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Tikslas ir pagrindas
Naujuose Europos Sąjungos (ES) auditą reglamentuojančiuose teisės aktuose pateiktos nuostatos,
kurios turi įtakos teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių ES valstybėse
narėse viešosios priežiūros organizavimo procesui. Šios nuostatos pateiktos šiuose dviejuose teisės
aktuose:



Direktyvoje 2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų
nustatyto audito (2006 SAD) ir kurioje yra daugybė iš dalies pakeistų ir naujų reikalavimų,
reglamentuojančių visus teisės aktų nustatytus auditus, vykdomus Europos Sąjungoje (toliau –
Direktyva);



Reglamente (ES) 537/2014, kuriame, be Direktyvoje nurodytų reikalavimų, pateikti papildomi
reikalavimai, susiję su teisės aktų nustatytu viešojo intereso įmonių (VIĮ) auditu (toliau –
Reglamentas).

Siekdama informuoti apie ES auditą reglamentuojančių teisės aktų, susijusių su viešąja priežiūra
nacionaliniu lygiu, įgyvendinimą, FEE apklausė savo organizacijas nares ir išsiaiškino:
1)

kaip dabar Europos šalyse organizuojama viešoji teisės aktų nustatytą auditą atliekančių
auditorių ir audito įmonių priežiūra; ir

2)

kokios įtakos naujų ir iš dalies pakeistų ES teisės aktų nuostatų pakeitimai turėjo ar, tikimasi,
turės viešosios priežiūros organizavimo Europos šalyse procesui.
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Estija
DABARTINĖ PADĖTIS
Viešosios audito priežiūros organizavimas
Finansų ministerija įsteigė Buhalterių stebėtojų tarybą. Kol kas ji neturi interneto svetainės, todėl jos
informaciją galima rasti Finansų ministerijos svetainėje.
Nacionalinė viešosios audito
priežiūros institucija

Buhalterių stebėtojų taryba (BST)
Järelevalvenõukogu

Svetainė

https://www.audiitortegevus.ee/lr1/web/guest/jarelevalvenou
ko gu

Profesinės asociacijos

Estijos auditorių asociacija (EAA)
Audiitorkogu

Sudėtis
BST gali sudaryti nuo septynių iki devynių narių. Dabar tarybą sudaro septyni nariai, kuriuos skiria
Finansų ministerija atsižvelgusi į šių institucijų pasiūlymus:



Finansų priežiūros institucijos (vienas nepraktikuojantis narys);



Nacionalinės audito tarnybos (vienas nepraktikuojantis narys);



Teisingumo ministerijos (vienas nepraktikuojantis narys);



EAA (du praktikuojantys nariai); ir



Finansų ministerijos (du nepraktikuojantys nariai).

Finansavimas
BST veikla finansuojama tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. birželio
30 d. BST veiklai remti iš valstybės biudžeto buvo skirta apie 100 000 eurų.
Skaidrumas
BST rengia ir teikia metinę ataskaitą, kuri skelbiama viešai ir kurioje apžvelgiama tokia informacija:



BST nariai, kompetencijos sritis ir funkcijos;



darbo programa ir veiklos rezultatai;



dabartinė padėtis Estijos audito rinkoje; ir



išsami informacija apie profesijos atstovų egzaminų organizavimą.

Atskirų audito įmonių darbo kokybės kontrolės ir kitų patikrų rezultatai yra viešai skelbiami. Atliekant
vertinimą taikoma tokia kokybės žymėjimo sistema: žalia spalva žymima puiki kokybė, geltona –
patenkinama kokybė, tačiau būtina atlikti nedidelius pakeitimus, raudona – bloga kokybė ir reikia
atlikti didelius pakeitimus.
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Nacionalinės viešosios audito priežiūros institucijos pagrindinių veiklos sričių ir
funkcijų perdavimo apžvalga
PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS*
Standartų rengimas ir
tvirtinimas
Kokybės užtikrinimo sistema
Drausminės nuobaudos ir
sankcijos

Ne VIĮ

VIĮ
EAA pateikia pasiūlymus
BST tvirtina
EAA
EAA

BST teikia pasiūlymus ir tvirtina

* Nacionalinė (-ės) viešosios audito priežiūros institucija (-os) prisiima visišką atsakomybę už šių
veiklos sričių priežiūrą.
Veiklos sritis
BST veiklos sritys yra šios:



teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių (taip pat ir kitų valstybių narių
ir trečiųjų šalių auditorių ir audito įmonių) tvirtinimas, registravimas ir nuolatinis jų mokymas.
Taryba taip pat skiria egzaminų komisijos narius ir pirmininką bei pasilieka teisę juos pašalinti.
BST taip pat nustato EAA narystės mokesčio mokėjimo sąlygas ir jo sumą bei teisės aktų
nustatytą auditą atliekančių auditorių licencijos mokesčio dydį;



standartų priėmimas ir jų aiškinimas;



kokybės užtikrinimo sistemos ir drausmės bylų nagrinėjimo priežiūra, EAA sprendimų dėl
kokybės užtikrinimo peržiūrų, drausminių nuobaudų ir sankcijų skyrimo procedūrų tvirtinimas.
BST taip pat teikia pasiūlymus EEA ir tvirtina EAA pateiktus pasiūlymus;



EAA veiklos priežiūra ir nurodymas pašalinti Valdybos ar Peržiūros komiteto narius, jeigu jie
neatlieka įstatymuose ar EAA įstatuose nurodytų funkcijų arba jeigu jie netinkamai atlieka savo
funkcijas.

Patariamasis komitetas
Kol kas Patariamasis komitetas neįsteigtas. Be to, neaišku, ar artimiausiu metu ketinama jį įsteigti.

Užduočių profesinėms asociacijoms perdavimas
Standartų rengimas ir tvirtinimas
Standartų rengimo funkciją vykdo EAA valdyba, o BST turi teisę juos priimti, tvirtinti ir aiškinti. VIĮ ir
ne VIĮ taikomų standartų priėmimo tvarka yra vienoda.
Kokybės užtikrinimo peržiūros ir patikros
Už kokybės užtikrinimo sistemą atsako EAA valdyba, kuri atlieka VIĮ ir ne VIĮ audito kokybės
užtikrinimo peržiūras pagal BST patvirtintą ir prižiūrimą tvarką.
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Drausminės nuobaudos ir sankcijos
Teisė taikyti drausmines nuobaudas ir sankcijas perduota EAA valdybai. Ji nagrinėja drausmės bylas ir
skundus dėl EAA narių veiklos, atlieka tyrimą pagal BST patvirtintą tvarką. Drausminių nuobodų ir
sankcijų taikymo VIĮ ir ne VIĮ auditoriams tvarka nesiskiria.

TIKĖTINI POKYČIAI – ES AUDITO REFORMA
Kol kas neaišku, kaip dėl į nacionalinę teisę perkeltų ir įgyvendinamų 2014 m. ES audito
reglamentavimo pakeitimų keisis viešoji priežiūros sistema. 2015 m. ketinama priimti galutinius
sprendimus dėl viešosios priežiūros sistemos organizavimo. Yra žinoma, kad reikės koreguoti VIĮ
audito kokybės užtikrinimo sistemą. Mažai tikėtina, kad Estija pasinaudos galimybe perduoti
atsakomybę už ne VIĮ audito kokybės užtikrinimo sistemą, sankcijas ir drausmines nuobaudas.
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Suomija
Būtina pažymėti, kad 2015 m. kovą Suomijos parlamentas patvirtino naują audito įstatymą, kuris
pradės galioti nuo 2016 m. sausio 1 d. Numatyta, kad po šios datos įsigalios pakeitimai, atsiradę dėl
ES audito reglamentavimo pakeitimų perkėlimo į nacionalinę teisę ir jų įgyvendinimo. Šioje
ataskaitoje pateikiama informacija pagrįsta nauja priežiūros sistema, numatyta naujajame įstatyme.

Viešosios audito priežiūros organizavimas
Oficialaus naujai įsteigtos Tilintarkastusvalvonta pavadinimo vertimo iš suomių kalbos nėra. Šioje
ataskaitoje vartojamas terminas Viešosios audito priežiūros institucija (VAPI). Suomijos VAPI veiklą
reguliuoja Suomijos patentų ir registracijos biuras (Patentti- ja rekisterihallitus). VAPI kol kas dar
neturi interneto svetainės.
Nacionalinės viešosios audito
priežiūros institucijos

Svetainė
Profesinės asociacijos

Nuo 2016 m. sausio
Viešoji audito priežiūros institucija (VAPI)
Tilintarkastusvalvonta
Dabar – 2015 m. gruodžio 31 d.
Audito valdyba (AB3C)
Tilintarkastuslautaunta
https://www.prh.fi/en/index.html
http://tilintarkastuslautakunta.fi/en/
Suomijos auditorių asociacija (SAA)
Suomen Tilintarkastajat ry
Viešojo sektoriaus auditorių asociacija
Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry

Sudėtis
VAPI audito valdybą gali sudaryti nuo septynių iki dešimties narių, įskaitant pirmininką ir jo
pavaduotoją, kuriuos skiria Užimtumo ir ekonomikos ministerija. Valdybos sudėtis nustatoma
atsižvelgiant į šiuos kriterijus:



bent 2 nariai privalo turėti teisės magistro laipsnį, įgytą Suomijoje;



visi nariai privalo gerai išmanyti auditą.

Audito valdybos nariais negali būti:


praktikuojantys teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai;



audito įmonės partneris ar lygiavertes pareigas einantis asmuo;



audito įmonės valdybos narys ar lygiavertes pareigas einantis asmuo; arba



asmuo, kuris kitu būdu yra pasamdytas audito įmonės.

Pasibaigus tarnybos laikotarpiui, daugeliui Audito valdybos narių taikomas trijų metų pertraukos
laikotarpis.
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Finansavimas
Priežiūros sistema finansuojama iš privalomų mokesčių, kuriuos moka registruotieji auditoriai.
Apskaičiuota, kad kiekvienais metais VPI veiklai finansuoti surenkama 2 400 000 eurų.
Skaidrumas
Savo interneto svetainėje VPI viešai skelbia metinę ataskaitą, kurioje pateikiami jos veiklos rezultatai,
darbo programa ir sprendimai dėl taikomų sankcijų. Atskirų audito įmonių darbo kokybės peržiūros
rezultatai viešai neskelbiami, be to, taikomos drausminės nuobaudos ir sankcijos skelbiamos
nenurodant tokių įmonių pavadinimų.

Nacionalinės viešosios audito priežiūros institucijos pagrindinių veiklos sričių ir
funkcijų perdavimo apžvalga
Ne VIĮ

PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS*

VAPI atsakinga už gerosios praktikos laikymąsi
Atlieka SAA

Standartų rengimas ir
tvirtinimas
Kokybės užtikrinimo sistema

VIĮ

Tarpusavio peržiūra

VAPI

VAPI

VAPI ir Finansų priežiūros
institucija (FPI)

Drausminės nuobaudos ir
sankcijos

* Nacionalinė (-ės) viešosios audito priežiūros institucija (-os) prisiima visišką atsakomybę už šių
veiklos sričių priežiūrą.
Veiklos sritis
VAPI veiklos sritys yra šios:



teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių tvirtinimas, registracija ir
nuolatinis mokymas;



kokybės užtikrinimo sistemos priežiūra: VAPI atsakinga už VIĮ ir ne VIĮ auditų peržiūrą. VIĮ audito
peržiūrą atlieka VAPI darbuotojai. VAPI samdo ekspertus, kurie atlieka ne VIĮ auditų kokybės
užtikrinimo peržiūras, kurios atliekamos tarpusavio peržiūros būdu. Tokiais atvejais VAPI prisiima
galutinę atsakomybę už tokias peržiūras; ir



drausminės nuobaudos ir sankcijos, kurias skiria VAPI audito valdyba.

Užduočių profesinėms asociacijoms perdavimas
Standartų rengimas ir tvirtinimas
Pagal naująjį audito įstatymą, VAPI privalo teikti rekomendacijas dėl gerosios praktikos ir audito
standartų. Ši užduotis nebuvo oficialiai perduota vykdyti kitai institucijai, tačiau, iš tikrųjų VAPI
nerengia jokių standartų. Tikėtina, kad SAA vykdys šią funkciją.
Kokybės užtikrinimo peržiūros ir patikros
Ši užduotis nebuvo perduota.
Drausminės nuobaudos ir sankcijos
Tyrimus atlieka VAPI pareigūnai, o VAPI audito valdyba priima nepriklausomus sprendimus dėl
drausminių nuobaudų skyrimo. FPI gali savarankiškai patikrinti auditorių darbą, jeigu jis susijęs su
įmonėmis, kurių veiklą FPI prižiūri.
Taip pat tokiais atvejais VAPI audito valdyba priima sprendimus dėl drausminių nuobaudų ir sankcijų
skyrimo.
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Patariamasis komitetas
Pagal audito įstatymą VAPI audito valdyboje privalo nuolat būti du auditoriai, kurie atlieka specialistų
funkcijas. Tokie auditoriai gali teikti rekomendacijas, tačiau jie nedalyvauja sprendimų priėmimo
procese. Be to, pagal naują audito įstatymą VPI gali įsteigti patariamąjį komitetą. Tačiau neaišku, ar
toks komitetas bus įsteigtas, ir jeigu jis bus įsteigtas, koks bus jo pobūdis.

TIKĖTINI POKYČIAI – ES AUDITO REFORMA
Pirmiau pateikta informacija apima būsimus pokyčius, kurie turėtų įsigalioti 2016 m. sausio 1 d. Kai
kurie pokyčiai įsigalios po šios datos. Be to, Užimtumo ir ekonomikos ministerija yra įsteigusi darbo
grupę, kuri rengia ES audito reglamentavimo pakeitimų perkėlimo į nacionalinę teisę ir jų
įgyvendinimo tvarką. Visi vėlesni pokyčiai greičiausiai turės įtakos sankcijoms, nes reformos dėl
auditorių veiklos priežiūros, patvirtinimo, kvalifikacijos ir egzaminų jau buvo perkeltos. Naujasis audito
įstatymas, kuris įsigalios 2016 m. sausio 1 d., nenumato visų administracinių priemonių ir sankcijų,
kurių kompetentinga institucija turėtų imtis pagal ES audito reformą.
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Prancūzija
DABARTINĖ PADĖTIS
Viešosios audito priežiūros organizavimas
Nacionalinės viešosios audito
priežiūros institucijos
Svetainė
Profesinės asociacijos

Aukščiausioji teisės aktų nustatytą auditą atliekančių
auditorių taryba
Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C)
http://www.h3c.org/accueil.htm
Nacionalinė teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių
asociacija
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)
Regioninė teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių
asociacija
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC)

Sudėtis
H3C valdybą sudaro3 dvylika narių, kurie skiriami šešerių metų laikotarpiui. Valdybos nariai skiriami
pagal vyriausybės nutarimą, kuris skelbiamas Prancūzijos Respublikos oficialiajame leidinyje. Tokie
nariai yra:



trys magistratai: vienas iš Audito rūmų, vienas – teisėjas ir dar vienas pirmininkas – Kasacinio
teismo magistratas;



Finansų rinkos priežiūros institucijos pirmininkas;



Finansų ministerijos atstovas;



vienas akademinės bendrijos atstovas, kuris turi kompetencijos teisės, finansų ar ekonomikos
srityse;



trys teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai; ir



trys asmenys, turintys kompetencijos finansų ir ekonomikos srityse, du – įmonių, kurių
vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, srityje ir vienas – MVĮ sektoriuje.
Finansavimas
H3C finansavimo tvarka ir rinkliavų lygis nustatyti Komerciniame kodekse, kuriame nurodyta, kad
audito profesijos atstovai privalo mokėti pastovius ir proporcinius mokesčius.
Biudžetą nustato ir tvirtina H3C valdyba atsižvelgdama į Generalinio sekretoriaus pasiūlymus.
Mokesčių lygį reglamentuoja daugybėje įstatymų ir nutarimų. Nustatyta, kad dabar bendra H3C
finansavimo suma yra apie 9 000 000 eurų. Nuo 2009 m. H3C yra finansiškai nepriklausoma
institucija.
Skaidrumas
H3C rengia metinę ataskaitą, kurioje pateikiami veiklos rezultatai, įskaitant anonimiškai atliekamas
patikras. H3C taip pat kasmet skelbia darbo programą ir išsamesnę patikrų programą. Tokia
informacija viešai prieinama H3C interneto svetainėje. Atskirų audito įmonių kokybės peržiūros,
taikomos drausminės nuobaudos ir sankcijos viešai neskelbiamos.

3

kaip nurodyta Komercinio kodekso L.821-3 straipsnyje
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Nacionalinės viešosios audito priežiūros institucijos pagrindinių veiklos sričių ir
funkcijų perdavimo apžvalga
PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS*
Standartų rengimas ir
tvirtinimas
Kokybės užtikrinimo sistema

Drausminės nuobaudos ir
sankcijos

Ne VIĮ

VIĮ

CNCC atsako už standartų rengimą
Standartus tvirtina Finansų ministerija atsižvelgdama į H3C
rekomendacijas
Compagnie National des
H3C
Commissaires aux Comptes
(CNCC)
CNCC atlieka kai kurių VIĮ, kurias
Compagnie Régionale des
H3C nepriskiria rizikos grupei,
Commissaires aux Comptes
audito kokybės peržiūras
(CRCC)
Regioninės institucijos, atsakingos už drausminių priemonių
taikymą
Į H3C kreipiamasi su apeliacija

* Nacionalinė (-ės) viešosios audito priežiūros institucija (-os) prisiima visišką atsakomybę už šių
veiklos sričių priežiūrą.
Veiklos sritis
H3C vaidmuo ir atsakomybė už audito profesijos priežiūrą yra apibrėžti įstatyme ir Code de commerce
(Komercinio kodekso) nuostatose. Toks vaidmuo ir atsakomybė yra:



teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių tvirtinimas ir registracija. H3C
veikia kaip apeliacinė instancija, kuri nagrinėja pirmo lygio sprendimus dėl auditorių ir audito
įmonių registracijos. Atsakomybę už teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito
įmonių tvirtinimą ir registraciją prisiima apeliaciniai teismai;



kokybės užtikrinimo sistemos priežiūra padedant CNCC ir CRCC bei atitinkamoms
nacionalinėms ir regioninėms auditorių asociacijoms. H3C tiesiogiai atsako už teisės aktų
nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių, kurie audituoja VIĮ, darbo patikrą ir
peržiūrą. Visa tai atlieka nuolatiniai H3C dirbantys inspektoriai. Įstatyme numatyta, kad H3C
generalinis sekretorius gali tiesiogiai dalyvauti tokiose patikrose. H3C valdyba vertina visų per
metus atliktų VIĮ ir ne VIĮ auditų patikrų ir peržiūrų rezultatus; ir



drausminės nuobaudos ir sankcijos, tačiau tik kaip apeliacinė instancija.

Užduočių profesinėms asociacijoms perdavimas
Standartų rengimas ir tvirtinimas
CNCC rengia standartus, kuriuos tvirtina Teisingumo ministerija atsižvelgdama į H3C rekomendacijas.
VIĮ ir ne VIĮ taikomų standartų priėmimo tvarka yra vienoda.
Kokybės užtikrinimo peržiūros ir patikros – informacija pateikta 1 skyriuje.
CNCC gali H3C vardu ir jai griežtai prižiūrint atlikti rizikos grupei nepriskiriamų VIĮ audito įmonių ir
sričių patikras. Prižiūrimos H3C, CNCC ir CRCC atlieka teisės aktų nustatytą VIĮ auditą atliekančių
auditorių ir audito įmonių darbo patikras.
Drausminės nuobaudos ir sankcijos
Drausminių nuobaudų skyrimas nepriklauso CNCC, CRCC ir H3C kompetencijos sričiai, nes tokios
funkcijos perduotos regioninėms institucijoms, atsakingoms už drausminių priemonių taikymą. H3C
kompetencijai priskiriama teisė nagrinėti apeliacinius skundus dėl sprendimų, kuriuos priima
institucijos, atsakingos už drausminių priemonių taikymą. VIĮ ir ne VIĮ auditoriai nesiskiria.
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Patariamasis komitetas
Netaikoma.

TIKĖTINI POKYČIAI – ES AUDITO REFORMA
Tikėtina į nacionalinę teisę perkeltų ir įgyvendintų 2014 m. ES audito reglamentavimo pakeitimų
įtaka:



priežiūros institucijos narių skyrimo procesas ir jų sudėtis – teisės aktų nustatytą auditą
atliekantys auditoriai daugiau negalės būti H3C nariais. Narių skyrimo procesas neturėtų
keistis;



vis dar diskutuojama dėl H3C veiklos srities, finansavimo ir skaidrumo. Kol kas neaišku, kas
bus keičiama.
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Vokietija
DABARTINĖ PADĖTIS
Viešosios audito priežiūros organizavimas
Nacionalinės viešosios audito
priežiūros institucijos

Auditorių priežiūros komisija
Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK)

Svetainė

http://www.apak-aoc.de/index.php/en/

Profesinės asociacijos

Auditorių institutas
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
Audito Rūmai
Wirtschaftsprüferkammer (WPK)

Sudėtis
APAK sudaro dešimt garbės narių – komisarų, kuriuos skiria Federalinė ekonomikos ir energetikos
ministerija (BMWI). Praktikuojantys auditoriai negali būti skiriami komisarais, be to, pasibaigus
tarnybos laikotarpiui APAK, Vokietijos auditoriai turi būti rotuojami kas penkerius metus.
Finansavimas
Visa APAK veiklą finansuojama iš privalomų mokesčių, kuriuos moka profesijos atstovai. VIĮ audito
įmonės ir auditoriai moka papildomą mokestį, kuris apskaičiuojamas pagal jų turimą VIĮ audito
klientų skaičių ir iš jų gaunamą bendrą atlygį. Šis papildomas mokestis turi būti mokamas
atsižvelgiant į tai, kad VIĮ auditoriams taikoma speciali patikros programa. Bendra 2015 m. APAK
finansavimui skirta suma yra 6 305 000 eurų.
Skaidrumas
Savo interneto svetainėje APAK viešai skelbia metinę ataskaitą, kurioje pateikia darbo programą ir
veiklos rezultatus. Atskirų audito įmonių patikros rezultatai ir sprendimai viešai neskelbiami. Tačiau
PCAOB viešai skelbia bendrus Vokietijos auditorių patikros, kurią atlieka kartu su APAK, rezultatus.
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Nacionalinės viešosios audito priežiūros institucijos pagrindinių veiklos sričių ir
funkcijų perdavimo apžvalga
PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS*
Standartų rengimas ir
tvirtinimas

Ne VIĮ
Etikos standartai : WPK
Audito standartai5: IDW
WPK

Kokybės užtikrinimo sistema6
Drausminės nuobaudos ir
sankcijos

VIĮ
4

VIĮ ir ne VIĮ auditoriams taikoma vienoda tvarka
Pažeidimai: WPK
Sunkūs pažeidimai: prokuroras / teismų sistema

* Nacionalinė (-ės) viešosios audito priežiūros institucija (-os) prisiima visišką atsakomybę už šių
veiklos sričių priežiūrą.
Veiklos sritis
Paspaudę šią nuorodą rasite schemą, kuri atspindi auditorių priežiūros sistemą Vokietijoje. Tikslus ir
kompetencijos sritį rasite čia.
APAK kompetencijai priklauso ši priežiūros veikla:



teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių tvirtinimas, registracija ir
nuolatinis mokymas, įskaitant kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių auditorių ir audito įmonių
profesinių egzaminų ir kvalifikacinių testų organizavimą. APAK turi teisę atšaukti licencijas ir
registraciją;



audito įmonių profesinės etikos ir vidaus kokybės kontrolės standartų priėmimas. APAK peržiūri
šiuos standartus ir savo pastabas pateikia BMWI. Būtina pažymėti, kad APAK tiesiogiai neatsako
už standartų priėmimą;



kokybės užtikrinimo sistemos priežiūra rengiant metinį patikrų atlikimo planą. Patikras atlieka
Wirtschaftsprüferkammer (WPK), kurie taip pat vertina gautus pastebėjimus. APAK prisiima
visišką atsakomybę už WPK atliktą vertinimą ir gali grąžinti sprendimus WPK dar kartą
apsvarstyti arba visus juos atšaukti;



drausminių nuobaudų ir sankcijų už pažeidimus skyrimo priežiūra. Tokias drausmines
nuobaudas ir sankcijas už pažeidimus gali skirti WPK prižiūrimi APAK. Nustačius sunkius
pažeidimus, pradedamas teismo procesas, kuris aprašytas toliau. Būtina pažymėti, kad
institucijos, kurios skiria VIĮ ir ne VIĮ auditoriams ir audito įmonėms sankcijas, nesiskiria.
Vienintelis lemiamas veiksnys – pažeidimo sunkumas; ir



WPK veiklos priežiūra ir bendradarbiavimas su atitinkamomis ES, valstybių narių ir trečiųjų šalių
priežiūros institucijomis.

4

APAK kompetencijos sritis, kaip tai nurodyta 2006 SAD; perduota WPK.
IDW rengia audito standartus, tačiau kol kas ES Komisija dar nepriėmė tarptautinių audito standartų;
6
VIĮ auditoriams taikoma atskira patikros programa.
5
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Užduočių profesinėms asociacijoms perdavimas
Standartų rengimas ir tvirtinimas
Vokietijoje kai kurie standartų rengimo ir tvirtinimo aspektai jau nurodyti įstatyme, todėl jie priklauso
Federalinei ekonomikos ir energetikos ministerijos kompetencijai. IDW rengia ir skelbia audito
standartus. Rengdamas Vokietijos audito standartus, IDW perkelia į juos tarptautinių audito
standartų nuostatas.
Standartai, kurie susiję su kokybės užtikrinimu ir profesiniu elgesiu, įskaitant etiką, priklauso APAK
kompetencijai, tačiau ši užduotis perduota vykdyti WPK, kurie tai pat atsako už šių standartų
priėmimą.
Kokybės užtikrinimo peržiūros ir patikros
Visos kokybės užtikrinimo peržiūros perduotos vykdyti WPK, tačiau APAK prisiima bendrą
atsakomybę. VIĮ auditorių patikra atliekama pagal atskirą programą.
Drausminės nuobaudos ir sankcijos
Drausminių nuobaudų ir sankcijų skyrimo sistemą Vokietijoje atspindi schema, kurią rasite paspaudę
šią nuorodą. Kol kas skirtinga tvarka taikoma atsižvelgiant ne į VIĮ ir ne VIĮ, bet į atskirų atvejų
sunkumą ir galimus pažeidimus.
Nesunkius profesinių taisyklių pažeidimus tiria ir drausmines nuobaudas bei sankcijas taiko WPK.
Sunkūs pažeidimai nagrinėjami teismo procese, kurį vykdo specialus baudžiamojo teismo padalinys.

Patariamasis komitetas
Kol kas Patariamasis komitetas neįsteigtas.

TIKĖTINI POKYČIAI – ES AUDITO REFORMA
Tai, kiek audito priežiūros sistema turėtų pasikeisti, priklausys nuo 2015 m. gegužę Vokietijos
Federalinės ekonomikos ir energetikos ministerijos išleisto įstatymo projekto. Vokietijos vyriausybė
vis dar kruopščiai nagrinėja šį projektą. Pagal įstatymo projektą numatyti šie pakeitimai:



veiklos sritis:

○

○
○

○

tam tikras administracines užduotis turės vykdyti profesijai nepavaldi institucija. Tokios
administracinės užduotys (daugiausia dėl patikrų atlikimo ir su patikromis susijusių
sankcijų skyrimo) bus jau ne APAK kompetencijos sritis, nes jos bus perduotos vykdyti
federalinei institucijai, turinčiai savo darbuotojų, kurie nėra WPK darbuotojai;
federalinė institucija bus atsakinga už prevencinę profesijos priežiūrą ir atliks VIĮ
auditorių ir audito įmonių patikras ir tyrimus. Šios užduotys nebegalės būti perduotos
vykdyti WPK;
WPK atliekamų ne VIĮ audito kokybės užtikrinimo peržiūrų ir tarpusavio peržiūrų sistema
bus išlaikyta, tačiau ji bus keičiama pagal ES reglamento reikalavimus. Dabartinė tvarka,
pagal kurią turi būti išleidžiamas dalyvavimo sertifikatas, bus keičiama į pranešimo
tvarką;
WPK atliks visų profesinių taisyklių pažeidimų tyrimą ir taikys sankcijas. Projekte
išvardytos drausminės nuobaudos ir sankcijos bei pateiktos informacijos atskleidimo
taisyklės;
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○
○

○

Drausminės nuobaudos ir sankcijos taip pat gali būti taikomos audito įmonėms,
stebėtojų tarybų ir direktorių tarybų nariams;
WPK kompetencijos sritis bus išplėsta įtraukiant sankcijų skyrimą už sunkius profesinių
taisyklių pažeidimus, tačiau galutinę atsakomybę prisiims federalinė audito priežiūros
institucija. Atitinkamas teismas turės peržiūrėti visas sankcijas, skirtas už sunkius
pažeidimus;
ES audito įmonėms bus leidžiama atlikti teisės aktų nustatytą auditą Vokietijoje, jeigu
pagrindinis partneris yra įregistruotas kaip Vokietijos auditorius (vok. Wirtschaftsprüfer).
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Nyderlandai
DABARTINĖ PADĖTIS
Viešosios audito priežiūros organizavimas
Nacionalinės viešosios audito
priežiūros institucijos

Finansų rinkų priežiūros institucija
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Svetainė

www.afm.nl

Profesinės asociacijos

Nyderlandų atestuotųjų buhalterių institutas
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Sudėtis
AFM vykdomąją valdybą sudaro 3 nariai. Darbas AFM vykdomojoje valdyboje turi būti pirmaeilėmis
pareigomis, be to, nariai turi atitikti šiuos kriterijus:



bent tris metus iki skyrimo negali atlikti teisės aktų nustatyto audito;



bent tris metus iki skyrimo negali būti atsakingi ar bendrai atsakingi už kasdienį vadovavimą
audito įmonei;



bent tris metus iki skyrimo negali būti balso teisę turintys audito įmonės valdybos nariais;



per pastaruosius trejus metus nedirbo audito įmonėje arba nebuvo kitaip su ja susiję.

Valdybos narius skiria Finansų ministerija atsižvelgdama į neįpareigojantį AFM stebėtojų tarybos
pasiūlymą.
Finansavimas
Finansų ministerija vertina ir tvirtina AFM biudžetą. Mokesčius už AFM vykdomą priežiūros veiklą
moka audito įmonės, kurios yra prižiūrimos. Mokesčių, kuriuos moka teisės aktų nustatytą auditą
atliekantys auditoriai ir audito įmonės, sumas nustato Finansų ministerija pasitarusi su Patariamąja
grupe, kurią sudaro profesinių asociacijų atstovai. Atskiri mokesčiai taikomi už įėjimą į rinką ir metinę
priežiūros veiklą. Pagrindiniai rodikliai, į kuriuos atsižvelgiama skaičiuojant mokesčių sumą, yra audito
įmonių pajamų iš VIĮ ir ne VIĮ audito dalis.
Skaidrumas
AFM skelbia metinę ataskaitą, kurią galima rasti jos interneto svetainėje. Be to, rengiama ataskaitos
santrauka anglų kalba. Metinėje ataskaitoje pateikiami AFM veiklos rezultatai, išsami informacija
apie atskirų audito įmonių patikrų rezultatus ir bendras tokių rezultatų vertinimas palyginti su
praėjusiais metais, taip pat informacija apie sprendimus ir sankcijas. Sprendimai dėl sankcijų skyrimo
priimami kiekvienu atskiru atveju.
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Nacionalinės viešosios audito priežiūros institucijos pagrindinių veiklos sričių ir
funkcijų perdavimo apžvalga
PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS*
Standartų rengimas ir
tvirtinimas
Kokybės užtikrinimo sistema

Ne VIĮ

VIĮ

NBA
Audito standartų tvirtinimas Finansų ministerijos nurodymu
AFM
Kai kurios su ne VIĮ susijusios užduotys perduotos NBA ir SRA13

Drausminės nuobaudos ir
sankcijos

Audito įmonėms: AFM
Asmenims: Auditorių drausmės teismas

* Nacionalinė (-ės) viešosios audito priežiūros institucija (-os) prisiima visišką atsakomybę už šių
veiklos sričių priežiūrą.
Veiklos sritis
AFM veiklos sritys yra šios:



AFM atsako už audito įmonių, kurios atlieka VIĮ ir ne VIĮ auditą, tvirtinimą ir registraciją, NBA
atlieka atskirų teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių registraciją;



VIĮ ir ne VIĮ audito kokybės užtikrinimo priežiūrą vykdo AFM darbuotojai, skiriasi tik priežiūros
veiklos vykdymo dažnumas; ir



drausminių nuobaudų ir sankcijų skyrimas audito įmonėms yra AFM atsakomybė. AFM negali
skirti sankcijas audito įmonėms ir atskiriems valdybos nariams už įstatymų ar teisės aktų
pažeidimus. AFM gali inicijuoti atskirų teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių
drausmines bylas nepriklausomame Auditorių drausmės teisme.

Užduočių profesinėms asociacijoms perdavimas
Standartų rengimas ir tvirtinimas
NBA atsako už standartų rengimą. Jis rengia audito standartus, kurie apima visas audito profesijos
sritis: etikos, nepriklausomumo, nuolatinio mokymosi ir audito praktikos. Finansų ministerija tvirtina
su teisės aktų nustatytu auditu susijusius standartus.
Kokybės užtikrinimo peržiūros ir patikros
Dalį teisės aktų nustatyto ne VIĮ audito kokybės peržiūros užduočių AFM perdavė NBA ir SRA (audito
įmonių tinklui).
Drausminės nuobaudos ir sankcijos
Nepriklausomas Auditorių drausmės teismas atsako už drausminių nuobaudų ir sankcijų skyrimą
atskiriems auditoriams. Šiame teisme NBA ir AFM gali pradėti drausmines bylas prieš teisės aktų
nustatytą auditą atliekančius auditorius. Be visų kitų veiklų, šis teismas panaikina atskirų auditorių
licencijas ir skiria baudas.
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SRA – tai audito įmonių tinklas, kurio veikla daugiausia apima MVĮ (https://www.sra.nl/).
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Patariamasis komitetas
Patariamasis komitetas nebuvo įsteigtas.

TIKĖTINI POKYČIAI – ES AUDITO REFORMA
Pokyčiai nenumatyti.
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Švedija
DABARTINĖ PADĖTIS
Viešosios audito priežiūros organizavimas
Nacionalinės viešosios audito
priežiūros institucijos

Praktikuojančių buhalterių stebėtojų taryba
Revisorsnämnden (RN)

Svetainė

http://www.revisorsnamnden.se/rn/english/english.html

Profesinės asociacijos

Buhalterių profesionalų institutas Švedijoje
Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och
rådgivare (FAR)

Sudėtis
RN veiklą vykdo biuro darbuotojai ir drausmės komisija. RN neturi valdybos, todėl biurui vadovauja
direktorius, kuris taip pat vadovauja sprendimus dėl visų administracinių klausimų priimančiai
institucijai. Vyriausybė skiria direktorių šešerių metų kadencijai. Drausmės komisiją sudaro devyni
nariai, kuriuos vyriausybė skiria trijų metų laikotarpiui. Du nariai privalo būti praktikuojantys
auditoriai.
Finansavimas
RN veikla finansuojama iš šių mokesčių: kiekvieno auditoriaus mokamo 5 500 SEK metinio mokesčio,
registruotų audito įmonių mokamo 20 000 SEK mokesčio, 3 100 SEK mokesčio už prašymą gauti
leidimą ar įregistruoti ir tokio leidimo (registracijos) atnaujinimą bei 25 000 SEK mokesčio už
kiekvieną egzaminą.
RN taip pat mokamas metinis patikros mokestis už kiekvieną VIĮ patikros užduotį, t. y. dabar už
įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, audito patikras mokamas 10 000–
40 000 SEK mokestis.
Skaidrumas
RN skelbia metinę ataskaitą, kuri prieinama plačiajai visuomenei. Šioje ataskaitoje pateikiami bendri
kokybės užtikrinimo peržiūrų rezultatai. Informacija apie atskiras audito įmones nepateikiama.
Sprendimai dėl drausminių nuobaudų ir sankcijų viešai skelbiami anonimiškumo pagrindu. Jei
visuomenės nariai paprašo papildomos informacijos apie atskirus atvejus, pateiktoje informacijoje
nurodomas ir pavadinimas.
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Nacionalinės viešosios audito priežiūros institucijos pagrindinių veiklos sričių ir
funkcijų perdavimo apžvalga
PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS*
Standartų rengimas ir
tvirtinimas

Ne VIĮ

Kokybės užtikrinimo sistema

FAR / RN

VIĮ
RN
RN

RN
Drausminės nuobaudos ir
sankcijos
* Nacionalinė (-ės) viešosios audito priežiūros institucija (-os) prisiima visišką atsakomybę už šių
veiklos sričių priežiūrą.
Veiklos sritis
RN veiklos sritys yra šios:


auditorių ir audito įmonių tvirtinimas, registracija ir nuolatinis mokymas;



standartų rengimas ir tvirtinimas;



kokybės užtikrinimo sistemos priežiūra, VIĮ auditorių ir ne FAR narių darbo kokybės peržiūra.
RN taip pat atrankiniu būdu tikrina FAR atliktas kokybės užtikrinimo peržiūras; ir



drausminės baudos ir sankcijos, kurias skiria RN drausmės komisija.

RN yra valstybės institucija, kuri sprendžia visus su auditoriais susijusius klausimus. RN atsako už
egzaminus ir leidimų išdavimą arba registraciją, taip pat ji atlieka auditorių ir įregistruotų audito
įmonių priežiūrą, jiems skiria drausmines nuobaudas ir kitas bausmes. RN taip pat atsako už
išankstinius pranešimus ir aiškinimus, audito praktikos plėtojimą ir profesinės etikos laikymosi
užtikrinimą.

Užduočių profesinėms asociacijoms perdavimas
Standartų rengimas ir tvirtinimas
Užduotys neperduodamos. Su VIĮ ir ne VIĮ auditu susijusi tvarka nesiskiria.
Kokybės užtikrinimo peržiūros ir patikros
FAR atlieka ne VIĮ auditorių, kurie nėra FAR nariai, darbo kokybės peržiūras. Jeigu auditorius ar audito
įmonė atsisako, kad jų darbas būtų peržiūrėtas, arba jeigu per peržiūrą nustatomi reikšmingi
nukrypimai, FAR apie tai informuoja RN.
Drausminės nuobaudos ir sankcijos
Užduotys neperduodamos. Su VIĮ ir ne VIĮ auditu susijusi tvarka nesiskiria.

Patariamasis komitetas
Komitetas neįsteigtas.

TIKĖTINI POKYČIAI – ES AUDITO REFORMA
Tikėtina į nacionalinę teisę perkeltų ir įgyvendintų 2014 m. ES audito reglamentavimo pakeitimų
įtaka:
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veiklos sritis – numatyta padaryti nedidelius pakeitimus, siekiant RN perduoti daugiau rinkos
priežiūros užduočių. Kitų užduočių neplanuojama perduoti.
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