslo pobūdžio santykių su klientais sustabdymą ar pakeitimą;

•

dokumentų pateikimą buhalteriams profesionalams iš išorės ar kitiems darbuotojams
papildomai peržiūrai; ir

•

visų kitų racionalių veiksmų, kurie yra tinkami konkrečiomis aplinkybėmis, įgyvendinimą.

2.1.1
Personalo rotacija įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, audito užduočių metu
IĮ savininkas ir darbuotojai privalo laikytis TBF Etikos kodekso 290 skirsnio dėl
vadovaujančiojo užduočiai ir užduoties kokybės kontrolės peržiūras atliekančių asmenų rotacijos
visų įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, audito užduočių metu.
Jei audito klientas yra įmonė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, ir IĮ
savininkas ar KKPAA dirbo su klientu nustatytu laikotarpiu [įrašykite, kiek metų, pagal IĮ
politiką, įprastai, ne ilgiau nei septynerius metus], šie asmenys neturi dalyvauti atliekant
užduotį iki kito laikotarpio, įprastai [įrašykite tolimesnį laikotarpį, paprastai ne mažiau nei
dvejus metus]. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis atitinkamas lankstumas gali būti būtinas, jei IĮ
savininko ar užduoties KKPAA darbo su audito užduotimi veiklos tęstinumas yra itin svarbus.
Tokiais atvejais atitinkamos saugumo priemonės turi būti taikomos siekiant iki priimtino lygio
sumažinti grėsmes. Tokios apsaugos priemones privalo apimti bent papildomą darbo peržiūrą,
kurią turi atlikti kolega profesionalas, kuris nėra susijęs su audito grupe. Aplinkybės, kurioms
esant rotacija nebūtų rekomenduojama ar privaloma, turi būti ypatingos.
Jei reikšminga grėsmė nepriklausomumui, susijusi su IĮ savininku ar KKPAA, pasikartoja,
rotacija yra pirminė apsaugos priemonė, kuri yra naudojama siekiant iki priimtino lygio
sumažinti grėsmes.
Užduoties grupės nepriklausomumo vertinimas yra svarbi kliento prisiėmimo ir santykių su juo
tęsimo procedūrų dalis. Jei šio vertinimo išvada teigia, kad tam tikrų asmenų rotacija yra būtina,
šis klausimas turi būti pateiktas IĮ savininkui.
Po aplinkybių (įskaitant tikėtiną kliento reakciją) peržiūros, IĮ savininkas kaip įmanoma greičiau
turi suformuluoti savo sprendimą, ar rotacija yra būtina.
Jei laikoma, kad rotacija yra būtina, IĮ savininkas turi paskirti kitam kvalifikuotam
praktikuojančiam specialistui (iš išorės) vadovauti užduoties grupei ir nurodyti laikotarpį, kurį
šis asmuo nedalyvaus užduotyje, bei visus kitus reikalavimus.
Jei laikoma, kad rotacija yra nebūtina, IĮ savininkas turi nustatyti alternatyvias apsaugos
priemones, kurios yra skirtos iki priimtino lygio sumažinti riziką.
2.2 Interesų konfliktas
IĮ savininkas ir darbuotojai turi taikyti TBF Etikos kodekso 220 skirsnį dėl interesų, įtakos ar
santykių, kurie gali sąlygoti interesų konfliktą. IĮ savininko ir darbuotojų su klientu neturi sieti
jokie interesai, įtaka ar santykiai, kurie gali pakenkti profesiniam sprendimui ar objektyvumui.
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IĮ savininkas yra atsakingas už praktikos metodų ir procedūrų, kurios yra skirtos padėti IĮ
savininkui ir darbuotojams suprasti, nustatyti, dokumentuoti ir spręsti interesų konfliktus,
kūrimą, įgyvendinimą, atitikimą, taikymą ir priežiūrą, bei už atitinkamų sprendimų prisiėmimą.
IĮ savininkas turi užtikrinti, kad, kai nustatomas interesų konfliktas ir potencialus interesų
konfliktas, būtų taikomos atitinkamos procedūros. Daroma prielaida, išskyrus įrodžius priešingai,
kad, kai nustatomas konfliktas ar potencialus konfliktas, IĮ savininkas ar darbuotojai neturi imtis
veiksmų ar patarinėti, ar komentuoti tol, kol jie neatliko kruopščios situacijos faktų ir aplinkybių
peržiūros, ir pritarė, kad būtinos apsaugos priemonės ir bendravimas yra taikytini, ir yra tinkama
imtis veiksmų.
Sprendimas imtis veiksmų ar patarti šiomis aplinkybėmis yra itin retas, ir, siūloma, kad jis būtų
dokumentuojamas.
Darbuotojai turi peržiūrėti konkrečias aplinkybes ir pateikti pasiūlymus IĮ savininkui dėl interesų
konfliktų, ar potencialių interesų konfliktų, kurie kyla dėl tiesioginių ar netiesioginių sąsajų su
jais ar dėl jų šeimos narių. IĮ savininkas ir darbuotojai taip pat turi nustatyti ir atskleisti visus tarp
jų ir audito įmonės klientų esančius interesų konfliktus, ypač, jei jie tiesiogiai teikia paslaugas
šiems klientams. Jie turi demonstruoti reikiamą atidumą, taikyti audito įmonės politiką ir aptarti
konkrečias aplinkybes tam, kad nustatytų, kaip reaguoti į situaciją ir įsitikinti, ar reikia vengti
atitinkamos paslaugos.
Pasikonsultavęs su kitais darbuotojais, IĮ savininkas turi priimti galutinį sprendimą dėl grėsmių
nepriklausomumui išsprendimo, įskaitant:
•

konkrečių paslaugų, užduoties ar veiksmų atsisakymą ar nutraukimą;

•

specifinių veiksmų ir procedūrų, kurios yra skirtos tinkamai valdyti konfliktą, saugoti
jautrią ir kliento informaciją ir užtikrinti atitinkamus leidimus ir atskleistą informaciją, kai
nustatoma, kad tinkama veikti, nustatymą ir reikalavimą;

•

tinkamą proceso, taikytų apsaugos priemonių ir priimtų sprendimų ar rekomendacijų
dokumentavimą;

•

drausminių nuobaudų partneriui ir darbuotojams procedūrų ir sankcijų už neatitikimą
administravimą ir;

•

prevencinių planavimo priemonių, kurios yra skirtos padėti išvengti interesų konfliktų
situacijų, kurios gali iškilti, iniciavimą ir dalyvavimą jose.

Klientas turi būti informuojamas apie IĮ savininko verslo interesus ar veiklą, kuri gali sąlygoti
interesų konfliktą, visas žinomas šalis tose situacijose, kuriose audito įmonė veikia dviejų ar
daugiau šalių vardu, jei tarp jų vyksta interesų konfliktas, ir IĮ savininkas informuos klientą, kad
jis neatstovauja jokių nė vieno kliento išskirtinių interesų, teikdamas pasiūlytas paslaugas. Visais
atvejais IĮ savininkas turi gauti kliento sutikimą veikti.
Kai IĮ savininkas nusprendžia prisiimti ar tęsti užduotį, IĮ savininkas ir darbuotojai turi
dokumentuoti užduoties byloje nustatytus konfliktus, paprastai tai įrašoma prisiėmimo ir tęsimo
ar planavimo skirsniuose. Šie įrašai gali apimti susirašinėjimą ar diskusijas apie konflikto
pobūdį, o taip pat konsultacijas su kitais asmenimis, priimtas išvadas, taikytas apsaugos
priemones ir taikytas procedūras, kurios buvo naudojamos konflikto situacijai išspręsti.
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Jei yra privalomas vidaus konfidencialumas, gali būti būtina imtis prevencinių priemonių, kad
informacija būtų neprieinama kitiems darbuotojams, tam gali būti naudojamos ugniasienės,
fizinės, asmeninės, bylų ir informacinės apsaugos priemonės; konkretūs neatskleidimo
susitarimai, atskyrimas ar bylų užrakinimas, ar priėjimo prie informacijos panaikinimas. Kai
taikomos tokios priemonės, visi susiję darbuotojai be išimties turi gerbti jas ir jų laikytis. Tačiau
paprastai reikia vengti tokių situacijų, kurios apima tokias priemones.
Jei darbuotojai nėra tikri dėl savo atsakomybės dėl konflikto ar potencialaus konflikto vertinimo,
siūloma suorganizuoti diskusiją su personalu, kuris nedalyvauja užduotyje, ši diskusija turi būti
skirta prašyti pagalbos dėl vertinimo.
Jei darbuotojai sužino, kad kiti darbuotojai (žinodami ar per neapsižiūrėjimą) veikia situacijose,
kurios prieštarauja audito įmonės politikai ar konkretiems sprendimams dėl užduočių (išskyrus
nereikšmingus ar nepasikartojančius atvejus), rekomenduojama, kad apie tai būtų nedelsiant
pranešta IĮ savininkui.
2.3 Konfidencialumas
IĮ savininkas ir darbuotojai turi saugoti ir neatskleisti nė vieno kliento konfidencialios
informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia, ir ją saugoti pagal tai numatančius įstatymus
ir priežiūros tarnybų, TBF Etikos kodekso 140 skirsnio, audito įmonės politikos ir konkretaus
kliento instrukcijų ar susitarimų reikalavimus.
Užduoties metu surinkta kliento informacija ir asmeninė informacija turi būti naudojama arba
atskleidžiama tik tuo tikslu, kuriuo ji buvo renkama.
Asmeninė ir kliento informacija turi būtų saugoma pagal IĮ priėjimo ir saugojimo politiką.
Dokumentai turi būti laikomi byloje tiek laiko, kiek yra būtina siekiant atitikti profesinius,
priežiūros ar įstatymų reikalavimus.
IĮ politikoje nustatyti reikalavimai, kad asmeninė ir kliento informacija būtų kaip įmanoma
tikslesnė, užbaigta ir atnaujinta.
IĮ politikoje leidžiama informuoti to prašančius asmenis ar klientus apie asmeninės informacijos
ar specifinės lygiavertės verslo informacijos buvimą, naudojimą ir atskleidimą, bei leidžiama
suteikti priėjimą prie tokios informacijos (jei tinkama). Ši informacija nebūtinai apima darbo
dokumentus, kurie yra IĮ savininko nuosavybė.
IĮ savininkas informuoja apie politikas ir suteikia priėjimą prie informacijos dėl gairių, taisyklių
ir interpretacijų, pasitelkdamas kokybės kontrolės vadovą, kitus audito įmonės dokumentus
(tokius kaip mokomoji medžiaga), ir elektroninius dokumentus tam, kad mokytų visus
darbuotojus apie privatumo ir kliento konfidencialumo reikalavimus ir problemas.
IĮ politikoje nustatyti reikalavimai propaguoti įprastai ūkio šakoje naudojamas technologijas,
įskaitant ugniasienes, aparatinę įrangą ir programinę įrangą, taip pat duomenų perdavimo ir
saugojimo procedūras, kurios skirtos laikyti, kataloguoti ir atstatyti elektroninę informaciją, bei
saugoti šią informaciją nuo neleistino jos naudojimo ar netinkamo naudojimo (iš vidaus ir
išorės) (jei taikytina).
IĮ politikoje nustatyti reikalavimai vidaus ir išorės duomenų spausdintų kopijų bylų laikymo ir
saugojimo procedūroms bei patalpoms, kuriose saugoma, laikoma, kataloguojama ir atstatoma
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bylų informacija, ir informacijos saugojimui nuo neleistino jos naudojimo ar netinkamo
naudojimo (iš vidaus ir išorės).
IĮ savininkas taip pat nustato reikalavimus, kad visas į darbą priimamas personalas pasirašytų
konfidencialumo deklaraciją, kurią vėliau pasirašinėtų kiekvienais metais, šis dokumentas turi
būti saugomas byloje. Tikimasi, kad visas personalas būtų nuodugniai susipažinęs su IĮ politikos
pareiškimu dėl konfidencialumo, ir kad jo laikytųsi. Šio supratimo pripažinimas yra parašas ant
audito įmonės konfidencialumo susitarimo.
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3. Santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimas ir tęsimas
3.1 Prisiėmimas ir tęsimas
IĮ savininkas priima naujas užduotis ar tęsia esamas užduotis ir santykius su klientu tik po to, kai
IĮ savininkas ar kvalifikuotas darbuotojas atliko peržiūros procesą.
Kiekvienai vykdomai užduočiai, privaloma atlikti santykių su klientu tęsimo dokumentuojamą
peržiūrą ir nustatyti, ar tinkama ir toliau teikti paslaugas klientui pagal ankstesnį susitarimą bei
planuoti tęsti užduotį. Peržiūros procesas taip pat turi apimti rotacijos reikalavimų įvertinimą.
IĮ savininkas turi patvirtinti ir pasirašyti sprendimą prisiimti ar tęsti užduotį pagal IĮ politikas ir
procedūras.
Jei po užduoties prisiėmimo ir planavimo etapo pabaigos buvo nustatyta reikšminga rizika,
susijusi su klientu ar užduotimi, šį klausimą IĮ savininkas turi aptarti su kvalifikuotu asmeniu iš
išorės ir dokumentuoti, kaip šios problemos buvo išspręstos.
Jei po užduoties prisiėmimo ar tęsimo, IĮ savininkas gauna informacijos, dėl kurios, jei ji būtų
buvusi žinoma anksčiau, IĮ savininkas būtų atsisakęs užduoties, IĮ savininkas turi įvertinti, ar
tęsti užduotį, ir įprastai turi kreiptis teisinės pagalbos dėl savo pozicijos ir galimybių atitikti visus
profesinius, priežiūros ir teisinius reikalavimus.
Įterpkite papildomą IĮ politiką ar prisiėmimo kriterijus. Vadovo 3.2 skyriuje rasite
gaires.

3.2 Pasiūlymai naujiems klientams
Galimus pasiūlymus klientui gali paruošti kompetentingi darbuotojai ir peržiūrėti IĮ savininkas.
Tačiau galimo kliento įvertinimas ir patvirtinimas turi būti atliekami anksčiau nei išsiunčiamas
pasiūlymas klientui.
Kiekvienam naujos užduoties klientui turi būti atliekamas peržiūros procesas, ir šis procesas turi
būti dokumentuojamas prieš tai, kai IĮ savininkas prisiima užduotį. Šis procesas apima su klientu
siejamos rizikos vertinimą.
IĮ savininkas, priimdamas sprendimą dėl to, ar svarstyti pasiūlymą naujam klientui, pateikia
paklausimą dėl personalo ar trečiųjų šalių. IĮ savininkas taip pat gali atlikti bendrą paiešką,
pavyzdžiui, naudoti visą žiniatinklyje esančią informaciją.
Kai sprendimas prisiimti naują klientą yra priimtas, IĮ turi atitikti susijusius etikos reikalavimus
(tokius kaip bendravimą su ankstesne analogiškas paslaugas teikusia audito įmone, jei toks
reikalavimas yra numatytas organizacijos narės etikos kodekse) ir parengti audito sutartį naujam
klientui, kad jis ją pasirašytų.
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3.3 Santykių su klientais nutraukimas
IĮ savininkas turi apibrėžtą procesą, kuris turi būti įgyvendinamas, kai nustatoma, kad būtina
nutraukti užduotį. Šis procesas apima profesinių, priežiūros ir teisinių reikalavimų bei privalomų
ataskaitų, kurios turi būti teikiamos, įvertinimą.
IĮ savininkas turi susitikti su kliento vadovybe ir su už valdymą atsakingais asmenimis, aptarti
faktus ir aplinkybes, kurios sąlygoja nutraukimą.
IĮ savininkas turi dokumentuoti reikšmingus dalykus, kurie sąlygoja nutraukimą, įskaitant
konsultacijų rezultatus, priimtas išvadas ir šių išvadų pagrindą.
Jei pagal IĮ savininko taikytinus profesinius, priežiūros ar teisinius reikalavimus IĮ savininkas
privalo tęsti užduotį, šio tęsimo priežastys turi būti dokumentuotos, įskaitant konsultavimosi su
konsultantais teisės klausimais įvertinimą.
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4. Žmogiškieji ištekliai
IĮ savininkas pripažįsta ŽIAA vertę ir įgaliojimus visais su žmogiškaisiais ištekliais susijusiais
klausimais. ŽIAA yra atsakingas už:
•

žmogiškųjų išteklių politikos įgyvendinimą;

•

reikiamų politikos pokyčių, kurie atsiranda dėl pokyčių su darbo teise susijusiuose
įstatymuose ir teisės aktuose, nustatymą, ir audito įmonės išlikimą konkurencinga darbo
rinkoje;

•

gairių pateikimą ir konsultavimą žmogiškaisiais ištekliais susijusiais klausimais;

•

rezultatų vertinimo sistemų įgyvendinimą;

•

specifinių veiksmų ar procedūrų, tinkamų konkrečiomis aplinkybėmis (t.y.: drausminių
nuobaudų, įdarbinimo atvejais) rekomendavimą, to pageidaujant;

•

vidaus profesinio tobulėjimo planavimą;

•

personalo bylų administravimą (įskaitant metines nepriklausomumo deklaracijas,
konfidencialumo patvirtinimus, tęstinio profesinio ugdymo ataskaitas); ir

•

darbuotojų adaptacijos audito įmonėje medžiagos parengimą ir pristatymą.

4.1 Darbuotojų priėmimas į darbą ir jų išlaikymas
Siekiant užtikrinti, kad kliento poreikius atitiktų reikiami gebėjimai ir kompetencijos, IĮ
savininkas ir ŽIAA turi atlikti profesinių paslaugų reikalavimų vertinimus. Tai įprastai apima
detalų užduoties reikalavimų lūkesčių planą (kiekvienų kalendorinių metų laikotarpyje), tam, kad
nustatytų kritinius laikotarpius ir potencialius išteklių trūkumus.
Priimdamas darbuotojus į darbą, ŽIAA naudoja dabartines priemones, pokalbius ir
dokumentavimo procesus, kurie apima akademinių ir profesinių pasiekimų patvirtinimą bei
rekomendacijų patikrinimą.
Įterpkite papildomą IĮ darbuotojų priėmimo politiką ar procedūras. Vadovo 4.2
skyriuje rasite gaires.

ŽIAA visam naujam personalui pateikia adaptacijos IĮ medžiagą, kai tik tai tampa būtina juos
įdarbinus. Darbuotojų adaptacijos audito įmonėje medžiaga apima IĮ politikų ir procedūrų
rinkinio kopiją. Visam naujam personalui taikomas [įrašykite laikotarpio trukmę] trukmės
bandomasis laikotarpis.
IĮ savininkas siekia nustatyti personalo asmeninės karjerais galimybes, siekiant išlaikyti
kompetentingus profesionalus ir suteikti IĮ stabilumą bei nuolatinį augimą.
IĮ savininkas periodiškai peržiūri priėmimo į darbą programų efektyvumą ir įvertina IĮ
dabartinių išteklių poreikį, siekiant nustatyti, ar būtina šių programų peržiūra.

13
[Paskutinės peržiūros data]

KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS MAŽOMS IR VIDUTINĖMS AUDITO ĮMONĖMS

[IĮ PAVADINIMAS]

4.2 Tęstinis profesinis ugdymas
IĮ savininkas privalo įgyvendinti tęstinio profesinio ugdymo reikalavimus, kaip nustatyta
[įrašykite vietinės jurisdikcijos ar organizacijos narės reikalavimus] (pagal TBF 7-ąjį
Tarptautinį mokslo ir švietimo standartą (TMŠS) „Tęstinis profesinis ugdymas: Mokymosi visą
gyvenimą programa ir profesinės kompetencijos tęstinis ugdymas“, kuriame nustatoma, kad TBF
organizacijos narės įgyvendina tęstinio profesinio ugdymo (TPU) reikalavimus kaip neatskiriamą
buhalterių profesionalų tęstinės narystės dalį, ir 8-ąjį TMŠS „Audito profesionalų kompetencijos
reikalavimai“, kuris nustato audito profesionalų kompetencijų reikalavimus, ir TBF organizacijos
narės, pasitelkdamos politikas ir procedūras, turi užtikrinti, kad jų nariai atitinka šiuos
reikalavimus. Įvairiose jurisdikcijose papildomų tęstinių profesinių reikalavimų galima tikėtis iš
organizacijų narių ar priežiūros institucijų).
4.3 Užduoties grupių paskyrimas
Taikydamas politikas ir procedūras, IĮ savininkas užtikrina atitinkamų darbuotojų (individualiai
ir kolegialiai) paskyrimą kiekvienai užduočiai. IĮ savininko atsakomybė yra aiškiai aprašyta
šiame gide ir IĮ savininko užduoties šablonuose. IĮ savininkas taip pat yra atsakingas už
užtikrinimą, kad asmenys yra paskirti, ir kad užduoties grupė apskritai turi būtiną kompetenciją,
kad atliktų užduotį pagal profesinius standartus ir audito įmonės kokybės kontrolės sistemą.
IĮ savininkas taip pat gali planuoti, kad jaunesnieji bei vyresnieji personalo atstovai apmokytų
mažiau patyrusius darbuotojus.
Priimant sprendimą dėl tinkamo personalo paskyrimo užduočiai, ypatingas dėmesys turi būti
skiriamas ryšių su klientu tęstinumui, subalansuotam su rotacijos reikalavimais, siekiant
užtikrinti atitinkamą užduoties atlikimą bei galimybę užduoties grupei.
4.4 Kokybės kontrolės politikų taikymas (drausminės nuobaudos)
IĮ kokybės kontrolės sistema reikalauja daugiau nei efektyvios stebėsenos. Taikymo procesas yra
pagrindinis, ir apima pasekmes ir koregavimo procedūras dėl nesilaikymo, neapsižiūrėjimų ir
reikiamo atidumo bei dėmesio trūkumo, neleistino elgesio ir apgavystės.
IĮ savininkas yra bendrai atsakingas už audito įmonės drausminių nuobaudų taikymo procesą.
Koregavimo veiksmai nustatomi ir administruojami ne autokratiniu būdu, o konsultuojantis..
Koregavimo veiksmai priklauso nuo konkrečių aplinkybių.
Negalima toleruoti rimtų, sąmoningų ir pasikartojančių IĮ politikos bei profesinių taisyklių
pažeidimų ar neapsižiūrėjimų. Turi būti atliekami atitinkami veiksmai, kurių tikslas – koreguoti
darbuotojo elgesį ar nutraukti šio asmens ryšius su IĮ.
Įterpkite papildomą IĮ politiką ar procedūras, kurios bus taikomos nuobaudų
atveju. Vadovo 4.5 skyriuje rasite gaires.

4.5 Paskatinimo laikymasis
IĮ kokybės kontrolės politikų atitikimas turi būti periodiškai vertinamas ir nagrinėjamas
specifinio ir bendro konkrečių darbuotojų vertinimo metu, bei nuolat organizuojamos asmeninės
peržiūros metu.
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Turi būti nustatyti atitinkami svertiniai rodikliai aukščiau paminėtoms ypatybėms darbo
rezultatų bendro vertinimo ir darbo užmokesčio lygių, priedų, paaukštinimo, karjeros plėtros ir
įgaliojimų IĮ nustatymo metu.
Periodiškai atliekamų veiklos aptarimų forma ir turinys yra aprašyti IĮ politikoje.
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5. Užduoties atlikimas
Įdiegtomis politikomis ir procedūromis, bei kokybės kontrolės sistema IĮ reikalauja, kad
užduotys būtų atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus priežiūros bei teisinius
reikalavimus.
Bendros IĮ sistemos yra skirtos suteikti pakankamą užtikrinimą, kad darbuotojai adekvačiai ir
tinkamai planuoja, prižiūri ir peržiūri užduotis, ir pateikia užduoties ataskaitas, kurios yra
tinkamos konkrečiomis aplinkybėmis.
Siekdama nuosekliai ir pagal profesinius standartus ir priežiūros bei teisinius reikalavimus
palengvinti darbuotojų užduoties rezultatus, IĮ gali suteikti ir naudoti darbo dokumentų
šablonus, skirtus dokumentuoti kliento užduoties procesą. Šie šablonai, kaip reikalaujama, yra
atnaujinami tam, kad atspindėtų visus pokyčius profesiniuose standartuose. Darbuotojai naudoja
šiuos šablonus pagrindinių faktų, rizikos ir įvertinimo, susijusio su kiekvienos užduoties
prisiėmimu ar tęsimu, dokumentavimui. Darbuotojai yra skatinami priimti profesinius
sprendimus, modifikuojant šiuos šablonus, siekiant užtikrinti, kad šie kiekvienos užduoties
klausimai yra tinkamai dokumentuoti ir įvertinti pagal profesinius standartus ir audito įmonės
politikas.
IĮ taip pat yra prieinamos tyrimų priemonės ir nuorodų medžiaga; kokybės kontrolės sistema,
kaip yra aprašyta šiame vadove; atitinkama ūkio šakoje naudojama techninė įranga ir
programinė įranga, įskaitant duomenų ir priėjimo prie sistemos apsaugą ir gaires; mokymo ir
švietimo politikas ir programas, įskaitant paramą siekiant atitikti [nurodykite taikomą
jurisdikciją] tęstinio profesinio ugdymo reikalavimus.
Atlikdami bet kokią užduotį, visi darbuotojai privalo:
•

laikytis ir taikyti IĮ planavimo, priežiūros ir peržiūros politikas;

•

naudoti (modifikavus, jei būtina) IĮ šablonus bylų rengimui, dokumentams ir
susirašinėjimui, taip pat programinę įrangą, tyrimų priemones ir užduočiai tinkamų
procedūrų pasirašymą ir paskelbimą;

•

laikytis ir taikyti audito įmonės etikos politikas;

•

profesionaliai ir pagal IĮ standartus atlikti darbą su reikiamu atidumu ir dėmesiu;

•

pakankamai ir tinkamai dokumentuoti savo darbą, analizes, konsultacijas ir išvadas;

•

atlikti darbą objektyviai ir nepriklausomai, laiku ir efektyviai bei organizuotai, sistemingai,
užbaigtai ir įskaitomai dokumentuoti darbą;

•

užtikrinti, kad tinkamai pasikonsultavus dėl sudėtingų ar ginčytinų dalykų, visuose darbo
dokumentuose, bylų dokumentuose ir atmintinėse yra pažymėtas jų sudarytojas, juose yra
įtrauktos nuorodos, įrašyta data;

•

užtikrinti, kad atitinkamas bendravimas su klientu, atstovavimas, peržiūros ir
įsipareigojimai yra aiškiai įdiegti ir dokumentuoti; ir

•

užtikrinti, kad užduoties ataskaita atspindi atliktus darbus ir nustatytą tikslą, ir yra
išleidžiama iš karto po to, kai darbas su išore yra atliktas.
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5.1 Užduoties vadovo vaidmuo
Užduoties vadovas yra atsakingas už užduoties ataskaitos pasirašymą. Būdamas užduoties grupės
lyderiu, IĮ savininkas yra atsakingas už:
•

bendrą kiekvienos užduoties, kuriai yra paskirtas užduoties lyderiu, kokybę;

•

išvados dėl atitikimo nepriklausomumo nuo kliento reikalavimams suformulavimą, ir tai
atliekant – informacijos, būtinos siekiant nustatyti grėsmes nepriklausomumui, surinkimą,
veiksmų, siekiant pašalinti ar iki priimtino lygio sumažinti šias grėsmes taikant atitinkamas
apsaugos priemones, atlikimą ir užtikrinimą, kad atitinkami dokumentai yra paruošti;

•

užtikrinimą, kad atitinkamos procedūros dėl santykių su klientais prisiėmimo ir tęsimo
buvo taikomos, ir kad dėl jų priimtos išvados yra tinkamos, bei kad atitinkami dokumentai
yra paruošti;

•

užtikrinimą, kad užduoties grupė bendrai turi atitinkamus gebėjimus, kompetenciją ir laiko
atlikti užduotį pagal profesinius standartus ir priežiūros bei teisinius reikalavimus;

•

priežiūrą ir/arba užduoties atlikimą pagal profesinius standartus ir priežiūros bei teisinius
reikalavimus ir užtikrinimą, kad išleista užduoties ataskaita yra tinkama konkrečiomis
aplinkybėmis;

•

pagrindinių kliento vadovybės narių ir už valdymą atsakingų asmenų informavimą apie
savo, kaip IĮ užduoties lyderio, tapatybę ir vaidmenį;

•

dokumentų peržiūros ir aptarimų su užduoties grupe metu užtikrinimą, kad buvo surinkta
pakankamų tinkamų įrodymų, kurie patvirtina pasiektas išvadas ir išleistą užduoties
ataskaitą;

•

atsakomybės už užduoties grupę tinkamai konsultuojantis (įmonėje ir išorėje) sudėtingais
ar ginčytinais klausimais prisiėmimą; ir

•

Nustatymą, kada pagal profesinius standartus ir IĮ politiką turi būti paskirtas užduoties
KKPAA; sudėtingų klausimų, kurie kyla užduoties metu, aptarimą ir nustatymą kartu su
užduoties kokybės kontrolės peržiūras atliekančiu asmeniu užduoties kokybės kontrolės
peržiūros metu ir datos ataskaitoje neįrašymą tol, kol peržiūra nebus atlikta.

5.2 Konsultacijos
IĮ savininkas skatina užduoties grupės konsultacijas bei konsultacijas reikšmingais klausimais su
kitais darbuotojais, bei, suteikus leidimą, konsultacijas IĮ išorėje. Vidaus konsultacijoms
naudojama IĮ kolektyvinė patirtis ir kitokia patirtis (arba IĮ disponuojama) tam, kad būtų
sumažinta klaidų rizika ir pagerinta užduoties rezultatų kokybė. Aplinka, kurioje skatinamos
konsultacijos, pagerina IĮ savininko ar darbuotojų mokymosi ir ugdymo procesą ir sustiprina IĮ
kolektyvinės informacijos bazę, kokybės kontrolės sistemą ir profesinius gebėjimus.
Visais reikšmingais, sudėtingais ar ginčytinais planavimo metu nustatytais klausimais, ar
užduoties klausimais, IĮ savininkas turi konsultuotis su tinkamos kvalifikacijos asmenimis iš
išorės.
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Kai yra privalomos išorės konsultacijos, ši situacija turi būti dokumentuojama taip, kad bylos
skaitytojai galėtų suprasti visą konsultacijų pobūdžio apimtį, išorės eksperto kvalifikaciją ir
susijusias kompetencijas, bei rekomenduojamų veiksmų seką.
Išorės ekspertui turi būti pateikti visi susiję faktai, kad jis galėtų pateikti išsamų patarimą.
Kreipiantis patarimo, nėra tinkama neatskleisti faktų ar nukreipti informaciją taip, kad būtų
gautas atitinkamas norimas rezultatas. Išorės ekspertas turi būti nepriklausomumas nuo kliento,
jis turi nepatirti interesų konflikto, jam turi būti būdingi aukšti objektyvumo standartai.
Išorės eksperto patarimai įprastai yra įgyvendinami kaip ginčytino klausimo sprendimai ar dalis
šių sprendimų. Jei jo patarimai nėra įgyvendinami, arba jie reikšmingai skiriasi nuo išvados, IĮ
savininkas turi pateikti paaiškinimo dokumentą, kuriame aptariamos įvertintos priežastys ir
alternatyvos, bei (arba nuorodos į) konsultacijos įrašai, kuriuos pateikia IĮ.
Jei naudojamasi daugiau nei vieno konsultanto paslaugomis, prie darbo dokumentų turi būti
pateikta bendrų aptarimų ar nuomonių spektro, ar galimybių santrauka. Taip pat turi būti
dokumentuota galutinė(-s) priimta(-os) pozicija(-os) ir jos(-ų) priežastis.
IĮ savininkas priims galutinį sprendimą dėl šių klausimų ir dokumentuos konsultacijas ir
galutinio sprendimo priežastis.
5.3 Nuomonių skirtumai
IĮ savininkas ir darbuotojai, padėdami, pagelbėdami ar pateikdami laiku nepriešišką bet kokių
personalo ginčų ar nuomonių skirtumo sprendimą, turi siekti būti objektyvūs, sąžiningi, atviri ir
racionalūs.
Visos ginčo ar nuomonių skirtumo šalys turi siekti išspręsti šį klausimą laiku, profesionaliai,
garbingai ir mandagiai aptarimų metu, atliekant tyrimą ar konsultuojantis su kitu(-ais)
asmeniu(-imis).
IĮ savininkas turi nedelsiant įvertinti šį klausimą ir, pasikonsultavęs su kitomis šalimis, turi
priimti sprendimą, kaip jį išspręsti. Tuomet IĮ savininkas turi informuoti šalis apie sprendimą ir
šio sprendimo priežastis. Visais atvejais, užduoties metu vykdytų konsultacijų apimtis ir lygis,
bei iš jų sekančios išvados turi būti dokumentuojamos.
Garbingai ir atstovaujant tikruosius visuomenės, kliento, IĮ ir bendradarbių interesus, visi
darbuotojai yra apsaugoti nuo bet kokių bausmių, karjeros apribojimų ar baudimų už tai, kad
atkreipė dėmesį į teisėtą ir reikšmingą reikalo esmę.
Jei asmuo vis tiek nėra patenkintas klausimo išsprendimu, ir IĮ savininkui nėra į ką kreiptis
pagalbos, toks asmuo turi įvertinti klausimo svarbą bei jo ar jos profesinius įsipareigojimus ir
poziciją, bei darbo IĮ tęsimo klausimą.
Ginčai ar nuomonių skirtumai turi būti tinkamai dokumentuojami. Visais atvejais užduoties
ataskaitos data turi būti ne ankstesnė nei klausimo išsprendimo data.
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5.4 Užduoties kokybės kontrolės peržiūra (UKKP)
Visos užduotys turi būti įvertintos pagal IĮ nustatytus kriterijus, siekiant nustatyti, ar UKKP turi
būti atliekama. Šis įvertinimas turėtų būti atliekamas naujų santykių su klientu atveju, prieš tai,
kai yra priimama užduotis, ir santykių su klientu tęsimo atveju, užduoties planavimo etape.
IĮ politikoje turi būti nustatytas reikalavimas išspręsti visus UKKP nustatytus klausimus, prieš
įrašant datą užduoties ataskaitoje.
UKKP yra būtina prieš bet kokių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų audito išvadų datos įrašymą. Visais kitais atvejais, kai
atliekama UKKP, užduoties ataskaita turi būti datuojama ne anksčiau nei atliekama UKKP.
Kriterijai, pagal kuriuos UKKP yra būtina
Pateikite privalomų kriterijų sąrašą, kuris yra nustatytas IĮ politikoje. Kiekviena IĮ
turi nustatyti savo UKKP kriterijus. Vadovo 5.6 skyriuje rasite gaires.

5.4.1

Užduoties kokybės kontrolės peržiūros pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis

Prieš UKKP IĮ savininkas turi peržiūrėti bylą. Sprendimas atlikti UKKP, net jei užduotis atitinka
aukščiau išvardintus kriterijus, ir UKKP apimtis priklauso nuo užduoties sudėtingumo bei
susijusios rizikos. UKKP nesumenkina IĮ savininko atsakomybės už užduotį.
UKKP mažiausiai turi apimti:
•

reikšmingų aspektų aptarimus su IĮ savininku;

•

finansinių ataskaitų ar kitos dalyko informacijos, ir siūlomos ataskaitos peržiūrą;

•

vertinimus, ar siūloma ataskaita yra tinkama konkrečiomis aplinkybėmis; ir

•

atrinktų darbo dokumentų bylos dokumentų, susijusių su reikšmingais sprendimais, kuriuos
užduoties grupė atliko, ir priimtomis išvadomis, peržiūrą.

IĮ KKPAA turi naudoti standartizuotus užduoties kokybės kontrolės kontrolinius klausimynus
tam, kad atliktų peržiūrą ir pateiktų tinkamus tokios peržiūros dokumentus.
Įmonėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje (ir kitoms įmonėms, kurios
yra numatytos IĮ politikoje) UKKP turi apsvarstyti:
•

užduoties grupės įvertinimą dėl IĮ nepriklausomumo, susijusio su konkrečia užduotimi;

•

tai, ar buvo kreiptasi atitinkamų konsultacijų dėl dalykų, kurie yra susiję su nuomonių
skirtumais ar kitais sudėtingais ar ginčytinais dalykas, ir šių konsultacijų išvadas; ir

•

tai, ar peržiūrai atrinkti dokumentai atspindi atliktą darbą, susijusį su reikšmingais
sprendimais ir priimtomis išvadomis.

IĮ turi numatyti [įrašykite atitinkamą dienų skaičių pagal IĮ politiką] minimalaus darbo
dienų skaičiaus nuo pradinio užduoties proceso etapo datos skyrimą pradinei peržiūrai, iš kurių
dvi dienas įmonė gali skirti galutinei peržiūrai atlikti. Didesnėms, sudėtingesnėms užduotims
skiriamas laikas bus atitinkamai ilgesnis.
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Užduoties ataskaitos data neturi būti ankstesnė nei užduoties kokybės kontrolės peržiūra.
5.4.2

Užduoties kokybės kontrolės peržiūras atliekantis asmuo (KKPAA)

IĮ yra atsakinga už užduoties kokybės kontrolės peržiūras atliekančio asmens (KKPAA)
paskyrimo užduočiai kriterijų ir šio asmens teisės būti paskirtam nustatymą.
KKPAA turi būti objektyvus ir nepriklausomas, jis turi būti pakankamai kvalifikuotas asmuo iš
išorės, kuris turi laiko atlikti jam paskirtą vaidmenį. Kandidatui dažnai taikomos savybės, kurios
yra tinkamos šiam vaidmeniui, apima ypatingas technines dabartinių apskaitos ir užtikrinimo
standartų žinias ir plačią patirtį, kurią šis asmuo turi demonstruoti aukščiausiu lygiu.
KKPAA negali būti užduoties grupės narys ir negali tiesiogiai ar netiesiogiai peržiūrėti savo
paties ar pačios darbo, ar priimti svarbių sprendimų dėl užduoties rezultatų.
Skatintinos kvalifikuotų profesionalų, kurie atlieka UKKP funkciją, diskusijos, ir tai nėra
neįprasta praktika, kad užduoties grupė konsultuotųsi su KKPAA užduoties metu. Dėl to asmens,
atliekančio peržiūrą, objektyvumas paprastai neturėtų nukentėti, kadangi IĮ savininkas (o ne
KKPAA) priima galutinius sprendimus, ir klausimas nėra pernelyg reikšmingas. Šis procesas
sudaro sąlygas nuomonių skirtumo nebuvimui vėliau, užduoties atlikimo metu.
Jei KKPAA objektyvumui po konsultacijos dėl konkretaus dalyko iškyla grėsmė, IĮ turi paskirti
pakaitinį KKPAA.
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6. Stebėsena
Kokybės kontrolės politikos ir procedūros yra pagrindinė IĮ vidaus kontrolės sistemos dalis.
Stebėsena pirmiausia susideda iš šios kontrolės sistemos suvokimo ir nustatymo (pokalbių metu,
atliekant nuoseklios peržiūros testus ir bylų patikrinimą), ar, ir kiek ši kontrolės sistema veikia
efektyviai. Ji taip pat apima rekomendacijų, kaip pagerinti sistemą, pateikimą, ypač, jei yra
nustatyti trūkumai, arba, jei pasikeitė profesiniai standartai ir praktika.
IĮ taip pat turi įvertinti visą įmanomą grįžtamąjį ryšį iš [įrašykite susijusios profesinės
asociacijos ar institucijos pavadinimą] praktikos patikrinimų ir licenzijos rėžimo. Tačiau tai
nepakeičia IĮ vidaus stebėsenos programos.
Apsaugos priemonės, kurios veikia kaip IĮ stebėsenos mechanizmai, apima:
•

vidaus ir išorės ugdymą ir mokymų programas;

•

reikalavimus, kad IĮ pasitelkti profesionalai iš išorės žinotų, suprastų ir taikytų IĮ politikas
ir procedūras, skirtas užduočių peržiūroms, kokybės kontrolės peržiūroms ir
vadovaujančiojo užduočiai patvirtinimams;

•

politikos pareiškimą, kuriuo darbuotojai informuojami neatskleisti jokios užduoties
finansinių ataskaitų informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai suteikiami visi tam būtini
patvirtinimai;

•

IĮ standartinės užduoties atlikimą ir kontrolės sistemos taikymą, kuris pabrėžia reikiamus
patvirtinimus ir leidimus pagal užduoties tipą, funkciją ir atsakingą asmenį; ir

•

darbuotojų instruktavimą apie tai, kad jie turi pateikti patarimus IĮ savininkui, kai pastebi
reikšmingus ar mažesnius, tačiau pasikartojančius, IĮ politikų ar protokolų pažeidimus.

6.1 Stebėsenos programa
Atsakomybė už kokybės kontrolės politikų ir procedūrų taikymo stebėseną yra atskirta nuo
bendros atsakomybės už kokybės kontrolę. Stebėsenos programos tikslas yra padėti IĮ įgyti
pakankamo užtikrinimo, kad jos politikos ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema,
yra tinkamos, adekvačios ir veikia efektyviai. Ši programa taip pat yra skirta padėti užtikrinti
atitikimą praktikos ir priežiūros peržiūros reikalavimams.
Sistema yra sukurta taip, kad suteiktų IĮ pakankamo užtikrinimo, kad reikšmingi ir patvirtinantys
politikos ir kokybės kontrolės pažeidimai, tikėtina, kad neįvyks arba nebus neidentifikuoti.
IĮ savininkas ir darbuotojai turi bendradarbiauti su stebėseną atliekančiu asmeniu, tuo pačiu
pripažindami, kad šis asmuo yra būtina kokybės kontrolės sistemos dalis. Nepritarimas,
nesilaikymas ar neatsižvelgimas į stebėseną atliekančio asmens duomenis turi būti sprendžiamas
IĮ ginčų sprendimų proceso metu.
Tinkamos kvalifikacijos asmuo(-enys) iš išorės, kuris(-ie) atlieka peržiūrą, turi laikytis IĮ
nustatytų stebėsenos procedūrų.
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6.2 Patikrinimo procedūros
IĮ kokybės kontrolės sistemos stebėsena vyksta periodiškai. Individualių užduočių atranka
patikrinimui yra atliekama kiekvienais metais, o IĮ bylos yra patikrinamos kiekvieno patikrinimo
metu.
Tarp dviejų patikrinimo etapų negali būti ilgesnės nei trejų metų pertraukos.
Stebėseną atliekantis asmuo įvertins ankstesnės stebėsenos rezultatus, darbuotojams suteiktų
įgaliojimų pobūdį ir apimtį, IĮ praktikos pobūdį ir sudėtingumą ir specifinę riziką, kuri yra
susijusi su IĮ klientu, planuojant patikrinimą.
IĮ informuos stebėseną atliekantį asmenį, kad paruoštų atitinkamus patikrinimų dokumentus,
kurie apims:
•

profesinių standartų ir taikomų priežiūros bei teisinių reikalavimų laikymosi įvertinimą;

•

kokybės kontrolės sistemos elementų įvertinimo rezultatus;

•

įvertinimą, ar IĮ tinkamai taikė kokybės kontrolės politikas ir procedūras;

•

įvertinimą, ar užduoties ataskaita yra tinkama konkrečiomis aplinkybėmis;

•

trūkumų, jų poveikio nustatymą ir sprendimą, ar tolimesni veiksmai yra būtini, detaliai
aprašant šiuos veiksmus; ir

•

rezultatų ir pasiektų išvadų (kurias pateikė IĮ) santrauką, ir koregavimo veiksmų ar
reikalingų pokyčių rekomendacijas.

IĮ turi susitikti su stebėseną atliekančiu asmeniu (bei kitu atitinkamu personalu), kad peržiūrėtų
ataskaitą, ir priimtų sprendimą dėl koregavimo veiksmų ir/arba sistemos, vaidmenų ir
atsakomybės pokyčių, drausminių nuobaudų, pripažinimo ir kitų nustatytų klausimų.
6.3 Stebėsenos rezultatų ataskaita
Atlikęs kokybės kontrolės sistemos įvertinimą, stebėseną atliekantis asmuo turi informuoti IĮ
savininką apie stebėsenos rezultatus. Šį ataskaita turi apimti detalų atliktų stebėsenos procedūrų
aprašymą ir išvadas, kurios yra padarytos po peržiūros. Jei buvo nustatyti sistemingi,
pasikartojantys ar reikšmingi trūkumai, ataskaitoje turi būti pateikiami veiksmai, kurie yra skirti
pašalinti šiems trūkumams.
IĮ informuos stebėseną atliekantį asmenį, kad paruoštų ataskaitą, kuri mažiausiai turi apimti:
•

atliktų stebėsenos procedūrų aprašymą;

•

stebėsenos procedūrų metu priimtas išvadas; ir

•

jei taikytina, sisteminių, pasikartojančių ar kitų reikšmingų trūkumų, ir šiems trūkumams
pašalinti rekomenduojamų veiksmų aprašymą.

6.4 Įvertinimas, informavimas ir trūkumų taisymas
IĮ turi reaguoti į visus stebėseną atlikusio asmens nustatytus ir į ataskaitą įtrauktus trūkumus. IĮ
turi nuspręsti, ar šie trūkumai parodo struktūrines kokybės kontrolės sistemos ydas, ar konkretaus
darbuotojo nesilaikymą.
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Struktūrinės ydos, kurias atskleidžia trūkumai, gali sąlygoti kokybės kontrolės ar dokumentų
sistemos pokyčius. Stebėseną atliekantis asmuo turi informuoti IĮ savininką ar darbuotoją, kuris
yra atsakingas už kokybės kontrolę ar dokumentų sistemą, apie šiuos pokyčius tam, kad galėtų
būti atliktos korekcijos.
IĮ turi atsakingai įvertinti reikšmingus trūkumus ir taikyti profesinius standartus ir priežiūros bei
teisinius reikalavimus, jei paaiškėja, kad įmonė išleido netinkamą užduoties ataskaitą arba, kad
užduoties ataskaitos dalykas apima iškraipymą ar netikslumą. Tokiomis aplinkybėmis, IĮ taip pat
turi svartyti kreipimąsi teisinės pagalbos.
Jei nustatoma, kad trūkumai yra sisteminiai ar pasikartojantys, nedelsiant turi būti atliekami
koregavimo veiksmai. Daugeliu atvejų, trūkumams, susijusiems su nepriklausomumu ar interesų
konfliktu, bus būtini neatidėliotini koregavimo veiksmai.
ŽIAA turi peržiūrėti nustatytus trūkumus tam, kad galėtų nustatyti, ar kursai ar papildomas
apmokymas galėtų efektyviai padėti sprendžiant kai kuriuos su trūkumais susijusius klausimus.
6.4.1

Nesilaikymas

IĮ kokybės kontrolės sistemos nesilaikymas yra svarbus dalykas, ypač, jei darbuotojas
sąmoningai atsisako laikytis IĮ politikos.
Kadangi kokybės kontrolės sistema yra skirta apginti viešąjį interesą, IĮ turi skaidriai ir griežtai
reaguoti į sąmoningą nesilaikymą. Ji apskritai sąmoningą nesilaikymą gali spręsti įvairiais
būdais, įskaitant rezultatų gerinimo plano sukūrimą, rezultatų peržiūras, ir galimybių paaukštinti
ar padidinti kompensavimą įvertinimą, bei darbo santykių nutraukimą.
6.5 Nusiskundimai ir kaltinimai
IĮ savininkas yra atsakingas už visus su nusiskundimais ir kaltinimais susijusius klausimus.
Nusiskundimai ir kaltinimai, ypač tie, kurie yra susiję su nesėkmingu reikiamo atidumo principo
taikymu kliento veikloje, ar bet kokiais kitais profesinių ar teisinių įsipareigojimų pažeidimais
tarpusavyje ar klientų atžvilgiu, yra svarbūs dalykai. IĮ savininkas turi rimtai svarstyti įmonės
draudimo bendrovės informavimą ir/arba kreipimąsi teisinės pagalbos. Jei iškyla
neapibrėžtumų, IĮ savininkas turi konsultuotis su kitais patikimais kolegomis profesionalais.
Visi iš klientų ar kitos trečiosios šalies gauti nusiskundimai turi būti atsakyti per trumpiausią
įmanomą laikotarpį, patvirtinant, kad šis dalykas bus išspręstas, bei paaiškinant, kad po
atitinkamo tyrimo bus pateiktas atsakymas.
IĮ turi būti taikoma aiškiai nustatyta politika bei atitinkamos procedūros, kurios suteikia aiškumo
dėl procedūrų, kurias būtina taikyti, jei atsiranda nusiskundimas ar kaltinimas.
Šio proceso rezultatai yra dokumentuojami, kartu pridedant atsakymą į nusiskundimą ar
kaltinimą.
Šis procesas užtikrina, kad visi darbuotojai nesijaus suvaržyti dėl susirūpinimų pareiškimo,
nesibaiminant atsakomųjų priemonių.
Įterpkite papildomas IĮ politikas ar procedūras, kurios aprašo tokiomis
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aplinkybėmis taikytiną procesą. Vadovo 6.6 skyriuje rasite gaires.
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7. Dokumentavimas
7.1 Įmonės politikų ir procedūrų dokumentavimas
IĮ sukuria tokias politikas ir procedūras, kurios nustato, kiek ir kokios apimties dokumentų yra
privaloma visoms užduotims ir bendram IĮ naudojimui (kaip nustatyta IĮ vadove/užduočių
šablonuose). IĮ taip pat sukuria politikas ir procedūras, pagal kurias reikalaujama, kad atitinkami
dokumentai pateiktų kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento veikimo įrodymų.
Šios politikos užtikrina, kad šie dokumentai yra pakankami ir tinkami, siekiant įrodyti:
•

atitikimą kiekvienam IĮ kokybės kontrolės sistemos elementui; ir

•

kiekvienos išleistos ataskaitos patvirtinimą pagal profesinius ir IĮ standartus, ir priežiūros
bei teisinius reikalavimus, kartu su įrodymais, kad UKKP buvo atlikta ataskaitos data ar
anksčiau (jei taikytina).

7.2 Užduoties dokumentavimas
IĮ politikoje nustatyta, kad užduoties dokumentai turi apimti:
Įterpkite minimalius užduoties dokumentų reikalavimus. Vadovo 7.3 skyriuje
rasite gaires.

Pagal IĮ politiką galutinių užduoties bylų sudarymui laiku suteikiama [įrašykite dienų skaičių,
paprastai laikotarpis ne ilgesnis nei 60 dienų po ataskaitos datos] dienų. Jei to paties dalyko
informacijai yra išleidžiamos dvi ar daugiau ataskaitų, IĮ politika turi nurodyti, kad galutinių
užduoties bylų sudarymui skiriamas toks laikas, kad kiekviena ataskaita yra traktuojama kaip
atskira užduotis.
Visi dokumentai turi būti saugomi [nustatykite saugojimo laikotarpį, jis paprastai būna ne
trumpesnis nei penkeri metai nuo auditoriaus išvados datos arba, jei grupės auditoriaus
išvados data vėlesnė, nuo grupės auditoriaus išvados datos] laikotarpį, kuris yra pakankamas,
kad būtų galima atlikti stebėsenos procedūras, siekiant įvertinti, kaip IĮ atitinka savo vidaus
kontrolės sistemą, bei įmonės poreikius, kurių reikalaujama pagal profesinius standartus,
įstatymus ar teisės aktus.
7.3 Užduoties kokybės kontrolės peržiūros dokumentavimas
Kiekvienas profesionalas, kurį pasitelkia IĮ kaip UKKPAA, turi užpildyti standartizuotus IĮ
UKKP kontrolinius klausimynus tam, kad pateiktų dokumentus, kad peržiūra buvo atlikta.
Tai turi apimti patvirtinimą ir patvirtinančius įrodymus, arba nuorodas į jas, kurios patvirtina,
kad:
•

tinkamai kvalifikuotas(-i) profesionalas(-ai) iš išorės atliko UKKP reikalaujamas
procedūras;

•

peržiūra buvo atlikta užduoties ataskaitos data ar anksčiau;

•

UKKP proceso metu buvo padarytos išvados; ir
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•

užduoties kokybės kontrolės peržiūras atliekantis asmuo nepastebėjo jokių neišspręstų
dalykų, dėl kurių jis ar ji manytų, kad užduotis nebuvo atlikta pagal profesinius standartus
ir taikomus priežiūros bei teisinius reikalavimus.

7.4 Bylos pasiekiamumas ir jos saugojimas
IĮ turi taikyti politikas ir procedūras, kurios yra skirtos užtikrinti užduoties dokumentų
konfidencialumą, saugų laikymą, sąžiningumą, pasiekiamumą ir saugojimą.
Šios politikos apima įvairių saugojimo reikalavimų, nustatomų pagal įstatus ir taisykles, siekiant
užtikrinti, kad užduoties dokumentai yra saugomi laikotarpį, kuris yra pakankamas, kad atitiktų
IĮ poreikius, nustatymą.
Visi darbo dokumentai, ataskaitos ir kiti IĮ parengti dokumentai, įskaitant kliento parengtas
lenteles, yra konfidencialūs, ir turi būti saugomi nuo neteisėto pasiekimo.
IĮ savininkas turi patvirtinti visus išorės prašymus peržvelgti darbo dokumentus.
Darbo dokumentai neturi būti pasiekiami trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai:
•

klientas raštu patvirtino tokį savo leidimą;

•

egzistuoja profesinė pareiga atskleisti šią informaciją;

•

teisinis ar teismo procesas reikalauja šios atskleistos informacijos; arba

•

atskleistos informacijos reikalauja įstatymai ar teisės aktai.

Išskyrus tuos atvejus, kai draudžiama įstatymais, IĮ turi informuoti ir gauti rašytinį patvirtinimą
iš kliento, prieš pateikdama darbo dokumentus peržiūrai. Patvirtinimo raštas turi būti gautas po
to, kai gaunamas prašymas peržiūrėti bylas iš tikėtino pirkėjo, investuotojo ar skolintojo. Turi
būti kreipiamasi teisinės pagalbos, jei klientas neleidžia atskleisti būtinos informacijos.
Bylinėjimosi ar galimo bylinėjimosi atveju, arba teisinio ar administracinio teismo proceso
metu, darbo dokumentai neturi būti pateikiami be IĮ patarėjų teisės klausimais sutikimo.
IĮ politika nustato, kiek metų kiekvienas iš šių bylų tipų turi būti saugomas:
Nuolatinės bylos

[metų skaičius]

Su mokesčiais susijusios bylos

[metų skaičius]

Finansinės ataskaitos ir išvados

[metų skaičius]

Metiniai ar periodiniai darbo dokumentai

[metų skaičius]

Susirašinėjimas

[metų skaičius]

Minimalus ankstesnio kliento darbo dokumentų ir bylų saugojimo laikotarpis turi būti [metų
skaičius].
Turi būti pasiekiamas saugomas nuolatinis visų bylų, kurios yra saugomos ne įmonėje, registras,
ir kiekvienai archyvinei dėžei turi būtų suteiktas pavadinimas, kad būtų galima lengvai
identifikuoti ir atlikti paiešką. Už biuro administravimą atsakingas partneris turi tvirtinti bylų
naikinimą ir saugoti nuolatinį sunaikintos medžiagos registrą.
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PAVYZDINIS
KOKYBĖS KONTROLĖS VADOVAS
DVIEJŲ-PENKIŲ PARTNERIŲ AUDITO ĮMONĖ

Pavyzdinis vadovas — Kam jis skirtas? Kaip juo naudotis?
Šiame pavyzdiniame vadove pateiktos politikos ir procedūros yra skirtos dviejų-penkių
partnerių audito įmonėms, jos yra skirtos tokioms audito įmonėms padėti sukurti ir įdiegti
kokybės kontrolės sistemą pagal 1-ąjį TKKS. Šio vadovo turinys turi būti peržiūrėtas ir
pritaikytas pagal kiekvienos įmonės aplinkybes. Šiame vadove naudojami pareigų
sutrumpinimai turi būti pakeisti pagal įmonėje naudojamus pareigų pavadinimus. Šiame
pavyzdyje naudojamos sąvokos ir terminai turi tokią pačią reikšmę kaip ir 1-ajame TKKS bei
TBF Auditavimo vadove.
Tekstas, kuris yra siūlomas kaip geriausia praktika, o ne reikalavimai, yra pateikiamas kursyvu.
Audito įmonės šio teksto iš pavyzdinio vadovo gali nenaudoti.
Šiame vadove naudojama sąvoka „darbuotojai“ reiškia profesionalus, ne partnerius, įskaitant
visus ekspertus, kurie dirba audito įmonėje.
1
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Bendrasis politikos pareiškimas
Audito įmonės tikslas yra įdiegti, įgyvendinti, palaikyti, stebėti ir patvirtinti kokybės kontrolės
sistemą, kuri suteikia pakankamą užtikrinimą, kad audito įmonės partneriai ir darbuotojai atitinka
1-ąjį tarptautinį kokybės kontrolės standartą (TKKS) „Audito įmonių, atliekančių finansinių
ataskaitų auditą ir peržiūrą, bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis,
kokybės kontrolė“ [ar lygiaverčius profesinius standartus ir audito įmonės jurisdikcijoje
taikomus priežiūros bei teisinius reikalavimus], ir kad audito įmonės užduoties ataskaitos yra
tinkamos konkrečiomis aplinkybėmis.
Įterpkite įmonės dokumentus, kuriuose pateikiamas misijos teiginys ir/arba įmonės
tikslai. Vadove rasite gaires dėl įtrauktinos medžiagos.

Bendri visų partnerių ir darbuotojų vaidmenys ir įsipareigojimai
Kiekvienas partneris ir darbuotojas yra skirtingais lygmenimis atsakingas už audito įmonės
kokybės kontrolės politikų įgyvendinimą.
Vadovaujantis partneris (VP) prisiima visiškus įsipareigojimus ir atsakomybę už kokybės
kontrolės sistemą partnerių vardu. (Dviejų ar trijų partnerių audito įmonėje, kurioje, tikėtina,
jog nebus VP pareigų, ši atsakomybė gali būti priskiriama vis kitam partneriui, pavyzdžiui, kas
metus ar kas kitą laikotarpį).
Mūsų įmonės vertybės apima [nurodykite bendras vertybes, kurias atspindi įmonės kultūra].
Visi partneriai ir darbuotojai privalo laikytis šių gairių.
Įterpkite visas susijusias gaires. Vadove rasite gaires dėl įtrauktinos medžiagos.
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1. Vadovaujančiųjų atsakomybė už kokybę audito įmonėje
1.1 Vadovavimo stilius
Audito įmonės partneris(-iai) priima sprendimą dėl visų pagrindinių audito įmonės ir jos
profesinės praktikos klausimų.
Partneriai prisiima atsakomybę už vadovavimą kokybės užtikrinimo kultūrai ir jos propagavimą
audito įmonėje, bei už šio vadovo ir visų būtinų praktikos priemonių, bei gairių, skirtų užduoties
kokybės užtikrinimui, parengimą ir palaikymą.
Partneriai yra atsakingi už audito įmonės veiklos ir ataskaitų teikimo struktūros nustatymą. Be to,
audito įmonė iš savo partnerių ar kitų kvalifikuotų darbuotojų turi paskirti kvalifikuotą(-us)
asmenį(-us), kuris(-ie) vienerių metų ar kitam laikotarpiui taptų atsakingas(-i) už kokybės
kontrolės sistemos elementus.
Visiška atsakomybė už kokybės kontrolės sistemos veikimą yra deleguota Vadovaujančiam
partneriui (VP).
Visi asmenys, kurie prisiima specifinę atsakomybę ir pareigas, bus įvertinti pakankamos ir
tinkamos patirties ir gebėjimų įgyvendinti prisiimtą atsakomybę aspektu.
1.2 Vadovaujančiųjų funkcijos
Šiame kokybės kontrolės vadove pateikiamos nuorodos į įvairias įmonės lyderystės funkcijas.
Partneriai gali atlikti daugiau nei vieną vaidmenį, jei visas personalas aiškiai supranta
kiekvieno partnerio įsipareigojimus. Jų vaidmenys yra tokie:
VP

(Vadovaujantis partneris). Partneris, atsakingas už kitų vadovaujančių asmenų
atliekamos veiklos efektyvumo stebėseną. Mažų ir vidutinių audito įmonių praktikoje,
asmuo, einantis šias pareigas, taip pat yra atsakingas už visus su nusiskundimais ir
kaltinimais susijusius klausimus. [Šią funkciją audito įmonėje gali daugiau ar
mažiau vienodai pasidalinti du ar trys audito įmonės partneriai. Daugelyje keturiųpenkių partnerių audito įmonių ši funkcija yra paskiriama vienam partneriui, šį
paskyrimą pagrindžiant pakankamo laiko ir kompensavimo paskyrimu.]

KKPAA

(Kokybės kontrolės peržiūras atliekantis asmuo). Profesionalas, kuris atlieka
užduoties kokybės kontrolės peržiūrų funkciją.

EV

(Etikos vadovas). Asmuo, su kuriuo privalu konsultuotis, ir kuris yra atsakingas už
visus su etika susijusius klausimus, įskaitant nepriklausomumą, interesų konfliktus, ir
privatumą, bei konfidencialumą. [net dviejų partnerių audito įmonėje tikėtina, kad
vienas partneris yra labiau informuotas ir domisi etikos taisyklėmis bei praktikomis;
trijų-penkių partnerių audito įmonėse, kuriose dirba atitinkamai daugiau darbuotojų,
svarbu identifikuoti konkretų asmenį, su kuriuo partneriai ar darbuotojai
konsultuotųsi etikos klausimais.]

ŽIAA

(Už žmogiškuosius išteklius atsakingas asmuo). Personalas (nebūtinai partneris),
atsakingas už visas žmogiškųjų išteklių funkcijas, įskaitant įrašų, susijusių su
profesinėmis pareigomis, tokiomis kaip narystės mokesčiai ir tęstinis profesinis
ugdymas, valdymą.

.
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2. Susiję etikos reikalavimai
Įmonė pripažįsta Etikos vadovo (EV) vertę ir įsipareigojimus visais su etika susijusiais
klausimais. EV yra atsakingas už:
•

etikos politikos įgyvendinimą;

•

reikiamų politikos pokyčių, susijusių su etika (po kiekvienos stebėseną atlikusios asmens
ataskaitos ypatingas dėmesys bus skiriamas šiai funkcijai), nustatymą;

•

gairių pateikimą partneriams ir darbuotojams ir jų konsultavimą etika susijusiais
klausimais (pavyzdžiui, dėl nepriklausomumo, interesų konflikto);

•

visų reikšmingų viešojo intereso įmonių klientų sąrašo sudarymą (nepriklausomumo
tikslais);

•

visų su etika susijusių audito įmonės politikų ir procedūrų atitikimo stebėseną;

•

VP (ar partnerių) informavimą apie įmonės politikos nesilaikymo atvejus; ir

•

Darbuotojų mokymo apie su etika susijusius dalykus koordinavimą su ŽIAA.

2.1 Nepriklausomumas
Veikdami su užtikrinimo klientais ir atlikdami užtikrinimo užduotis, partneriai ir visi darbuotojai
taiko nuomonės ir veiksmų nepriklausomumo principus.
Nepriklausomumas turi būti palaikomas užduoties laikotarpiu, atliekant visas užtikrinimo
užduotis, kaip tai nustatyta:
•

Tarptautinės buhalterių federacijos „Buhalterių profesionalų etikos kodekse“ (TBF Etikos
kodekse), ypač 290 skirsnyje;

•

1-ajame TKKS; ir

•

220-ajame Tarptautinio audito standarte (TAS) “Finansinių ataskaitų audito kokybės
kontrolė.”

Jei, taikant atitinkamas apsaugos priemones, grėsmės nepriklausomumui negali būti pašalintos ar
sumažintos iki priimtino lygio, audito įmonė turi pašalinti veiklą, interesus ar santykius, kurie
sukelia grėsmę, arba atsisakyti prisiimti ar tęsti užduotį (jei atsisakymas nėra draudžiamas
įstatymais ar teisės aktais).
Apie nepriklausomumo reikalavimo nesilaikymo atvejus turi būti informuotas VP.
2.1.1 Įsipareigojimai – audito įmonė
Audito įmonė yra atsakinga už politikų ir procedūrų, kurios yra skirtos padėti visiems
partneriams ir darbuotojams suprasti, nustatyti, dokumentuoti ir valdyti grėsmes
nepriklausomumui, kūrimą, įgyvendinimą, priežiūrą ir taikymą bei už su nepriklausomumu
susijusių problemų, kurios kilo prieš atliekant užduotis ar užduočių metu, sprendimą.
EV yra atsakingas ir turi užtikrinti visų nepriklausomumo grėsmių, kurias užduoties grupė
neadekvačiai išsprendė arba nesumažino iki priimtino lygmens, atitinkamą išsprendimą.
VP yra audito įmonės vardu visiškai atsakingas, ir todėl (po konsultacijų su kitais partneriais)
priima galutinį sprendimą dėl visų grėsmių nepriklausomumui išsprendimo, įskaitant:
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•

konkrečios užduoties ar santykių su klientu nutraukimą;

•

specifinių apsaugos priemonių, veiksmų ir procedūrų, kurios yra skirtos atitinkamai valdyti
grėsmes ir potencialias grėsmes, nustatymą ir taikymą;

•

neišspręstų klausimų, kurie yra susiję su nepriklausomumu, ir apie kuriuos informavo
užduoties grupės nariai (ar kiti partneriai ar darbuotojai), sužinojimą ir ištyrimą;

•

tinkamų kiekvieno nepriklausomumo klausimo tyrimo proceso ir sprendimo prisiėmimo
dokumentų užtikrinimą;

•

sankcijų dėl neatitikimo taikymą;

•

prevencinių planavimo priemonių, kurios yra skirtos padėti išvengti ir valdyti potencialius
nepriklausomumo klausimus, iniciavimą ir dalyvavimą jose;

•

esant poreikiui, papildomų konsultacijų organizavimą.

Visi partneriai ir darbuotojai privalo peržiūrėti specifines aplinkybes dėl savo grėsmių
nepriklausomumui ar potencialių grėsmių bei informuoti EV, jei tokios grėsmės yra nustatomos.
Audito įmonė turi dokumentuoti nustatytų grėsmių ir taikytų apsaugos priemonių detales.
EV yra atsakingas už visų klientų, kurie yra įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje, ir su jais susijusių įmonių, jei tokių yra, sąrašo, bei duomenų bazės, kurioje
saugomi duomenys apie draudžiamas investicijas, priežiūrą. Šios duomenų bazės turi būti
lengvai prieinamos visiems partneriams ir darbuotojams.
2.1.2 Įsipareigojimai – partneriai ir darbuotojai
Visi partneriai ir darbuotojai privalo būti susipažinę ir suvokti TBF Etikos kodekso 290 skirsnį,
1-ojo TKKS 20-.25 dalis ir 220-ojo TAS 11 dalį. Audito įmonės nepriklausomumo politika
nustato reikalavimus, kad visi užduoties grupės darbuotojai turi atitikti šias nuostatas, atlikdami
visas užtikrinimo užduotis ir išleisdami ataskaitas.
Visi partneriai ir darbuotojai kiekvienais metais privalo pateikti audito įmonei rašytinius
patvirtinimus, kad jie supranta ir atitinka TBF Etikos kodekso 290 skirsnį ir audito įmonės
nepriklausomumo politikas.
Kiekvienas užduočiai paskirtas partneris ir darbuotojas turi patvirtinti užduoties partneriui, kad
jis ar ji yra nepriklausomas nuo kliento ir užduoties arba informuoti užduoties partnerį apie visas
galimas grėsmes jų nepriklausomumui tam, kad būtų galima taikyti atitinkamas apsaugos
priemones.
Partneriai ir darbuotojai turi informuoti užduoties partnerį, jei, jų žiniomis, bet kuris užduoties
grupės narys atskleidimo laikotarpio metu teikė paslaugas, kurios yra draudžiamos pagal TBF
Etikos kodekso 290 skirsnį arba yra draudžiamos kitos priežiūros institucijos, o visa tai gali
sąlygoti, kad audito įmonė negalės atlikti užtikrinimo užduoties.
Užduoties partneriui paprašius, užduoties grupės nariai turi imtis visų būtinų veiksmų, kad,
taikant atitinkamas apsaugos priemones, būtų pašalinta arba iki priimtino lygio sumažinta bet
kokia grėsmė nepriklausomumui. Šie veiksmai gali apimti:
•

užduoties grupės nario įgaliojimų sustabdymą;

•

specifinės veiklos ar užduoties metu atliekamų paslaugų sustabdymą ar modifikavimą;
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•

finansinių ar savininko interesų atsisakymą;

•

asmeninių ar verslo pobūdžio santykių su klientais sustabdymą ar modifikavimą;

•

dokumentų pateikimą kitiems partneriams ir darbuotojams papildomai peržiūrai; ir

•

visų kitų racionalių veiksmų, kurie yra tinkami konkrečiomis aplinkybėmis, įgyvendinimą.

Jei iškyla su etika susijusių klausimų, kuriems yra būtinos tolimesnės konsultacijos ir diskusijos,
siekiant tinkamai išspręsti šį klausimą, jie visais tokiais atvejais privalo kreiptis į EV. Šie
klausimai, kai tik yra nustatomi, turi būti dokumentuojami.
Jei partneriai ar darbuotojai nėra įsitikinę, kad grėsmė nepriklausomumui ar nepriklausomumo
problema yra atitinkamai sprendžiama ar išspręsta, šis asmuo turi apie tai informuoti VP.
2.1.3 Personalo rotacija įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
audito užduočių metu
Partneriai ir darbuotojai privalo laikytis TBF Etikos kodekso 290 skirsnio dėl privalomos
užduoties partnerių ir užduoties kokybės kontrolės peržiūras atliekančių asmenų rotacijos visų
įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, audito užduočių metu.
Jei audito klientas yra įmonė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, ir
užduoties partneris ar KKPAA dirbo su klientu nustatytu laikotarpiu [įrašykite, kiek metų, pagal
audito įmonės politiką, įprastai, ne ilgiau nei septynerius metus], šie asmenys neturi dalyvauti
užduoties atlikime iki kito laikotarpio, įprastai [įrašykite tolimesnį laikotarpį, paprastai ne
mažiau nei dvejus metus]. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis atitinkamas lankstumas gali būti
leistinas, jei užduoties partnerio ar užduoties KKPAA darbo su audito užduotimi veiklos
tęstinumas yra itin svarbus. Tokiais atvejais atitinkamos apsaugos priemonės turi būti taikomos
siekiant iki priimtino lygio sumažinti grėsmes. Tokios apsaugos priemones privalo apimti bent
papildomą darbo peržiūrą, kurią turi atlikti kitas partneris, arba pakaitinis KKPAA, kuris nebuvo
susijęs su audito grupe. Aplinkybės, kurioms esant, rotacija nebūtų rekomenduojama ar
privaloma, turi būti ypatingos.
Jei reikšminga grėsmė nepriklausomumui, susijusi su užduoties partneriu ar KKPAA,
pasikartoja, rotacija yra pirminė apsaugos priemonė, kuri yra naudojama siekiant iki priimtino
lygio sumažinti grėsmes.
Užduoties grupės nepriklausomumo vertinimas yra svarbi kliento prisiėmimo ir tęsimo
procedūrų dalis. Jei šio vertinimo išvada teigia, kad tam tikro(-ų) asmens(-ų) rotacija yra būtina,
šis klausimas turi būti pateiktas EV.
Kai klausimas yra perduodamas EVL, daroma prielaida, kad tam tikra rotacija yra būtina.
Po aplinkybių (įskaitant tikėtiną kliento reakciją) peržiūros bei konsultacijų su kitais partneriais,
EV kaip įmanoma greičiau turi raštu suformuluoti savo sprendimą, ar rotacija yra būtina. Jei
laikoma, kad rotacija yra būtina, EV turi paskirti naują atsakingą šalį ir nurodyti laikotarpį, kurį
šis asmuo nedalyvaus užduotyje, bei visus kitus susijusius reikalavimus.
2.1.4 Personalo rotacija įmonių, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje,
audito užduočių metu
Įmonių, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, atveju, jei rotacija yra
būtina, EV parinks pakaitinį darbuotoją, nustatydamas laikotarpį, kurį asmuo, kurio rotacija yra
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būtina, nedalyvaus konkretaus subjekto audite ir imsis kitų apsaugos priemonių, kurios yra
būtinos, kad audito įmonė atitiktų visus susijusius reikalavimus.
2.2 Interesų konfliktas
Partneriai ir darbuotojai turi taikyti TBF Etikos kodekso 220 skirsnį dėl visų interesų, įtakos ar
santykių, kurie gali sąlygoti interesų konfliktą. Partneriai ir darbuotojai su kliento reikalais neturi
būti susiję jokiais interesais, įtaka ar santykiais, kurie gali pakenkti profesiniam sprendimui ar
objektyvumui.
2.2.1 Interesų konfliktas – audito įmonė
Audito įmonė yra atsakinga už praktikos metodų ir procedūrų, kurios yra skirtos padėti visiems
partneriams ir darbuotojams suprasti, nustatyti, dokumentuoti ir spręsti interesų konfliktus,
kūrimą, įgyvendinimą, laikymąsi, taikymą ir priežiūrą, bei už atitinkamų sprendimų prisiėmimą.
EV turi užtikrinti, kad, kai nustatomas interesų konfliktas ir potencialus interesų konfliktas, yra
taikomos atitinkamos procedūros. Kai nustatomas konfliktas ar potencialus konfliktas, partneriai
ar darbuotojai neturi imtis veiksmų ar patarinėti, ar komentuoti tol, kol jie neatliko kruopščios
situacijos faktų ir aplinkybių peržiūros, ir EV pritarė, kad būtinos apsaugos priemonės ir
bendravimas yra taikytini, ir yra tinkama imtis veiksmų.
Sprendimas imtis veiksmų ar patarti šiomis aplinkybėmis yra itin retas, ir, siūloma, kad jis būtų
dokumentuojamas.
Po konsultacijų su kitais partneriais ir darbuotojais, EV turi galutinius įgaliojimus priimti
sprendimą dėl bet kokių interesų konfliktų situacijų išsprendimo, tai gali apimti:
•

paslaugų, užduoties ar veiksmų atsisakymą ar nutraukimą;

•

specifinių veiksmų ir procedūrų, kurios yra skirtos tinkamai valdyti konfliktą, saugoti
jautrią ir kliento informaciją ir užtikrinti atitinkamus leidimus ir atskleistą informaciją, kai
nustatoma, kad tinkama veikti, nustatymą ir reikalavimą;

•

tinkamą proceso, taikytų apsaugos priemonių ir priimtų sprendimų ar rekomendacijų
dokumentavimą;

•

drausminių nuobaudų partneriui ir darbuotojams procedūrų ir sankcijų už nesilaikymą
administravimą ir;

•

prevencinių planavimo priemonių, kurios yra skirtos išvengti interesų konfliktų situacijų,
kurios gali iškilti, iniciavimą ir dalyvavimą jose.

2.2.2 Interesų konfliktas – partneriai ir darbuotojai
Visi partneriai ir darbuotojai turi peržiūrėti savo specifines aplinkybes ir pateikti pasiūlymus
audito įmonei dėl visų interesų konfliktų ar potencialių konfliktų, kurie kyla dėl jų ar jų šeimos
narių.
Partneriai ir darbuotojai taip pat turi nustatyti ir atskleisti visus tarp jų ir audito įmonės klientų
esančius interesų konfliktus, ypač, jei jie tiesiogiai teikia paslaugas šiems klientams, jie turi
informuoti EV apie visus reikšmingus konfliktus ar potencialius konfliktus. Jie turi demonstruoti
reikiamą atidumą, taikyti audito įmonės politiką ir su EV aptarti konkrečias aplinkybes, jai
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taikytina, tam, kad nustatytų, kaip reaguoti į situaciją ir įsitikinti, ar reikia vengti atitinkamos
paslaugos.
Klientas bus informuojamas apie partnerio ar darbuotojo verslo interesus ar veiklą, kuri gali
sąlygoti interesų konfliktą, visas žinomas šalis tose situacijose, kuriose audito įmonė veikia
dviejų ar daugiau šalių vardu, jei tarp jų vyksta interesų konfliktas, ir informuos klientą, kad
audito įmonė neatstovauja jokių nė vieno kliento išskirtinių interesų, teikdama pasiūlytas
paslaugas. Visais atvejais audito įmonė turi gauti kliento sutikimą veikti.
Kai audito įmonė nusprendžia prisiimti ar tęsti užduotį, partneriai ir darbuotojai užduoties
byloje turi dokumentuoti nustatytus konfliktus, paprastai tai įrašoma prisiėmimo ir tęsimo ar
planavimo skirsniuose. Šie įrašai apima susirašinėjimą ar diskusijas apie konflikto pobūdį, o
taip pat konsultacijas su kitais asmenimis, priimtas išvadas, taikytas apsaugos priemones ir
taikytas procedūras, skirtas konflikto situacijai spręsti.
Jei privalomas vidaus konfidencialumas, gali būti būtina imtis prevencinių priemonių, kad
informacija būtų neprieinama kitiems partneriams ir darbuotojams, tam gali būti naudojamos
ugniasienės, fizinės, asmeninės, bylų ir informacinės apsaugos priemonės; specifiniai
neatskleidimo susitarimai, atskyrimas ar bylų užrakinimas, ar priėjimo prie informacijos
panaikinimas. Kai taikomos tokios priemonės, visi susiję partneriai ir darbuotojai be išimties
turi gerbti jas ir jų laikytis. Tačiau paprastai reikia vengti tokių situacijų, kurios apima tokias
priemones.
Jei partneriai ar darbuotojai nėra įsitikinę savo atsakomybe dėl konflikto ar potencialaus
konflikto vertinimo, siūloma suorganizuoti diskusiją su personalu, kuris nedalyvauja užduotyje,
ši diskusija turi būti skirta pagalbos dėl vertinimo prašymui. Jei konflikto situacija yra
reikšminga ir ypatingai jautri, ji turi būti perduota EV peržiūrai.
Jei partneriai ar darbuotojai sužino, kad kiti partneriai ar darbuotojai (žinodami ar per
neapsižiūrėjimą) veikia situacijose, kurios prieštarauja audito įmonės politikoms ar specifiniams
sprendimams dėl užduočių (išskyrus nereikšmingus ar nepasikartojančius atvejus),
rekomenduojama, kad apie tai būtų nedelsiant pranešta EV. Tais atvejais, kai šis dalykas nėra
tinkamai išsprendžiamas, apie tai turi būti informuotas VP.
2.3 Konfidencialumas
Visi partneriai ir darbuotojai turi saugoti ir neatskleisti nė vieno kliento konfidencialios
informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia, ir ją saugoti pagal tai numatančius įstatymus
ir priežiūros tarnybų, TBF Etikos kodekso 140 skirsnio, audito įmonės politikos ir specifinių
kliento instrukcijų ar susitarimų reikalavimus.
Užduoties metu surinkta kliento informacija ir visa asmeninė informacija turi būti naudojama
arba atskleidžiama tik tuo tikslu, kuriuo ji buvo renkama.
Asmeninė ir kliento informacija turi būtų saugoma pagal audito įmonės priėjimo ir saugojimo
politiką. Dokumentai turi būti laikomi byloje tiek laiko, kiek yra būtina siekiant atitikti
profesinius, priežiūros ar teisinius reikalavimus.
Audito įmonės politika nustato reikalavimus, kad asmeninė ir kliento informacija būtų kaip
įmanoma tikslesnė, užbaigta ir atnaujinta.
Audito įmonės politika leidžia informuoti to prašančius asmenis ar klientus apie asmeninės
informacijos ar specifinės lygiavertės verslo informacijos buvimą, naudojimą ir atskleidimą, bei
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leistų suteikti priėjimą prie tokios informacijos (jei tai laikoma tinkama). Ši informacija
nebūtinai apima darbo dokumentus, kurie yra audito įmonės nuosavybė.
2.3.1 Konfidencialumas – audito įmonė
Audito įmonė privalo įgyvendinti savo teisinius, profesinius ir pagrįstus pasitikėjimu
įsipareigojimus dėl privatumo nustatymo (jei taikytina) ir TBF Etikos kodekso 140 skirsnio.
Šie reikalavimai apima valstybės, kurioje audito įmonė veikia, privatumo įstatymus, o taip pat
gali apimti visų kitų valstybių, kuriose audito įmonė teikia savo paslaugas, privatumo įstatymus.
Audito įmonė atitiks šiuos įsipareigojimus žemiau išdėstytais būdais.
Audito įmonė paskiria EV, kuris tampa visiškai atsakingu už audito įmonės kontroliuojamos
asmeninės informacijos apsaugos įgyvendinimą, laikymąsi ir taikymą bei kliento
konfidencialumą. EV turi visus įgaliojimus spręsti privatumo ir kliento konfidencialumo
situacijas.
Audito įmonė informuoja apie savo politikas ir suteikia priėjimą prie informacijos dėl gairių,
taisyklių ir interpretacijos, naudodamasi kokybės kontrolės vadovu, kitais audito įmonės
dokumentais (tokiais kaip mokomoji medžiaga), ir elektroniniais dokumentais tam, kad mokytų
visus partnerius ir darbuotojus apie privatumo ir kliento konfidencialumo reikalavimus ir
problemas.
Audito įmonės politikoje nustatyti reikalavimai įprastai ūkio šakoje naudojamoms
technologijoms, įskaitant ugniasienes, techninę įrangą ir programinę įrangą, taip pat duomenų
perdavimo ir saugojimo procedūras, kurios skirtos laikyti, kataloguoti ir atstatyti elektroninę
informaciją, bei saugoti šią informaciją nuo neleistino jos naudojimo ar netinkamo naudojimo
(iš vidaus ir išorės) (jei taikytina).
Audito įmonės politikoje nustatyti reikalavimai vidaus ir išorės duomenų klonavimo bylų laikymo
ir saugojimo procedūroms bei patalpoms, kuriose saugoma, laikoma, kataloguojama ir
atstatoma bylų informacija, ir informacijos saugojimui nuo neleistino jos naudojimo ar
netinkamo naudojimo (iš vidaus ir išorės).
Audito įmonė taip pat nustato reikalavimus, kad visas į darbą priimamas personalas pasirašytų
konfidencialumo deklaraciją, kurią vėliau pasirašinėtų kiekvienais metais, šį dokumentas turi
būti saugomas byloje. Tikimasi, kad visas personalas būtų nuodugniai susipažinęs su audito
įmonės politikos pareiškimu dėl konfidencialumo, ir kad jo laikytųsi. Šio supratimo pripažinimas
yra parašas ant audito įmonės konfidencialumo susitarimo.
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3. Santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimas ir tęsimas
3.1 Prisiėmimas ir tęsimas
Audito įmonė ir jos partneriai bei darbuotojai prisiima naujas užduotis ar tęsia esamas užduotis ir
santykius su klientu tik po to, kai užduoties partneris, remdamasis (tikėtinos) užduoties grupės
atliktu peržiūros procesu, patvirtino užduoties prisiėmimą ir tęsimą pagal audito įmonės politikas
ir procedūras.
3.1.1 Prisiėmimas ir tęsimas – audito įmonė
Audito įmonė naudoja įdiegtas procedūras, kurios yra skirtos audito įmonei suteikti pakankamą
užtikrinimą, kad ji nustatė ir įvertino potencialius rizikos, kuri yra susijusi su santykiais su
klientu ar konkrečia užduotimi, šaltinius.
Kiekvienai vykdomai užduočiai privaloma atlikti dokumentuotą kliento tęsimo peržiūrą ir
nustatyti, ar yra tinkama ir toliau teikti paslaugas klientui pagal ankstesnį susitarimą bei
planuoti tęsti užduotį. Peržiūros procesas taip pat turi apimti rotacijos reikalavimų įvertinimą.
Užduoties partneris turi patvirtinti ir pasirašyti sprendimą prisiimti ar tęsti užduotį.
Jei po užduoties prisiėmimo ir planavimo etapo pabaigos buvo nustatyta reikšminga rizika,
susijusi su klientu ar užduotimi, šis klausimas turi būti aptariamas su VP. Formalus VP
patvirtinimas turi būti privalomas, ir audito įmonė turi dokumentuoti, kaip šios problemos buvo
išspręstos. Jei šie dalykai yra susiję su etikos klausimais, EV taip pat turi patvirtinti.
Partneris turi nepatvirtinti naujo užduoties kliento ar esamo kliento tęsimo, jei egzistuoja aukšto
lygio rizika (susijusi su etika, nepriklausomumu, interesų konfliktu, finansais, kliento atitikimu
TFAS ar bendradarbiavimu su klientu, siekiant atitikti TAS ir taip toliau), be rašytinio kito
partnerio pritarimo.
Jei po užduoties prisiėmimo ar tęsimo, audito įmonė gauna informacijos, dėl kurios, jei ji būtų
buvusi žinoma anksčiau, audito įmonė būtų atsisakiusi užduoties, audito įmonė turi apsvarstyti,
ar tęsti užduotį, ir įprastai turi kreiptis teisinės pagalbos dėl savo pozicijos ir galimybių, kad
galėtų atitikti visus profesinius, priežiūros ir teisinius reikalavimus.
Įterpkite papildomas audito įmonės politikas ar prisiėmimo kriterijus. Vadovo 3.2
skyriuje rasite gaires.

3.2 Pasiūlymai naujiems klientams
Galimo kliento įvertinimas ir patvirtinimas turi būti atliekami anksčiau nei išsiunčiamas
pasiūlymas klientui.
Kiekvienam naujam užduoties klientui, turi būti atliekamas peržiūros procesas, ir šis procesas
turi būti dokumentuojamas prieš tai, kai audito įmonė prisiima užduotį. Šis procesas apima su
klientu siejamos rizikos vertinimą.
Audito įmonė, priimdama sprendimą dėl to, ar svarstyti pasiūlymą naujam klientui, pateikia
paklausimą dėl personalo ar trečiųjų šalių. Audito įmonė taip pat gali atlikti bendrą paiešką,
pavyzdžiui, naudoti visą žiniątinklyje esančią informaciją.
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Kai sprendimas priimti naują klientą yra priimtas, audito įmonė turi atitikti susijusius etikos
reikalavimus (tokius kaip bendravimą su ankstesne analogiškas paslaugas teikusia audito įmone,
jei toks reikalavimas yra numatytas organizacijos narės etikos kodekse) ir parengti audito sutartį
naujam klientui, kad jis ją pasirašytų.
3.3 Santykių su klientais nutraukimas
Audito įmonė turi apibrėžtą procesą, kuris turi būti įgyvendinamas, kai nustatoma, kad būtina
nutraukti užduotį. Šis procesas apima profesinių, priežiūros ir teisinių reikalavimų bei privalomų
ataskaitų, kurios turi būti teikiamos, įvertinimą.
Partneris turi susitikti su kliento vadovybe ir su už valdymą atsakingais asmenimis, aptarti faktus
ir aplinkybes, kuriuos sąlygoja nutraukimą.
Audito įmonė turi dokumentuoti reikšmingus dalykus, kurie sąlygoja nutraukimą, įskaitant
konsultacijų rezultatus, priimtas išvadas ir šių išvadų pagrindą.
Jei pagal audito įmonei taikytinus profesinius, priežiūros ar teisinius reikalavimus, audito įmonė
privalo tęsti užduotį, šio tęsimo priežastys turi būti dokumentuotos, įskaitant konsultavimosi su
konsultantais teisės klausimais apsvarstymą.
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4. Žmogiškieji ištekliai
Audito įmonė pripažįsta ŽIAA vertę ir įgaliojimus visais su žmogiškaisiais ištekliais susijusiais
klausimais. ŽIAA yra atsakingas už:
•

žmogiškųjų išteklių politikos įgyvendinimą;

•

reikiamų politikos pokyčių, kurie atsiranda dėl pokyčių su darbo teise susijusiuose
įstatymuose ir teisės aktuose, nustatymą, ir audito įmonės išlikimą konkurencinga darbo
rinkoje;

•

gairių pateikimą ir konsultavimą su žmogiškaisiais ištekliais susijusiais klausimais;

•

rezultatų vertinimo sistemų įgyvendinimą;

•

specifinių veiksmų ar procedūrų, tinkamų konkrečiomis aplinkybėmis (t.y.: drausminių
nuobaudų, įdarbinimo atvejais) rekomendavimą, to pageidaujant;

•

vidinio profesinio tobulėjimo planavimą;

•

personalo bylų administravimą (įskaitant metines nepriklausomumo deklaracijas,
konfidencialumo patvirtinimus, tęstinio profesinio ugdymo ataskaitas); ir

•

darbuotojų adaptacijos audito įmonėje medžiagos parengimą ir pristatymą.

4.1 Darbuotojų priėmimas į darbą ir jų išlaikymas
Siekiant užtikrinti, kad kliento poreikius atitiktų reikiami audito įmonės turimi gebėjimai ir
kompetencijos, VP ir ŽIAA turi atlikti profesinių paslaugų reikalavimų vertinimus. Tai įprastai
apima detalų užduoties reikalavimų lūkesčių planą (kiekvienų kalendorinių metų laikotarpyje),
tam, kad nustatytų kritinius laikotarpius ir potencialius išteklių trūkumus.
Priimdamas darbuotojus į darbą, ŽIAA naudoja dabartines priemones, pokalbius ir
dokumentavimo procesus, kurie apima akademinių ir profesinių pasiekimų patvirtinimą bei
rekomendacijų patikrinimą.
Įterpkite papildomas audito įmonės darbuotojų prisiėmimo politikas ar procedūras.
Vadovo 4.2 skyriuje rasite gaires.

Audito įmonė nustato reikalavimus, kad visam naujam personalui būtų pateikta adaptacijos
audito įmonėje medžiaga, kai tik tai tampa būtina po jų įdarbinimo. Darbuotojų adaptacijos
audito įmonėje medžiaga apima audito įmonės politikų ir procedūrų rinkinio kopiją. Visam
naujam personalui taikomas [įrašykite laikotarpio trukmę] trukmės bandomasis laikotarpis.
Audito įmonė siekia nustatyti galimybes personalo asmeninei karjerai, siekiant, kad audito
įmonė išlaikytų kompetentingus profesionalus ir suteiktų audito įmonei stabilumą bei nuolatinį
augimą.
Audito įmonė periodiškai peržiūri priėmimo į darbą programų efektyvumą ir įvertina savo
dabartinių išteklių poreikį, siekiant nustatyti, ar yra būtina šių programų peržiūra.
4.2 Tęstinis profesinis ugdymas
Partneriai ir darbuotojai privalo įgyvendinti minimalius tęstinio profesinio ugdymo reikalavimus,
kaip nustatyta [įrašykite vietinės jurisdikcijos ar organizacijos narės reikalavimus] (pagal TBF
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7-ąjį Tarptautinį mokymo standartą (TMS) „Tęstinis profesinis ugdymas: Mokymosi visą
gyvenimą programa ir profesinės kompetencijos tęstinis ugdymas“, kuriame nustatoma, kad TBF
organizacijos narės įgyvendina tęstinio profesinio ugdymo (TPU) reikalavimus kaip neatskiriamą
buhalterių profesionalų tęstinės narystės dalį, ir 8-ąjį TMS „Audito profesionalų kompetencijos
reikalavimai“, kuris nustato audito profesionalų kompetencijų reikalavimus, ir TBF organizacijos
narės, pasitelkdamos politikas ir procedūras, turi užtikrinti, kad jų nariai atitiktų šiuos
reikalavimus. Įvairiose jurisdikcijose papildomų tęstinių profesinių reikalavimų galima tikėtis iš
organizacijų narių ar priežiūros institucijų).
Dalyvavimą išorės profesinio ugdymo kursuose turi patvirtinti ŽIAA.
Už savo profesinio ugdymo įrašų (ir, jei taikytina, atitikimo audito įmonės gairėms)
administravimą yra atsakingi partneriai ir darbuotojai. VP ar ŽIAA kiekvienais metais surenka
ir peržiūri šiuos kiekvieno partnerio ir darbuotojo įrašus.
4.3 Užduoties grupių paskyrimas
Taikydama politikas ir procedūras, audito įmonė užtikrina atitinkamų partnerių ir darbuotojų
(individualiai ir kolegialiai) paskyrimą kiekvienai užduočiai. Užduoties partnerio atsakomybės
yra aiškiai aprašytos šiame vadove ir audito įmonės užduoties šablonuose. Užduoties partneris,
pasikonsultavęs su VP, planuoja partnerių ir darbuotojų paskyrimus. Užduoties partneris taip pat
yra atsakingas už užtikrinimą, kad asmenys yra paskirti, ir kad užduoties grupė apskritai turi
būtinas kompetencijas, kad atliktų užduotį pagal profesinius standartus ir audito įmonės kokybės
kontrolės sistemą.
Kliento vadovybė ir kitos šalys, atsakingos už audito įmonės valdymą, turi būti informuotos apie
užduoties partnerio tapatybę ir vaidmenį.
Audito įmonė yra atsakinga už užtikrinimą, kad kiekvienai užtikrinimo užduočiai paskirtas
užduoties partneris turėtų būtinas kompetencijas ir pakankamai laiko, kad prisiimtų bendrą
atsakomybę už užduoties atlikimą pagal profesinius standartus ir taikomus priežiūros bei
teisinius reikalavimus.
Užduoties partneris taip pat planuoja, kad jaunesnieji bei vyresnieji personalo atstovai
apmokytų mažiau patyrusius darbuotojus.
Priimant sprendimą dėl tinkamo personalo paskyrimo užduočiai, ypatingas dėmesys turi būti
skiriamas ryšių su klientu tęstinumui, subalansuotam su rotacijos reikalavimais, siekiant
užtikrinti atitinkamą užduoties atlikimą bei galimybę užduoties grupei.
VP prisiima visišką atsakomybę ir įgaliojimus už visus užduoties planavimo klausimus, ir yra
galutinis arbitras sprendžiant su žmogiškaisiais ištekliais ir kitų išteklių konfliktais susijusius
klausimus.
4.4 Kokybės kontrolės politikų taikymas (drausminės nuobaudos)
Įmonės kokybės kontrolės sistema reikalauja daugiau nei efektyvios stebėsenos. Taikymo
procesas yra pagrindinis, ir apima pasekmes ir koregavimo procedūras dėl nesilaikymo,
neapsižiūrėjimų ir reikiamo atidumo bei dėmesio trūkumo, neleistino elgesio ir apgavystės.
VP yra bendrai atsakingas už audito įmonės drausminių nuobaudų taikymo procesą.
Koregavimo veiksmai nustatomi ir administruojami ne autokratiniu būdu, o konsultuojantis.
Koregavimo veiksmai priklauso nuo konkrečių aplinkybių.
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Negalima toleruoti rimtų, sąmoningų ir pasikartojančių įmonės politikos bei profesinių taisyklių
pažeidimų ar neapsižiūrėjimų. Turi būti atliekami atitinkami veiksmai, kurių tikslas – koreguoti
partnerio ar darbuotojo elgesį ar nutraukti šio asmens ryšius su įmone.
Įterpkite papildomas įmonės politikas ar procedūras, kurios bus taikomos nuobaudų
atveju. Vadovo 4.5 skyriuje rasite gaires.

4.5 Paskatinimo atitikimas
Audito įmonės kokybės kontrolės politikų atitikimas turi būti periodiškai vertinamas ir
nagrinėjamas specifinio ir bendro konkrečių partnerių ir darbuotojų vertinimo metu, bei nuolat
organizuojamos asmeninės peržiūros metu.
Turi būti nustatyti atitinkami svertiniai rodikliai darbo rezultatų bendro vertinimo ir darbo
užmokesčio lygių, priedų, paaukštinimo, karjeros plėtros ir įgaliojimų audito įmonėje nustatymo
metu.
Periodiškai atliekamų veiklos aptarimų forma ir turinys yra aprašyti audito įmonės politikoje.
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5. Užduočių rezultatai
Įdiegtomis politikomis ir procedūromis, bei kokybės kontrolės sistema audito įmonė reikalauja,
kad užduotys būtų atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus priežiūros bei teisinius
reikalavimus.
Bendros audito įmonės sistemos yra skirtos suteikti pakankamą užtikrinimą, kad audito įmonė ir
jos partneriai bei darbuotojai adekvačiai ir tinkamai planuoja, prižiūri ir peržiūri užduotis, ir
pateikia užduoties ataskaitas, kurios yra tinkamos konkrečiomis aplinkybėmis.
Siekdama nuosekliai ir pagal profesinius standartus ir priežiūros bei teisinius reikalavimus
palengvinti partnerio ir darbuotojų užduoties rezultatus, audito įmonė suteikia darbo dokumentų
šablonus, skirtus dokumentuoti kliento užduoties procesą. Šie šablonai, kaip reikalaujama, yra
atnaujinami tam, kad atspindėtų visus pokyčius profesiniuose standartuose. Darbuotojai naudoja
šiuos šablonus pagrindinių faktų, rizikos ir įvertinimo, susijusio su kiekvienos užduoties
prisiėmimu ar tęsimu, dokumentavimui. Darbuotojai yra skatinami priimti profesinius
sprendimus, modifikuojant šiuos šablonus, siekiant užtikrinti, kad šie kiekvienos užduoties
klausimai yra tinkamai dokumentuoti ir įvertinti pagal profesinius standartus ir audito įmonės
politikas.
Audito įmonėje taip pat yra prieinamos tyrimų priemonės ir nuorodų medžiaga; kokybės
kontrolės sistema, kaip yra aprašyta šiame vadove; atitinkama ūkio šakoje naudojama
programinė įranga ir techninė įranga, įskaitant duomenų ir priėjimo prie sistemos apsaugą ir
gaires; mokymo ir švietimo politikas ir programas, įskaitant paramą siekiant atitikti [nurodykite
taikomą jurisdikciją] tęstinio profesinio ugdymo reikalavimus.
Atlikdami bet kokią užduotį, visi partneriai ir darbuotojai privalo:
•

laikytis ir taikyti audito įmonės planavimo, priežiūros ir peržiūros politikas;

•

naudoti (modifikavus, jei taikytina)audito įmonės šablonus bylų rengimui, dokumentams ir
susirašinėjimui, taip pat programinę įrangą, tyrimų priemones ir užduočiai tinkamų
procedūrų pasirašymą ir paskelbimą;

•

laikytis ir taikyti audito įmonės ir profesinės etikos politikas;

•

profesionaliai ir pagal audito įmonės standartus atlikti darbą su reikiamu atidumu ir
dėmesiu;

•

pakankamai ir tinkamai dokumentuoti savo darbą, analizes, konsultacijas ir išvadas;

•

atlikti darbą objektyviai ir nepriklausomai, laiku ir efektyviai bei organizuotai,
sistemingai, užbaigtai ir įskaitomai dokumentuoti darbą;

•

užtikrinti, kad tinkamai pasikonsultavus dėl sudėtingų ar ginčytinų dalykų, visuose darbo
dokumentuose, bylų dokumentuose ir atmintinėse yra pažymėtas jų sudarytojas, juose yra
įtrauktos nuorodos, įrašyta data;

•

užtikrinti, kad atitinkamas bendravimas su klientu, atstovavimas, peržiūros ir
įsipareigojimai yra aiškiai įdiegti ir dokumentuoti; ir

•

užtikrinti, kad užduoties ataskaita atspindi atliktus darbus ir nustatytą tikslą, ir yra
išleidžiama iš karto po to, kai darbas su išore yra atliktas.
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5.1 Užduoties partnerio vaidmuo
Užduoties partneris yra atsakingas už užduoties ataskaitos pasirašymą. Būdamas užduoties
grupės lyderiu, šis asmuo yra atsakingas už:
•

bendrą kiekvienos užduoties, kuriai yra paskirtas užduoties partneriu, kokybę;

•

išvados dėl nepriklausomumo nuo kliento reikalavimų laikymosi suformulavimą, ir tai
atliekant – informacijos, būtinos siekiant nustatyti grėsmes nepriklausomumui, surinkimą,
veiksmų, siekiant pašalinti ar iki priimtino lygio sumažinti šias grėsmes taikant atitinkamas
apsaugos priemones, atlikimą ir užtikrinimą, kad atitinkami dokumentai yra paruošti;

•

užtikrinimą, kad atitinkamos procedūros dėl santykių su klientais prisiėmimo ir tęsimo
buvo taikomos, ir kad dėl jų priimtos išvados yra tinkamos, bei kad atitinkami dokumentai
yra paruošti;

•

neatidėliotiną audito įmonės informavimą apie bet kokią surinktą informaciją, dėl kurios
audito įmonė būtų atsisakiusi užduoties, jei ši informacija būtų buvusi žinoma anksčiau,
tam, kad audito įmonė ir užduoties partneris galėtų imtis būtinų veiksmų;

•

užtikrinimą, kad užduoties grupė bendrai turi atitinkamus gebėjimus, kompetenciją ir laiko
atlikti užduotį pagal profesinius standartus ir priežiūros bei teisinius reikalavimus;

•

priežiūrą ir/arba užduoties atlikimą pagal profesinius standartus ir priežiūros bei teisinius
reikalavimus ir užtikrinimą, kad išleista užduoties ataskaita yra tinkama konkrečiomis
aplinkybėmis;

•

pagrindinių kliento vadovybės narių ir už valdymą atsakingų asmenų informavimą apie
savo, kaip užduoties partnerio, tapatybę ir vaidmenį;

•

dokumentų peržiūros ir aptarimų su užduoties grupe metu užtikrinimą, kad buvo surinkta
pakankamų tinkamų įrodymų, kurie patvirtina pasiektas išvadas ir išleistą užduoties
ataskaitą;

•

atsakomybės už užduoties grupę tinkamai konsultuojantis (audito įmonėje ir išorėje)
sudėtingais ar ginčytinais klausimais prisiėmimą; ir

•

nustatymą, kada pagal profesinius standartus ir audito įmonės politiką turi būti paskirtas
užduoties KKPAA; sudėtingų klausimų, kurie kyla užduoties metu, aptarimą ir nustatymą
kartu su užduoties KKPAA užduoties kokybės kontrolės peržiūros metu ir datos ataskaitoje
neįrašymą tol, kol peržiūra neatlikta.

5.2 Konsultacijos
Audito įmonė skatina užduoties grupės konsultacijas bei konsultacijas reikšmingais klausimais
su kitais darbuotojais, bei, suteikus leidimą, konsultacijas audito įmonės išorėje. Vidaus
konsultacijose naudojama audito įmonės kolektyvinė patirtis ir techninė patirtis (arba audito
įmonės disponuojama patirtis) tam, kad būtų sumažinta klaidų rizika ir pagerinta užduoties
rezultatų kokybė. Aplinka, kurioje skatinamos konsultacijos, pagerina partnerio ar darbuotojų
mokymosi ir ugdymo procesą ir sustiprina audito įmonės kolektyvinės informacijos bazę,
kokybės kontrolės sistemą ir profesinius gebėjimus.
Visais reikšmingais, sudėtingais ar ginčytinais planavimo metu nustatytais klausimais, ar
užduoties klausimais, audito įmonės partneris turi konsultuotis su kitais partneriais ir
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darbuotojais, kurie turi tinkamos patirties, žinių, kompetencijos ir įgaliojimų. Esant galimybei,
visi audito įmonės profesionalai turi padėti vienas kitam, sprendžiant problemiškus klausimus ir
priimant išvadas dėl jų.
Audito įmonė turi užtikrinti, kad joje dirbtų pakankamai įgudęs personalas, būtų finansinių ir
informacinių išteklių, kuriais naudojantis būtų galima tinkamai vykdyti vidaus ar išorės
konsultacijas.
Kai siekiama vidaus konsultacijų ir svarstomas klausimas yra vertinamas kaip reikšmingas,
užduoties grupės narys turi dokumentuoti konsultacijas ir jų rezultatus. Kai yra privalomos išorės
konsultacijos ir joms leidimą suteikia užduoties partneris ar VP, ši situacija turi būti formaliai
dokumentuojama. Išorės eksperto nuomonė ar pozicija turi būti taip dokumentuojama, kad bylos
skaitytojai galėtų suprasti visą konsultacijų pobūdžio apimtį, išorės eksperto kvalifikacijas ir
susijusias kompetencijas, bei rekomenduojamų veiksmų seką.
Išorės ekspertui turi būti pateikti visi susiję faktai, kad jis galėtų pateikti išsamų patarimą.
Kreipiantis patarimo, nėra tinkama neatskleisti faktų ar nukreipti informaciją taip, kad būtų
gautas atitinkamas norimas rezultatas. Išorės ekspertas turi būti nepriklausomas nuo kliento, jis
neturi patirti interesų konflikto, jam turi būti būdingi aukšti objektyvumo standartai.
Išorės eksperto patarimai įprastai yra įgyvendinami kaip ginčytino klausimo sprendimai ar dalis
šių sprendimų. Jei jo patarimai nėra įgyvendinami arba jie reikšmingai skiriasi nuo išvados, turi
būti pateiktas paaiškinimo dokumentas, kuriame aptariamos įvertintos priežastys ir alternatyvos,
bei (arba nuorodos į) konsultacijos įrašai, kuriuos pateikia užduoties partneris.
Jei naudojamasi daugiau nei vieno konsultanto paslaugomis, prie darbo dokumentų turi būti
pateikta bendrų aptarimų ar nuomonių spektro, ar galimybių santrauka. Taip pat turi būti
dokumentuota galutinė(-s) priimta(-os) pozicija(-os) ir jos(-ų) priežastis.
Visose išorės konsultacijose būtina laikytis teisės į privatumą ir kliento konfidencialumo
reikalavimų. Gali būti būtina kreiptis teisinės pagalbos dėl šių ar kitų klausimų, susijusių su
etika, profesiniu elgesiu ar priežiūros ir teisiniais klausimais.
5.3Nuomonių skirtumai
Audito įmonė ir jos partneriai bei darbuotojai turi atlikti visus būtinus veiksmus pagal audito
įmonės ir profesinius standartus, kad adekvačiai nustatytų, įvertintų, dokumentuotų ir išspręstų
nuomonių skirtumus, kurie kyla įvairiomis aplinkybėmis.
Visi partneriai ir darbuotojai, padėdami, pagelbėdami ar pateikdami laiku nepriešišką bet kokių
ginčų ar nuomonių skirtumo sprendimą, turi siekti būti objektyvūs, sąžiningi, atviri ir racionalūs.
Visos ginčo ar nuomonių skirtumo šalys turi siekti išspręsti šį klausimą laiku, profesionaliai,
garbingai ir mandagiai aptarimų metu, atliekant tyrimą ar konsultuojantis su kitu(-ais)
asmeniu(-imis).
Jei klausimas negali būti išspręstas arba egzistuoja neapibrėžtumas dėl to, kokių veiksmų derėtų
imtis, paprastai šalys turėtų nukreipti šį klausimą vyresniam užduoties grupės nariui arba
užduoties partneriui.
Jei klausimas yra susijęs su profesiniu neapsižiūrėjimu ar audito įmonės administravimo
praktikos klausimu, jį (pageidautina, užduoties partneris) turi nukreipti už šią sritį atsakingam
partneriui. Užduoties partneris turi įvertinti šį klausimą ir, pasikonsultavęs su kitomis šalimis,
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turi priimti sprendimą, kaip jį išspręsti. Tuomet partneris turi informuoti šalis apie sprendimą ir
šio sprendimo priežastis.
Jei ginčas ar nuomonių skirtumai išlieka, arba vienas ar keli susiję darbuotojai nėra patenkinti
partnerio sprendimu(-ais), šis (-ie) asmuo(-ys) turi vertinti, ar klausimas yra pakankamai susijęs
su kokybės kontrole, ar jo pasekmės gali būti pakankamos, kad šis klausimas tiesiogiai būtų
pateiktas užduoties partneriui ar VP.
Garbingai ir atstovaujant tikruosius visuomenės, kliento, audito įmonės ir bendradarbių
interesus, visi partneriai ir darbuotojai yra apsaugoti nuo bet kokių bausmių, karjeros
apribojimų ar baudimų už tai, kad atkreipė dėmesį į teisėtą ir reikšmingą reikalo esmę.
Partneriai ir darbuotojai turi suprasti, kad klausimo vertinimas už užduoties grupės ribų ar
užduoties partnerio lygmens yra rimtas dalykas, kurio reikšmė neturi būti nuvertinta, kadangi,
tikėtina, kad toks vertinimas iš partnerio pareikalaus pakankamai laiko. Informavimas apie tokį
klausimą gali vykti žodžiu, jei klausimas yra itin jautrus ar konfidencialus (nors praktikoje
žodinis informavimas nėra skatintinas), arba raštu.
VP turi įvertinti šį klausimą ir, jei nustatoma, kad jis yra reikšmingas ir to nusipelno, turi
pasikonsultuoti su kitais partneriais ir informuoti susijusias šalis apie audito įmonės sprendimą.
Visais atvejais, užduoties metu vykdytų konsultacijų apimtis ir lygis, bei iš jų sekančios išvados
turi būti dokumentuojamos.
Jei asmuo vis tiek nėra patenkintas klausimo išsprendimu, ir audito įmonėje nėra į ką kreiptis
pagalbos, toks asmuo turi įvertinti klausimo svarbą bei jo ar jos profesinius įsipareigojimus ir
poziciją, bei darbo audito įmonėje tęsimo klausimą.
Ginčai ar nuomonių skirtumai turi būti dokumentuojami taip pat kaip konsultacijos dėl visų su
užduotimi susijusių klausimų. Visais atvejais užduoties ataskaitos data turi būti ne ankstesnė nei
klausimo išsprendimo data.
Rašytiniuose partnerystės susitarimuose turi būti nurodomas ginčų sprendimo būdas ir
partnerystės nutraukimo politika, kuri turi būti taikoma, kai nesutarimo neįmanoma išspręsti
draugiškai.
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5.4 Užduoties kokybės kontrolės peržiūra (UKKP)
Visos užduotys turi būti įvertintos pagal audito įmonės nustatytus kriterijus (žr. žemiau), siekiant
nustatyti, ar UKKP turi būti atliekama. Šis įvertinimas turėtų būti atliekamas naujų santykių su
klientu atveju, prieš tai, kai yra priimama užduotis, ir santykių su klientu tęsimo atveju,
užduoties planavimo etape.
Audito įmonės politikoje turi būti nustatytas reikalavimas, kad užduoties partneris, jo ar jos
nuomone, tinkamai išspręstų visus UKKP nustatytus klausimus, prieš įrašant datą užduoties
ataskaitoje.
UKKP yra būtina prieš bet kokių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje,finansinių ataskaitų audito išvadų datos įrašymą. Visais kitais atvejais, kai
atliekama UKKP, užduoties ataskaita turi būti datuojama ne anksčiau nei atliekama UKKP.
Kriterijai, pagal kuriuos UKKP yra būtina
Pateikite privalomų kriterijų sąrašą, kuris yra nustatytas įmonės politikoje. Kiekviena
įmonė turi nustatyti savo UKKP kriterijus. Vadovo 5.6 skyriuje rasite gaires.

5.4.1

Užduoties kokybės kontrolės peržiūros pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis

Prieš UKKP užduoties partneris turi peržiūrėti bylą ir visus nustatytus klausimus. Sprendimas
atlikti UKKP, net jei užduotis atitinka kriterijus, ir UKKP apimtis priklauso nuo užduoties
sudėtingumo bei susijusios rizikos. UKKP nesumenkina užduoties partnerio atsakomybės už
užduotį.
UKKP mažiausiai turi apimti:
•

reikšmingų aspektų aptarimus su užduoties partneriu;

•

finansinių ataskaitų ar kitos dalyko informacijos, ir siūlomos ataskaitos peržiūrą;

•

vertinimus, ar siūloma ataskaita yra tinkama konkrečiomis aplinkybėmis; ir

•

atrinktų darbo dokumentų bylos dokumentų, susijusių su reikšmingais sprendimais,
kuriuos užduoties grupė atliko, ir priimtomis išvadomis, peržiūrą.

Audito įmonė KKPAA turi naudoti standartizuotus užduoties kokybės kontrolės kontrolinius
klausimynus tam, kad atliktų peržiūrą ir pateiktų tinkamus tokios peržiūros dokumentus.
Įmonėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, (ir kitoms įmonėms,
kurios yra numatytos audito įmonės politikoje) UKKP taip pat turi apsvarstyti:
•

užduoties grupės vertinimą dėl audito įmonės nepriklausomumo, susijusio su konkrečia
užduotimi, į;

•

tai, ar buvo kreiptasi atitinkamų konsultacijų dėl dalykų, kurie yra susiję su nuomonių
skirtumais ar kitais sudėtingais ar ginčytinais dalykas, ir šių konsultacijų išvadas; ir

•

tai, ar peržiūrai atrinkti dokumentai atspindi atliktą darbą, susijusį su atliktais reikšmingais
sprendimais ir priimtomis išvadomis.
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KKPAA turi dalyvauti nuo pradinio užduoties proceso etapo tam, kad galėtų laiku peržiūrėti
visus reikšmingus klausimus, kurie kyla užduoties metu. Reikia įvertinti dalies peržiūros
atlikimą, kaip užduoties progresą.
Mažesnėms užduotims ar užduotims, kurios yra mažiau rizikingos ar sudėtingos, su KKPAA turi
būti konsultuojamasi bent tada, kai planavimas yra atliktas tam, kad būtų skirta pakankamai
laiko pritaikyti užduoties požiūrį pagal UKKP vertinimus ir pasiūlymus.
Užduoties partneris turi numatyti [įrašykite atitinkamą dienų skaičių pagal audito įmonės
politiką] minimalaus darbo dienų skaičiaus nuo pradinio užduoties proceso etapo datos skyrimą
pradinei peržiūrai, iš kurių dvi dienas audito įmonė gali skirti galutinei peržiūrai atlikti.
Didesnėms, sudėtingesnėms užduotims skiriamas laikas bus atitinkamai ilgesnis.
Užduoties ataskaitos data neturi būti ankstesnė nei užduoties kokybės kontrolės peržiūra.
5.4.2

Užduoties kokybės kontrolės peržiūras atliekantis asmuo (KKPAA)

Audito įmonė yra atsakinga už KKPAA paskyrimo užduočiai kriterijų ir šio asmens teisės būti
paskirtam nustatymą.
Audito įmonė VP paskyrė atsakingu už šiuos įsipareigojimus, įskaitant partnerių ir darbuotojų
skyrimą UKKP ir nustatymą tų užduočių, kurioms jie gali būti paskirti.
KKPAA turi būti objektyvus ir nepriklausomas, jis turi turėti pakankamai mokymosi patirties,
techninės patirties ir įgaliojimų, bei gebėjimų, ir laiko atlikti jam paskirtą vaidmenį. Kandidatui
dažnai taikomos savybės, kurios yra tinkamos šiam vaidmeniui, apima ypatingas technines
dabartinių apskaitos ir užtikrinimo standartų žinias ir plačią patirtį, kurią šis asmuo turi
demonstruoti aukščiausiu lygiu.
KKPAA negali būti užduoties grupės narys ir negali tiesiogiai ar netiesiogiai peržiūrėti savo
paties ar pačios darbo, ar priimti svarbių sprendimų dėl užduoties rezultatų.
Skatintinos kvalifikuotų profesionalų, kurie atlieka UKKP funkciją, diskusijos, ir tai nėra
neįprasta praktika, kad užduoties grupė konsultuotųsi su KKPAA užduoties metu. Dėl to KKPAA,
objektyvumas paprastai neturėtų nukentėti, kadangi užduoties partneris (o ne KKPAA) priima
galutinius sprendimus, ir klausimas nėra pernelyg reikšmingas. Šis procesas sudaro sąlygas
nuomonių skirtumo nebuvimui vėliau, užduoties atlikimo metu.
Jei KKPAA objektyvumui po konsultacijos dėl konkretaus dalyko iškyla grėsmė, audito įmonė
turi paskirti pakaitinį KKPAA.
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6. Stebėsena
Kokybės kontrolės politikos ir procedūros yra pagrindinė audito įmonės vidaus kontrolės
sistemos dalis. Stebėsena pirmiausia susideda iš šios kontrolės sistemos suvokimo ir nustatymo
(pokalbių metu, atliekant nuoseklios peržiūros testus ir bylų patikrinimą), ar, ir kiek ši kontrolės
sistema veikia efektyviai. Ji taip pat apima rekomendacijų, kaip pagerinti sistemą, pateikimą,
ypač, jei yra nustatyti trūkumai, arba, jei pasikeitė profesiniai standartai ir praktika.
Audito įmonė pasitiki kiekvienu partneriu ir darbuotoju, kad jie visais lygmenimis stebės ir
taikys kokybę, etiką ir profesinius bei audito įmonės standartus. Ši stebėsena turi būti būdinga
kiekvienam profesinio darbo aspektui. Partneriai ir darbuotojai, kurie priima sprendimus ar
prižiūri kitų darbą, prisiima didesnę atsakomybę.
Audito įmonė taip pat turi įvertinti visą įmanomą grįžtamąjį ryšį iš [įrašykite susijusios
profesinės asociacijos ar institucijos pavadinimą] praktikos patikrinimų ir licenzijos rėžimo.
Tačiau tai nepakeičia įmonės vidaus stebėsenos programos.
Apsaugos priemonės, kurios veikia kaip audito įmonės stebėsenos mechanizmai, apima:
•

vidaus ir išorės ugdymą ir mokymų programas;

•

reikalavimus, kad partneriai ir darbuotojai žinotų, suprastų ir taikytų audito įmonės
politikas ir procedūras, skirtas užduočių peržiūroms, kokybės kontrolės peržiūroms ir
užduoties partnerio patvirtinimams;

•

politikos pareiškimą, kuriuo partneriai ir darbuotojai informuojami neatskleisti jokios
užduoties finansinių ataskaitų informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai suteikiami visi tam
būtini patvirtinimai;

•

audito įmonės standartinės užduoties atlikimą ir kontrolės sistemos taikymą, kuris pabrėžia
reikiamus patvirtinimus ir leidimus pagal užduoties tipą, funkciją ir atsakingą asmenį;

•

užduoties partnerio ir KKPAA instruktavimą apie tai, kad jie nuolat turi stebėti
atitinkamus patvirtinimus; ir

•

Visų partnerių ir darbuotojų instruktavimą apie tai, kad jie turi pateikti patarimus
atitinkamam vyresniajam audito įmonės personalui, kai pastebi reikšmingus ar mažesnius,
tačiau pasikartojančius audito įmonės politikų ar protokolų pažeidimus.

Audito įmonė turi suvokti poreikį patikrinti kokybės kontrolės sistemą naujausių pasikeitimų
atžvilgiu ir periodiškai atlikti kontrolės testus, taikydama formalią stebėseną užduoties bylos
lygyje, siekiant užtikrinti, kad kontrolės mechanizmai veikia efektyviai ir nėra tyčia apsunkinti
arba taikomi ne taip griežtai, kaip turėtų būti taikomi.
Nuo kiekvienos audito įmonės išteklių lygio patikrinimo metu ir nuo jos gebėjimo efektyviai
taikyti programą priklauso, ar ji priims sprendimą sudaryti sutartį su nepriklausoma šalimi, ar
pati diegs vidaus stebėsenos sistemą bei kokios bus jos sąlygos. Šį sprendimą kiekvieno
patikrinimo etapo metu, paprastai po konsultacijų su visais partneriais, priima VP.
6.1 Stebėsenos programa
Atsakomybė už kokybės kontrolės politikų ir procedūrų taikymo stebėseną yra atskirta nuo
bendros atsakomybės už kokybės kontrolę. Stebėsenos programos tikslas yra padėti audito
įmonei įgyti pakankamo užtikrinimo, kad jos politikos ir procedūros, susijusios su kokybės
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kontrolės sistema, yra tinkamos ir veikia efektyviai. Ši programa taip pat yra skirta padėti
užtikrinti atitikimą praktikos ir priežiūros peržiūros reikalavimams.
Sistema buvo sukurta taip, kad suteiktų audito įmonei pakankamo užtikrinimo, kad reikšmingi ir
patvirtinantys politikos ir kokybės kontrolės pažeidimai, tikėtina, kad neįvyks arba nebus
neidentifikuoti. Užduoties grupės nariai arba KKPAA kiekvienos užduoties atveju negali atlikti
stebėsenos tai pačiai bylai.
Visi partneriai ir darbuotojai turi bendradarbiauti su stebėseną atliekančiu asmeniu, tuo pačiu
pripažindami, kad šis asmuo yra būtina kokybės kontrolės sistemos dalis. Partnerių ir vadovų
parama procesui ir stebėseną atliekančio asmens pastebėjimų ir gautų duomenų įgyvendinimas
yra ypatingai svarbūs. Nepritarimas, nesilaikymas ar neatsižvelgimas į stebėseną atliekančio
asmens duomenis turi būti sprendžiamas audito įmonės ginčų sprendimų proceso metu.
Audito įmonė turi atlikti atrinktų individualių užduočių, kurios gali būti atrinktos be išankstinio
užduoties grupės informavimo, stebėseną. Nors siektina atrinkti vieną ar daugiau kiekvieno
partnerio kiekvieno patikrinimo metu atliktų ir išleistų užduočių, audito įmonė gali nuspręsti
patikrinti atitinkamą užduočių skaičių kiekvienais metais, jei ji užtikrina, kad kiekvieno partnerio
bylos yra atrenkamos bent vieną kartą per laikotarpį.
6.2 Patikrinimo procedūros
Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos stebėsena vyksta periodiškai. Individualių užduočių
atranka patikrinimui yra atliekama kiekvienais metais, o kiekvieno partnerio bylos yra
patikrinamos kiekvieno patikrinimo metu.
Tarp dviejų patikrinimo etapų negali būti ilgesnės nei trejų metų pertraukos.
Stebėseną atliekantis asmuo įvertins ankstesnės stebėsenos rezultatus, konkretiems partneriams ir
darbuotojams suteiktų įgaliojimų pobūdį ir apimtį, audito įmonės praktikos pobūdį ir
sudėtingumą ir specifinę riziką, kuri yra susijusi su audito įmonės klientu, planuojant
patikrinimą.
Audito įmonė informuos stebėseną atliekantį asmenį, kad paruoštų atitinkamus patikrinimų
dokumentus, kurie apims:
•

profesinių standartų ir taikomų priežiūros bei teisinių reikalavimų laikymosi įvertinimą;

•

kokybės kontrolės sistemos elementų įvertinimo rezultatus;

•

įvertinimą, ar audito įmonė tinkamai taikė kokybės kontrolės politikas ir procedūras;

•

profesinių standartų ir taikomų priežiūros bei teisinių reikalavimų laikymosi įvertinimą;

•

įvertinimą, ar užduoties ataskaita yra tinkama konkrečiomis aplinkybėmis;

•

trūkumų, jų poveikio nustatymą ir sprendimą, ar tolimesni veiksmai yra būtini, detaliai
aprašant šiuos veiksmus; ir

•

rezultatų ir pasiektų išvadų (kurias pateikė audito įmonė) santrauką, ir koregavimo
veiksmų ar reikalingų pokyčių rekomendacijas.

Užduoties partneriai (kartu su kitu atitinkamu personalu) turi susitikti, kad peržiūrėtų ataskaitą ir
priimtų sprendimą dėl koregavimo veiksmų ir/arba sistemos, vaidmenų ir atsakomybės pokyčių,
drausminių nuobaudų, pripažinimo ir kitų nustatytų klausimų.
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Visi partneriai ir darbuotojai kiekvienais metais turi būti informuoti apie stebėsenos proceso
rezultatus, įskaitant detalų stebėsenos proceso aprašymą ir audito įmonės bendro atitikimo ir
efektyvumo išvadas.
6.3 Stebėsenos rezultatų ataskaita
Atlikęs kasmetinį kokybės kontrolės sistemos įvertinimą, stebėseną atliekantis asmuo turi
informuoti VP, užduoties partnerius ir kitą susijusį personalą apie stebėsenos rezultatus. Ši
ataskaita turi apimti detalų atliktų stebėsenos procedūrų aprašymą ir išvadas, kurios yra
padarytos po peržiūros. Jei buvo nustatyti sistemingi, pasikartojantys ar reikšmingi trūkumai,
ataskaitoje turi būti pateikiami veiksmai, kurie yra skirti pašalinti šiems trūkumams.
Audito įmonė informuos stebėseną atliekantį asmenį, kad paruoštų ataskaitą, kuri mažiausiai turi
apimti:
•

atliktų stebėsenos procedūrų aprašymą;

•

stebėsenos procedūrų metu priimtas išvadas; ir

•

jei taikytina, sisteminių, pasikartojančių ar kitų reikšmingų trūkumų ir šiems trūkumams
pašalinti rekomenduojamų veiksmų aprašymą.

6.4 Įvertinimas, informavimas ir trūkumų taisymas
Audito įmonė turi reaguoti į visus stebėseną atlikusio asmens nustatytus ir į ataskaitą įtrauktus
trūkumus. Audito įmonė turi nuspręsti, ar šie trūkumai parodo struktūrines kokybės kontrolės
sistemos ydas, ar konkretaus partnerio ar darbuotojo nesilaikymą.
Struktūrinės ydos, kurias atskleidžia trūkumai, gali sąlygoti kokybės kontrolės ar dokumentų
sistemos pokyčius. Stebėseną atliekantis asmuo turi informuoti partnerius ar darbuotojus, kurie
yra atsakingi už kokybės kontrolę ar dokumentų sistemą, apie šiuos pokyčius tam, kad galėtų
būti atliktos korekcijos.
Audito įmonė turi atsakingai įvertinti reikšmingus trūkumus ir taikyti profesinius standartus ir
priežiūros bei teisinius reikalavimus, jei paaiškėja, kad audito įmonė išleido netinkamą užduoties
ataskaitą arba, kad užduoties ataskaitos dalykas apima iškraipymą ar netikslumą. Tokiomis
aplinkybėmis, audito įmonė taip pat turi svartyti kreipimąsi teisinės pagalbos.
Jei nustatoma kad trūkumai yra sisteminiai ar pasikartojantys, nedelsiant turi būti atliekami
koregavimo veiksmai. Daugeliu atvejų, trūkumams, susijusiems su nepriklausomumu ir interesų
konfliktu, bus būtini neatidėliotini koregavimo veiksmai.
ŽIAA turi peržiūrėti nustatytus trūkumus tam, kad galėtų nustatyti, ar kursai ar papildomas
apmokymas galėtų efektyviai padėti sprendžiant kai kuriuos su trūkumais susijusius klausimus.
6.4.1

Nesilaikymas

Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos nesilaikymas yra svarbus dalykas, ypač, jei partneris
ar darbuotojas sąmoningai atsisako laikytis audito įmonės politikos.
Kadangi kokybės kontrolės sistema yra skirta apginti viešąjį interesą, audito įmonė turi skaidriai
ir griežtai reaguoti į sąmoningą nesilaikymą. Sąmoningas nesilaikymas bus sprendžiamas
įvairiais būdais, įskaitant rezultatų gerinimo plano sukūrimą, rezultatų peržiūras, ir galimybių
paaukštinti ar padidinti kompensavimą įvertinimą, bei darbo santykių nutraukimą.
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Tam tikromis aplinkybėmis, partneriams ir darbuotojams, kurie patiria sunkumų, siekdami
atitikti kokybės kontrolės sistemą, gali būti būtina taikyti laikiną neapsižiūrėjimų rėžimą. Tai
galėtų apimti reikalavimus kitam partneriui atlikti jų atlikto darbo peržiūrą ar įpareigoti
stebėseną atliekantį asmenį vertinti darbą prieš tai, kai išleidžiama užduoties ataskaita. Taip pat
galima sugriežtinti šių partnerių ar darbuotojų atliekamo darbo tipus, pavyzdžiui, laikinai ar
nuolat apriboti jų dalyvavimą didesnių įmonių užduotyse.
6.5 Nusiskundimai ir kaltinimai
Audito įmonėje pripažįstama VP atsakomybė už visus su nusiskundimais ir kaltinimais susijusius
klausimus.
Nusiskundimai ir kaltinimai, ypač tie, kurie yra susiję su nesėkmingu reikiamo atidumo principo
taikymu kliento veikloje, ar bet kokiais kitais profesinių ar teisinių įsipareigojimų pažeidimais
tarpusavyje ar klientų atžvilgiu, yra svarbūs dalykai. VP turi rimtai svarstyti audito įmonės
draudimo bendrovės informavimą ir/arba kreipimąsi teisinės pagalbos. Jei iškyla
neapibrėžtumų, jis ar ji turi konsultuotis su kitais partneriais ar kitais patikimais kolegomis
profesionalais.
Visi iš klientų ar kitos trečiosios šalies gauti nusiskundimai turi būti atsakyti per trumpiausią
įmanomą laikotarpį, patvirtinant, kad šis dalykas bus išspręstas, bei paaiškinant, kad po
atitinkamo tyrimo bus pateiktas atsakymas.
Audito įmonėje taikoma aiškiai nustatyta politika bei atitinkamos procedūros, kurios suteikia
aiškumo dėl procedūrų, kurias būtina taikyti, jei atsiranda nusiskundimas ar kaltinimas.
Šio proceso rezultatai bus dokumentuojami, kartu pridedant atsakymą į nusiskundimą ar
kaltinimą.
Tokių klausimų tyrimas yra VP atsakomybė, ji gali būti deleguota kompetentingiems ir
patyrusiems partneriams ar darbuotojams, kurie nėra susiję su kaltinimu ar nusiskundimu.
Šis procesas užtikrina, kad visi darbuotojai nesijaus suvaržyti dėl susirūpinimų pareiškimo,
nesibaiminant atsakomųjų priemonių.
Įterpkite papildomas audito įmonės politikas ar procedūras, kurios gali aprašyti tokiomis
aplinkybėmis taikytiną procesą. Vadovo 6.6 skyriuje rasite gaires.
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7. Dokumentavimas
7.1 Audito įmonės politikų ir procedūrų dokumentavimas
Audito įmonė sukuria tokias politikas ir procedūras, kurios nustato, kiek ir kokios apimties
dokumentų yra privaloma visoms užduotims ir bendram audito įmonės naudojimui (kaip
nustatyta audito įmonės gide/užduočių šablonuose). Audito įmonė taip pat sukuria politikas ir
procedūras, kurios reikalauja, kad atitinkami dokumentai pateiktų kiekvieno kokybės kontrolės
sistemos elemento veikimo įrodymų.
Šios politikos užtikrina, kad šie dokumentai yra pakankami ir tinkami, siekiant įrodyti:
•

atitikimą kiekvienam įmonės kokybės kontrolės sistemos elementui; ir

•

kiekvienos išleistos ataskaitos patvirtinimą pagal profesinius ir audito įmonės standartus, ir
priežiūros bei teisinius reikalavimus, kartu su įrodymais, kad UKKP buvo atlikta ataskaitos
datą ar anksčiau (jei taikytina).

7.2 Užduoties dokumentavimas
Audito įmonės politikoje turi būti nustatyta, kad užduoties dokumentai turi apimti:
Įterpkite minimalius užduoties dokumentų reikalavimus. Vadovo 7.3 skyriuje rasite
gaires.

Audito įmonės politika galutinių užduoties bylų sudarymui laiku suteikia [įrašykite dienų
skaičių] dienų. Jei to paties dalyko informacijai yra išleidžiamos dvi ar daugiau ataskaitų, audito
įmonės politikoje turi būti nurodyta, kad užduoties bylų sudarymui skiriamas toks laikas, kad
kiekviena ataskaita yra traktuojama kaip atskira užduotis.
Visi dokumentai turi būti saugomi [nustatykite saugojimo laikotarpį, jis paprastai būna ne
trumpesnis nei penkeri metai nuo auditoriaus išvados datos arba, jei grupės auditoriaus
išvados data vėlesnė, nuo grupės auditoriaus išvados datos] laikotarpį, kuris yra pakankamas,
kad būtų galima atlikti stebėsenos procedūras, siekiant įvertinti, kaip audito įmonė atitinka savo
vidaus kontrolės sistemą, bei audito įmonės poreikius, kurių reikalaujama pagal profesinius
standartus, įstatymus ar teisės aktus.
7.3 Užduoties kokybės kontrolės peržiūros dokumentavimas
Kiekvienas partneris ar darbuotojas, kuris veikia kaip KKPAA, turi užpildyti standartizuotus
audito įmonės UKKP kontrolinius klausimynus tam, kad pateiktų dokumentus, kad peržiūra
buvo atlikta. Tai turi apimti patvirtinimą ir patvirtinančius įrodymus, arba nuorodas į jas, kurios
patvirtina, kad:
•

tinkamai kvalifikuoti partneriai ir darbuotojai atliko UKKP reikalaujamas procedūras;

•

peržiūra buvo atlikta užduoties ataskaitos data ar anksčiau;

•

UKKP proceso metu buvo padarytos išvados; ir

•

KKPAA nepastebėjo jokių neišspręstų dalykų, dėl kurių jis ar ji manytų, kad užduotis
nebuvo atlikta pagal profesinius standartus ir taikomus priežiūros bei teisinius
reikalavimus.
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7.4 Bylos pasiekiamumas ir jos saugojimas
Audito įmonė turi nustatytas politikas ir procedūras, kurios yra skirtos užtikrinti užduoties
dokumentų konfidencialumą, saugų laikymą, sąžiningumą, pasiekiamumą ir saugojimą.
Šios politikos apima įvairių saugojimo reikalavimų, nustatomų pagal įstatus ir taisykles, siekiant
užtikrinti, kad užduoties dokumentai yra saugomi laikotarpį, kuris yra pakankamas, kad atitiktų
audito įmonės poreikius, nustatymą.
Visi darbo dokumentai, ataskaitos ir kiti audito įmonės parengti dokumentai, įskaitant kliento
parengtas lenteles, yra konfidencialūs ir turi būti saugomi nuo neteisėto pasiekimo.
Užduoties partneris ar VP turi patvirtinti visus išorės prašymus peržriūrėti darbo dokumentus, ir
nė vienas dokumentas neturi būti išleidžiamas tol, kol nebus gautas toks patvirtinimas.
Darbo dokumentai neturi būti pasiekiami trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai:
•

klientas raštu patvirtino tokį savo leidimą;

•

egzistuoja profesinė pareiga atskleisti šią informaciją;

•

teisinis ar teismo procesas reikalauja šios atskleistos informacijos atskleidimo; arba

•

atskleistos informacijos reikalauja įstatymai ar teisės aktai.

Išskyrus tuos atvejus, kai draudžiama įstatymais, audito įmonė turi informuoti ir gauti rašytinį
patvirtinimą iš kliento, prieš pateikdama darbo dokumentus peržiūrai. Patvirtinimo raštas turi
būti gautas po to, kai gaunamas prašymas peržiūrėti bylas iš tikėtino pirkėjo, investuotojo ar
skolintojo. Turi būti kreipiamasi teisinės pagalbos, jei klientas neleidžia atskleisti būtinos
informacijos.
Bylinėjimosi ar galimo bylinėjimosi atveju, arba teisinio ar administracinio teismo proceso
metu, darbo dokumentai neturi būti pateikiami be audito įmonės patarėjų teisės klausimais
sutikimo.
Audito įmonės politikoje nustatyta, kiek metų kiekvienas iš šių bylų tipų turi būti saugomas:
Nuolatinės bylos

[metų skaičius]

Su mokesčiais susijusios bylos

[metų skaičius]

Finansinės ataskaitos ir išvados

[metų skaičius]

Metiniai ar periodiniai darbo dokumentai

[metų skaičius]

Susirašinėjimas

[metų skaičius]

Minimalus ankstesnio kliento darbo dokumentų ir bylų saugojimo laikotarpis turi būti [metų
skaičius].
Turi būti pasiekiamas saugomas nuolatinis visų bylų, kurios yra saugomos ne audito įmonėje,
registras ir kiekvienai archyvinei dėžei turi būtų suteiktas pavadinimas, kad būtų galima lengvai
identifikuoti ir atlikti paiešką. Už biuro administravimą atsakingas partneris turi tvirtinti bylų
naikinimą ir saugoti nuolatinį sunaikintos medžiagos registrą.
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