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PRATARMĖ
Keičiantis rinkos ir kitiems poreikiams, įmonės pradėjo keisti savo auditorius dažniau nei anksčiau.
Tam, kad būtų vykdoma skaidri atranka, dėl kurios gerėja audito kokybė ir didėja auditoriaus
nepriklausomumas, būtina tinkamai organizuoti tokią atranką. Todėl FEE ėmėsi iniciatyvos parodyti,
kaip ir kokiais būdais galima būtų efektyviausiai pasirinkti auditorių.
Šis FEE leidinys galėtų būti naudingas:
✓ įmonėms, kurioms reikia veiksmingos ir nebrangios auditoriaus atrankos organizavimo gairių;
✓ tokioms suinteresuotosioms šalims kaip akcininkai ir investuotojai, kuriems reikia įvertinti įmonės
vykdomą atrankos procesą.
Šiame leidinyje pateikta bendro pobūdžio informacija: ji tinkama visoms įmonėms, neatsižvelgiant į jų
reglamentavimo aplinką, šalį, sektorių (viešasis arba privatus) arba pramonės šaką. Ja galėtų naudotis
įvairių dydžių įmonės, veikiančios skirtinguose rinkos segmentuose, pvz., viešojo intereso įmonės (VIĮ),
mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). Tačiau dėl skirtingų Europoje galiojančių teisinių sistemų ir valdymo
struktūrų, skaitytojui gali tekti laikytis ir jo šalies įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų bei jų
valdymui keliamų reikalavimų.
FEE įsipareigojusi skatinti viešąsias diskusijas šia tema. Todėl, siekdama sužinoti visų suinteresuotųjų
šalių nuomonę, pirmiausia 2014 m. gegužės 24 d. – liepos 31 d. FEE surengė apklausą internetu. Šios
apklausos rezultatai pateikti šio dokumento priede.
Pastaba: ši piktograma, pateikta tam
tikruose šio dokumento skyriuose,
reiškia, kad jų informacija pagrįsta FEE
atliktos apklausos rezultatais.
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ĮVADAS
FEE siekia dalintis geriausia aukštos kokybės auditoriaus atrankos
atitinkamoje aplinkoje praktika. FEE su nekantrumu laukia diskusijų,
kad galėtų įgyvendinti šiuos tikslus:
✓
✓
✓

Žr. 6-ojo klausimo
analizę

sukurti skaidresnį ir aiškesnį auditoriaus atrankos procesą;
užtikrinti, kad skiriama pakankamai dėmesio audito kokybei; ir
prisidėti prie auditoriaus, kuris yra nepriklausomas, atrankos pagal galiojančius įstatymus ir
teisės aktus.

Dėl to kyla du svarbūs klausimai, į kuriuos galima atsakyti atrankos metu, atsižvelgus į konkrečias
įmonės aplinkybes: kas yra audito kokybė? ir kokia audito vertė? Nors atlikta daugybė audito
kokybės tyrimų, siekiant atsakyti į šiuos klausimus, būtina atkreipti dėmesį į svarbų TAUSV projektą 1,
per kurį buvo parengta audito kokybės kontrolės sistema2. Pagrindiniu motyvu pasirinkti tam tikrą
auditorių turėtų būti paslaugų kokybė, jų vertė klientui ir visoms suinteresuotosioms šalims bei
būtinybė nustatyti tinkamą sąveiką tarp suinteresuotųjų šalių, dėl kurių pagerėtų audito kokybė.
Procesas gali apimti šiuos žingsnius (išsamus paaiškinimas pateiktas toliau):
✓

surinkti informaciją prieš pradedant atranką;

✓

pasirinkti auditorius (audito įmones), kurie bus kviečiami dalyvauti atrankoje;
nustatyti auditorių (audito įmonių) atrankos kriterijus; ir
suklasifikuoti pirmiau nustatytus kriterijus pagal svarbą, siekiant peržiūrėti, išanalizuoti ir įvertinti
kandidatų paraiškas.

✓
✓

Šiame procese turėtų būti laikomasi projekto valdymo principų, be to, auditoriaus atrankos komisija
turėtų prisiimti atsakomybę už vadovavimą visam procesui ir jo priežiūrą.
Kas yra auditoriaus atrankos komisija? Priklausomai nuo Europos ir (arba) šalių įstatymų ir teisės
aktų reikalavimų, auditoriaus atrankos komisiją gali sudaryti audito komiteto nariai, stebėtojų tarybos
nariai ir (arba) akcininkai. Jeigu reikia, gali būti įtraukiama ir vadovybė, pvz., kaip konsultuojanti šalis
arba atranką vykdant MVĮ. Auditoriaus atrankos komisija turėtų būti organas, kuris prisiima atsakomybę
už tokį projektą.

1
2

Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba
Daugiau informacijos rasite adresu: http://www.ifac.org/publications-resources/glance-framework-audit-quality
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Šiame paveiksle išsamiai paaiškinti siūlomi žingsniai, kuriuos įmonė galėtų atlikti:

Auditoriaus atrankos komisija rengia
pasiūlymą pagal patvirtintą pasiūlymo
politiką

Preliminari auditoriaus atrankos
komisijos parengta analizė, skirta
valdybai ir (arba) komitetui –
atsižvelgiant į gautą paraišką

Susitikimas su
auditoriais kandidatais ir
jų interviu

Įmonė skelbia konkursą dėl
auditoriaus skyrimo

Auditoriaus atrankos komisija
peržiūri pasiūlymus ir pasiūlo
valdybai trumpą sąrašą

Valdyba pateikia rekomendaciją
dėl audito įmonės skyrimo

Akcininkai balsuoja dėl auditoriaus skyrimo

Šiame dokumente nenagrinėjamas paskutinis pirmiau pavaizduoto sprendimo priėmimo proceso
žingsnis, t. y. akcininkų balsavimas.
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PIRMASIS ŽINGSNIS. SURINKTI INFORMACIJĄ PRIEŠ PRADEDANT ATRANKĄ

Auditoriaus skyrimo reglamentavimo aspektai
Teisiniu požiūriu, auditorių oficialiai skiria ir (arba) renka įmonės
akcininkai arba kiti už įmonės valdymą atsakingi asmenys.
Paprastai, kai auditorius skiriamas oficialiai, atsižvelgiama į valdybos
ir audito komiteto rekomendacijas.

Žr. 1-ojo klausimo
analizę

Priklausomai nuo jurisdikcijos reikalavimų, auditorius gali būti skiriamas keleriems arba vieneriems
metams. Daugelis jurisdikcijų numato pakartotinį auditoriaus skyrimą tolesniam laikotarpiui.
VIĮ
Nors auditorius privalo laikytis etikos standartų, reglamentuojančių jo nepriklausomybę, ir audito įmonė
gali būti skiriama tam tikram laikotarpiui, pagal ES teisę pagrindiniai VIĮ audito partneriai privalo būti
kečiami rotacijos principu ne rečiau kaip kas septyneri metai ir vėl gali dalyvauti audite ne anksčiau kaip
po dvejų metų3. Įvairaus tipo ir dydžio įmonėms gali tekti imtis skirtingų priemonių.
Apskritai, auditoriaus atrankos ir skyrimo procesas turi būti nepriklausomas nuo vadovybės. Įmonės
valdymo organas, pavyzdžiui, nevykdomųjų direktorių valdyba arba stebėtojų taryba, turi būti
atsakingas už sprendimų priėmimą.
Ne VIĮ
Ne VIĮ yra mažiau vienalytė grupė. Didelėms ne VIĮ gali būti svarbu, kad atrankoje dalyvautų
nepriklausomi valdybos arba audito komiteto (jeigu reikia) nariai. Mažesnės įmonės, kurių vertybiniais
popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, taip pat ir MVĮ bei įmonės, kurių savininkas yra ir jų vadovas,
gautų daugiau naudos, jeigu jų direktoriai ir akcininkai daugiau prisidėtų prie šio proceso.
Siekiant pagerinti atrankos proceso kokybę, FEE rekomenduoja:
✓

✓

3

nustatyti poreikius. Įmonės poreikiai turi būti nustatomi atsižvelgiant į: įmonės valdymą
reglamentuojančius teisės aktus, taisykles, kodeksus ir geriausią praktiką (jeigu būtina); rinkos
segmentą; verslo rūšį; organizacijos vidinės struktūros tipą; atitinkamų išorės suinteresuotųjų šalių
lūkesčius ir pan.
įsteigti auditoriaus atrankos komisiją. Auditoriaus atrankos komisija turėtų vadovauti auditoriaus
atrankos procesui. Tačiau norint pasirinkti tikslus atitinkantį kandidatą, būtinas darnus
bendradarbiavimas ir bendravimas su vadovybe. Kaip jau parodė kai kuriose ES valstybėse narėse
taikoma praktika, į komisiją geriausia būtų skirti nevykdomuosius direktorius. Apskritai, būtina
pabrėžti, kad nepriklausomi valdybos, stebėsenos tarybos arba audito komiteto nariai turėtų būti
kuo dažniau įtraukiami į atranką ir teiktų savo rekomendacijas. Taip galima būtų užtikrinti, kad
auditoriaus skyrimo procesas bus nepriklausomas nuo įmonės vadovybės įtakos.

Pagal Direktyvą 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto audito (šiuo metu persvarstoma)
Auditoriaus atranka
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✓

✓

skaidrumas. Vykdant auditoriaus atranką, būtinas išsamesnis informacijos atskleidimas ir didesnis
skaidrumas. Valdybos arba audito komiteto ataskaitose turi būti pateiktas logiškas paaiškinimas,
kodėl buvo pasirinktas tam tikras auditoriaus (audito įmonė) arba atnaujinta sutartis su esamu
auditoriumi. Audito įmonių skaidrumo pranešimai, kuriuos ES privalo rengti visos VIĮ4audituojančios
audito įmonės, yra naudingos auditoriaus atrankos komisijos priemonės, nes jose pateikiama
vertinga informacija apie auditorius (audito įmones), pvz., jų struktūrą ir valdymą, kokybės
kontrolės sistemą, taip pat nurodoma finansinė informacija, pagrindinių klientų sąrašas ir pan. Šios
ataskaitos viešai skelbiamos auditorių (audito įmonių) svetainėse.
akcininkų dalyvavimas. Auditoriaus atrankos komisija turėtų
siekti įtraukti akcininkus, pavyzdžiui, jų paskirtą komitetą, į
Žr. 2-ojo klausimo
atrankos procesą, jeigu tai įmanoma ir jeigu tai leidžiama pagal
analizę
šalies įstatymus ir teisės aktus.

Ar pirkimų skyriui skirtas koks nors vaidmuo?
Auditoriaus ir įmonės santykiai – tai ne tik santykiai tarp pirkėjo ir pardavėjo. Audito paslaugų
įsigijimas neabejotinai panašus į bet kokių kitų paslaugų įsigijimą, todėl, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje
veikiančios viešojo sektoriaus įmonės turi laikytis Direktyvos dėl viešojo pirkimo5. Tačiau būtina
atsižvelgti į auditoriaus ir kliento santykių, kurie yra išskirtiniai, nes naudą gauna ir savo indėlį turi įnešti
ne vien tik įmonė, ypatumus. Auditorius turi įsipareigojimų atitinkamoms suinteresuotosioms šalims.
Pateikęs savo auditoriaus išvadą, auditorius suteikia pagrindą pasitikėti ir:
✓
✓

didina įmonės finansinių ataskaitų tikrumą ir patikimumą; ir
skatina tokias suinteresuotas šalis kaip akcininkai, darbuotojai ir investuotojai labiau pasitikėti
įmone.

Dėl šių priežasčių atranką turėtų vykdyti ne vien tik įmonės pirkimų skyrius, kuris sprendimą „pirkti“ gali
priimti neatsižvelgdamas į bendrą būtinų, pavyzdžiui, į pirmiau išvardintų, kriterijų įvertinimą.

Auditoriaus atranka
4

Pagal Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto audito (šiuo metu persvarstomos) 40 straipsnį.
5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:EN:PDF

8

Geriausios praktikos skatinimas
2013 m. spalis

ANTRASIS ŽINGSNIS. PASIRINKTI AUDITORIUS (AUDITO ĮMONES), KURIE BUS KVIEČIAMI
DALYVAUTI ATRANKOJE

Nustatyti įmonės poreikius
Kaip buvo paaiškinta pirmiau, siekdama iš anksto atrinkti auditorius, kurie bus kviečiami dalyvauti
konkurse, auditoriaus atrankos komisija turi nustatyti įmonės poreikius. Vienas standartinis
atrankos procesas negali būti tinkamas visoms įmonėms. Todėl reikia tinkamai apibrėžti svarbiausius
tikslus prieš pradedant procesą. Tokie tikslai galėtų būti:
✓
✓
✓
✓

laikytis teisės aktų arba geriausios įmonių valdymo praktikos;
gerinti paslaugos kokybę;
įvertinti esamą audito metodiką;
ištirti rinką.

Taip pat galima apsvarstyti, ar dabar yra tinkamas laikas įmonei pradėti šį procesą. Iš tikrųjų gali
tekti rinktis kitą procedūros laiką: dažniausiai netinkamas laikas keisti auditorių yra tada, kai įmonėje
vyksta svarbūs išoriniai ir (arba) vidiniai pokyčiai, pavyzdžiui, įmonė baigia vykdyti svarbų įsigijimo
sandorį, ją ketinama įsigyti, įmonė pateikė pirminį viešą siūlymą arba pan.

Auditoriaus (audito įmonės) nepriklausomumas
Auditoriai kandidatai turėtų gebėti parodyti, kad yra nepriklausomi, objektyvūs ir laikosi etikos
principų. Į šiuos pagrindinius požymius būtina atsižvelgti atrenkant auditorius (audito įmones), kurie
bus kviečiami dalyvauti konkurse. Auditoriaus atrankos komisija turėtų paprašyti pateikti pareiškimų
laišką, kuriame būtų informacija apie tai, ar auditorius yra nepriklausomas nuo įmonės ir kaip jis
kontroliuoja ir išlaiko savo nepriklausomumą. Šiuo atveju auditoriaus atrankos komisija, siekdama
atrinkti proceso dalyvius, turėtų patikrinti, kaip anksčiau auditoriai kandidatai (audito įmonės
kandidatės) teikė su auditu susijusias ir nesusijusias paslaugas, taip pat jų galimus verslo ryšius su
įmone ir (arba) jos vadovybe. Priklausomai nuo aplinkybių, būtina kruopščiai patikrinti, ar dėl tokių su
auditu susijusių ir nesusijusių paslaugų gali arba negali ateityje sumažėti auditoriaus nepriklausomumas
teikiant audito paslaugas.

Auditoriaus atranka
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TREČIASIS ŽINGSNIS. NUSTATYTI AUDITORIŲ (AUDITO ĮMONIŲ) ATRANKOS KRITERIJUS
Auditoriaus atrankos komisijos nustatyti vertinimo kriterijai turi būti
skaidrūs. Taip visiems konkurse dalyvaujantiems auditoriams
(audito įmonėms) bus užtikrintos lygios ir sąžiningos galimybės, kad
jie bus pasirinkti, ypač, kai kviečiamas dalyvauti esamas auditorius.
Be to, vykdant skaidrų procesą, tokios išorės šalys kaip akcininkai,
investuotojai ir priežiūros institucijos, turės galimybę įvertinti
procesą.

Žr. 6-ojo, 7-ojo ir 8ojo klausimų analizes

Priklausomai nuo poreikių ir tikslų, kuriuos ankstesniuose proceso žingsniuose nustatė auditoriaus
atrankos komisija, gali būti taikomi toliau nurodyti vertinimo kriterijai.
✓

Požiūris į verslą – bendras ir atsižvelgiant į konkrečias užduotis, audito metodiką ir
informavimo strategiją
Bendras požiūris į verslą ir operacijas:
 verslo modelis ir audito įmonės valdymo forma;
 vidiniai procesai, siekiant užtikrinti, kad tinkamai laikomasi nepriklausomumo principo ir kitų
susijusių taisyklių.
Audito metodika:
 metodikos, kurią auditorius ketina taikyti, aprašymas;
 sritys, kurioms bus skiriama daugiausia dėmesio, ir tokiose srityse taikoma audito metodika;
 išsamus darbo planas, siekiant užtikrinti, kad bus apimta pakankamai sričių;
 verslo supratimas;
 su pramonės šaka susijusi patirtis (jeigu taikoma);
 IT įrankių naudojimas;
 kitų asocijuotųjų arba susijusių audito įmonių narių darbuotojų ir trečiųjų šalių ekspertų darbo
naudojimas (jeigu reikia).
Informavimo strategija:
 papildoma vidaus būklės ataskaita, kurioje auditorius gali nurodyti, pavyzdžiui, vidaus
kontrolės trūkumus;
 priemonės, kurių imamasi, siekdama pateikti savalaikę informaciją;
 politika dėl galimybės visus metus partneriams ir vadovybei (telefonu) pateiti paklausimus
arba rengti trumpus susitikimus su jais.

✓

Reputacija: per atranką auditoriai (audito įmonės) turi pademonstruoti, kad yra įgiję gerą ir etišku
elgesiu pagrįstą reputaciją. Nors ir nelengva įvertinti šį kriterijų, tačiau jis yra labai svarbus. Šiuo
atveju būtų naudinga gauti rekomendacijas.

✓

Audito kokybės įrodymai:
vidinė kokybės užtikrinimo sistema: auditoriaus atrankos komisija turi suprasti pagrindinius
vidinės kokybės užtikrinimo sistemos, kurios laikosi auditorius, elementus remdamasi
auditoriaus (audito įmonės) prisistatymu arba gautais dokumentais;
nors individualios auditoriaus (audito įmonės) patikros ataskaitos dažniausiai būna viešai
neprieinamos, tačiau vertinant audito kokybę į jas būtina atsižvelgti kaip į audito kokybės
įrodymą.

✓

Atskirų auditoriaus (audito įmonės) užduoties partnerių vertinimas:
auditoriaus atrankos komisija turėtų susitikti su kiekvienu auditoriaus (audito įmonės) užduoties
partneriu (-iais), kuris bus skiriamas atsakingu už jos įmonės audito užduotį. Taip komisija galės
įvertinti, ar jie turi audito įmonei būtinų profesinių įgūdžių, nurodytų konkurso dokumentuose.

Auditoriaus atranka
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✓

Personalo valdymas
Kvalifikacija:

audito grupės narių kvalifikacija audito srityje;

eksperto, pvz., mokesčių specialisto, aktuaro arba kito eksperto, dalyvavimas vertinant
specifinius dalykus. Įtraukus tokius ekspertus, turinčius konkrečių sektorių žinių, galima
pagerinti audito kokybę.
Mokymai:

nuolatinis profesinės kvalifikacijos kėlimas (NPKK).
Patirtis:

užduoties partnerio profesinė patirtis ir žinios;

tinkamas audito grupės narių vyresniškumo lygis ir veiksmingas atitinkamo lygio narių
bendradarbiavimas;

kompetentinga audito grupė, veiklą vykdanti tarptautiniu mastu (kai būtina), siekiant
gerai atlikti auditą;

atitinkamos pramonės šakos išmanymas ir audito įmonės ir (arba) audito grupės
profesinė patirtis.
Prieinamumas:

galimybė skirti užduoties partnerį;

personalo pastovumas, t. y. galimybė gauti duomenis apie darbuotojų kaitą ankstesniais
metais.

✓

Geografinė aprėptis: ne visoms užduotims svarbi plati geografinė aprėptis, išskyrus tarptautinių
įmonių auditą.

✓

Auditoriaus (audito įmonės) draudimo apsauga turi būti vertinama atsižvelgiant į vietos įstatymų
reikalavimus arba verslo ir sektoriaus poreikius bei aplinkybes.

✓

Kainos nustatymas (t. y. mokestis už auditą):
Audito sutartis turi būti sudaroma su tais, kurie pateikia ekonomiškai naudingiausią, o ne
mažiausios kainos pasiūlymą. Įmonės, kurios laikosi tokio strateginio požiūrio, gali užtikrinti, kad
nenukentės audito kokybė.
Norėdama išsirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, auditoriaus atrankos komisija turi
įvertinti mokesčius už auditą pagal tai:
kiek iš viso pagrindinių grupės narių ir auditoriaus (audito įmonės) darbuotojų dalyvaus
audite;
kokie audito įmonės darbuotojai dalyvaus, kokia jų profesinė patirtis ir kvalifikacija;
kaip bus paskirstytas personalas, t. y. kiek kiekvienos rūšies ir lygio darbuotojams bus
priskirta darbo valandų6; ir
kokio požiūrio į riziką laikomasi ir kokia audito metodika taikoma (pvz., veiksmingumo
didinimas, ekspertų samdymas, apsilankymai kliento įmonėje ir pan.) – visa tai neabejotinai
turės didelės įtakos nustatant abi šalis tenkinančią kainą.
Siekiant atlikti auditą veiksmingai ir efektyviai bei tinkamai parengti audito grupę, kad ji galėtų atlikti
aukštos kokybės auditą, būtina nustatyti pagrįstą mokestį.

6

Naujausiame TBF straipsnyje nurodyta, kad auditoriai visą dėmesį turėtų skirti ne tabeliams ir apmokamoms valandoms, bet
intelektualiam kapitalui, kurį atsineša į savo klientų įmones.
Visą straipsnio tekstą galima rasti adresu: http://www.ifac.org/news-events/2013-02/tomorrow-s-firm-and-role-value-pricing
Auditoriaus atranka
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✓

Santykių valdymas ir tarpasmeninio bendravimo įgūdžiai:
šis kriterijus pagrįstas principais, tačiau galima būtų išskirti pagrindinius požymius, kurie
padėtų auditoriaus atrankos komisijai įvertinti, kaip valdomi santykiai, ir pasiekti tikslą –
atrankos procese atskirti auditorius (audito įmones) vieną nuo kito. Būtina atsižvelgti į
skirtingas varomąsias jėgas remiantis tuo, ar konkurse dalyvaujantis auditorius (audito
įmonė) turi asmeninių įgūdžių ir patirties, suderintų su bendrais įmonės įgūdžiais ir patirtimi;
konkurse dalyvaujantis auditorius (audito įmonė) gali parodyti, kad pajėgus nusistatyti tikslus,
kurti nepriklausomus ir skaidrius darbo santykius su grupės vadovybe, darbo grupėmis ir už
valdymą atsakingais asmenimis.
Į šiuos požymius būtina atkreipti dėmesį, siekiant atlikti aukščiausio lygio auditą. Taip pat galima
laikytis prasmingos „profesionalių darbo santykių“ koncepcijos7. Geri santykiai ir teigiamas
požiūris neparodo, kad auditorius nėra pakankamai nepriklausomas ar kad kyla interesų
konfliktas: būtina palaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp profesinio skepticizmo ir
bendradarbiavimo.

✓

7

Naujovių diegimo pajėgumai:
auditorius turi gebėti parodyti, kad jis gali pagerinti audito procesą, pavyzdžiui, naudodamas
technologijas;
tokie įrankiai gali būti naudingi auditoriui, kuris siekia, kad jo audito darbas būtų veiksmingas
ir efektyvus. Dėl to įmonė galės atlikti išsamesnę ir geresnę analizę, neatsižvelgdama į kai
kuriuos nerimą keliančius dalykus, kad IT įrankiai gali skatinti taikyti „varnelių žymėjimo“
metodiką.

Tai nuoroda į TAUSV leidinį „Audito kokybės kontrolės sistema“, kuriame akcentuojamas profesinis skepticizmas ir visų finansinės
atskaitomybės teikimo grandinės dalyvių bendradarbiavimas.
Auditoriaus atranka
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TRUMPA APŽVALGA. GALIMŲ KRITERIJŲ SĄRAŠAS
Požiūris į verslą ir operacijas



Verslo modelis ir audito įmonės valdymo forma
Vidaus procesai

Audito metodika





Siūloma metodika
Sritys, kurioms skiriama daugiausia dėmesio, ir susijusi audito metodika
Išsamus darbo planas
Kitų asocijuotųjų arba susijusių audito įmonių narių darbuotojų ir trečiųjų šalių ekspertų darbo
naudojimas

Verslo supratimas
Patirtis konkrečioje pramonės šakoje
IT įrankių naudojimas
Informavimo strategija




Papildoma vidinė būklės ataskaita
Politika dėl galimybės visus metus partneriams ir vadovybei teiti paklausimus telefonu arba rengti
trumpus susitikimus su jais
Priemonės, skirtos užtikrinti informacijos savalaikiškumą

Reputacija



Gera etiško elgesio reputacija
Rekomendacijos

Audito kokybės įrodymai



Audito įmonėje: vidaus kokybės užtikrinimo sistemos peržiūra
Išorės informacija: konkrečių auditoriaus (audito įmonės) patikrų ataskaitų peržiūra

Atskiro auditoriaus (audito užduoties partnerio) vertinimas
Personalo valdymas




Kvalifikacija ir mokymai
Patirtis
Prieinamumas

Geografinė aprėptis
Auditoriaus (audito įmonės) draudimo apsauga
Kaina





Kokybę atitinkanti kaina
Pagrindinių grupės narių dalyvavimas
Personalas, jo profesinė patirtis ir kvalifikacija
Personalo paskirstymas, t. y. darbo valandų priskyrimas kiekvienos rūšies ir lygio darbuotojui

Santykių valdymas ir bendravimo įgūdžiai
Naujovių diegimo pajėgumai



Gebėjimas pagerinti audito procesą, pavyzdžiui, naudojant technologijas
Įrankių naudojimas, siekiant veiksmingiau ir efektyviau atlikti audito darbą

Auditoriaus atranka
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KETVIRTASIS ŽINGSNIS. KRITERIJŲ KLASIFIKAVIMAS
Kaip buvo paaiškinta pirmiau, atliekant vertinimą būtina atsižvelgti į skirtingus kriterijus. Vieni (faktiniai
kriterijai) gali būti paprastai įvertinami, tačiau kiti gali būti subjektyvesni (socialinių įgūdžių vertinimo
kriterijai) ir priklausyti nuo auditoriaus atrankos komisijos narių supratimo arba vertinimo konteksto.
Todėl tikėtina, kad skirtingų įmonių kriterijai bus nevienodai įvertinti. Kriterijų pavyzdžiai:
✓
✓

faktiniai kriterijai – žinios apie sektorių, techniniai gebėjimai, audito įmonės geografinė aprėptis
ir pan.
socialinių įgūdžių vertinimo kriterijai – asmeninės audito grupės narių savybės, užduoties
partnerio bendravimo įgūdžiai ir pan.

Ne visi pirmiau išvardyti kriterijai yra strategiškai svarbūs visoms
įmonėms. Svarba gali skirtis priklausomai nuo įmonės. Auditoriaus
atrankos komisija turi įvertinti, kurie kriterijai yra:
✓
✓
✓
✓

Žr. 7-ojo ir 8-ojo
klausimų analizes.

patys svarbiausi;
svarbūs;
tokie, kuriuos būtų gerai įvertinti;
netaikomi įmonei, kurią ketinama audituoti.

Kai tik nariai prieina bendros nuomonės, komisija, atsižvelgusi į visus šiuos kriterijus, turėtų parengti
klasifikavimo pagal svarbą modelį ir konkurso dalyvių sąrašą, pagal kurį vertins konkurse
dalyvaujančius auditorius (audito įmones). Modelis turi būti taikomas visiems dalyviams, atsižvelgiant į
įmonės struktūrą ir jai būdingus ypatumus.
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KAIP PASIRENGTI AUDITORIAUS ATRANKOS PROCESUI
Norint, kad procesas būtų veiksmingas, labai svarbu jam tinkamai pasirengti. Šie keli toliau pateikti
patarimai gali padėti pasirengti procesui:
✓

auditoriaus atrankos komisija turi atsižvelgti į tai, kad ši procedūra greičiausiai pareikalaus daug
laiko;

✓

procedūra turi būti atliekama etapais: auditoriaus atrankos komisija, įgyvendindama procesą,
turėtų laikytis griežtų ir suderintų projekto valdymo metodų;

✓

auditoriaus atrankos komisija pati turėtų suprasti audito procesą;

✓

dokumentuose, kuriuos gauna į konkursą pakviesti auditoriai (audito įmonės), auditoriaus atrankos
komisija turi aiškiai nurodyti, kokie yra svarbiausi įmonės tikslai ir ko ji tikisi iš konkurso;

✓

būtina išsiaiškinti kai kuriuos praktinius dalykus, susijusius su į konkursą pakviestais auditoriais
(audito įmonėmis):
ar esamas auditorius turėtų būti kviečiamas į konkursą? Tai priklauso nuo to, ar atranka
vyksta pagal konkurso programą, privalomą ar būtiną rotaciją, kai reikalaujama atleisti
esamą auditorių dėl naujų aplinkybių, kurios turi įtakos jo nepriklausomumui, ir pan. Jeigu
dalyvauja esamas auditorius, būtina skirti ypatingą dėmesį tam, kad galima būtų sukurti
kiek įmanoma labiau vienodas sąlygas visiems dalyviams.
kiek auditorių (audito įmonių) bus kviečiama dalyvauti konkurse? Dėl laiko apribojimų, FEE
rekomenduoja į konkursą kviesti ne daugiau kaip 6 audito įmones.
jeigu reikia parengti trumpą sąrašą, pakanka pakviesti dvi audito įmones. (Tačiau viskas
priklauso nuo pradinio konkurso dalyvių skaičiaus).

✓

būtina laikytis atvirumo principo: visi procese dalyvaujantys auditoriai turi gauti vienodą
informaciją, tačiau nepažeisti taikomų etikos ir konfidencialumo reikalavimų.
Organizuodama tokią atranką, komisija turėtų sau užduoti tokius klausimus:
kokia informacija turėtume dalintis su atrinktais auditoriais (audito įmonėmis)? Kaip
dalintis?
kokia informacija neturėtume dalintis?

✓

būtina iš anksto suplanuoti darbų perdavimą kitam auditoriui. Be to, visi susiję skyriai, įskaitant
apskaitos ir finansų skyrius, turi būti pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su pasirinktu nauju
auditoriumi. Po pirmųjų metų, auditoriaus atrankos komisija turėtų atlikti audito vertinimą ir palyginti
per atranką pateiktus pasižadėjimus su per auditą atliktais darbais. Tokią gerą praktiką galima būtų
pritaikyti ir kitais metais.

Auditoriaus atranka
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BAIGIAMOSIOS PASTABOS

Pasirengimas – raktas į sėkmę
Atliekant atranką, visada kyla rizika, kad pasirinktas auditorius gali būti netinkamas. Pavyzdžiui:
✓
✓
✓

auditorius ir įmonė visapusiškai nebendradarbiauja, todėl auditorius negali tinkamai atlikti audito;8
sutrikdytas informacijos srautas tarp vadovybės ir auditoriaus arba tarp audito komiteto ir
auditoriaus, todėl gali pablogėti darbo santykiai; arba
daug laiko skirta auditoriaus atrankos projektui, tačiau nepasiekta svarbiausių tikslų.

Siekiant sumažinti tokią riziką, būtina iš anksto parengti planą ir pasirinkti metodą, kuris tenkina įmonės
poreikius. Kaip jau buvo įrodyta, vertėtų investuoti į projektą ir tinkamo auditoriaus (audito įmonės)
atranką.

Kiti FEE įsipareigojimai
Galimi tolesni veiksmai yra šie:
✓
✓

visoje Europoje rengti apvaliojo stalo diskusijos, kuriose būtų toliau analizuojamas šis dalykas, nes
pastebėtas didėjantis įvairių respondentų suinteresuotumas FEE internetine apklausa;
išsamesnė ES lygio apklausa, kurioje dalyvautų išorės suinteresuotosios šalys.

PRIEDAS.

FEE

APKLAUSOS DĖL GERIAUSIOS PRAKTIKOS REZULTATAI (2013 M.
GEGUŽĖS 24–31 D.)

8

Tai nuoroda į TAUSV konsultacijų dokumentą „Audito kokybės
http://www.ifac.org/publications-resources/glance-framework-audit-quality
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kontrolės

sistema“,

kurį

galima

skaityti

adresu:

Į pateiktus klausimus atsakė 244 suinteresuotosios šalys, iš kurių 201 nurodė savo geografinę vietą ir
profesinę patirtį.
Rezultatai parodo didelę jų patirties įvairovę:
Pastaba: kategorijos pateikiamos diagramoje tokia
pačia tvarka kaip ir sutartinuose ženkluose (nuo
viršaus pagal laikrodžio rodyklę).

Stebėtojų tarybos arba audito komiteto

19%

nariai
36%

Vadovybė
Akcininkai, investuotojai, analitikai
Auditorių priežiūros institucijos

16%

Standartų rengėjai ir kitos priežiūros
institucijos
Akademinė bendruomenė
3%

10%

Visi audito profesijos atstovai
13%
3%

10%

Prancūzija

16%

Vengrija
Italija

13%

Rumunija

12%

Slovėnija
Ispanija

13%
4%

Švedija

5%

Jungtinė Karalystė ir Airija

2%
2%
4%

Kitos Europos šalys

16%

Ne Europos šalys

3%

Austrija ir Vokietija
Beneliukso šalys
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Apklausus kitas suinteresuotąsias šalis, buvo gauta daugybė įvairaus profilio respondentų atsakymų:
(stebėsenos) tarybos ir audito komiteto narių (19 proc.); vadovybės (16 proc.); akcininkų ir investuotojų
(13 proc.); standartų rengėjų ir priežiūros institucijų (10 proc.) ir kt.
36 proc. respondentų sudarė auditoriai, įskaitant didelių įmonių, kurių vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, ir įmonių, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje,
auditoriai, MVĮ auditoriai ir profesinių asociacijų atstovai.
Kadangi apklausa pritraukė respondentus iš daugybės įvairių šalių (daugumos ES valstybių narių ir
kelių ne ES šalių), todėl ši analizė įgavo didesnę reikšmę.

1.

Ar audito komitetas turėtų vadovauti auditoriaus atrankos procesui?

Visi 244 respondentai atsakė į šį klausimą, iš kurių daugumą, t. y. 87,5 proc., nurodė, kad audito
komitetas turėtų vadovauti auditoriaus atrankos procesui.

Taip
Ne

14,3%

85,7%

35 respondentai, t. y. 14,3 proc., atsakė, kad nesutinka, o 23 respondentai manė, kad akcininkai turėtų
vadovauti šiam procesui, nes jie prisiima atsakomybę. Be to, kai kurie respondentai papildomai
pakomentavo šį klausimą, t. y. pasinaudojo klausimyno suteikta tokia galimybe. Štai kelių respondentų
atsakymų į klausimą dėl kitų suinteresuotųjų šalių dalyvavimo atrankos procese patikslinimai ir
komentarai:
„Pagal mūsų jurisdikciją, audito komitetas yra Vadybos dalis. Valdyba pateikia oficialius pasiūlymus
visuotiniams susirinkimui, kuris galiausiai patvirtina paskirtus auditorius.“
Didelės įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, grupės finansų direktorius,
Prancūzija
„Jeigu nėra audito komiteto, procesui turėtų vadovauti direktorių taryba. Į atranką vertėtų įtraukti
vyriausiuosius finansininkus, kurie žino, ko jie ieško.“
Verslo įmonės buhalteris, JK

Auditoriaus atranka
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Nurodykite pagal svarbą visas galimas auditoriaus atrankos proceso
suinteresuotąsias šalis

2.

Toliau analizuojant pirmąjį klausimą, daugelis respondentų nurodė, kad pagal svarbą pirmoje vietoje
yra audito komitetas (69 proc. – žr. pirmą skritulinę diagramą), antroje vietoje – stebėsenos taryba ir
nevykdomieji direktoriai (46 proc. – žr. antrą skritulinę diagramą), jeigu svarbu, kad jie dalyvautų
auditoriaus atrankoje.
Dauguma respondentų (54 proc. – žr. ketvirtą skritulinę diagramą) nurodė, kad vadovybės arba
vykdomųjų direktorių dalyvavimas yra mažiausiai svarbus.
Rezultatai dėl akcininkų dalyvavimo buvo ne tokie tikslūs, nes paaiškėjo, kad respondentai skirtingai
suprato terminą „akcininkų dalyvavimas“ (žr. trečią skritulinę diagramą).

Audito komiteto vaidmens
svarbos vertinimas

1

2

Stebėtojų tarybos ir nevykdomųjų
direktorių vaidmens svarbos
vertinimas
10%

3%

8%

10%

19%
37%

69%

1 (svarbus vaidmuo)

2

3

4 (nesvarbus vaidmuo)

Akcininkų vaidmens svarbos
vertinimas

3

1 (svarbus vaidmuo)

4

46%

2

3

4 (nesvarbus vaidmuo)

Vadovybės vaidmens svarbos
vertinimas
9%

23%

29%

16%

54%
20%

21%

28%

1 (svarbus vaidmuo)

2

3

4 (nesvarbus vaidmuo)

1 (svarbus vaidmuo)
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Štai kelių respondentų pateikti komentarai:
„[...] Kalbant apie vadovybę, [finansų, apskaitos ir (arba) vidaus audito skyrių vadovai] vaidina svarbų
vaidmenį vertinant auditorių veiklos rezultatus ir kandidatų galimybes, nes jie pirmieji sužino apie audito
procesą ir jo rezultatus.“
Didelės įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, grupės finansų direktorius,
Prancūzija
„[Reikėtų] atkreipti dėmesį į akcininkų mažumą.“ Anonimas
„[Gal] reikėtų įtraukti vyriausiąjį vidaus auditorių?“
Didelės įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, nevykdomasis direktorius,
Italija
„[...] Akcininkai [...] [turėtų] tarti paskutinį žodį pasirenkant auditorių akcininkų susirinkime, tačiau audito
komitetas ir vidaus auditorius yra svarbiausi proceso dalyviai, kurie kandidatą renkasi atsižvelgdami į
kokybinius požymius.“
Finansų institucijos vidaus audito tarnybos direktorius, Slovėnija
„Audito komitetas [turėtų] pasirinkti kandidatą ir parengti pasiūlymą valdybai. Akcininkai [turėtų]
patvirtinti [šį pasiūlymą].“
Priežiūros institucijos atstovas, ES

3.

Ar dalyvaujančios suinteresuotosios šalys galėtų geriau įgyvendinti
auditoriaus atrankos procesą, jeigu laikytųsi geriausios praktikos?
Taip
Ne

12,30%

87,70%

Dauguma respondentų (87,7 proc.) nurodė, kad suinteresuotosios šalys, kurios laikosi geriausios
praktikos, gali tinkamai įgyvendinti auditoriaus atrankos procesą.

Auditoriaus atranka
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Respondentai pateikė tokių įdomių komentarų dėl geriausios praktikos plėtros:
„Kompetentingos suinteresuotosios šalys geriau žino, kaip pasirinkti auditorių, kuris galėtų suteikti
geriausią pridėtinę vertę jų organizacijai. Be to, kompetentingos suinteresuotosios šalys geba aiškiai
nurodyti, ko jos tikisi iš konkurse dalyvaujančių auditorių, kurie galėtų savo pasiūlymus pritaikyti pagal
suinteresuotųjų šalių poreikius ir taip padidinti akcininkų, perkančių įmonės akcijas, skaičių ir audito
veiksmingumą.“
Didelės audito įmonės auditorius, Ispanija
„Būtinas sveikas požiūris į nacionalinę įvairovę. Vertėtų parengti principais pagrįstą sistemą.“
Techninis FEE organizacijos narės patarėjas, JK
„Neturėtume nuvertinti tam tikrų šių dalykų aspektų svarbos. Audito srityje, „varnelių žymėjimo“
metodika labai retai laikoma tinkamiausia, ypač, jeigu taikoma be papildomo įvertinimo.“ Mažos audito
įmonės auditorius, ne Europos šalis
„Siekiant gauti didžiausią naudą, reikėtų ne vienų auditorių kitiems auditoriams parašytų, bet akcininkų
grupės patvirtintų rekomendacijų.“
Audito komiteto narys, ne Europos šalis
„Nors audito komitetas turėtų vadovauti auditoriaus skyrimo procesui, tačiau vis dar neramu dėl audito
komiteto narių kvalifikacijos ir profesinės patirties suderinamumo atsižvelgiant į skirtingas jurisdikcijas.
Remiantis geriausia praktika, galima būtų pasiekti tam tikro lygio suderinamumo, tačiau taip pat būtina,
kad, atsižvelgiant į skirtingas jurisdikcijas, į audito komitetus būtų priimami gabiausi žmonės.“
Auditorius, JK
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4.

Pasirinkite ne mažiau kaip penkis apibūdinimus, kurie geriausiai atitinka
jūsų supratimą apie auditoriaus atrankos procesą.

Respondentai turėjo pasirinkti šiuos apibūdinimus:
Teisingas

Tinkamai informuotas

Skaidrus

Nestruktūriškas

Objektyvus

Linksmiausia, ką iki šiol
teko daryti

Sudėtingas

Reikalaujantis daug laiko

Šališkas

Nė vienas iš pirmiau
nurodytų

Varginantis
Kita (įrašykite)

Dauguma respondentų nurodė, kad, jų nuomone, atranka turi būti skaidri (59 proc.), teisinga
(53 proc.) ir objektyvi (53 proc.).
Tačiau dauguma suinteresuotųjų šalių, kurios pastaruoju metu dalyvavo atrankoje, nurodė, kad ji iš
dalies yra sudėtinga (61 proc.) ir daug laiko reikalaujanti (54 proc.). Be to, keli respondentai
apibūdino šį procesą kaip nepakankamai skaidrų ir (arba) pernelyg orientuotą į mokesčius už
paslaugas. Respondentai taip pat pateikė tokių vertingų komentarų:
„Daugybė audito komitetų, [...] [kurie] dalyvauja procese ne dėl konkrečios priežastis, bet tik tam, kad
„turi apsižvalgyti“, nenurodo jokios pagrįstos priežasties, kodėl taip daro.“
Mažos audito įmonės auditorius, JK
„Paprastai galimybės [pasirinkti auditorių] nedidelės, nes kyla interesų konfliktas [susijęs su
nepriklausomumu].“ Didelės įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
nevykdomasis direktorius, JK
„Atranka vykdoma kiek įmanoma sąžiningai ir kompetentingai. Problemos kyla tada, kai bandoma
nustatyti, kiek iš tikrųjų turi pajėgumų esamas ir potencialus auditorius (audito įmonė), ir tai suderinti su
būtinomis pagrindinio partnerio savybėmis.“
Didelės įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, grupės finansų direktorius,
Prancūzija
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5.

Ar pastaruoju metu
auditoriaus atrankoje?

teko

(tiesiogiai

arba

netiesiogiai)

dalyvauti

Tik šiek tiek daugiau nei pusė apklaustųjų nurodė, kad jiems teko dalyvauti – tiesiogiai arba netiesiogiai
– tokioje atrankoje.
Taip
12%

Ne
Netaikoma

51%
37%

51 proc. suinteresuotųjų šalių, kurios pastaruoju metu dalyvavo auditorių atrankoje, profiliai:
Nevykdomieji direktoriai

26%
34%

Vadovai
Akcininkai ir investuotojai
Priežiūros institucijos ir standartų rengėjai
Akademinė bendruomenė
Visi audito profesijos atstovai
3%

8%
11%

18%

Atminkite, kad toliau pateikti klausimai yra susiję tik su tais respondentais, kurie nurodė, kad pastaruoju
metu dalyvavo auditorių atrankoje. Klausimynas buvo parengtas taip, kad galima būtų užtikrinti, jog
atsakymai būtų pagrįsti patirtimi, o ne vien tik supratimu.
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6.

Ar audito atrankos tvarka buvo parengta iš anksto?

Iš 110 respondentų, kurie pastaruoju metu dalyvavo auditoriaus atrankos procese, dauguma nurodė,
kad ši procedūra iš tikrųjų buvo parengta iš anksto.
0,9%

Taip
Ne
Netaikoma

20,0%

79,1%

„Man teko dalyvauti daugybėje procesų. Visi jie buvo labai skirtingi.“
Didelės audito įmonės auditorius, Austrija
„Dažniausiai iš anksto buvo nustatomi bent kriterijai. Tačiau buvo ir tokių atvejų, kai jie nebuvo
nustatyti.“
Buhalterių profesionalų organizacija, Vokietija
„Vis dar kyla nerimas dėl šališkumo rizikos, kad bus pasirinkta didesnė audito įmonė. Mums visiem
reikia išspręsti problemą, kad atrankos procesas būtų darnus ir teisingas.“
Audito komiteto narys, JK
„Labai svarbu tinkamai „suvienodinti“ pasiūlymus [...], kad galima būtų palyginti skirtingus kandidatus.
[...] [Be to,] Proceso dalyviai turėtų žinoti, kas yra auditas.“
MVĮ valdybos narys, Ispanija
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7.

Ar buvo nustatyti konkretūs auditoriaus atrankos kriterijai?

79 respondentai, t. y. 71,8 proc., nurodė, kad kriterijai buvo taikomi.
2,7%

Taip
Ne
Netaikoma
25,5%

71,8%

Atsakydami į šį atvirojo atsakymo klausimą, respondentai nurodė, kad buvo taikomi šie auditoriaus
atrankos kriterijai:
✓

41 respondentas nurodė, kad audito įmonė (auditorius) privalo turėti techninių įgūdžių, patirties ir
būti orientuota į kokybę:
dešimt iš jų pabrėžė, kad privaloma turėti su konkrečiu verslu (sektoriumi) susijusių žinių;
du pabrėžė, kad auditoriaus įgūdžiai ir patirtis turi atitikti įmonės poreikius;
penki nurodė, kad vienas iš pagrindinių atrankos kriterijų turėtų būti paslaugų kokybė
(pridėtinė vertė);
vienas iš respondentų išskyrė TFAS išmanymą.

✓

29 kartus buvo paminėtas biudžetas / kainą atitinkanti kokybė / kaina, tačiau dažniausiai ne kaip
pagrindiniai kriterijai;

✓

13 kartų buvo paminėta reputacija ir rekomendacijos;

✓

apie grupės sudėtį buvo užsiminta 11 kartų;

✓

7 kartus nurodytas siūloma audito metodika, be to, vieną kartą buvo pabrėžta, kad būtina tinkama
rizika pagrįsta metodika;

✓

10 respondentų užsiminė apie būtinybę nustatyti, ar auditorius (audito įmonė) geba užmegzti gerus
darbo santykius;

✓

6 respondentai išskyrė gebėjimą dirbti esant įtampai ir darbą baigti laiku;

✓

apie audito įmonės dydį ir geografinę aprėptį užsiminė suinteresuotosios šalys, dalyvavusios
didelių įmonių auditorių atrankoje (7 kartus).
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Buvo pateikta naudingų pastabų dėl kriterijų taikymo ir jų tipų:
„Privaloma laikytis nepriklausomumo principo. Jis negali būti vien tik kriterijus.“
Didelių įmonių, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, auditorius, Belgija
„[Taip pat svarbus kriterijus] yra gero auditoriaus, audito komiteto ir direktorių tarybos bendradarbiavimo
potencialas.“
Finansų rinkos priežiūros institucijos narys, Danija
„Auditorius [turėtų] specializuotis pramonės šakoje, kurioje veikia ketinama audituoti įmonė.“
Valdybos narys, Ispanija
„Atrankos proceso dalyviai turėtų žinoti, kas yra auditas. [Be to,] Labai svarbu tinkamai „suvienodinti“
pasiūlymus [...], kad galima būtų palyginti skirtingus kandidatus. Kaina neturėtų būti pagrindiniu
kriterijumi. Per mažos kainos gali turėti neigiamos įtakos kokybei.“
Nevykdomasis MVĮ direktorius, Ispanija
Be to, vienas respondentas pateikė išsamų įdomių kriterijų sąrašą:
„Patikimumas – vidinis ir išorinis.
Atsakymo į visus klausimus rodiklis – atsakė į visus konkurso klausimus.
Grupė – tenkina siūloma grupė.
Metodika – tenkina siūloma metodika.
Darbo rezultatai – laiku padaryti tai, ko jie prašo.
Atsakomybė – vykdo audito planavimą, darbus vietoje ir audito proceso užbaigimą bei jo valdymą.
Lankstumas ir išradingumas – nevengia padėti spręsti problemas.
Iššūkiai – tiria ir klausia.
Gebėjimas – ar jie sugebės [?]
Pasiekiamumas – susisiekia su klientu ir gauna jo atsakymą.
Informavimas – geros ir blogos žinios.
Santykiai – ilgalaikis bendradarbiavimas ar tik esant palankioms aplinkybėms.
Kliento svarba – ar toliau būsime mėgstami, kai baigsis konkursas.
Konkursas dėl audito – pliusai ir minusai.
Išskirtiniai požymiai – viskas, kas kitaip.“
Didelės įmonės, kurios popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, grupės finansų direktorius, JK
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8.

Nurodykite, kurie kriterijai, jūsų
auditoriaus atrankos procese

nuomone,

yra patys svarbiausi

FEE pasiūlė įvairius kriterijus ir paprašė respondentų juos įvertinti nuo 1 (svarbiausi) iki 8 (mažiausiai
svarbūs).
Gera reputacija „vietinėje“ audito rinkoje
Bendras audito įmonės (auditoriaus) rizikos valdymas
Reali arba numanoma audito įmonės darbo kokybė
Tam tikrų verslo sričių išmanymas
Geografinė aprėptis
Tinkamas draudimas
Santykių valdymas
Vadovaujančio partnerio bendravimo įgūdžiai
Gero auditoriaus ir įmonės vadovybės bendradarbiavimo potencialas
Pristatyta audito metodika ir strategija
Audito įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema
Auditoriaus nepriklausomumas
Personalo valdymas, įskaitant grupės kvalifikacija, mokymai ir patirtis
Prieinamumas
Ekspertų darbo naudojimas, siekiant įvertinti konkrečias rizikos sritis
Kaina
Nė vienas iš pirmiau nurodytų
Kiti (nurodykite)
Tie, kurie atsakė į šį klausimą, manė, kad šie kriterijai yra svarbiausi:

Pasirinkti kriterijai
Reali arba numanoma audito įmonės darbo kokybė
Tam tikrų verslo sričių išmanymas
Auditoriaus nepriklausomumas
Gera audito įmonės reputacija „vietinėje“ audito rinkoje

Respondentai kriterijus
įvertino 1 arba 2 balais (%)
33 %
32 %
29 %
22 %
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Mažiau respondentų taip pat nurodė, kad rėmėsi šiais kriterijais:

Pasirinkti kriterijai
Gero auditoriaus ir įmonės vadovybės
bendradarbiavimo potencialas
Personalo valdymas, įskaitant kvalifikaciją
Kaina

Respondentai kriterijus įvertino 3,
4 arba 5 balais (%)
25 %
24 %
21 %

Respondentai nurodė, kad mažiausiai svarbūs buvo šie kriterijai:

Pasirinkti kriterijai
Audito įmonės geografinė aprėptis
Audito įmonės prieinamumas
Tinkamas draudimas
Ekspertų darbo naudojimas, siekiant įvertinti
konkrečias rizikos sritis

Respondentai kriterijus įvertino 6,
7 arba 8 balais (%)
24 %
23 %
21 %
21 %

FEE norėtų padėkoti suinteresuotosioms šalims, kurios skyrė savo laiką ir atsakė į
internetinės apklausos klausimus. Daugelis pateiktų papildomų pastebėjimų yra itin
kokybiški ir naudingi rengiant šį dokumentą. FEE įsipareigoja toliau bendradarbiauti
su šiomis suinteresuotomis šalimis.
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PAPILDOMA MEDŽIAGA
FEE organizacijos narės
Priveligijuotų atestuotų buhalterių asociacija (ACCA) „Audito vertė“ (angl. The value of the audit)
Škotijos atestuotų buhalterių institutas (ICAS) „Įvertinkite savo auditorių“ (angl. Appraising your auditor)
Priveligijuotų buhalterių institutas (IIDW) „Stebėtojų tarybos ir auditoriaus bendradarbiavimas“ (angl.
Cooperation between the Supervisory Board and the Auditor)
JK Finansinės atskaitomybės taryba (FRC)
JK Bendrovių valdymo kodeksas. C3 skyrius „Audito komitetas ir auditoriai“ (angl. Audit Committee and
Auditors) (18–20 psl.)
Nuorodos dėl audito komitetų. Skyrius „Išorinio audito procesas“ (angl. The external audit process) (10–
11 psl.)
Konkurso gairės. „Konkursas dėl audito. Pastabos ir geriausioji praktika“ (angl. Audit Tenders: Notes on
best practice)
Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba (TAUSV)
„Audito kokybės kontrolės sistema“ (angl. A Framework for Audit Quality)
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/A%20Framework%20for%20Audit%20Quality.pdf
JAV Audito kokybės kontrolės centras (CAQ)
„Audito komiteto atliktas metinis išorės auditorių įvertinimas“ (angl. Audit Committee Annual Evaluation
of the External Auditor)

Kita
„Ernst & Young“ „Audito komiteto vykdomo auditorių priežiūros proceso skaidrumo didinimas“ (angl.
Enhancing transparency of the audit committee auditor oversight process)
„KPMG Audit Committee Institute” „Audito komiteto vadovas“ (angl. Audit Committee Handbook) ,
kurio vienas skyrius skirtas išorės auditoriui ( 92–109 psl.)
„Rosneft Group“ auditoriaus atrankos konkurso aprašymas:
http://www.rosneft.com/Investors/governance/internal_control_and_audit/auditors/
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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 45 profesionalių buhalterių ir auditorių institucijoms 33
Europos šalyse, tarp kurių yra 28 ES valstybės narės.
FEE taip pat narystę turi daugiau kaip 700 000 profesionalių buhalterių, dirbančių skirtingose
srityse: valstybinėse audito tarnybose, mažose ir didelėse apskaitos įmonėse, įvairių dydžių
verslo įmonėse, valstybinėse ir švietimo įstaigose – visus, kurie prisideda prie to, kad
Europos ekonomika taptų veiksmingesnė, skaidresnė ir tvaresnė.

FEE ir jos nariai
Islandija

Norvegija
Suomija
Danija
Švedija
Jungtinė Karalystė
Latvija

Lietuva

Airija

Poland
Nyderlandai
Čekijos Respublika
Slovakija

Belgija
Rumunija

Vengrija
Prancūzija
Liuksemburgas

Vokietija

Malta
Slovėnija

Kipras

Portugalija
Monakas
Italija
Ispanija

Austrija
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