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Siūloma

Reglamentavimo keitimo
priežastys (1/2)
• Auditorių vaidmuo ir audito kokybės trūkumai
pasaulinės finansų krizės metu
• Per didelio pažinimo grėsmė
• Skepticizmo trūkumas audito metu
• Ne audito paslaugų teikimas audito klientams

• Lūkesčių spraga tarp audito paslaugų užsakovų
ir vartotojų
• Per mažai bendravimo tarp auditorių ir priežiūros
institucijų
• Auditorių išvados forma neatitinka vartotojų lūkesčių

• Dideli barjerai įžengti į listinguojamų ir kitų
didelių VIĮ audito rinką
• Koncentracija (oligopolija)
• Mažesnių audito įmonių diskriminacija

• “Per didelis, kad žlugtų” fenomenas audito
rinkoje

Reglamentavimo keitimo
priežastys (2/2)
• Audito priežiūros sistemos nepriklausomumo
trūkumas:
• Periodiniai auditorių tikrinimai daugelyje VN
neatliekami nepriklausomos institucijos
• Praktikuojantys auditoriai dalyvauja viešosios audito
priežiūros sistemoje

• Nepakankamai koordinuoti priežiūros
institucijų veiksmai:
• Audito tinklų pan-europinės priežiūros trūkumas
• Nevienodos priežiūros taisyklės ir sankcijų sistema

• Neharmonizuota reguliavimo sistema:
• Audito paslaugų teikimas kitose šalyse ribojamas
• ES nėra bendrų audito standartų
• Neatsižvelgiama į MVĮ ypatumus
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Audito direktyva
Direktyvos taikymo apimties pakeitimas
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• Praplečiama Audito direktyvos apimtis (taikoma visiems
auditams)
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• Viešojo intereso įmonių (VIĮ) auditas ir jo priežiūra išimami
iš direktyvos apimties (jų reglamentavimas perkeliamas į
reglamentą)

Audito direktyva
Priemonės, didinančios konkurenciją audito rinkoje
(papildymas 3a str., pakeistas 14 str.)

Priemonėmis lengvinančios paslaugų teikimą kitose Europos
Sąjungos valstybėse narėse (ES VN) – “ES pasas”:
• Audito įmonė bus automatiškai pripažįstama kitoje ES VN,
jei
pagrindinis
partneris
patvirtintas
toje
VN
(kompetentingos institucijos keisis informacija apie
registraciją)
• Auditorius iš kitos VN turi išlaikyti tinkamumo testą (buvo
ir ankstesnėje direktyvoje) arba 3 metus “adaptuotis” toje
VN (VN sprendžia, ar konkrečiu atveju turi būti taikomas
adaptacijos laikotarpis ar tinkamumo testas).
• Kompetentingos institucijos bendradarbiauja per Europos
audito priežiūros įstaigų komitetą (CEAOB) siekdamos
adaptacijos laikotarpio ir tinkamumo testo reikalavimų
konvergencijos.

Audito direktyva
Priemonės, didinančios konkurenciją audito rinkoje
(37 str. ir 38 str. pakeitimas)

Priemonės draudžiančiomis riboti audituojamų subjektų teisę
pasirinkti auditorių ar audito įmones:

Bet kokia sutarties nuostata, kuria apribojama audituojamo
subjekto visuotinio akcininkų arba narių susirinkimo
pasirinkimo galimybė skirti auditorių ar audito įmonę, yra
draudžiama aba niekinė.
VIĮ audito atveju, leidžiama kreiptis į nacionalinį teismą su
ieškiniu dėl auditoriaus ar audito įmonės atleidimo:
• akcininkams (kuriems priklauso 5 % arba daugiau balsavimo
teisių ar akcinio kapitalo);
• kitiems audituojamų subjektų organams (jei yra nustatyti
nacionalinėje teisėje);
• kompetentingoms institucijoms.

Audito direktyva
Pakeitimai susiję su auditorių ir audito įmonių profesine etika
(21 str., 22 str. pakeitimai)

Įtvirtintas profesinio skepticizmo principas
Nepriklausomumo reikalavimai (griežtesni, išsamesni, numatantys
konkrečius atvejus, kada neturėtų būti atliekamas auditas) (1):
•Numatyta, kad ne tik auditorius arba audito įmonė, tačiau ir bet kuris
fizinis asmuo, galintis daryti tiesioginį ar netiesioginį poveikį audito
rezultatams, turi būti nepriklausomi nuo audituojamo subjekto ir
nedalyvauti audituojamam subjektui priimant sprendimus.
• Numatyta, kad asmenys ir įmonės, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant
auditą ir su jais artimai susiję asmenys nedalyvautų atliekant
konkretaus audituojamo subjekto auditą arba kitaip nedarytų įtakos
šio audito rezultatams, jei jie:
turi audituojamo subjekto finansinių priemonių;
turi bet kurio su audituojamu subjektu susijusio subjekto finansinių
priemonių, kurių turėjimas nuosavybės teise gali sukelti interesų konfliktą
arba paprastai gali būti manoma, kad jį sukels;
3) su tuo audituojamu subjektu turėjo darbo, verslo arba kitų ryšių, kurie gali
sukelti interesų konfliktą arba paprastai gali būti manoma, kad jį sukels.
1)
2)

Audito direktyva
Pakeitimai susiję su auditorių ir audito įmonių profesine etika
(21 str., 22 str. pakeitimai)

Nepriklausomumo reikalavimai (2):
•
Numatyti draudimai asmenims ir įmonėms, kurie tiesiogiai
dalyvauja atliekant auditą ir su jais artimai susijusiems asmenims:
1) turėti ar gauti materialios ir tiesioginės naudos iš jokios finansinės
priemonės, kurią išleido, garantuoja arba kitaip remia bet kuris
audituojamas subjektas, arba dalyvauti kuriame nors sandoryje dėl
bet kurios finansinės priemonės;
2) priimti piniginių ar nepiniginių dovanų arba paslaugų.
•Numatyta auditoriaus arba audito įmonės pareiga įvertinti visus
esamus ar neseniai buvusius interesus ar santykius, jei audituojamą
subjektą įsigyja kitas subjektas arba jei jis susijungia su kitu subjektu
ar įsigyja kitą subjektą.
•Numatyta, kad ne vėliau kaip per 3 mėnesius auditorius arba audito
įmonė imasi visų veiksmų interesams ar santykiams, kurie kelia grėsmę
jų nepriklausomumui, nutraukti, ir, kai įmanoma, imasi apsaugos
priemonių siekiant sumažinti bet kokią grėsmę jų nepriklausomumui.

Audito direktyva
Pakeitimai susiję su auditorių ir audito įmonių profesine etika
(papildymas 22a str.)

Nepriklausomumo reikalavimai (3):
Auditorius arba pagrindinis audito partneris, kuris atlieka auditą
audito įmonės vardu, nepasibaigus 1 metų, o VIĮ audito atveju – 2 metų
laikotarpiui nuo to laiko, kai jis netenka įgaliojimų:
1) negali užimti pagrindinių vadovaujamų pareigų audituojamame
subjekte;
2) negali tapti audituojamo subjekto audito komiteto ar organo, kuris
vykdo analogiškas funkcijas, nariu;
3) negali tapti nevykdomuoju audituojamo subjekto administracinio
arba priežiūros organo nariu.
Kiti auditą atliekantys auditoriai, negali užimti minėtų pareigų
anksčiau nei praėjus bent 1 metams nuo to laiko, kai jie tiesiogiai
dalyvavo atliekant teisės aktų nustatytą auditą.

Audito direktyva
Pakeitimai nustatantys reikalavimus audito įmonės organizacinei struktūrai
(papildymas 24a str.)

Reikalavimai audito įmonės organizacinei struktūrai:
•užtikrintas auditoriaus nepriklausomumas nuo galimos įtakos ir
objektyvumas;
•patikimos administracinės ir finansinės apskaitos procedūros,
vidaus kontrolės mechanizmai;
•veiksmingos rizikos vertinimo procedūros bei informacijos
tvarkymo sistemų kontrolė ir apsauga;
•užtikrinta, kad svarbios audito funkcijos nebūtų perkamos iš
trečiųjų šalių tokiu būdu, kuris pakenktų darbo kokybei;
•numatyta politika ir procedūros audito atlikimui, darbuotojų
mokymui, jų darbo priežiūrai bei peržiūrai ir audito bylos
sudarymui;
• įdiegta vidaus kokybės kontrolės sistema, už kurią atsakingas asmuo
atitinka auditoriui keliamus reikalavimus;
•įdiegtos sistemos, ištekliai ir procedūros užtikrinančios audito veiklos
tęstinumą ir reguliarumą;
•įdiegta tvarka, skirta spręsti ir registruoti incidentus;
• taikoma atlyginimų politika, užtikrinanti audito kokybę;
•vykdoma įdiegtų sistemų ir vidaus kontrolės mechanizmų stebėsena.

Audito direktyva
Pakeitimai nustatantys reikalavimus audito įmonės organizacinei struktūrai
(papildymas 24a str.)

Reikalavimai audito įmonės organizacinei struktūrai:
Vykdant reikalavimus, susijusius su minėtomis pareigomis, atsižvelgiama
auditoriaus ar audito įmonės veiklos mastą ir sudėtingumą.
Auditorius arba audito įmonė turi sugebėti įrodyti kompetentingai
institucijai, kad ši politika ir procedūros, kurios skirtos atitikčiai užtikrinti,
yra tinkamos atsižvelgiant į auditoriaus arba audito įmonės veiklos mastą ir
sudėtingumą.

Audito direktyva
Audito komiteto vaidmens stiprinimas
(X skyriaus pakeitimai)

Reikalavimai Audito komiteto sudėčiai :
Audito komitetas sudaromas iš VIĮ administracinio organo
nevykdomųjų narių ir (arba) priežiūros organo narių, ir (arba) iš
audituojamo subjekto visuotinio akcininkų susirinkimo (arba
lygiaverčio organo) paskirtų narių (ne nauja nuostata).
•Dauguma komiteto narių turi būti nepriklausomi nuo audituojamo
subjekto (nauja nuostata, buvo reikalavimas tik vienam nariui būti
nepriklausomam).
•Vienas komiteto narys turi būti kompetentingas apskaitos ir (arba)
audito klausimais (sena nuostata).
•Visi komiteto nariai turi turėti reikiamą kompetenciją audituojamo
subjekto veiklos sektoriuje (nauja nuostata).
•Audito komiteto pirmininką skiria jo nariai arba audituojamo
subjekto priežiūros organas ir jis yra nepriklausomas nuo audituojamo
subjekto (nauja nuostata).
•Valstybės narės gali reikalauti, kad audito komiteto pirmininkas
kasmet būtų renkamas audituojamo subjekto visuotinio akcininkų
susirinkimo (nauja nuostata).

Audito direktyva
Audito komiteto vaidmens stiprinimas
(X skyriaus pakeitimai)

Audito komiteto funkcijos
Detaliau reglamentuotos šios funkcijos:
•stebi finansinės atskaitomybės procesą ir teikia rekomendacijas,
pasiūlymus jo sąžiningumui užtikrinti;
•stebi įmonės vidaus kontrolės, rizikos valdymo sistemų, vidaus audito
veiksmingumą;
•stebi auditą, visų jo rezultatus, atsižvelgdamas į kompetentingos
institucijos nustatytus faktus ir padarytas išvadas tikrinimų metu;
•peržiūri ir stebi auditą atliekančių auditorių ar audito įmonių
nepriklausomumą (ypač ne audito paslaugas).
Numatytos naujos funkcijos:
•informuoja audituojamo subjekto administracinį ar priežiūros organą
apie audito rezultatus ir jo vaidmenį užtikrinant finansinės
atskaitomybės sąžiningumą;
•atsako už teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba
audito įmonės atrankos procedūrą.

Audito direktyva
Numatyti audito atlikimo reikalavimai
(papildymas 25a str., pakeistas 26 str.)

Reikalavimai audito apimčiai ir atlikimui:
•Auditas neapima užtikrinimo dėl audituojamo subjekto gyvybingumo ateityje
ar to, kaip veiksmingai ir efektyviai buvo ar bus tvarkomi subjekto reikalai.
•Visi direktyvoje numatyti auditai atliekami pagal TAS, kuriuos priima
Europos Komisija.
•Kai VN reikalauja, kad būtų atliktas mažųjų įmonių auditas, ji gali nustatyti,
kad TAS taikomi proporcingai tų įmonių veiklos mastui ir sudėtingumui.

•Valstybės narės gali nustatyti papildomų audito procedūrų arba reikalavimų tik:
1) jei tos audito procedūros arba reikalavimai yra reikalingi, kad būtų
įgyvendinti nacionaliniai teisiniai reikalavimai, susiję su audito apimtimi;
2) ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant padidinti finansinių ataskaitų
patikimumą ir kokybę.

Audito direktyva
Numatyti audito atlikimo reikalavimai
(papildymas 22b str.)

Prieš sutinkant atlikti arba tęsiant auditą, auditorius arba audito įmonė
turi įvertinti ir dokumentuose užfiksuoti:
• ar jie atitinka šios direktyvos nepriklausomumo reikalavimus;
• ar esama grėsmių jų nepriklausomumui, taip pat taikytinas apsaugos
priemones toms grėsmėms sumažinti;
• ar jie turi kompetentingų darbuotojų, laiko ir išteklių, kad tinkamai
atliktų auditą;
• ar audito įmonės atveju pagrindinis audito partneris VN, kurioje
reikalaujama atlikti auditą, yra patvirtintas toje VN.

Audito direktyva
Numatyti audito atlikimo reikalavimai
(papildymas 24b str.)

Reikalavimai darbo organizavimui:
•Kai auditą atlieka audito įmonė, ji turi paskirti bent vieną pagrindinį
audito partnerį.
•Pagrindinio audito partnerio paskyrimo kriterijai: audito kokybės
užtikrinimas, nepriklausomumas ir kompetencija.
•Pagrindinis audito partneris aktyviai dalyvauja atliekant auditą.
•Audito įmonė jam suteikia pakankamai išteklių ir darbuotojų, turinčių
reikiamą kompetenciją ir gebėjimų, kad galėtų tinkamai atlikti savo
pareigas.
•Auditą atliekantis auditorius tam skiria pakankamai laiko ir paskirsto
pakankamai išteklių, kad tinkamai atliktų savo pareigas.

Audito direktyva
Numatyti audito atlikimo reikalavimai
(papildymas 24b str.)

Duomenų saugojimo reikalavimai:
Auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė sudaro kiekvieno audito
bylą.
Joje saugomi visi duomenys ir dokumentai, kurie turi svarbos
pagrindžiant audito išvadą ir atliekant atitikties šiai direktyvai bei
kitiems taikytiniems teisiniams reikalavimams stebėseną.
Audito byla užbaigiama ne vėliau kaip praėjus 60 dienų nuo audito
išvados pasirašymo dienos.

Audito direktyva
Numatyti audito atlikimo reikalavimai
(papildymas 24b str.)

Turi būti saugomi duomenys apie:

•visus raštu pateiktus skundus dėl teisės aktų nustatyto audito atlikimo;
•direktyvos ir reglamento nuostatų pažeidimą (mažareikšmių pažeidimų
gali būti atleidžiama nuo šios pareigos);
•kilusius padarinius, bei priemones, kurių buvo imtasi su tais
pažeidimais susijusiems klausimams spręsti ir savo vidaus kokybės
kontrolės sistemai pakeisti (apie tokias priemones parengiama metinė
ataskaita ir paskelbiama įmonėje);
•prašymą dėl išorės ekspertų konsultacijos ir gautą konsultaciją;
•audito klientų duomenys: pavadinimas, verslo adresas ir vieta, audito
įmonės atveju – pagrindinio audito partnerio pavadinimas; už auditą
nustatytas atlygis ir už kitas paslaugas nustatytas atlygis.

Audito direktyva
Išsamesnis audito išvados reglamentavimas
(pakeistas 28 str.)

Reikalavimai audito išvadai:
Numatyti reikalavimai iš esmės atitinkantys TAS keliamus reikalavimus
+ nuomonė, ar vadovybės pranešimas atitinka tų pačių finansinių metų
finansines ataskaitas, ir ar vadovybės pranešimas buvo parengtas
laikantis taikomų teisinių reikalavimų.

+ pareiškimas, ar atsižvelgiant į audito metu gautą informaciją ir įgytą
supratimą apie įmonę bei jos aplinką, yra nustatyti reikšmingi
iškraipymai vadovybės pranešime, ir nurodomas tokių iškraipymų
pobūdis.

* VN gali nustatyti papildomų su audito išvados turiniu susijusių reikalavimų.

Audito direktyva
Išsamesnis audito išvados reglamentavimas
(pakeistas 28 str.)

Reikalavimai jungtinei audito išvadai:
Kai auditą atliko daugiau nei vienas auditorius arba audito įmonė, jie
susitaria dėl audito rezultatų ir pateikia jungtinę išvadą ir nuomonę.
Jei nesutariama, kiekvienas auditą atliekantis auditorius arba audito
įmonė pateikia savo nuomonę atskirame audito išvados punkte ir
nurodo nesutarimo priežastį.

Audito direktyva
Pranešimų apie direktyvos ir reglamento pažeidimus sistema
(papildymas 30e str.)

Reikalavimai įdiegti mechanizmus, kuriais būtų skatinama apie
direktyvos ar reglamento pažeidimus pranešti kompetentingoms
institucijoms.
Šie mechanizmai apima bent jau:
•specialias pranešimų apie pažeidimus gavimo ir tolesnių veiksmų
procedūras;
•asmens, kuris praneša apie įtariamus arba faktinius pažeidimus, ir
asmens, kuris yra įtariamas padaręs tą pažeidimą, duomenų apsaugą;
•tinkamas procedūras, kuriomis užtikrinama kaltinamo asmens teisė į
gynybą ir teisė būti išklausytam prieš priimant sprendimą dėl jo, taip
pat teisė veiksmingai apskųsti teisme dėl jo priimtą sprendimą arba
priemonę.
Audito įmonės numatyta pareiga taip pat įdiegti tinkamas procedūras,
kad jų darbuotojai įmonės viduje specialiu kanalu galėtų pranešti apie
galimus arba faktinius šios direktyvos arba reglamento pažeidimus.

Audito direktyva
Reikalavimai kokybės užtikrinimo peržiūroms
(pakeistas 29 str.)

Reikalavimai kokybės užtikrinimo peržiūroms:
•atliekamos remiantis rizikos analize;
•bent kas 6 metus privalomo audito pagal ES reikalavimus atveju;
•peržiūros turi būti proporcingos atsižvelgiant į tikrinamos audito
įmonės ar auditoriaus veiklos mastą ir sudėtingumą.
Reikalavimai kontrolieriams:
•asmeniui neleidžiama vykdyti kontrolieriaus funkcijų atliekant auditą
atliekančio auditoriaus arba audito įmonės kokybės užtikrinimo
peržiūrą tol, kol nepraėjo bent 3 metai nuo to laiko, kai tas asmuo
nustojo būti to auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės
partneriu ar darbuotoju arba kitaip susijęs su jais;
•kontrolieriai patvirtina, kad tarp jų ir auditą atliekančio auditoriaus ir
audito įmonės, kurie bus tikrinami, nėra interesų konfliktų.

Audito direktyva
Išsamesnis sankcijų reglamentavimas
(papildyta 30a straipsniu)

Kompetentingos institucijos įgaliojamos taikyti bent šias priemones ir
sankcijas:
•pranešimą, kuriuo reikalaujama, kad už pažeidimą atsakingas asmuo
nutrauktų pažeidimą ir nebandytų jo pakartoti;
•viešą trūkumo pranešimą, kuriame nurodomas atsakingas asmuo ir
pažeidimo pobūdis;
•laikiną draudimą iki 3 metų auditą atliekančiam auditoriui, audito
įmonei arba pagrindiniam audito partneriui atlikti auditą ir (arba)
pasirašyti audito išvadas;
•pareiškimą, kad audito išvada neatitinka direktyvos ar reglamento
reikalavimų;
•laikiną draudimą iki 3 metų audito įmonės nariui arba VIĮ
administraciniam arba valdymo organui vykdyti funkcijas audito
įmonėse arba VIĮ;
•administracinių piniginių sankcijų fiziniams arba juridiniams
asmenims skyrimą.

Audito direktyva
Išsamesnis sankcijų reglamentavimas
(papildyta 30b straipsniu)

Nustatant administracinių sankcijų ir priemonių rūšį ir dydį
atsižvelgiamą į:
•pažeidimo sunkumą ir trukmę;
•atsakingo asmens atsakomybės laipsnį;
•atsakingo asmens finansinį pajėgumą;
•atsakingo asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių dydžius;
•atsakingo asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį;
•ankstesnius atsakingo fizinio ar juridinio asmens pažeidimus.

*Kompetentingos institucijos gali atsižvelgti į papildomus veiksnius, jeigu tokie veiksniai
yra nustatyti nacionalinėje teisėje.

Audito direktyva
Išsamesnis sankcijų reglamentavimas
(papildyta 30c straipsniu)

Sankcijų ir priemonių skelbimas (1)
Skelbtina informacija:
Kompetentingos institucijos savo oficialioje interneto svetainėje skelbia
pagrindinę informaciją apie administracines sankcijas, įskaitant
informaciją apie:
•pažeidimo rūšį
•pažeidimo pobūdį
•fizinio arba juridinio asmens, kuriam paskirta sankcija, tapatybę.

Skelbimo laikas:
Informacija skelbiama kai pasinaudota visomis teisėmis apskųsti ar tos
teisės nustojo galioti, iškart po to, kai apie tą sprendimą informuojamas
asmuo, kuriam skirtos sankcijos.
Skelbimas institucijų oficialioje interneto svetainėje turi likti ne
trumpesnį kaip 5 metų laikotarpį po to, kai buvo pasinaudota visomis
teisėmis apskųsti arba tos teisės nustojo galioti.
*Kai valstybės narės leidžia skelbti sankcijas, kurias galima apskųsti, kompetentingos
institucijos, savo oficialioje interneto svetainėje taip pat paskelbia informaciją apie skundo
nagrinėjimo eigą ir jo rezultatus.

Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas 537/2014 dėl konkrečių
viešojo intereso įmonių teisės aktų
nustatyto audito reikalavimų

Pagrindiniai audito reglamentavimo pakeitimai
numatyti reglamente
Viešosios audito
priežiūros stiprinimas

Audito atlikimo ir
audito įmonių veiklos
reikalavimai

Rotacijos
reikalavimų pakeitimai

Išsamesnis
audito išvados
reglamentavimas
Auditorių ir audito įmonių
paskyrimo reikalavimai

Atlygio už ne audito
paslaugas ribojimai

Papildoma ataskaita
audito komitetui

Draudžiamos
ne audito paslaugos

Atlygio iš vienos
VIĮ ribojimas

VIĮ audito reglamentas
Atlygio už ne audito paslaugas ribojimai
(4 str.)

Kai auditorius arba audito įmonė audituojamai įmonei (jos patronuojančiajai
įmonei ar jos kontroliuojamosioms įmonėms) 3 ar daugiau finansinius metus iš
eilės teikia ne audito paslaugas bendra atlygio už tokias paslaugas suma
finansiniais metais gali sudaryti ne daugiau kaip 70 % paskutinius 3
finansinius metus iš eilės mokamo atlygio už audituojamos įmonės (jos
patronuojančiosios įmonės, jos kontroliuojamųjų įmonių ir tos įmonių grupės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) auditą vidurkio.
atlygis už
audito
paslaugas
100,00%

70,00%

atlygis už ne
audito
paslaugas

skaičiuojamas
3 metų atlygio
vidurkis!

*Taikant apribojimus neatsižvelgiama į nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytas
paslaugas.
**Kompetentinga institucija gali išimtiniais atvejais leisti, kad nebūtų taikomi tie
reikalavimai , bet ne ilgiau kaip 2 finansinius metus.

VIĮ audito reglamentas
Atlygio iš vienos VIĮ ribojimas
(4 str.)

Iš VIĮ kiekvienais metais per paskutinius 3 finansinius metus iš
eilės gauto atlygio bendra suma viršija 15 % auditą atliekančio
auditoriaus ar audito įmonės, ar grupės auditoriaus kiekvienais metais
per paskutinius 3 finansinius metus gauto bendro atlygio sumos, apie
tai turi būti praneša audito komitetui ir su juo aptartos grėsmės
nepriklausomumui.
bendras atlygis
100,00%

15,00%

skaičiuojamas
3 metų atlygis!

atlygis iš vienos
VIĮ

Jei ši suma ir toliau viršija 15 %, Audito komitetas sprendžia, ar
auditorius ar audito įmonė, ar grupės auditorius gali toliau atlikti
auditą papildomą laikotarpį, kuris bet kuriuo atveju negali viršyti 2
metų.

VIĮ audito reglamentas
Draudžiamos ne audito paslaugos – “Juodasis sąrašas”
(5 str.)

Auditoriui, audito įmonei, tinklo, kuriam priklauso auditorius arba
audito įmonė, nariui neleidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti
draudžiamas ne audito paslaugas audituojamai įmonei ES (jos
patronuojančiajai įmonei ar jos kontroliuojamosioms įmonėms).
Kitoms ne audito paslaugoms teikti reikalingas Audito komiteto
pritarimas.
Reglamente pateikiamas draudžiamų ne audito paslaugų sąrašas, kuris
apima mokesčių paslaugas, paslaugas susijusias su valdymo,
sprendimų priėmimo procesais, buhalterinės apskaitos tvarkymo,
vertinimo, teisines ir kt. paslaugas.
*VN gali papildyti draudžiamų ne audito paslaugų sąrašą.
**VN gali leisti teikti tam tikras mokesčių ir vertinimo paslaugas, kai tenkinamos tam
tikros sąlygos (paslaugos neturi reikšmingos įtakos ir tiesioginio poveikio audituojamoms
finansinėms ataskaitoms, tai užfiksuota dokumentuose ir papildomoje ataskaitoje Audito
komitetui, laikomasi nepriklausomumo reikalavimų).

Laikotarpis, kuriuo taikomas draudimas:
Nuo audituojamo laikotarpio pradžios iki audito išvados paskelbimo.
**Draudžiamoms vidaus kontrolės arba rizikos valdymo procedūrų, susijusių su finansinės
informacijos rengimu ir (arba) kontrole arba finansinės informacijos technologijų
sistemomis, planavimo ir diegimo paslaugoms + finansiniais metais, einančiais iškart prieš
minėtą laikotarpį.

VIĮ audito reglamentas
Auditorių ir audito įmonių paskyrimo reikalavimai
(32 str.)

Paskyrimo procedūra:
VIĮ Atranka*: kvietimas teikti pasiūlymus (neužkertamas kelias
dalyvauti įmonėms gaunančioms mažiau kaip 15% audito atlygio iš
VN VIĮ) + konkurso dokumentų parengimas (audituojamos įmonės
veikla, audito pobūdis, atrankos kriterijai)→ gautų pasiūlymų
vertinimas pagal atrankos kriterijus → VIĮ atrankos procedūros išvadų
ataskaitos parengimas → ataskaitos tvirtinimas Audito komitete
Audito komiteto rekomendacija administraciniam arba priežiūros
organui (bent dvi alternatyvos + nuomonė, kuri priimtinesnė)
Administracinio arba priežiūros organo pasiūlymas (argumentuojama,
jei nesilaikoma Audito komiteto pasiūlytos priimtinesnės alternatyvos)
VIĮ visuotiniam akcininkų susirinkimui arba nariams
VIĮ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas
*atranka neprivaloma mažosioms ir vidutinėms įmonėms pagal Direktyvos 2003/71/EB
kriterijus.
** Valstybės narės gali nuspręsti, kad VIĮ tam tikromis aplinkybėmis turi paskirti minimalų
auditą atliekančių auditorių arba audito įmonių skaičių.

VIĮ audito reglamentas
Rotacijos reikalavimų pakeitimai
(17 str.)

Privaloma audito įmonių rotacija
Auditorius ir audito įmonė turi būti paskirti bet 1 metų laikotarpiui. Jis
gali būti pratęsiamas.
Maksimalus paskyrimo laikotarpis – 10 metų
*VN gali:
•reikalauti, kad pradinis užduoties laikotarpis truktų ilgiau nei vieni metai;
•nustatyti mažesnę nei 10 metų maksimalią trukmę.

Auditorius, audito įmonė, jų tinklų narys ES kitus 4 metus neatlieka
tos pačios VIĮ audito.
Maksimalus užduoties laikotarpis (10 metų ar VN nustatytas trumpesnis) gali
būti pratęstas:
•Iki 20 metų, jei skelbiamas viešas konkursas
•Iki 24 metų, jei atliekamas jungtinis auditas ir pateikiama jungtinė audito
išvada.

VIĮ audito reglamentas
Rotacijos reikalavimų pakeitimai
(41 str.)

Privaloma audito įmonių rotacija
Pereinamojo laikotarpio nuostatos:
Jei audito paslaugos VIĮ buvo teikiamos 20 metų ir daugiau – jos
nebeteikiamos po 2020 m. birželio 17 d.
Jei audito paslaugos VIĮ buvo teikiamos 11 metų ir daugiau, bet
mažiau kaip 20 metų – jos nebeteikiamos po 2023 m. birželio 17 d.

VIĮ audito reglamentas
Rotacijos reikalavimų pakeitimai
(17 str.)

Kiti pakeitimai:
1. Pagrindinis audito partneris, atsakingas už audito atlikimą, ne vėliau
kaip praėjus 7 metams nuo jų paskyrimo datos sustabdo savo
dalyvavimą atliekant audituojamos įmonės auditą. Jis gali vėl
dalyvauti atliekant auditą praėjus ne mažiau negu 3 metams nuo jo
dalyvavimo sustabdymo.

Pagal galiojančius direktyvos reikalavimus pertraukos laikotarpis yra 2
metai (direktyvos 42 str. 2 d.)
2. Numatytas aukščiausio rango darbuotojų, dalyvaujančių atliekant
auditą, laipsniškas rotacijos mechanizmas, apimantis bent jau
auditorius.
neaiški data (pvz., dėl įmonių susijungimo, įsigijimo, struktūros pasikeitimo), nuo
kurios turi būti pradedamas skaičiuoti rotacijos terminas, tai turėtų būti pranešta
kompetentingai institucijai, kad ji nustatytų šią datą.

*Jei

VIĮ audito reglamentas
Audito atlikimo ir audito įmonių veiklos reikalavimai
(8 str.)

Užduoties kokybės kontrolės peržiūra
•Atliekama prieš pateikiant audito išvadą ir ataskaitą.
•Vykdytojas – auditorius, nedalyvaujantis atliekant peržiūrimą auditą.
•Per peržiūrą vertinami bent šie aspektai:
a) auditoriaus arba audito įmonės nepriklausomumas;
b) reikšminga rizika, kurią nustatė auditorius ar pagrindinis audito
partneris, ir priemonės, kurių jis ėmėsi, kad tinkamai valdytų tą riziką;
c) auditoriaus arba pagrindinio audito partnerio argumentacija, visų
pirma reikšmingumo ir reikšmingos rizikos pagrindimas;
d) išorės ekspertų patarimo prašymas ir to patarimo įgyvendinimas;
e) ištaisytos ir neištaisytos klaidingos finansinėse ataskaitose pateiktos
informacijos, pobūdis ir apimtis;
f) su audituojamos įmonės audito komitetu ir valdymo ir (arba)
priežiūros organais aptartos temos;
g) su kompetentingomis institucijomis, kitais trečiaisiais asmenimis
aptartos temos;
h) ar peržiūros vykdytojo iš bylos atrinkti dokumentai ir informacija
pagrindžia auditoriaus arba pagrindinio audito partnerio nuomonę,
pateiktą audito išvados ir ataskaitos projektuose.

VIĮ audito reglamentas
Audito atlikimo ir audito įmonių veiklos reikalavimai

Kiti reikalavimai:
•6 str. pasirengimas atlikti auditą (vertinamas nepriklausomumas, rotacijos
reikalavimai, VIĮ priežiūros, administracijos ir valdymo organų narių
sąžiningumas);
•7 str. pažeidimų susijusių su audituojamos VIĮ finansinėmis ataskaitomis
nustatymas (VIĮ, institucijų įgaliotų tirti tokius pažeidimus informavimas);
•12 str. auditorių ir audito įmonių bendradarbiavimas su VIĮ priežiūros
institucijomis (informavimas, kad atsisakyta pareikšti nuomonę, pareikšta
sąlyginė ar neigiama nuomonė, kyla didelių abejonių dėl VIĮ veiklos tęstinumo
ir pan. atvejais, Europos sisteminės rizikos valdyba ir CEAOB organizuoja
susitikimus su auditoriais ir audito įmonėmis atliekančiais pasaulinės
sisteminės svarbos įstaigų auditą);
•13 str. reikalavimai skaidrumo pranešimui;
•14 str. informacijos teikimas kompetentingoms institucijoms apie
audituojamų VIĮ sąrašą, iš jų gautas pajamas;
•15 str. duomenų saugojimo reikalavimai (5 metai);
•18 a str. pareiga auditoriui bendradarbiauti su ankstesniu auditoriumi
(suteikti informaciją apie VIĮ ir auditą, galimybę susipažinti su papildomomis
ataskaitomis audito komitetui bei informacija perduota kompetentingoms
institucijoms).

VIĮ audito reglamentas
Išsamesnis audito išvados reglamentavimas
(10 str.)

Reikalavimai audito išvadai:
Turi atitikti direktyvoje audito išvadai keliamus reikalavimus, be to
papildomai nurodoma/ pateikiama:
• kas samdo ir paskiria auditorių;
• kiek metų ir nuo kada nepertraukiamai VIĮ naudojasi šio
auditoriaus paslaugomis;
•įvertintos reikšmingų iškraipymų rizikos aprašymas + atsakas į tą
riziką + prireikus pastabos + prireikus nuoroda į atitinkamą
informacijos atskleidimą finansinėse ataskaitose;
• kokiu mastu per auditą, buvo galima nustatyti pažeidimus, įskaitant
apgaulę;
•patvirtinamas, kad audito nuomonė atitinka papildomą ataskaitą
audito komitetui;
•pareiškimas, kad draudžiamos ne audito paslaugos nebuvo teikiamos
ir auditorius ar audito įmonė per auditą išliko nepriklausomi;
•nurodomos visos paslaugos, kurias auditorius, audito įmonė, tinklo
narys suteikė audituojamai įmonei (jos patronuojančiajai įmonei arba
jos kontroliuojamajai įmonei) ir kurios nebuvo atskleistos metinėje
ataskaitoje arba finansinėse ataskaitose.
* VN gali nustatyti papildomų su audito išvados turiniu susijusių reikalavimų.

VIĮ audito reglamentas
Papildoma ataskaita audito komitetui
(11 str.)

Papildoma audito ataskaita Audito komitetui pateikiama ne vėliau kaip audito
išvada.

Reikalavimai ataskaitai (1):
•nepriklausomumo pareiškimas;
•kai auditą atlieka įmonė, nurodomas kiekvienas atliekant auditą
dalyvavęs pagrindinis audito partneris;
•nurodoma, jei pasinaudota kito tinklui nepriklausančio auditoriaus
ar išorės eksperto darbu, ir patvirtinama, kad buvo gautas jų
nepriklausomumo patvirtinimas;
•apibūdinamas keitimosi informacija su audito komitetu, valdymo
organu, administraciniu ar priežiūros organu pobūdis, dažnumas ir
apimtis;
•audito apimties ir laiko aprašymas;
•jei buvo paskirti du ar daugiau auditorių arba audito įmonių,
apibūdinamas jų funkcijų paskirstymas;
•aprašoma naudota metodika, nurodant, kurios balanso kategorijos
buvo patikrintos tiesiogiai ir kurioms buvo taikyti sistemos arba
atitikties
testai + paaiškinant didelius pagrindinių ir atitikties
testų svertinius svyravimus + palyginant su ankstesniais metais;
*VN gali papildomai reikalauti, kad ši papildoma ataskaita būtų teikiama audituojamos
įmonės administraciniam arba priežiūros organui

VIĮ audito reglamentas
Papildoma ataskaita audito komitetui
(11 str.)

Reikalavimai ataskaitai (2):
•atskleidžiamas kiekybinis reikšmingumo lygis, taikytas atliekant FA
kaip visumos auditą, ir reikšmingumo lygis (-iai), taikytas konkrečių
sandorių grupių, sąskaitų likučiams arba atskleidimui + atskleidžiami
kokybiniai veiksniai, į kuriuos atsižvelgta nustatant reikšmingumo
lygį;
•paaiškinami nustatytų įvykių/aplinkybių, kurios gali kelti didelių
abejonių dėl įmonės veiklos tęstinumo, vertinimai + nurodoma, ar
dėl jų atsiranda reikšmingas netikrumas + pateikiama visų garantijų,
patvirtinimo laiškų, viešųjų intervencijų ir kt., į kuriuos atsižvelgta
vertinant veiklos tęstinumą, santrauka;
•nurodomi visi svarbūs įmonės (ar patronuojančiosios įmonės) vidaus
finansų kontrolės sistemos, taip pat apskaitos sistemos trūkumai +
nurodoma, ar vadovybė ištaisė kiekvieną svarbų trūkumą;
•nurodomi atliekant auditą nustatyti svarbūs klausimai, susiję su
faktiniu ar įtariamu teisės aktų, įstatų nesilaikymu;
•nurodomi ir įvertinami įvairiems FA straipsniams taikyti vertinimo
metodai + jų pakeitimų poveikis;

VIĮ audito reglamentas
Papildoma ataskaita audito komitetui
(11 str.)

Reikalavimai ataskaitai (3):
•konsoliduotųjų FA audito atveju paaiškinama konsolidavimo
apimtis ir audituojamos įmonės taikyti neįtraukimo kriterijai
nekonsoliduojamoms įmonėms + ar taikyti kriterijai atitinka finansinės
atskaitomybės tvarką;
•nurodoma, kokią su konsoliduotųjų FA auditu susijusią audito veiklą
atlieka ne ES valstybės auditorius, teisės aktų nustatytą auditą
atliekantis auditorius, trečiosios šalies audito subjektas ar audito
įmonė, nepriklausantys tam pačiam tinklui;
•nurodoma, ar audituojama įmonė pateikė visus prašytus
paaiškinimus ir dokumentus;
•nurodomi dideli sunkumai, svarbūs klausimai, kiti atliekant auditą
kilę klausimai, kurie yra svarbūs finansinės atskaitomybės proceso
priežiūrai;
•jei vienu metu auditą vykdė daugiau nei vienas auditorius arba audito
įmonė, jiems nesutariant audito atlikimo klausimais, paaiškinamos
nesutarimo priežastys.
**VN gali nustatyti papildomų su ataskaitos turiniu susijusių reikalavimų

VIĮ audito reglamentas
Viešosios priežiūros stiprinimas
(23 str.)

Viešosios priežiūros įgaliojimai apima bet šiuos įgaliojimus:

•susipažinti su auditorių ir audito įmonių turimais duomenimis
ir dokumentais, kurie yra svarbūs jų užduotims atlikti, ir gauti
arba pasidaryti jų kopijas;
•iš bet kokio asmens gauti informaciją, susijusią su auditu;
•atlikti auditą atliekančių auditorių arba audito įmonių
patikrinimus vietoje;
•perduoti spręsti klausimus pagal baudžiamąjį procesą;
•prašyti ekspertų atlikti patikras arba tyrimus;
•imtis direktyvoje nurodytų administracinių priemonių ir
sankcijų.

VIĮ audito reglamentas
Viešosios priežiūros stiprinimas
(26 str.)

Kokybės užtikrinimo reikalavimai:
•VIĮ patikrinimai (peržiūros) atliekami remiantis rizikos analize.
•Auditorių ir audito įmonių, atliekančių kitų nei vidutinių* ir mažų**
VIĮ auditą, atveju patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kas 3 metus.
•Kitais atvejais ne rečiau kaip kas 6 metus.
*Vidutinės įmonės – įmonės, kurios nėra labai mažos įmonės ar mažosios
įmonės ir kurių bent du iš trijų toliau nurodytų rodiklių balanso datą neviršija
šių ribų: a) bendra balanso suma: 20 000 000 EUR; b) grynosios pajamos: 40
000 000 EUR; c) vidutinis darbuotojų skaičius finansiniais metais: 250.
**Mažosios įmonės – įmonės, kurių bent du iš toliau nurodytų trijų rodiklių
balanso datą neviršija šių ribų: a) bendra balanso suma: 4 000 000 EUR; b)
grynosios pajamos: 8 000 000 EUR; c) vidutinis darbuotojų skaičius
finansiniais metais: 50.

VIĮ audito reglamentas
Viešosios priežiūros stiprinimas
(26 str.)

Tikrintojų skyrimo kriterijai:
•reikiamas profesinis išsilavinimas ir patirtis audito ir finansinės
atskaitomybės srityse bei specialus parengimas atlikti kokybės
užtikrinimo peržiūras;
•neleidžiama dirbti tikrintoju asmeniui, kuris yra praktikuojantis
auditorius, ar yra įdarbintas auditoriaus ar audito įmonės ar yra
kitaip su jais susijęs;
•neleidžiama dirbti tikrintoju asmeniui bent 3 metus nuo tada,
kai jis nustojo būti to auditoriaus ar audito įmonės partneriu ar
darbuotoju, arba nutraukė kitokio pobūdžio ryšius su tuo auditą
atliekančiu auditoriumi arba audito įmone;
•tikrintojai turi patvirtinti, kad tarp jų ir auditą atliekančio
auditoriaus ir audito įmonės, kurie bus tikrinami, nėra interesų
konfliktų.

VIĮ audito reglamentas
Viešosios priežiūros stiprinimas
(26 str.)

Per patikrinimus bent:
•vertinama audito įmonės arba auditoriaus vidaus kokybės
kontrolės sistemos struktūra;

•atliekami kontrolės priemonių testai ir VIĮ audito bylų
peržiūra, siekiant patikrinti vidaus kokybės kontrolės sistemos
veiksmingumą;
•atsižvelgiant į patikrinimų metu nustatytus faktus, vertinamas
auditoriaus arba audito įmonės paskelbto naujausio metinio
skaidrumo pranešimo turinys;
•peržiūrima vidaus kokybės kontrolės politika ir procedūros dėl
etikos ir nepriklausomumo reikalavimų laikymosi, VN teisės
aktų laikymosi, naudojamų išteklių kiekybės ir kokybės bei
atlygio už auditą (įskaitant kvalifikacijos kėlimo reikalavimus).

VIĮ audito reglamentas
Viešosios priežiūros stiprinimas
(27 str.)

Rinkos kokybės ir konkurencijos stebėsena:
Stebėseną vykdo: Kompetentingos
konkurencijos tinklas (EKT)

institucijos

ir

Europos

Jos metu vertinama:
•rizika, kuri kyla dėl didelių auditoriaus arba audito įmonės veiklos
kokybės trūkumų, įskaitant nuolatinius trūkumus audito įmonės tinkle,
dažnumo, kuris gali lemti audito įmonės žlugimą, audito paslaugų
teikimo sutrikimą konkrečiame sektoriuje arba keliuose sektoriuose,
tolesnį audito trūkumų rizikos didėjimą ir poveikį bendram finansų
sektoriaus stabilumui;
• rinkos koncentracijos lygį, įskaitant konkrečių sektorių lygiu;
• audito komitetų veiklos rezultatus;
•poreikį patvirtinti priemones tai rizikai sumažinti.
Rezultatų įforminimas: kas 3 metus kiekviena kompetentinga
institucija ir EKT parengia ataskaitą šiuo klausimu.

VIĮ audito reglamentas
Viešosios priežiūros stiprinimas
(30 str.)

Europos audito priežiūros įstaigų komiteto (CEAOB) įkūrimas
Sudarymo tvarka:
•Skiriama po 1 narį iš kiekvienos VN kompetentingos institucijos +1 Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) paskirtas narys
•CEAOB pirmininkas renkamas ir iš šių pareigų pašalinamas 2/3 narių balsų
dauguma.
•Pirmininko pavaduotoją skiria ar iš šių pareigų pašalina Europos Komisija.

Darbo organizavimas:
•CEAOB sprendimai priimami paprasta jo narių balsų dauguma.
•Kiekvienas CEAOB narys turi vieną balsą.
•Pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir ESMA paskirtas narys neturi
balsavimo teisės.
•Europos bankininkystės institucija (EBI) ir Europos draudimo ir profesinių
pensijų institucija (EIOPA) kviečiamos dalyvauti CEAOB posėdžiuose
stebėtojų teisėmis.
•CEAOB gali sudaryti pogrupius (nuolatinius arba veikiančius ad hoc
pagrindu), kurie nagrinėtų konkrečius klausimus.

VIĮ audito reglamentas
Viešosios priežiūros stiprinimas
(30 str.)

Europos audito priežiūros įstaigų komiteto funkcijos:

•sudaryti sąlygas keitimuisi informacija, ekspertinėmis žiniomis
ir geriausios praktikos pavyzdžiais;

•Europos Komisijos ir kompetentingų institucijų prašymu teikti
patarimus susijusius su reglamento ir direktyvos įgyvendinimu;
•padėti tarptautiniu mastu bendradarbiauti VN ir su trečiosioms
šalims (tam įsteigia pogrupį, kuriam vadovauja ESMA paskirtas
narys);
•padėti vykdyti TAS analizę, rengiantis juos priimti ES lygiu;
•prisidėti tobulinant bendradarbiavimo
viešojo intereso įmonių;

•atlikti kitas koordinavimo užduotis.

mechanizmus

dėl

VIĮ audito reglamentas
Viešosios priežiūros stiprinimas
(31 str., 32 str.)

VN bendradarbiavimas atliekant peržiūras ir tyrimus.
Numatytos galimybės vienai VN prašyti kitos VN:
•pagalbos atliekant auditorių ir audito įmonių, priklausančių tinklui
tikrinimus,
•atlikti tyrimą;
•leisti jos darbuotojams dalyvauti atliekant tikrinimus ar tyrimus.
Kompetentingų institucijų kolegijos
•Numatyta, kad gali būti steigiamos kolegijos, kurių veikloje dalyvautų
buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ir bet kuri kita
kompetentinga institucija, jeigu:
•VIĮ, kurios auditas atliekamas, priklauso jos jurisdikcijai arba
•audito įmonei priklausantis filialas įsteigtas jos jurisdikcijoje.
Konkrečių auditorių ir audito įmonių atveju, koordinatorė yra
auditoriaus/ audito įmonės buveinės VN kompetentinga institucija.
Tinklo atveju, galima prašyti CEAOB įsteigti kolegiją, kurios veikloje
dalyvautų prašančiosios VN kompetentingos institucijos, tuomet
koordinatorių renka nariai.
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