Audito kokybės kontrolės rezultatai
2013 metais
Pranešėja Lietuvos auditorių rūmų
audito kokybės kontrolės komiteto pirmininkė

Ilona Matusevičienė
2014 m. birželio 6 d.

Atlikto audito kokybės užtikrinimas
Lietuvos auditorių rūmai (toliau – LAR) kartu su Audito ir
apskaitos tarnyba (toliau – AAT), vykdydami Europos Parlamento
ir Tarybos 2006 m. gegužės 17 d. direktyvos 2006/43/EB dėl teisės
aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos
finansinės atskaitomybės audito ir Lietuvos Respublikos audito
įstatymo (toliau – Audito įstatymas) reikalavimus, įgyvendina
atlikto audito kokybės užtikrinimą.

AAT, įgyvendindama atlikto audito kokybės užtikrinimą, atlieka
atlikto audito tyrimus (toliau – tyrimas).
LAR, siekdami užtikrinti auditorių ir audito įmonių atlikto audito
kokybę, organizuoja atlikto audito kokybės peržiūras (toliau –
peržiūra) taip, kad ne rečiau kaip kartą per 6 metus būtų patikrinti
visi auditoriai ir audito įmonės, o auditoriai ir audito įmonės,
atlikusios viešojo intereso įmonių auditą, arba, kurių peržiūros ir
(ar) tyrimo metu buvo nustatyta audito atlikimo trūkumų (toliau –
trūkumai) – ne rečiau kaip kartą kas 3 metus.
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Peržiūrų atlikimas
Peržiūras atlieka auditoriai kontrolieriai, kuriuos LAR prezidiumo
teikimu tvirtina AAT. 2013–2015 metų auditorių ir audito įmonių
peržiūrų atlikimui buvo patvirtinti 5 auditoriai kontrolieriai.

Auditorių ir audito įmonių peržiūros atliekamos vadovaujantis AAT
patvirtinta Atlikto audito kokybės peržiūros metodika. Pagal šios
metodikos reikalavimus auditorius kontrolierius turi siekti, kad
peržiūrai parenkamos užduotys atspindėtų visas auditoriaus
audituotas veiklos sritis ir kad peržiūra atskleistų galimus
trūkumus. Atsižvelgiant į ypatingą svarbą visuomenei, auditorius
kontrolierius į tikrinamas užduotis privalo įtraukti konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų auditus ir viešojo intereso įmonių auditus,
jeigu auditorius auditavo tokių įmonių finansines ataskaitas.

Peržiūrų atlikimas
Vadovaujantis Atlikto audito kokybės peržiūros metodika, auditorius
kontrolierius, atlikdamas peržiūrą, tikrina su konkrečiu atliktu auditu
susijusius dokumentus, kad:

nustatytų, kaip laikomasi tarptautinio kokybės kontrolės standarto
nuostatų;
nustatytų, kaip laikomasi tarptautinių audito standartų nuostatų;
nustatytų, kaip laikomasi nepriklausomumo ir kitu profesinės etikos
principų;
įvertintų auditui panaudotų išteklių kokybę ir kiekybę, gautą
atlyginimą už auditą;
nustatytų, kaip laikomasi su audito atlikimu susijusių teisės aktų
nuostatų.

2013 metų auditorių ir audito įmonių
peržiūrų planas
Į 2013 metų auditorių ir audito įmonių peržiūrų planą, kuris buvo
patvirtintas ir keistas AAT direktoriaus įsakymais, buvo įtrauktos 49
audito įmonės ir 80 auditorių.

2013 metų auditorių ir audito įmonių peržiūrų planas buvo
keičiamas 4 kartus, į jį įtraukiant du auditorius, kurie 2013 metais
įmonėse įtrauktose į minėtą peržiūrų planą atliko auditus, ir iš jo
išbraukiant 15 audito įmonių bei 16 jose dirbančių auditorių.
2013 metų auditorių ir audito įmonių peržiūrų planas buvo
keičiamas dėl šių priežasčių:
• 3 Audito įmonės ir joje dirbantys auditoriai pateikė prašymus
išbraukti iš audito įmonių sąrašo ir atitinkamai iš auditorių
sąrašo.
• 10 Audito įmonių ir jose dirbančių auditorių neatlieka finansinių
ataskaitų audito.
• 2 Audito įmonės dėl jose dirbančių auditorių, sunkios ligos.

2013 metų peržiūros
2013 metais iš viso buvo atlikta 31 audito įmonės ir 44 auditorių
peržiūros.
2013 metais nebuvo atliktos 15 auditorių peržiūros, nes auditoriai
audito veiklos nevykdė, taip pat nebuvo atliktos 3 audito įmonių ir 5
jose dirbančių auditorių peržiūros, kadangi audito įmonės ir jose
dirbantys auditoriai nesudarė sąlygų atlikti peržiūras.
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AAT teikti siūlomi sprendimai dėl 2013
metų peržiūrų metu nustatytų trūkumų
2013 metais LAR peržiūrų metu nustatęs trūkumų AAT pateikė
siūlomus sprendimus:
1 audito įmonei duoti nurodymą papildyti įmonėje įdiegtą kokybės
kontrolės sistemą, kuri atitiktų Tarptautinio kokybės kontrolės
standarto reikalavimus.
7 auditoriams nurodyti iki 2014 m. gruodžio 15 d. papildomai kelti
profesinę kvalifikaciją, išklausant:
● 1 auditoriui – 24 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų
valandas tarptautinių audito standartų tema;
● 2 auditoriams – 16 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų
valandų tarptautinių audito standartų tema;
● 1 auditoriui – 4 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų
valandas auditoriaus išvados tema;
● 3 auditoriams – 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų
valandas tarptautinių audito standartų tema.

LAR skirti nurodymai po 2013 metais
atliktų peržiūrų
Iki šios dienos LAR yra gavę AAT įvertinimus dėl 3 auditoriams siūlomų
sprendimų, todėl LAR, atsižvelgdamas į minėtus AAT įvertinimus, skyrė 3
auditoriams nurodymus iki 2014 m. gruodžio 15 d. papildomai kelti
profesinę kvalifikaciją, išklausant:
● 1 auditoriui – 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas verslo
apskaitos standartų ar tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų,
reglamentuojančių atsargas, pajamas, sąnaudas tema, taip pat 4
auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas tarptautinių audito
standartų, reglamentuojančių auditoriaus išvadą, tema;
● 1 auditoriui – 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų
tarptautinių audito standartų tema;
● 1 auditoriui – 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas
tarptautinių audito standartų tema, iš jų ne mažiau kaip 4 auditoriaus
kvalifikacijos kėlimo kursų valandas auditoriaus išvados tema, kuri
apimtų 705-ojo tarptautinio audito standarto nuostatas.
LAR nėra gavę AAT įvertinimų dėl kitų LAR siūlytų sprendimų.

Audito kokybės užtikrinimo sistemos
tobulinimas
Audito kokybės kontrolės komitetas 2014 metų pradžioje
organizavo susitikimą su auditoriais kontrolieriais dėl 2013 metais
atliktų peržiūrų rezultatų. Minėto susitikimo metu buvo atkreiptas
auditorių kontrolierių dėmesys į rengiamų peržiūros ataskaitų
kokybę.
LAR, atsižvelgdami į tai, kad:
• Lietuvoje audito atlikimui pradėti taikyti „Clarity“ projekto
tarptautiniai audito standartai;
• pakeitus Audito įstatymo reikalavimus numatyta galimybė
praktikuoti auditoriams, kurie audito veikla verčiasi
savarankiškai;
• įvertinus atlikto audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimo
praktiką,
sudarė darbo grupę, kuri parengė Atlikto audito kokybės peržiūros
metodikos projektą.
Minėtas projektas šiuo metu yra pateiktas LAR prezidiumui.

Ačiū už dėmesį!

