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Didinti pasitikėjimą ir skatinti bendradarbiavimą
Pagrindinė informacija
Atsižvelgdama į priimtus naujus Europos Sąjungos (ES)
teisės aktus, reglamentuojančius auditą, FEE siekia
apžvelgti jų nuostatų pakeitimus dėl viešosios teisės aktų
nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių
priežiūros. Šios nuostatos pateiktos šiuose dviejuose
teisės aktuose:




pakeistų ir naujų reikalavimų, reglamentuojančių
visus teisės aktų nustatytus auditus, vykdomus
Europos Sąjungoje (toliau – Direktyva);
3
Reglamente (ES) 537/2014 , kuriame, be
Direktyvoje nurodytų reikalavimų, pateikti papildomi
reikalavimai, susiję su teisės aktų nustatytu viešojo
intereso įmonių (VIĮ) auditu (toliau – Reglamentas).
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Direktyvoje 2014/56/ES , kuria iš dalies keičiama
2
Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto
audito (2006 SAD) ir kurioje yra daugybė iš dalies

Įsigaliojimo data
Direktyva ir Reglamentas buvo paskelbti 2014 m.
gegužės 27 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
ir įsigaliojo po 20 dienų, t. y. 2014 m. birželio 16 d.
Direktyva įsigalios tik tada, kai atskiros valstybės narės
perkels jos nuostatas į savo teisę. Per du metus nuo
Direktyvos įsigaliojimo, t. y. iki 2016 m. birželio 17 d.,
valstybės narės turės priimti ir paskelbti teisės aktus,
kurie įgyvendina šią Direktyvą.
Reglamentas oficialiai įsigaliojo 2014 m. birželio 16 d.,
tačiau dauguma jo nuostatų galima bus taikyti nuo
2016 m. birželio 16 d., t. y. datos, kuri glaudžiai susijusi
su Direktyvos įgyvendinimo data.
Tiek pagal Direktyvą, tiek pagal Reglamentą įsigalioja
4
daugybė naujų4 arba pakeistų galimybių dėl viešosios
auditorių priežiūros. FEE įsipareigojo informuoti
valstybes nares ir kompetentingas institucijas apie
tokias pasirinkimo galimybes, siekdama kiek įmanoma
labiau suvienodinti teisės aktų taikymą ES.
Pagrindiniai audito profesijos priežiūros reikalavimai,
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taikomi nacionaliniu lygiu, perkelti iš 2006 m. Direktyvos
dėl teisės aktų nustatyto audito (SAD), pagal kurią jau
buvo reikalaujama, kad visos ES valstybės narės
organizuotų viešąją audito priežiūros sistemą ir paskirtų
kompetentingas institucijas vykdyti tokią priežiūrą.
Naujajame ES teisės tokios perkeltos nuostatos dar
labiau patobulintos.
FEE pripažįsta, kad būtina didinti nepriklausomą
nacionalinę
viešąją
priežiūrą
kiekvienoje
valstybėje narėje. FEE taip pat sutinka, kad
nacionalinių
priežiūros
institucijų
bendradarbiavimas Europos ir viso pasaulio
mastu, jeigu įmanomas, yra labai svarbus,
siekiant
paskatinti
vidaus
rinkos
tikslų
įgyvendinimą ir padidinti audito profesijos
patikimumą bei kokybę pasauliniu mastu. Be to,
labai
svarbu
įtraukti
visas
susijusias
suinteresuotąsias šalis, ypač ekspertus, kurios
užtikrintų
naudingą
priežiūrą,
apimančią
naujausias žinias, kompetenciją ir patirtį.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0043:20080321:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0537&from=EN
FEE parengė lenteles, kuriose apibendrino Direktyvoje ir Reglamente nurodytus variantus:
http://www.fee.be/images/publications/auditing/Option_Table_-_Audit_Directive_2014.pdf
http://www.fee.be/images/publications/auditing/Option_Table_-_Audit_Regulation_2014.pdf
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Kompetentingos institucijos
Skyrimas, užduotys ir įgaliojimai

Teisės akte nurodyta, kad siekiant įgyvendinti tokį
tikslą, būtina laikytis konkrečių kriterijų:

Įsigaliojus 2006 SAD, buvo reikalaujama, kad kiekviena
valstybė narė organizuotų priežiūros sistemą, tačiau
atsakomybę už priežiūrą turėjo prisiimti viena arba
kelios kompetentingos institucijos, skiriamos pagal
įstatymą. Europos Komisija turi būti informuojama apie
tokią paskirtą instituciją (-as). Valstybės narės privalo
skirti vieną konkrečią kompetentingą instituciją, kuri
prisiimtų galutinę atsakomybę.
Nors teisės dokumente nėra nurodyti reikalavimai dėl
kompetentingos institucijos sudėties, FEE pritaria
priežiūros
sistemai,
kurią
sudarytų
įvairios
suinteresuotosios šalys, o ne vien tik valdininkai, pvz.,
verslo, priežiūros institucijų atstovai ir akcininkai, kurie
nusimano srityse, susijusiose su tesės aktų nustatytu
auditu. Be to, kaip nurodyta toliau, praktikuojantys
asmenys gali būti įpareigoti atlikti tam tikras užduotis,
todėl, siekiant tinkamai įvykdyti misiją, jiems taip pat gali
padėti ekspertai. FEE taip pat pritaria nuomonei, kad
kompetentingos institucijos turi gauti pakankamai lėšų ir
išteklių vykdyti savo veiklą.
Paskirtos kompetentingos institucijos prisiima galutinę
atsakomybę už toliau išvardytų veiksmų priežiūrą:






auditorių ir audito įmonių patvirtinimas bei
registracija;
standartų (auditorių ir audito įmonių profesinės
etikos bei vidaus kokybės kontrolės) tvirtinimas,
išskyrus standartus, kuriuos priima ir tvirtina kitos
valstybių narių institucijos;
auditorių tęstinis mokymas; ir
kokybės užtikrinimas, tyrimų bei drausminės
5
atsakomybės sistemos .

Užduotys,
kurios
perduodamos
profesinėms asociacijoms

vykdyti

Valstybės narės gali įgalioti arba leisti kompetentingoms
6
institucijoms įgalioti kitas asociacijas ir institucijas atlikti
jų užduotis.

5

Direktyvos 32 straipsnio 4 dalis.

6

Galimybė, suteikiama pagal Direktyvos 32 straipsnio 4b dalį.

7

Galimybė, suteikiama pagal Reglamento 24 straipsnio 1 dalį.

8

Galimybė, suteikiama pagal Reglamento 24 straipsnį.





įgaliojimo sąlygos ir perduodamos užduotys turi
būti nurodytos;
interesų konflikto problema turi būti išspręsta
prieš suteikiant įgaliojimus;
jeigu
kompetentingai
institucijai
pavyko
veiksmingai įgalioti, ji turi turėti galimybę
kiekvienu konkrečiu atveju šias kompetencijas
susigrąžinti.

Pagal teisės aktą leidžiama deleguoti tam tikras
kompetentingos institucijos priežiūros užduotis
profesinėms organizacijoms. Tačiau VIĮ auditui taikomi
7
atitinkami apribojimai . Jie nurodyti šioje lentelėje.
PRIEŽIŪRA
Teisės aktų
nustatytą auditą
atliekančių auditorių ir audito
įmonių patvirtinimas bei registracija
Atitinkamų standartų priėmimas
Tęstinis
mokymas
Kokybės užtikrinimo sistema

Tyrimai ir
drausminės
sistemos

Ne VIĮ

VIĮ

galima įgalioti

galima įgalioti

galima įgalioti

galima įgalioti

galima įgalioti

galima įgalioti

galima įgalioti

NEGALIMA įgalioti

galima įgalioti

Valstybėms narėms suteikiama
galimybė deleguoti
užduotis, susijusias su sankcijomis ir priemonėmis, tačiau tik nuo
auditoriaus profesijos nepriklau8
somai institucijai .

Tokia galimybė perduoti vykdyti tam tikras užduotis
suteikia tam tikro lygio lankstumo valstybėms narėms
ir jų kompetentingoms institucijoms, kurios yra
geriausios ir pakankamai kompetentingos priimti
kokybiškus sprendimus dėl įgaliojimo lygio, kuris būtų
tinkamas jų pačių rinkos sąlygomis.
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Taip pat dėl šios galimybės kompetentingos institucijos
gali veikti su mažesnėmis išlaidomis ir užtikrinti, kad
šios užduotys, atliekamos naudojant aukščiausio lygio ir
naujausią patirtį bei kompetenciją, taip pat laikantis
Direktyvoje ir Reglamente nurodytų kriterijų ir sąlygų.
FEE skatina valstybes nares pasinaudoti šia galimybe.
FEE teigimu, būtina nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp
būtinos nepriklausomybės nuo auditoriaus profesijos ir
įgūdžių bei žinių, kurių reikia auditoriaus profesijos
priežiūrai atlikti.
Tinkamas valdžių atskyrimas pagal principą „trias
politica“ gali būti laikomas dar vienu argumentu,
pagrindžiančiu užduočių perdavimą profesinėms
asociacijoms arba kitoms institucijoms, nes trijų rūšių
valdžia – „teisinė“, „tyrimo“ ir „sankcijų“ – turi
funkcionuoti nepriklausomai viena nuo kitos.
Pagal Direktyvos 32 straipsnio 4b dalį ir
Reglamento 24 straipsnio 1 dalį suteiktas
galimybes, kompetentingų institucijų užduotis
galima
perduoti
vykdyti
profesinėms
asociacijoms, bet tik tam tikromis sąlygomis.
FEE pritaria, kad būtų pasinaudota tokia
galimybe, nes taip praktiniai sprendimai
orientuojami
į
veiklos
efektyvumą
ir
ekonomiškumą, be to, jie turi įtakos profesinių
asociacijų patirčiai ir suteikia galimybę tinkamai
atskirti valdžias.

Ekspertų
ir
dalyvavimas

praktikuojančių

asmenų

Viešosios priežiūros sistema turi būti nepriklausoma
nuo auditorių ir audito įmonių bei valdoma
nepraktikuojančių asmenų, kurie turi išsamių žinių ir
patirties atitinkamose srityse. Reglamente nurodyta,
kad visi asmenys negali būti susiję su kompetentingų
institucijų valdymu ir jų sprendimų priėmimu, jeigu savo
9
dalyvavimo metu arba ankstesnius trejus metus :





9

atliko teisės aktų nustatytą auditą;
turėjo balsavimo teisių audito įmonėje;
buvo audito įmonės administracinio, valdymo arba
priežiūros organo nariais;
turėjo sutartinių santykių su audito įmone (buvo
partneriu arba darbuotoju).

Direktyvos 32 straipsnio 4 dalis.

10

Direktyvos 32 straipsnio 3 dalyje ir Reglamento 21 straipsnyje nurodytos galimybės.

11

Žr. skyrių „ Bendradarbiavimas vykdant priežiūros veiklą ir jos koordinavimas ES lygiu“.

Tačiau iš 2006 SAD buvo perkelta galimybė, pagal
kurią valstybės narės ir kompetentingos institucijos gali
konsultuotis
su
ekspertais
ir
praktikuojančius
10
asmenimis
dėl kai kurių priežiūros užduočių.
Ekspertai ir praktikuojantys asmenys gali būti samdomi
atlikti konkrečias kompetentingoms institucijoms
paskirtas užduotis, įskaitant konkrečias VIĮ auditorių
priežiūros užduotis, jeigu draudžiama deleguoti
užduotis, susijusias su kokybės užtikrinimu, tyrimais ir
drausmine atsakomybe.
FEE ragina valstybes nares ir kompetentingas
institucijas pasinaudoti šia galimybe, nes taip galima
bus užtikrinti, kad priežiūros institucijos turi tinkamą
ekspertų grupių sudarymo mechanizmą. Be to,
priežiūros institucija galės nustatyti, įvertinti ir panaudoti
naujausias iš
praktikuojančių
asmenų gautas
ekspertines žinias ir patirtį dėl auditorių darbo ir teisės
aktų
nustatyto
audito
atlikimo.
Ekspertų
ir
praktikuojančių asmenų dalyvavimui įtakos gali turėti
11
priežiūros institucijos patariamojo komiteto įsteigimas .
Pagal Direktyvos 32 straipsnio 3 dalyje nurodytą
galimybę, kompetentingos institucijos gali
samdyti
praktikuojančius
asmenis
arba
ekspertus, su sąlyga, kad jie nedalyvauja
priimant sprendimus. FEE skatina pasinaudoti
šia galimybe.
Remiantis Reglamento 24 straipsnio 1 dalyje
nurodyta galimybe, neleidžiama deleguoti
užduočių, susijusių su VIĮ auditorių patikra.
Tačiau pagal Reglamento 21 straipsnyje
nurodytą galimybę, kompetentingos institucijos
gali konsultuotis su ekspertais dėl konkrečių
užduočių atlikimo. Pasirinkus tokią galimybę,
galima bus sukurti tinkamą mechanizmą, skirtą
nustatyti, įvertinti ir panaudoti naujausias iš
praktikuojančių asmenų gautas ekspertines
žinias ir patirtį dėl auditorių darbo ir teisės aktų
nustatyto audito atlikimo.
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Kokybės užtikrinimas
Kokybės užtikrinimo peržiūra (KUP) yra vienas iš
pagrindinių priežiūros elementų. Kiekvieno teisės aktų
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus ir audito įmonės
KUP turėtų būti atliekama bent kas šešerius metus (šis
reikalavimas atitinka 2006 SAD), o VIĮ auditorių – kas
12
trejus metus. Be to, tiek pagal Direktyvą , tiek pagal
13
Reglamentą reikalaujama KUP atlikti dažniau, jeigu tai
būtina atsižvelgiant į atliktą „rizikos analizę“. KUP
atliekantys kontrolieriai turi įvykdyti išsilavinimui,
14
patirties ir nepriklausomumui keliamus reikalavimus .
Direktyvoje nurodyta, kad būtina tinkamai nustatyti
bendrą KUP apimtį ir kontrolieriams keliamus
reikalavimus, kurie turėtų atspindėti peržiūrimos teisės
aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ar audito
įmonių veiklos mastą ir sudėtingumą. Taip pat būtina
atsižvelgti į audituojamos įmonės veiklos mastą ir
15
sudėtingumą . FEE pritaria, kad būtų laikomasi
tinkamų proporcingumo principų kuriant ir vykdant KUP.
Reglamente KUP apibrėžiamos kaip „patikrinimai“, o
„tikrintojas“ – kaip asmuo, kurį kompetentinga institucija
16
samdo atlikti peržiūrą . Reglamentas nustato
griežtesnius reikalavimus dėl tikrintojų samdymo
kriterijų. Tikrintojai turi ne tik laikytis kontrolieriams
keliamų reikalavimų, bet ir negali būti teisės aktų
nustatytą auditą atliekančiais auditoriais arba būti susiję

su teisės aktų nustatytu auditu ar audito įmone. Tačiau
kompetentingoms institucijoms suteikiama galimybė
17
samdyti ekspertus atlikti konkrečias patikros užduotis .
Reglamento 26 straipsnio 5 dalyje nurodyta
galimybė
kompetentingoms
institucijoms
samdyti ekspertus atlikti konkrečias patikros
užduotis. FEE pritaria, kad būtų taikoma ši
galimybė, nes taip kompetentingos institucijos
gali pasinaudoti naujausia profesine patirtimi,
susijusias su apskaitos ir audito standartų
taikymu, ir praktikuojančių asmenų, kurie priima
profesinius
sprendimus
ir
laikosi
dokumentavimo reikalavimų, patirtimi.
18

Pagal Reglamentą, per patikrą būtina atlikti bent :






teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus
arba audito įmonės vidaus kokybės kontrolės
sistemos struktūros vertinimą;
su procedūromis susijusius tinkamus kontrolės
priemonių testus ir VIĮ audito bylų peržiūras,
siekiant patikrinti vidaus kokybės kontrolės
sistemos veiksmingumą;
atsižvelgiant į pirmiau nurodytų patikrinimų metu
nustatytus faktus, naujausio metinio skaidrumo
pranešimo turinio įvertinimą.

Sankcijų skyrimas
Sankcijų rūšys ir pranešimo apie pažeidimus
mechanizmas



Apie tyrimus ir sankcijas buvo trumpai užsiminta 2006
SAD: joje nurodyta, kad valstybės narės turi nustatyti
veiksmingą teisės aktų nustatytą auditą atliekantiems
auditoriams ir audito įmonėms taikomų sankcijų sistemą
atsižvelgdamos į teisinius reikalavimus, ir kad
informacija apie tokią sistemą bei nustatytas sankcijas
būtų viešai paskelbta.
Direktyvoje
nurodyti
išsamūs
reikalavimai
dėl
19
kompetentingos institucijos įgaliojimų taikyti sankcijas .
Kompetentingai institucijai turi būti suteikiami tam tikri
įgaliojimai, kurie turi būti atskiriami laikantis principo
„trias politica“, taikyti sankcijas ir bent tokias
20
priemones :



12

17

13
14
15
16

Direktyvos 29 straipsnio 1 dalies h punktas.
Reglamento 26 straipsnio 2 dalis.
Direktyvos 26 straipsnio 2 dalis.
Direktyvos 29 straipsnio 3 dalis.
Reglamento 26 straipsnio 1 dalis.
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21

pranešimą, kuriuo reikalaujama, kad už pažeidimą
atsakingas fizinis ar juridinis asmuo nutrauktų
pažeidimą ir nebandytų to pažeidimo pakartoti;
viešą kompetentingų institucijų interneto svetainėje
skelbiamą
pareiškimą,
kuriame
nurodomas
21
atsakingas asmuo ir pažeidimo pobūdis ;
laikiną ne mažiau kaip trejus metus galiojantį
draudimą:
o
teisės aktų nustatytą auditą atliekančiam
auditoriui, audito įmonei arba pagrindiniam
audito partneriui atlikti teisės aktų nustatytą
auditą ir (arba) pasirašyti audito išvadas;

Galimybė, suteikiama pagal Reglamento 26 straipsnio 5 dalį.
Reglamento 26 straipsnio 6 dalis.
Direktyvos 30 straipsnio a–f punktai.
Direktyvos 30a straipsnio 1 dalis.
Žr. skyrių „Sankcijų skelbimas ir informavimas apie jas“.
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audito įmonės nariui arba viešojo intereso
įmonės administracinio arba valdymo organo
nariui vykdyti funkcijas audito įmonėse arba
VIĮ;
pareiškimą, kad audito išvada neatitinka ES
reikalavimų;
administracinių piniginių sankcijų fiziniams arba
juridiniams asmenims skyrimą.
o




Valstybėms narėms suteikiama galimybė papildyti
22
pirmiau pateiktų sankcijų taikymo įgaliojimų sąrašą .
Siekdama nustatyti sankcijos dydį ir rūšį, kompetentinga
23
institucija turi atsižvelgti į visas svarbias aplinkybes :
pažeidimo sunkumą ir trukmę, atsakingo asmens
atsakomybės
laipsnį
ir
bendradarbiavimo
su
kompetentinga institucija lygį. Visi kompetentingos
institucijos priimti sprendimai, susiję su sankcijomis, gali
24
būti skundžiami .
Siekiant įgalioti kompetentingą instituciją taikyti
sankcijas tada, kai jų reikia, visos valstybės narės
privalo sukurti veiksmingą pranešimo apie pažeidimus
mechanizmą.
25

Toks mechanizmas turi tenkinti šiuos kriterijus :





pranešimai apie pažeidimus turi būti gaunami ir
tolesnių veiksmų turi būti imamasi laikantis
specialių procedūrų;
būtina apsaugoti asmenų, dalyvaujančių pranešimo
apie pažeidimus procese, asmeninius duomenis;
kaltinamam asmeniui turi būti suteikta teisė į
gynybą ir teisė būti išklausytam.

Audito įmonės privalo įdiegti specialias pranešimo apie
26
pažeidimus vidiniais kanalais procedūras .

Informacijos apie sankcijas skelbimas27 ir
pranešimas
Informacija apie asmenis, padariusius pažeidimą, ir
tokio pažeidimo pobūdį turi būti kiek įmanoma greičiau
paskelbta
kompetentingos
institucijos
interneto
svetainėje ir prieinama visuomenei bent penkerius
metus.
Sankcijos, kurias vis dar galima skųsti, gali būti
28
skelbiamos gavus valstybės narės sutikimą . Skundo
nagrinėjimo rezultatai turi būti paskelbti kiek įmanoma
greičiau.
Kompetentinga institucija turi užtikrinti, kad paskelbus
sankcijas nebus pažeistos atitinkamos teisės į privatų ir
šeimos gyvenimą ir teisės į asmens duomenų
29
apsaugą . Tokia informacija gali būti atskleista
anonimiškai, jeigu valstybė narė pasinaudos galimybe
30
nenurodyti asmeninių duomenų .
Metinė kompetentingos institucijos taikomų sankcijų ir
administracinių priemonių apžvalga turi būti pateikta
Europos audito priežiūros įstaigų komitetui (CEAOB),
kuris tokią informaciją įtraukia į savo metinį pranešimą.
CEAOB turi būti nedelsiant pranešama apie teisės aktų
nustatytą auditą vykdančiam auditoriams ar audito
įmonėms taikomus draudimus, aprašytus pirmiau
31
pateiktame įgaliojimų taikyti sankcijas sąraše .
FEE pripažįsta, kad dėl aiškesnių nuostatų,
taikomų Direktyvoje nurodytoms sankcijoms,
audito kokybė turėtų pagerėti. Tačiau būtina
labai atidžiai išnagrinėti papildomų valstybėms
narėms suteiktų galimybių įgyvendinimą.

Auditorių ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimo gerinimas
Vykdant naują audito reformą, nustatomi papildomi
reikalavimai dėl kompetentingų institucijų ir teisės aktų
nustatytą auditą vykdančių auditorių ar audito įmonių
3
32
bendradarbiavimo atliekant VIĮ auditą . Auditorius
privalo pranešti kompetentingai institucijai informaciją
nedelsiant, kai tik ją sužino, kai tokia informacija yra
susijusi su arba dėl kurios gali būti:
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Galimybė, suteikiama pagal Direktyvos 30a straipsnio 3 dalį.

28

Galimybė, suteikiama pagal Direktyvos 30c straipsnio 1 dalį.

Direktyvos 30b straipsnio 1dalis.

29

Žr. „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija“.

Direktyvos 30d straipsnis.

30

Direktyvos 30e straipsnio 2 dalis.

31

Direktyvos 30e straipsnio 3 dalis.
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Direktyvos 30c straipsnis.




atsisakyta pateikti audito nuomonę arba pateikta
neigiama ar sąlyginė nuomonė;
iš esmės pažeisti įstatymai ir kiti teisės aktai ar
kitos susijusios teisinės nuostatos;
sukelta didelė grėsmė audituojamos įmonės veiklos
tęstinumui.

Galimybė, suteikiama pagal Direktyvos 30 straipsnio 3 dalį ir 30c straipsnio 3 dalį.
Direktyvos 30f straipsnis.
Reglamento 12 straipsnis.

Informacinis dokumentas

Kompetentingos institucijos, prižiūrinčios kredito
institucijas ir draudimo bendroves, ir šių įmonių
auditoriai turi užmegzti konstruktyvų dialogą ir dalintis
atsakomybe už tai. Siekdama paskatinti tokį dialogą,
EBI ir EDPPI turėtų parengti specialias kredito
institucijų ir draudimo bendrovių priežiūros gaires.
Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) turėtų būti
informuojama apie visus reikšmingus dalykus,
susijusius
su
sistemiškai
svarbiomis
finansų
institucijomis. Klausimai turėtų būti nagrinėjami
susitikimuose su auditoriais ir audito įmonėmis, kurie
atlieka teisės aktų nustatytą visų tarptautinių sistemiškai
svarbių institucijų auditą. Tokius susitikimus turėtų
rengti ESRV kartu su CEAOB.

Apskritai, FEE pripažįsta, kad būtina plėtoti
auditorių
ir
kompetentingų
institucijų
bendradarbiavimą
ir
dialogą.
Iš
esmės,
keitimasis informacija turėtų būti įgyvendinamas
taikant trišalį kompetentingos institucijos,
auditoriaus
ir
audituojamos
įmonės
bendradarbiavimą. Tačiau tam tikrais atvejais
gali būti netikslinga įtraukti audituojamos
įmonės.
Užtikrinus geresnį auditorių ir kompetentingų
institucijų informavimą ir bendradarbiavimą ne
tik pagerės audito kokybė, bet ir atitinkamos
kompetentingos institucijos ES galės atlikti
naudingesnę ir veiksmingesnę priežiūrą.

Bendradarbiavimas ir priežiūros veiklos koordinavimas ES lygiu
Šiuo metu bendradarbiavimą ir priežiūros veiklos
koordinavimą ES lygiu užtikrina vienas atstovas iš
kiekvienos valstybės narės, kuri dalyvauja ES diskusijų
forume – Europos auditorių priežiūros institucijų grupėje
33
(EGAOB). Reglamente nurodyta, kad turi būti įsteigta
nauja institucija – CEAOB, kuri užtikrintų glaudesnį
bendradarbiavimą ir darnią priežiūrą ES lygiu.

CEAOB sudėtis
Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija
skiria po vieną atstovą kaip komiteto narį. Vieną narį
taip pat skiria Europos vertybinių popierių ir rinkų
institucija (EVPRI), tačiau jis neturi balsavimo teisių.
EGAOB vadovauja Europos Komisija, CEAOB –
išrinktas valstybės narės atstovas, o vicepirmininku
skiriamą narį išrenka Europos Komisija. Taip siekiama,
kad komiteto valdymas būtų nepriklausomas nuo
Europos Komisijos. Jeigu reikia, CEAOB gali kreiptis
pagalbos į EVPRI, Europos bankininkystės instituciją
(EBI) arba Europos draudimo ir profesinių pensijų
instituciją (EIOPA).
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Pagrindinės užduotys
Komitetas turės prisiimti esamas EGAOB pareigas ir
bus atsakingas už nacionalinių priežiūros institucijų
veiklos koordinavimą, įskaitant šią koordinavimo
34
veiklą :










skatinti keistis informacija, profesinėmis žiniomis
ir gera praktika, siekiant įgyvendinti Direktyvą ir
Reglamentą;
Komisijos ir kompetentingų institucijų prašymu
teikti kvalifikuotas konsultacijas klausimais,
susijusiais su Direktyvos ir Reglamento
įgyvendinimu;
padėti atlikti techninį trečiųjų šalių viešosios
priežiūros sistemos vertinimą ir skatinti valstybių
narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą šioje
35
srityje ;
padėti gerinti bendradarbiavimo mechanizmą,
skirtą prižiūrėti VIĮ audito įmones ar tinklus,
kuriems jos priklauso;
padėti atlikti techninį Tarptautinių audito standartų
(TAS) ir jų rengimo procesų vertinimą, siekiant
juos įgyvendinti ES lygiu.

Reglamento 30 straipsnis.
Reglamento 30 straipsnio 7 dalis.
Daugiau informacijos pateikta FEE informaciniame leidinyje „Tarptautinio audito priežiūra“, kurio 2014 m. birželį atnaujintą versiją galima rasti adresu:
http://www.fee.be/images/Factsheet_Cross_border_audit_oversight_1406.pdf

Informacinis dokumentas

Siekdamas skatinti nuoseklų Direktyvos ir Reglamento
taikymą, CEAOB taip pat gali priimti neįprivalomas
taikyti gaires arba nuomonę. Šias gaires turėtų
paskelbti Europos Komisija.

Kai kurie skirtingų kompetentingų institucijų atstovai gali
prisijungti prie grupės, kuri atsakinga už tokį tyrimą.
FEE mano, kad jeigu valstybės narės užmegztų
glaudesnį
bendradarbiavimą
ir
dalintųsi
informacija, jos galėtų veiksmingiau nustatyti
pažeidimus. Be to, taip jos galėtų sutaupyti
priežiūrai skirtą laiką ir išteklius. Būtina nuolat
raginti ES audito priežiūros institucijas aktyviau
vesti dialogą – keistis nuomonėmis ir patirtimi
dėl vykdomos priežiūros veiklos planavimo,
vykdymo ir jos rezultatų.

Kadangi vienas iš audito reformos tikslų yra
siekti didesnės darnos visose ES valstybėse
narėse, FEE pritaria, kad būtų įsteigtas CEAOB
kaip specialus nepriklausomas komitetas,
atsakingas už bendradarbiavimą ir audito
profesijos priežiūros koordinavimą.
Įvertinusi CEAOB veiklą, FEE mano, kad būtų
naudinga įsteigti pogrupius ar patariamuosius
organus, kurie apimtų įvairias suinteresuotąsias
šalis, pvz., verslo, investuotojų, audito profesijos
ir priežiūros institucijų atstovus, ir kurie būtų
atsakingi
už
įvairias
sritis,
ypač
TAS
įgyvendinimą ir kitus tokius dalykus kaip
priežiūros koordinavimas tarptautiniu lygiu.

Geresnis bendradarbiavimas

FEE mano, kad jeigu valstybės narės užmegztų
glaudesnį bendradarbiavimą ir dalintųsi informacija, jos
galėtų veiksmingiau nustatyti pažeidimus. Be to, taip jos
galėtų sutaupyti priežiūrai skirtą laiką ir išteklius. Būtina
nuolat raginti ES audito priežiūros institucijas aktyviau
vesti dialogą – keistis nuomonėmis ir patirtimi dėl
vykdomos priežiūros veiklos planavimo, vykdymo ir jos
rezultatų.

Kiekvienos valstybės narės kompetentingų institucijų
bendradarbiavimo pagrindas išliko toks pats kaip ir 2006
SAD. Prireikus, kompetentingos valstybių narių
institucijos turi bendradarbiauti, kad galėtų įgyvendinti
teisės aktų nustatyto audito priežiūros pareigas, ypač
keisdamosi svarbia informacija. Valstybėms narėms
suteikta galimybė leisti kompetentingoms institucijoms
dalintis konfidencialia informacija su daugybe kitų
36
institucijų , jeigu taip jos galės geriau įvykdyti savo
užduotis.

Kompetentingų institucijų kolegijos38

Bendradarbiavimas turėtų būti gerinamas, ypač tokiose
srityse kaip kokybės užtikrinimo peržiūra, tyrimai ir
patikros vietoje. Tačiau informacija, kuri gali daryti
neigiamą poveikį prašymą gavusios valstybės narės
37
suverenitetui, saugumui ar viešajai tvarkai , neturėtų
būti teikiama prašymą pateikusiai kompetentingai
institucijai. Jeigu kompetentinga institucija sužino, kad
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ar
audito įmonė, veikianti kitoje valstybėje narėje, nesilaiko
Reglamento, ji turi perspėti tokios kitos valstybės narės
kompetentingą instituciją. Bet kokie tyrimai ar patikros
vietoje turi būti atliekami tokios valstybės narės, kurioje
vykdomas tyrimas, kompetentingai institucijai prižiūrint.

Kolegijos turi būti kuriamos valstybės narės, kurioje
veikia konkretus teisės aktų nustatytą auditą atliekantis
auditorius, audito įmonė ar tinklas, kompetentingos
institucijos prašymu. Prašymas turi būti pateikiamas
CEAOB.

36

38

37

Kompetentingos institucijos, kurios atsako už VIĮ priežiūrą, Europos centrinių bankų
sistema ir Europos centrinis bankas, kurios veikia kaip pinigų institucijos, Europos
sisteminės rizikos valdyba (galimybė, suteikta pagal Direktyvos 36 straipsnio 4a dalį).
Reglamento 31 straipsnio 3 dalis.

Specialios
formos
bendradarbiavimą
užtikrina
kompetentingų institucijų kolegijos, kurios apibūdintos
Reglamente. Kolegija gali būti vadinama daugiau nei
vienos valstybės narės kompetentingų institucijų
koalicija, atstovaujanti tam tikrai Europos audito įmonei,
kuri įkurta pagal valstybės narės, dalyvaujančios
kolegijoje, jurisdikciją ir kuri įregistruota keliose
valstybėse narėse.

Kolegijos koordinatorių turi išrinkti jos nariai per tris
savaites nuo jos įsteigimo, o per kitas dvi savaites
koordinavimo susitarimuose turi būti nurodyti tokie
39
dalykai :
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Reglamento 32 straipsnis.
Reglamento 32 straipsnio 6 dalis.

Informacinis dokumentas





informacija, kuria turi keistis kompetentingos
institucijos;
atvejai, kuriais kompetentingos institucijos privalo
konsultuotis viena su kita;
atvejai, kada kompetentingos institucijos gali
perduoti priežiūros užduotis.

Šioje schemoje pateikta apibendrinta informacija apie
ketinamą įgyvendinti bendradarbiavimą:

Priežiūros suderinamumo didinimas
tarptautiniu mastu
Be Reglamente pateiktų reikalavimų, būtina skatinti
didesnį bendradarbiavimą tarptautiniu lygiu, įskaitant su
viešosios priežiūros institucijomis, veikiančiomis ne ES,
ypač gerinant CEAOB ir Tarptautiniu nepriklausomų
audito priežiūros organizacijų forumo (IFIAR) dialogą.
40

IFIAR – tai nepriklausomų audito priežiūros institucijų
organizacija, kurios nariai:

ES lygis



CEAOB
• Koordinavimas
• Gairės
• Keitimasis
informacija



Europoje
veikiančios
X audito
įmonės
priežiūros
kolegija

Europoje
veikiančios
Y audito
įmonės
priežiūros
kolegija

Nacionalinis lygis
VN

VN

VN

• Sprendimų
priėmimas
• Patikros

Kompetentingos institucijos
/ profesinės asociacijos

FEE pritaria, kad yra tikslinga įsteigti kolegijas,
kurios prižiūrėtų Europoje veikiančius auditorius.
Specialios kolegijos galėtų padėti keistis
informacija, koordinuoti tokią veiklą kaip patikros
vietoje.



dalinasi žiniomis ir praktine patirtimi, orientuota
į patikras;
skatina bendradarbiavimą ir nuoseklumą,
informuodami vieni kitus apie savo darbus tam
tikrais klausimais, susijusiais su dabartinėmis
rinkos
sąlygomis,
įskaitant
veiksmus,
orientuotus į patikras ir gairių rengimą;
sudaro
sąlygas
dialogui
su
kitomis
organizacijomis,
suinteresuotomis
audito
kokybe, kad jos galėtų keistis informacija apie
požiūrį į audito kokybę, struktūrinę audito
rinkos riziką ir audito įmonės skaidrumą bei
valdymą.

Auditui būdinga globalizacijos tendencija, todėl
vis daugiau įmonių dirba tarptautiniu mastu.
FEE mano, kad reikia labiau skatinti nuoseklų
tarptautinių audito ir kokybės kontrolės
standartų taikymą, be to, nepriklausomos
viešosios priežiūros organizacijos turėtų
užmegzti glaudesnį ryšį ir bendradarbiauti
pasauliniu mastu. Tokiomis priemonėmis ir
vykdant nepriklausomas patikras galima būtų
pagerinti audito kokybę ir užtikrinti nuoseklią jo
stebėseną.

Apie FEE
FEE (Europos buhalterių federacija, pranc. Fédération des Experts-comptables Européens) – tai tarptautinė ne
pelno siekianti organizacija, kurios būstinė yra Briuselyje ir kuri atstovauja 47 profesionalių buhalterių ir
auditorių institucijoms 36 Europos šalyse, tarp kurių yra 28 ES valstybės narės.
FEE taip pat narystę turi daugiau kaip 800 000 profesionalių buhalterių, dirbančių skirtingose srityse: valstybinėse
audito tarnybose, mažose ir didelėse apskaitos įmonėse, įvairių dydžių verslo įmonėse, valstybinėse ir švietimo
įstaigose – visi, kurie prisideda prie to, kad Europos ekonomika taptų veiksmingesnė, skaidresnė ir tvaresnė.
Ieškokite mūsų
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https://www.ifiar.org/Members.aspx

