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TARPTAUTINĖ UŽTIKRINIMO UŽDUOČIŲ VYKDYMO SISTEMA

Įžanga
1.

Ši sistema buvo parengta vien tik siekiant padėti suprasti užtikrinimo užduoties elementus ir tikslus
bei užduotis, kurioms taikomi Tarptautiniai audito standartai (TAS), Tarptautiniai peržiūros užduočių
standartai (TPUS) ir Tarptautiniai užtikrinimo užduočių standartai (TUUS) (toliau – Užtikrinimo
užduočių standartai).

2.

Ši Sistema – tai ne standartas, todėl atitinkamai nenustato jokių reikalavimų (pagrindinių principų ar
1
svarbių procedūrų) dėl audito, peržiūrų ar kitų užtikrinimo užduočių atlikimo . Todėl užtikrinimo
ataskaitoje negalima teigti, kad užduotis buvo atlikta pagal šią Sistemą, tačiau reikia pateikti
nuorodas į atitinkamus Užtikrinimo užduočių standartus. Užtikrinimo standartuose pateikiami tikslai,
reikalavimai, taikymo nuostatos, kita aiškinamoji ir įvadinė medžiaga bei apibrėžtys, kurie atitinka šią
Sistemą ir kurie taikomi atliekant audito, peržiūros ir kitas užtikrinimo užduotis. 1 priede nurodyti
Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų valdybos (TAUSV) išleisti nutarimai ir jų ryšys vienas su
kitu ir su Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistu „Buhalterių profesionalų etikos
kodeksu“ (TBESV kodeksu).

3.

Šioje Sistemoje pateiktos nuorodos, skirtos:

4.

1

a)

užtikrinimo užduotis atliekantiems praktikuojantiems asmenims;

b)

kitiems asmenims, dalyvaujantiems užtikrinimo užduotyse, įskaitant numatomus užtikrinimo
ataskaitos vartotojus ir tuos, kurie įpareigoja praktikuojantį asmenį atlikti užduotį („užduoties
šalis“); ir

c)

TAUSV, kurią ją taiko rengdama užtikrinimo standartus, praktikos pastabas ir kitus dokumentus.

Šią Sistemą sudaro tokios dalys:


Įžanga. Ši Sistema taikoma užtikrinimo užduotims, kurias atlieka praktikuojantys asmenys.



Užtikrinimo užduočių apibūdinimas. Šiame skyriuje apibūdinamos užtikrinimo užduotys,
pateikiamas paaiškinimas, kuo tiesioginės užduotys skiriasi nuo patvirtinimo užduočių ir
pakankamo užtikrinimo užduotys nuo riboto užtikrinimo užduočių.



Sistemos apimtis. Šiame skyriuje paaiškinta, kuo užtikrinimo užduotys skiriasi nuo kitų
užduočių, pavyzdžiui konsultavimo užduočių.



Išankstinės užtikrinimo užduočių sąlygos. Šiame skyriuje nurodomos išankstinės sąlygos,
kurių praktikuojantis asmuo privalo laikytis norėdamas prisiimti užtikrinimo užduotį.



Užtikrinimo užduoties elementai. Šiame skyriuje nurodomi ir aptariami penki užtikrinimo
užduočių elementai: trišaliai santykiai, pagrindinis dalykas, kriterijai, įrodymai ir užtikrinimo
ataskaita. Skyriuje išsamiai paaiškinami svarbūs pakankamo užtikrinimo užduočių ir riboto
užtikrinimo užduočių skirtumai. Jame taip pat aptariami, pavyzdžiui, reikšmingi užtikrinimo
užduočių pagrindinių dalykų skirtumai, būtinos tinkamų kriterijų savybės, vaidmenys ir
reikšmingumas atliekant užtikrinimo užduotis, ir kaip formuluojamos pakankamo ir riboto
užtikrinimo užduočių išvados.



Kiti dalykai. Šiame skyriuje aptariama praktikuojančio asmens užtikrinimo ataskaitoje,
dokumentuose nepateiktos informacijos pateikimo atsakomybė ir praktikuojančio asmens
sąsajos su pagrindiniu dalyku ar dalyko informacija pasekmės.

Žr. Tarptautinių kokybės kontrolės, audito, peržvalgos, kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų standartų įžangą
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Etikos principai ir kokybės kontrolės standartai
5.

Visuotinai pripažinta, kad užtikrinimo užduotis atliekančių audito įmonių kokybės kontrolė ir etikos
principų laikymasis yra viešo intereso dalykas ir neatskiriama aukštos kokybės užtikrinimo užduočių
dalis. Tokios užduotys atliekamos pagal Užtikrinimo užduočių standartus, kurie pagrįsti prielaida,
kad:
a)

užduoties grupės nariai ir asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą (tose
užduotyse, kurias atlikti jis buvo paskirtas), laikosi TBESV kodekso A ir B dalių, susijusių su
užtikrinimo užduotimis, ar kitų profesinių reikalavimų arba įstatyme ar teisės akte nustatytų
reikalavimų, kurie yra ne mažiau griežti; ir

b)

užduotį atliekantis praktikuojantis asmuo dirba audito įmonėje, kuri laikosi 1-ojo TKKS , ar kitų
profesinių reikalavimų arba įstatyme ar teisės akte nustatytų reikalavimų dėl audito įmonės
atsakomybės už kokybės kontrolės sistemą, kai tokie reikalavimai yra ne mažiau griežti už 1asis TKKS.

2

TBESV kodeksas
6.

TBESV kodekso A dalyje nurodyti tokie pagrindiniai principai, kurių praktikuojantis asmuo privalo
laikytis:
a)

sąžiningumas;

b)

objektyvumas;

c)

profesinė kompetencija ir reikiamas atidumas;

d)

konfidencialumas; ir

e)

profesinis elgesys.

7.

A dalyje taip pat pateikta buhalteriams profesionalams skirta konceptuali sistema, kurią jie taiko
siekdami nustatyti pagrindinių principų laikymosi grėsmes, įvertinti nustatytų grėsmių reikšmingumą
ir taikyti apsaugos priemones (jeigu reikia) grėsmėms pašalinti arba joms sumažinti iki priimtino
lygio.

8.

TBESV kodekso B dalyje apibūdinta, kaip A dalyje pateiktą konceptualią sistemą, įskaitant
nepriklausomumo principą, praktikuojantis buhalteris profesionalas galėtų taikyti konkrečiose
situacijose. TBESV kodekse apibūdintas nepriklausomumas apima nuomonės ir veiksmų
nepriklausomumą. Nepriklausomumo apsaugos priemonės suteikia galimybę suformuoti užtikrinimo
išvadą, kurios neveikia veiksniai, galintys pakenkti tokiai išvadai. Nepriklausomumas stiprina
gebėjimą veikti sąžiningai, išlikti objektyviais ir išlaikyti profesinį skepticizmą.

1-asis TKKS
9.

2

1-ajame TKKS nagrinėjama audito įmonės atsakomybė už užtikrinimo užduočių kokybės kontrolės
sistemos nustatymą ir jos laikymąsi.

1-asis tarptautinis kokybės kontrolės standartas (TKKS) „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei
vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“

5
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Pagal 1-ojo TKKS reikalavimus audito įmonė, be visų kitų dalykų, turi nustatyti ir laikytis kokybės
kontrolės sistemos, kurią sudaro politika ir procedūros, taikomos toliau nurodytiems elementams,
dokumentuoti savo politiką ir procedūras ir apie jas informuoja audito įmonės personalą:
a)

vadovų atsakomybė už kokybę audito įmonėje;

b)

atitinkami etikos reikalavimai;

c)

klientų ir konkrečių užduočių prisiėmimas ir santykių su klientais ir užduočių tęsimas;

d)

žmogiškieji ištekliai;

e)

užduoties vykdymas; ir

f)

stebėsena.

Užtikrinimo užduočių apibūdinimas
10.

Užtikrinimo užduotis – užduotis, kurią atliekantis praktikuojantis asmuo siekia gauti pakankamai
tinkamų įrodymų, kad galėtų pareikšti išvadą, kuri padidintų numatomų vartotojų, išskyrus
atsakingąją šalį, pasitikėjimą pagrindinio dalyko (į)vertinimo pagal kriterijus rezultatu.

11.

Pagrindinio dalyko (į)vertinimo rezultatas yra informacija, kuri gaunama pagrindinį dalyką įvertinus
pagal kriterijus. Pavyzdžiui:


finansinės ataskaitos (rezultatas) gaunamos vertinant įmonės finansinę padėtį, veiklos
rezultatus ir pinigų srautus (pagrindinį dalyką) pagal finansinės atskaitomybės tvarką
(kriterijus);



ataskaita dėl vidaus kontrolės sistemos efektyvumo (rezultatas) gaunama vertinant įmonės
vidaus kontrolės procesą (pagrindinį dalyką) pagal atitinkamus kriterijus;



įmonei būdingos veiklos rodikliai (rezultatas) gaunami vertinant įvairius veiklos aspektus
(pagrindinį dalyką) pagal atitinkamas vertinimo metodus (kriterijus);



šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaita (rezultatas) gaunama vertinant įmonės
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius (pagrindinį dalyką) pagal pripažinimo,
vertinimo ir pateikimo taisykles (kriterijus);



ataskaita dėl atitikties (rezultatas) gaunama vertinant įmonės atitiktį (pagrindinį dalyką),
pavyzdžiui, įstatymui ir teisės aktui (kriterijus).

Terminas „dalyko informacija“ reiškia pagrindinio dalyko (į)vertinimo pagal kriterijus rezultatą. Toks
rezultatas yra dalyko informacija, apie kurią praktikuojantis asmuo turi gauti pakankamai tinkamų
įrodymų, kad pagrįstų savo išvadą.
Patvirtinimo užduotys ir tiesioginės užduotys
12.

Patvirtinimo užduotį atliekanti šalis, išskyrus praktikuojantį asmenį, (į)vertina pagrindinį dalyką pagal
kriterijus. Šalis, išskyrus praktikuojantį asmenį, taip pat gautą dalyko informaciją dažnai pateikia
savo išvadoje ar ataskaitoje. Tačiau kartais tokią dalyko informaciją gali pateikti praktikuojantis
asmuo savo užtikrinimo ataskaitoje.
Praktikuojantis asmuo savo išvadoje pareiškia, ar dalyko informacija nėra reikšmingai iškraipyta
(taip pat žr. 85 dalį).

13.

Atlikdamas tiesioginę užduotį, praktikuojantis asmuo (į)vertina pagrindinį dalyką pagal kriterijus.
Taip pat praktikuojantis asmuo taiko užtikrinimo užduočių atlikimo įgūdžius ir techniką, kad galėtų
gauti pakankamai tinkamų įrodymų apie pagrindinio dalyko (į)vertinimo pagal kriterijus rezultatą.
6

TARPTAUTINĖ UŽTIKRINIMO UŽDUOČIŲ VYKDYMO SISTEMA

Praktikuojantis asmuo gali gauti tokių įrodymų pagrindinio dalyko (į)vertinimo metu, tačiau jų gali
gauti ir vėliau, kai baigia (į)vertinimą. Atlikdamas tiesioginę užduotį, praktikuojantis asmuo į savo
išvadas įtraukia ataskaitoje nurodytą pagrindinio dalyko (į)vertinimo pagal kriterijus rezultatą ir jas
suformuluoja atsižvelgdamas į pagrindinį dalyką ir kriterijus. Atliekant kai kurias tiesiogines
užduotis, praktikuojančio asmens išvada yra dalyko informacija arba jos dalis (žr. 2 priedą).
Pakankamo ir riboto užtikrinimo užduotys
14.

Atlikdamas pakankamo užtikrinimo užduotis, praktikuojantis asmuo sumažina užduoties riziką iki
užduoties aplinkybėmis priimtinai žemo lygio, kad praktikuojantis asmuo galėtų pateikti savo išvadą.
Ją praktikuojantis asmuo formuluoja taip, kad ji atspindėtų praktikuojančio asmens nuomonę apie
pagrindinio dalyko (į)vertinimo pagal kriterijus rezultatą.

15.

Atlikdamas riboto užtikrinimo užduotis, praktikuojantis asmuo sumažina užduoties riziką iki tokios
užduoties aplinkybėmis priimtino lygio, tačiau rizika išlieka didesnė nei atliekant pakankamo
užtikrinimo užduotį. Tuo remdamasis jis pareiškia išvadą, kurioje nurodo, ar atlikęs procedūras arba
surinkęs įrodymų jis pastebėjo dalyką (-us), kurie verčia jį manyti, kad pagrindinio dalyko informacija
yra reikšmingai iškraipyta. Per riboto užtikrinimo užduotį atliktų procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir
apimtis skiriasi nuo procedūrų, kurias būtina atlikti per pakankamo užtikrinimo užduotį, tačiau
numatomas gauti tokio lygio užtikrinimas, kuris, praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, yra
reikšmingas. Norint, kad praktikuojančio asmens gautas užtikrinimas būtų prasmingas, jis turėtų
padidinti numatomų vartotojų pasitikėjimą pagrindinio dalyko informacija iki tokio lygio, kuris yra
gerokai daugiau nei nereikšmingas.

16.

Atliekant įvairias riboto užtikrinimo užduotis gali būti gaunamas įvairių lygių užtikrinimas: nuo
nedidelio užtikrinimo, kuris turėtų padidinti numatomų vartotojų pasitikėjimą dalyko informacija, iki
užtikrinimo, kuris yra gerokai didesnis už nereikšmingą ir šiek tiek mažesnis už pakankamą
užtikrinimą. Tai, kas reikšminga konkrečiai užduočiai, sprendžiama atsižvelgiant į užduoties
aplinkybes, įskaitant numatomų vartotojų kaip grupės informacijos poreikius, kriterijus ir pagrindinį
užduoties dalyką. Tam tikrais atvejais pasekmės dėl netinkamos išvados numatomiems vartotojams
pateikimo gali būti tokios didelės, kad praktikuojantis asmuo per užtikrinimo užduotį turėtų gauti tokį
užtikrinimą, kuris būtų reikšmingas tokiomis aplinkybėmis.

Sistemos apimtis
17.

3

4

Ne visos praktikuojančio asmens atliekamos užduotys yra užtikrinimo užduotys. Kitų dažnai
atliekamų užduočių, kurios neatitinka 10 dalyje pateiktos apibrėžties (todėl joms netaikoma ši
Sistema), pavyzdžiai:


užduotys, kurioms taikomi Tarptautiniai susijusių paslaugų standartai (TSPS), pavyzdžiui,
3
sutartos procedūros ar finansinių ataskaitų parengimo užduotys ;



mokesčių deklaracijų parengimo užduotys, per kurias nepareiškiama užtikrinimo išvada;



konsultavimo (patarimų teikimo) užduotys
mokesčių klausimais.

4
,

pavyzdžiui, konsultavimas vadovavimo ir

4400-asis TSPS „Užduotys atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“ ir 4410 TSPS „Finansinių ataskaitų parengimo
užduotys“ (persvarstytas)
Atlikdamas konsultavimo užduotį, praktikuojantis asmuo remiasi techniniais įgūdžiais, įgytu išsilavinimu, pastebėjimais, patirtimi ir
žiniomis apie konsultavimo procesą. Konsultavimo užduotys apima visus analitinius procesus, kuriuos vykdant paprastai atliekami
keli tokie veiksmai: tikslų nustatymas, faktų paieška, problemų arba galimybių nustatymas, alternatyvų įvertinimas, rekomendacijų
dėl to, kokių veiksmų imtis, parengimas, informavimas apie rezultatą ir kartais – įgyvendinimas ir tolesni veiksmai. Ataskaitos
(jeigu rengiamos) paprastai būna aprašomojo pobūdžio (arba „ilgos formos“). Paprastai atliktas darbas skirtas ir naudingas
konkrečiam klientui. Darbo pobūdis ir apimtis nustatomi sutartyje, sudarytoje tarp praktikuojančio asmens ir kliento. Bet kokia
paslauga, kuri atitinka užtikrinimo užduoties apibrėžtį, laikoma ne konsultavimo, bet užtikrinimo užduotimi.
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18.

Užtikrinimo užduotis gali būti didesnės užduoties dalimi, pavyzdžiui, kai per verslo įsigijimo
konsultavimo užduotį reikalaujama gauti užtikrinimą dėl istorinės ir perspektyvinės finansinės
informacijos. Tokiais atvejais Sistema taikoma tik tai užduoties daliai, kurią apima užtikrinimo
užduotis.

19.

Toliau nurodytos užduotys, kurios atitinka 10 dalyje pateiktą apibrėžtį ir kurios pagal šią Sistemą
negali būti laikomos užtikrinimo užduotimis:
a)

užduotys, atliekamos siekiant patvirtinti teisminiame procese nagrinėjamus apskaitos, audito,
mokesčių ar kitus dalykus; ir

b)

užduotys, kurios apima profesionalo nuomonę, požiūrį ar pastebėjimus, kurie vartotojui gali
suteikti tam tikro lygio užtikrinimo, jeigu atitinka visas šias sąlygas:
i)

tokia nuomonė, požiūris ar pastebėjimai neturi esminės įtakos visai užduočiai;

ii)

parengta rašytinė ataskaita skirta naudoti tik numatomiems vartotojams, nurodytiems
tokioje ataskaitoje;

iii)

pagal tam tikrą rašytinį susitarimą su konkrečiais numatomais vartotojais užduotis
nelaikoma užtikrinimo užduotimi; ir

iv)

praktikuojančio asmens ataskaitoje nurodoma, kad užduotis nėra užtikrinimo užduotis.

Ne užtikrinimo užduočių ataskaitos
20.

21.

Jeigu praktikuojantis asmuo rengia ataskaitą apie užduotį, kuri pagal šią Sistemą nelaikoma
užtikrinimo užduotimi, jis turi aiškiai nurodyti, kad tokia ataskaita skiriasi nuo užtikrinimo ataskaitos.
Siekiant neklaidinti vartotojų, ne užtikrinimo ataskaitose neturėtų būti, pavyzdžiui, tokių dalykų:


teiginio, kad laikytasi šios Sistemos ar Užtikrinimo užduočių standartų;



netinkamai pavartotų žodžių „užtikrinimas“, „auditas“ ar „peržiūra“;



nėra pareiškimo, kuris, labai tikėtina, bus klaidingai laikomas išvada, pagrįsta pakankamais ir
tinkamais įrodymais, siekiant padidinti numatomų vartotojų pasitikėjimą pagrindinio dalyko
(į)vertinimo pagal kriterijus rezultatu.

Praktikuojantis asmuo ir atsakingoji šalis gali susitarti, kad atliekant užduotį būtų taikomi šios
Sistemos principai, jeigu numatomu vartotoju yra tik atsakingoji šalis ir jeigu laikomasi visų kitų
susijusių Užtikrinimo užduoties standartų reikalavimų. Tokiais atvejais praktikuojančio asmens
ataskaitoje turi būti pateiktas pareiškimas, kad ataskaitą gali naudoti tik atsakingoji šalis.

Išankstinės užtikrinimo užduoties sąlygos
22.

Siekiant nuspręsti, ar prisiimti arba tęsti užtikrinimo užduotį, reikėtų atsižvelgti į šias išankstines
užtikrinimo užduoties sąlygas:
a)

atitinkamų šalių vaidmenys ir atsakomybė (t. y. atitinkamai atsakingosios šalies, (į)vertintojo ir
užduoties šalies) yra tinkami konkrečiomis aplinkybėmis; ir

b)

užduočiai būdingi visi šie požymiai:
i)

pagrindinis dalykas yra tinkamas;

ii)

kriterijai, kurie, kaip tikisi praktikuojantis asmuo, bus taikomi rengiant dalyko informaciją,
yra tinkami užduoties aplinkybėmis, įskaitant tai, kad jiems būdingi 44 dalyje apibūdinti
požymiai;

iii)

kriterijai, kurie, kaip tikisi praktikuojantis asmuo, bus taikomi rengiant dalyko informaciją,
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bus prieinami numatomiems vartotojams;
iv)

praktikuojantis asmuo tikisi, kad galės gauti įrodymų, kurių reikia jo išvadoms pagrįsti;

v)

praktikuojančio asmens išvada, kuri formuluojama taip, kad būtų tinkama pakankamo
ar riboto užtikrinimo užduotims, bus pateikta rašytinėje ataskaitoje; ir

vi)

pagrįsta priežastis ir tai, kad praktikuojantis asmuo tikisi gauti reikšmingo lygio
užtikrinimą (atlikdamas riboto užtikrinimo užduotį).

23.

Skirtingų užtikrinimo užduočių pagrindiniai dalykai gali labai skirtis. Kai kuriems tokiems
pagrindiniams dalykams suprasti gali reikėti specialių įgūdžių ir žinių, kurių paprastai turi tam tikri
praktikuojantys asmenys. Tačiau labai svarbu, kad praktikuojantis asmuo įsitikintų, jog asmenys,
kurie kartu su juo atlieka užduotį, turi tinkamos kompetencijos ir gebėjimų (taip pat žr. 31 dalį).

24.

Jeigu būsimos užduoties negalima prisiimti kaip užtikrinimo užduoties, užduoties šalis gali nustatyti,
kad reikia atlikti kitos rūšies numatomų vartotojų poreikius tenkinančią užduotį. Pavyzdžiui:
a)

b)
25.

jeigu kriterijai, kuriuos praktikuojantis asmuo tikisi taikyti, yra netinkami, tačiau užtikrinimo
užduotis atitinka 22 dalyje nurodytas išankstines sąlygas, ją vis dar galima atlikti, jeigu:
i)

praktikuojantis asmuo gali nustatyti vieną arba daugiau pagrindinio dalyko aspektų,
kuriems tokie kriterijai yra tinkami. Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo gali savo
nuožiūra atlikti užtikrinimo užduotį dėl tokio pagrindinio dalyko aspekto. Savo
užtikrinimo ataskaitoje jis turi paaiškinti, kad ji nesusijusi su visu iš pradžių numatytu
pagrindiniu dalyku; arba

ii)

galima pasirinkti arba nustatyti alternatyvius kriterijus, kurie būtų tinkami pagrindiniam
dalykui;

užduoties šalis gali prašyt atlikti užduotį, kuri nėra užtikrinimo užduotis, pavyzdžiui,
konsultavimo arba sutartų procedūrų užduotį.

Sutikus atlikti užduotį, užtikrinimo užduotis negali būti keičiama į ne užtikrinimo užduotį arba
pakankamo užtikrinimo užduotis į riboto užtikrinimo užduotį tam neturint pagrįstų priežasčių.
Užduotis gali būti pagrįstai keičiama, kai pasikeičia aplinkybės, kurios turi įtakos numatomų vartotojų
reikalavimams, arba jeigu buvo klaidingai suprastas užduoties pobūdis. Jeigu užduotis keičiama,
negalima atmesti anksčiau gautų įrodymų. Negalėjimas gauti pakankamai tinkamų įrodymų, pagal
kuriuos formuojama pakankamo užtikrinimo išvada, negali būti priimtina priežastimi keisti
pakankamo užtikrinimo užduotį į riboto užtikrinimo užduotį.

Užtikrinimo užduoties elementai
26.

Šiame skyriuje aptariami šie užtikrinimo užduoties elementai:
a)

trišaliai santykiai tarp praktikuojančio asmens, atsakingosios šalies ir numatomų vartotojų;

b)

tinkamas pagrindinis dalykas;

c)

tinkami kriterijai;

d)

pakankamas kiekis tinkamų įrodymų; ir

e)

rašytinė užtikrinimo ataskaita, kurios forma turi būti tinkama pakankamo arba riboto
užtikrinimo užduočiai.

Trišaliai santykiai
27.

Visos užtikrinimo užduotys apima bent tris atskiras šalis: praktikuojantį asmenį, atsakingąją šalį ir
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numatomus vartotojus. Atsižvelgiant į užduoties aplinkybes, (į)vertintojui ar užduoties šaliai gali būti
priskirti atskiri vaidmenys (taip pat žr. 3 priedą).
28.

Atsakingoji šalis ir numatomi vartotojai gali būti iš skirtingų įmonių arba iš tos pačios įmonės.
Pavyzdžiui, jeigu nustatyta dviejų pakopų valdybos struktūra, stebėtojų taryba gali siekti gauti
užtikrinimą dėl tokios įmonės vykdomosios valdybos pateiktos informacijos. Santykiai tarp
atsakingosios šalies ir numatomų vartotojų gali skirtis nuo tradiciškai apibrėžiamų atsakomybės ribų,
todėl turi būti vertinami atsižvelgiant į konkrečios užduoties aplinkybes. Pavyzdžiui, įmonės
aukščiausioji vadovybė (numatomas vartotojas) gali įpareigoti praktikuojantį asmenį atliki užtikrinimo
užduotį dėl konkrečių įmonės veiklos aspektų, už kuriuos tiesiogiai atsako žemesnio lygio vadovybė
(atsakingoji šalis), tačiau už kuriuos galutinę atsakomybė prisiima aukščiausia vadovybė;

Praktikuojantis asmuo
29.

Praktikuojantis asmuo – tai asmuo (-ys), kuris atlieka užduotį (paprastai užduoties partneris ar kiti
užduoties grupės nariai arba, jei taikytina, audito įmonė) taikydamas užtikrinimo užduočių atlikimo
įgūdžius ir techniką pakankamam arba, jei būtina, ribotam užtikrinimui gauti dėl to, ar dalyko
5
informacija nėra reikšmingai iškraipyta . Atlikdamas tiesiogines užduotis praktikuojantis asmuo
(į)vertina pagrindinį dalyką pagal kriterijus ir naudodamas savo įgūdžius ir techniką gauna
pakankamą arba, jei būtina, ribotą užtikrinimą dėl to, ar (į)vertinimo rezultatas nėra reikšmingai
iškraipytas.

30.

Jeigu kompetentingas praktikuojantis asmuo, išskyrus praktikuojantį buhalterį profesionalą,
nusprendžia nurodyti, kad jis laikosi Užtikrinimo užduočių standartų, praktikuojantis asmuo privalo
suprasti, kad šie standartai apima reikalavimus, kurie atspindi 5 dalyje numatytą prielaidą dėl
TBESV kodekso ir 1-ojo TKKS ar kitų profesinių reikalavimų arba įstatyme ar teisės akte nustatytų
reikalavimų, kurie yra ne mažiau griežti.

31.

Užduoties negalima prisiimti, jeigu remiantis išankstine informacija apie užduoties aplinkybes
nustatoma, kad nebus įvykdyti etikos reikalavimai dėl kompetencijos. Kartais tokius reikalavimus
praktikuojantis asmuo gali įvykdyti naudodamas eksperto darbą.

32.

Praktikuojantis asmuo turi gebėti tiek įsitraukti į eksperto ar kito praktikuojančio asmens darbą, kad
galėtų prisiimti atsakomybę už užtikrinimo išvadą dėl dalyko informacijos ir gauti pakankamai
tinkamų įrodymų nuspręsti, jog tokio eksperto ar kito užtikrinimo užduotį atliekančio praktikuojančio
asmens darbas yra tinkamas praktikuojančio asmens tikslams pasiekti.

33.

Praktikuojantis asmuo visiškai atsako už pareikštą užtikrinimo išvadą, todėl tokia jo atsakomybė
nesumažėja, net jeigu jis naudoja eksperto ar kito užtikrinimo užduotį atliekančio praktikuojančio
asmens darbą. Jeigu praktikuojantis asmuo, kuris naudoja eksperto darbą ir laikosi atitinkamų
Užtikrinimo užduočių standartų, padaro išvadą, kad tokio eksperto darbas tinkamas jo tikslams
pasiekti, praktikuojantis asmuo gali priimti eksperto pastebėjimus ar išvadas jo kompetencijos
sferoje kaip tinkamus įrodymus.

Atsakingoji šalis
34.

Atsakingoji šalis – tai šalis, kuri atsako už pagrindinį dalyką. Atliekant patvirtinimo užduotis,
atsakingoji šalis paprastai atlieka ir (į)vertintojo vaidmenį. Atsakingoji šalis gali būti (arba gali nebūti)
šalis, kuri įpareigoja praktikuojantį asmenį atlikti užtikrinimo užduotį (užduoties šalis).

Numatomi vartotojai
5

„Užduoties partneris“ ir „audito įmonė“ turi būti suprantami kaip atitinkami sektoriaus, kuriame jie veikia, subjektai.
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35.

Numatomi vartotojai – tai asmuo (-ys) ar organizacija (-os) arba jų grupė (-ės), kurie, kaip tikisi
praktikuojantis asmuo, naudos užtikrinimo ataskaitą. Atsakingoji šalis gali būti numatomu vartotoju,
tačiau ne tik juo.

36.

Kai kuriais atvejais numatomais vartotojais gali būti kiti vartotojai, kuriems užtikrinimo ataskaita
nebuvo skirta. Praktikuojančiam asmeniui gali nepavykti nustatyti visų, kurie skaitys užtikrinimo
ataskaitą, ypač, kai daugybė žmonių turi galimybę gauti tokią ataskaitą. Tokiais atvejais, ypač, kai
tikėtina, kad galimi vartotojai domėsis pagrindiniu dalyku dėl įvairiausių priežasčių, numatomi
vartotojai gali būti tik pagrindinės suinteresuotosios šalys, turinčios reikšmingų ir bendrų interesų.
Numatomus vartotojus galima nustatyti įvairiais būdais, pavyzdžiui, remiantis sutartimi tarp
praktikuojančio asmens ir užduoties šalies arba atsakingosios šalies arba įstatymu ar teisės aktu.

37.

Numatomi vartotojai ar jų atstovai gali tiesiogiai dalyvauti kartu su praktikuojančiu asmeniu ir
atsakingąja šalimi (ir užduoties šalimi, jei skiriasi) užduočiai keliamų reikalavimų nustatymo
procese. Tačiau nepaisant kitų dalyvaujančių šalių ir priešingai nei atliekant sutartų procedūrų
užduotį (kurią atliekant pranešama apie faktinius pastebėjimus, nustatytus atliekant sutartas su
užduoties šalimi ir atitinkamomis trečiosiomis šalimis procedūras, o ne pateikiama išvada):

38.

a)

praktikuojantis asmuo privalo nustatyti procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį; ir

b)

praktikuojantis asmuo turėtų atlikti papildomas procedūras, jeigu gauna informacijos, kuri
reikšmingai skiriasi nuo informacijos, kuria remdamasis jis suplanavo procedūras.

Kartais numatomi vartotojai (pvz., bankininkai ar priežiūros institucijos) reikalauja arba prašo
atitinkamos šalies (-ys) susitarti dėl užtikrinimo užduoties konkrečiam tikslui pasiekti. Jeigu per
užduotį taikomi kriterijai, numatyti konkrečiam tikslui pasiekti, užtikrinimo ataskaitoje turi būti
pateiktas pareiškimas, kuriuo skaitytojai įspėjami apie tokį faktą. Be to, praktikuojantis asmuo gali
nuspręsti nurodyti, kad užtikrinimo ataskaita skirta tik konkretiems vartotojams. Atsižvelgiant į
užduoties aplinkybes, to galima pasiekti apribojus užtikrinimo ataskaitos platinimą arba naudojimą.
Nors užtikinimo ataskaita gali būti skirta konkretiems numatomiems vartotojams ar konkretiems
tikslams, faktas, kad nėra apribojimo dėl konkrečių vartotojų ar konkrečių tikslų, nereiškia, kad
praktikuojantis asmuo turi teisinių įsipareigojimų, susijusių su tokiais vartotojais ar tikslais. Tai, ar jis
turi teisinių įsipareigojimų, priklausys nuo kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybių ir susijusios
jurisdikcijos.

Pagrindinis dalykas
39.

Pagrindinis užtikrinimo užduoties dalykas gali būti tokios formos:


ankstesni finansinės veiklos rezultatai arba finansinė būklė (pavyzdžiui, ankstesnė finansinė
būklė, veiklos rezultatai ir pinigų srautai), kurių dalyko informacija – tai pripažinimas,
vertinimas, pateikimas ir atskleidimas finansinėse ataskaitose;



būsimi finansinės veiklos rezultatai arba finansinė būklė (pavyzdžiui, laukiama finansinė
būklė, finansinės veiklos rezultatai ir pinigų srautai), kurių dalyko informacija – tai
pripažinimas, vertinimas, pateikimas ir atskleidimas finansinėje prognozėje ar plane;



nefinansinės veiklos rezultatai arba nefinansinė būklė (pavyzdžiui, įmonės veiklos rezultatai),
kurių dalyko informacija gali būti pagrindiniai veiksmingumo ir efektyvumo rodikliai;



fizinės savybės (pavyzdžiui, patalpos talpa), kurių dalyko informacija gali būti specifikacijų
dokumentas;



sistemos ir procesai (pavyzdžiui, įmonės vidaus kontrolės ar IT sistema), kurių dalyko
informacija – ataskaita apie jų efektyvumą;
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elgesys (pavyzdžiui, įmonės valdymas, teisės aktų laikymasis, žmogiškųjų išteklių valdymo
praktika), kurio dalyko informacija gali būti ataskaita dėl atitikties arba efektyvumo.

4 priede pateikta galimų pagrindinių dalykų klasifikacija ir keli pavyzdžiai.
40.

Skirtingiems pagrindiniams dalykams būdingos skirtingos savybės, įskaitant tai, kada informacija
apie juos yra kiekinė ar kokybinė, objektyvi ar subjektyvi, istorinė ar perspektyvinė ir tai, ar susijusi
su konkrečiu momentu ar apima laikotarpį. Tokios savybės turi įtakos:
a)

pagrindinio dalyko (į)vertinimo pagal kriterijus tikslumui; ir

b)

turimų įrodymų įtikinamumui.

Užtikrinimo ataskaitoje gali būti nurodytos savybės, kurios labai svarbios numatomiems vartotojams.
41.

Užtikrinimo lygis neturi įtakos pagrindinio dalyko tinkamumui, t. y., jeigu pagrindinis dalykas
netinkamas pakankamo užtikrinimo užduočiai, jis taip pat nebus tinkamas riboto užtikrinimo
užduočiai, ir atvirkščiai. Tinkamas pagrindinis dalykas – toks dalykas, kuris gali būti nustatomas ir
nuosekliai (į)vertinamas pagal nustatytus kriterijus, o iš to gauta dalyko informacija gali būti
naudojama per procedūras, skirtas gauti pakankamai tinkamų įrodymų, pagrindžiančių pakankamo
arba, jeigu būtina, riboto užtikrinimo išvadą.

Kriterijai
42.

Kriterijai – tai lyginamieji rodikliai, kurie naudojami pagrindiniam dalykui (į)vertinti. Kriterijai gali būti
formalūs, pavyzdžiui, rengiant finansines ataskaitas kriterijais gali būti tarptautiniai finansinės
atskaitomybės standartai arba tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai, rengiant
ataskaitą dėl vidaus kontrolės priemonių efektyvumo – nustatyta vidaus kontrolės sistema arba
atskiri kontrolės tikslai, skirti taikyti konkrečiomis aplinkybėmis, rengiant ataskaitą dėl atitikties –
taikomi įstatymai, teisės aktai arba sutartis. Ne tokiais formaliais kriterijais gali būti, pavyzdžiui,
įmonės parengtas elgesio kodeksas arba sutartas veikimo lygis (pvz., kiek konkretaus komiteto
susirinkimų turi būti organizuojama per metus).

43.

Pagrindinio dalyko (į)vertinimas yra pagrįstas ir nuoseklus, jeigu taikomi tinkami kriterijai, kurie
parenkami remiantis profesiniu sprendimu. Neturint tinkamais kriterijais pagrįstų nuorodų, bet kokios
išvados gali būti neteisingai aiškinamos ir suprantamos. Tinkami kriterijai yra kontekstiniai, t. y.
susiję su užduoties aplinkybėmis. Net ir tam pačiam pagrindiniam dalykui gali būti taikomi skirtingi
kriterijai, kurie lemia skirtingą (į)vertinimo rezultatą. Pavyzdžiui, (į)vertintojas kaip vieną iš
pagrindinio dalyko – klientų pasitenkinimo – vertinimo kriterijų gali pasirinkti klientų skundų, kurių
išsprendimas patenkino klientus, skaičių, kitas (į)vertintojas gali pasirinkti pasikartojančių pirkimų
skaičių per tris mėnesius nuo pirmojo pirkimo dienos. Be to, kriterijai gali būti tinkami esant
konkrečioms užduoties aplinkybėms, tačiau susidarius kitoms užduoties aplinkybėms jie gali būti
netinkami. Pavyzdžiui, rengiant ataskaitą valdžios ar priežiūros institucijoms naudojami tam tikri
kriterijai, kurie gali būti netinkami platesnei vartotojų grupei skirtoms ataskaitoms parengti.

44.

Tinkamiems kriterijams turi būti būdingi šie požymiai:
a)

tinkamumas. Taikant tinkamus kriterijus gaunama dalyko informacija, kurią naudodami
numatomi vartotojai gali lengviau priimti sprendimus;

b)

išsamumas. Kriterijai laikomi išsamiais, jeigu juos taikant parengtoje dalyko informacijoje
nepraleisti svarbūs veiksniai, kurie gali reikšmingai paveikti numatomų vartotojų sprendimus,
priimamus remiantis tokia dalyko informacija. Atitinkamais atvejais išsamiais kriterijais laikomi
lyginamieji pateikimo ir atskleidimo rodikliai;
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c)

patikimumas. Remiantis patikimais kriterijais galima nuosekliai (į)vertinti pagrindinį dalyką ir,
prireikus, pateikti bei atskleisti, jeigu jį skirtingi praktikuojantys asmenys naudoja panašiomis
aplinkybėmis;

d)

neutralumas. Taikant neutralius kriterijus gaunama informacija, kuri yra nešališka, kaip to
reikalaujama tam tikromis užduoties aplinkybėmis;

e)

suprantamumas. Taikant suprantamus kriterijus gaunama dalyko informacija, kurią supranta
numatomi vartotojai.

45.

Neaiškūs lūkesčių ar sprendimų, pagrįstų asmenine patirtimi, apibūdinimai negali būti laikomi
tinkamais kriterijais.

46.

Santykinė visų pirmiau paminėtų charakteristikų svarba vertinant kriterijų tinkamumą konkrečiai
užduočiai nustatoma priimant profesinį sprendimą. Užtikrinimo lygis neturi įtakos kriterijaus
tinkamumui, t. y., jeigu kriterijai netinkami pakankamo užtikrinimo užduočiai, jie nebus tinkami ir
riboto užtikrinimo užduočiai, ir atvirkščiai. Vieni kriterijai gali būti nustatyti pagal įstatymą ar teisės
aktą, juos gali parengti įgaliotos ir pripažintos ekspertų organizacijos, kurios taiko skaidrias ir
tinkamas procedūras (nustatyti kriterijai). Kiti kriterijai gali būti specialiai sukurti dalyko informacijai
parengti konkrečiomis užduoties aplinkybėmis. Tai, ar kriterijai buvo nustatyti ar specialiai sukurti,
turi įtakos darbui, kurį atliekant nustatomas jų tinkamumas konkrečiai užduočiai, pavyzdžiui,
nustatyti kriterijai laikomi tinkamais, jeigu nėra priežasčių manyti kitaip ir jeigu jie susiję su
numatomų vartotojų informacijos poreikiais.

47.

Numatomiems vartotojams būtina suteikti galimybę sužinoti kriterijus, kad jie galėtų suprasti, kaip
(į)vertinamas pagrindinis dalykas. Numatomi vartotojai informuojami apie kriterijus vienu iš šių
būdų:
a)

skelbiami viešai;

b)

aiškiai išdėstomi pateiktoje dalyko informacijoje;

c)

aiškiai išdėstomi užtikrinimo ataskaitoje;

d)

naudojami visiems suprantami kriterijai, pavyzdžiui, laiką išreiškiant valandomis ir minutėmis.

48.

Taip pat kriterijus galima pateikti tik konkretiems numatomiems vartotojams, pavyzdžiui, sutartyje,
arba juos gali parengti pramonės asociacija ir jie bus žinomi tik tiems, kurie priklauso pramonės
sektoriui, nes tokie kriterijai taikomi tik konkretiems tikslams (taip pat žr. 38 dalį).

49.

Vienas iš pagrindinių praktikuojančio asmens darbų atliekant užduotį – nustatyti, ar kriterijai yra
tinkami.

Įrodymai
50.

Užtikrinimo užduotys planuojamos ir atliekamos laikantis profesinio skepticizmo, kad užduoties
aplinkybėmis galima būtų gauti pakankamai tinkamų įrodymų apie praneštą pagrindinio dalyko
(į)vertinimo pagal kriterijus rezultatą. Planuojant ir atliekant užduotį (ypač siekiant nustatyti
procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį) būtina priimti profesinį sprendimą dėl reikšmingumo,
užduoties rizikos ir turimų įrodymų kiekio bei kokybės.

Profesinis skepticizmas
51.

Profesinis skepticizmas – tai požiūris, kurio laikantis būtina atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, į:
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52.

a)

įrodymus, kurie prieštarauja kitiems gautiems įrodymams;

b)

informaciją, keliančią abejonių dėl dokumentų ir atsakymų į paklausimus, numatytų naudoti
kaip įrodymai, patikimumo;

c)

aplinkybes, kurioms esant reikia atlikti ne tik pagal atitinkamus Užtikrinimo užduoties
standartus reikalaujamas procedūras; ir

d)

sąlygas, kurios gali parodyti galimą iškraipymą.

Profesinio skepticizmo būtina laikytis per visą užduotį, jeigu, pavyzdžiui, reikia sumažinti tokią riziką:


nepastebėti neįprastų aplinkybių;



padaryti pernelyg apibendrintas išvadas remiantis atlikta stebėsena; ir



remtis netinkamomis prielaidomis nustatant būtinų atlikti procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir
apimtį bei vertinant jų rezultatus.

53.

Profesinis skepticizmas yra būtinas, norint kritiškai įvertinti įrodymus. Tai apima nesuderinamų
audito įrodymų, dokumentų patikimumo ir atsakymų į paklausimus tyrimą. Taip pat turi būti
svarstoma, ar gauti įrodymai yra pakankami ir tinkami tam tikromis aplinkybėmis.

54.

Jeigu per užduotį reikia gauti užtikrinimą dėl to, ar dokumentai yra nesuklastoti, praktikuojantis
asmuo gali laikyti įrašus ir dokumentus nesuklastotais, jeigu jis neturi priežasties manyti kitaip.
Tačiau praktikuojantis turi įvertinti informacijos, kuri bus naudojama kaip įrodymas, patikimumą.

55.

Negalima tikėtis, kad praktikuojantis asmuo neatsižvelgs į ankstesnę patirtį dėl asmenų, pateikusių
įrodymus, dorumo ir sąžiningumo. Tačiau tikėjimas, kad įrodymus pateikę asmenys yra dori ir
sąžiningi, nereiškia, jog praktikuojantis asmuo gali nesilaikyti profesinio skepticizmo.

Profesinis sprendimas
56.

Profesinis sprendimas yra būtina tinkamo užtikrinimo užduoties atlikimo sąlyga. Taip yra todėl, kad
norint paaiškinti atitinkamus etikos reikalavimus ir Užtikrinimo užduočių standartus bei priimti visos
užduoties metu reikalingus kompetentingus sprendimus, būtina taikyti atitinkamą išsilavinimą, žinias
apie užduoties faktus bei aplinkybes ir remtis patirtimi. Profesinis sprendimas yra ypač reikalingas
tokiais atvejais, kai sprendžiama dėl:


reikšmingumo ir užduoties rizikos;



procedūrų, kurios atliekamos siekiant įvykdyti atitinkamų Užtikrinimo užduočių standartų
reikalavimus ir gauti įrodymus, pobūdžio, atlikimo laiko ir apimties;



įvertinimo, ar buvo gauta pakankamai tinkamų įrodymų ir ar reikia atlikti daugiau darbo, kad
būtų įgyvendinti su atitinkamais Užtikrinimo užduočių standartais susiję tikslai. Atliekant riboto
užtikrinimo užduotį labai svarbu priimti profesinį sprendimą dėl to, ar buvo gautas reikšmingo
lygio užtikrinimas;



atliekant tiesioginę užduotį – kriterijų taikymo pagrindiniam dalykui, ir jeigu praktikuojantis
asmuo pasirenka ar parengia kriterijus – dėl jų parengimo ar pasirinkimo; atliekant
patvirtinimo užduotį – kitų priimtų tokių sprendimų įvertinimo;



tinkamų išvadų, kurios formuluojamos remiantis gautais įrodymais.
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57.

Skiriamasis profesinio sprendimo, kurio tikimasi iš praktikuojančio asmens, požymis yra tas, kad
tokį sprendimą priima praktikuojantis asmuo, kuris naudodamasis savo išsilavinimu, žiniomis ir
patirtimi įgijo pagristiems sprendimams priimti reikalingos kompetencijos.

58.

Konkrečiais atvejais profesinį sprendimą praktikuojantis asmuo priima remdamasis jam žinomais
faktais ir aplinkybėmis. Konsultacijos dėl sudėtingų ar ginčytinų klausimų, kylančių užduoties metu
tiek užduoties grupėje, tiek tarp užduoties grupės narių ir kitų atitinkamo lygio asmenų pačioje
audito įmonėje ar už jos ribų, padeda praktikuojančiam asmeniui priimti kompetentingus ir pagrįstus
sprendimus.

59.

Profesinis sprendimas gali būti vertinamas pagal tai, ar iš padaryto sprendimo matyti, kad buvo
kompetentingai taikyti užtikrinimo ir (į)vertinimo principai, ir tai, ar sprendimas yra tinkamas
atsižvelgiant į praktikuojančiam asmeniui iki jo užtikrinimo ataskaitos datos žinomus faktus ir
aplinkybes bei juos atitinka.

60.

Profesiniai sprendimai turi būti priimami visos užduoties metu. Profesinis sprendimas negali būti
naudojamas pateisinti sprendimų, kurie nėra pagrįsti užduoties faktais ir aplinkybėmis ar gautais
pakankamo kiekio tinkamais įrodymais.

Įrodymų pakankamumas ir tinkamumas
61.

Įrodymų pakankamumas ir tinkamumas yra tarpusavyje susiję. Pakankamumas yra įrodymų
kiekybinė savybė. Būtiną įrodymų kiekį lemia dalyko informacijos reikšmingo iškraipymo rizika (kuo
didesnė rizika, tuo daugiau įrodymų reikės gauti) ir tokių įrodymų kokybė (kuo aukštesnė kokybė,
tuo mažiau jų reikia gauti). Tačiau didesnis įrodymų kiekis nekompensuoja blogos jų kokybės (taip
pat žr. 81–82 dalis).

62.

Įrodymų tinkamumas yra įrodymų kokybinė savybė, t. y. jų svarba ir patikimumas, siekiant pagrįsti
praktikuojančio asmens išvadą.

63.

Įrodymų patikimumą veikia jų šaltinis ir pobūdis bei atskiros aplinkybės, kurioms esant jie buvo
gauti. Apie įvairių įrodymų patikimumą galima spręsti remiantis bendrosiomis taisyklėmis, tačiau yra
svarbių tokių taisyklių išimčių. Net jeigu įrodymai gauti iš išorinių šaltinių, tam tikros aplinkybės gali
turėti įtakos jų patikimumui. Pavyzdžiui, iš išorinio šaltinio gauta informacija gali būti nepatikima,
jeigu šaltinis nėra kompetentingas ar objektyvus. Nors ir pripažinus, kad gali būti išimčių, būtų
naudinga remtis tokiomis bendrosiomis taisyklėmis dėl įrodymų patikimumo:

64.



įrodymai, gauti iš atitinkamai šaliai (-ims) nepriklausančių išorinių šaltinių, yra patikimesni;



paprastai iš vidinių šaltinių gauti įrodymai yra patikimesni, jeigu susijusios kontrolės sistemos
veikia efektyviai;



tiesiogiai pačio praktikuojančio asmens gauti įrodymai (pavyzdžiui, stebint, kaip veikia
kontrolės priemonės) yra patikimesni nei netiesiogiai arba darant išvadą (pavyzdžiui, pagal
paklausimą apie kontrolės priemonių taikymą) gauti įrodymai;



popieriniuose, elektroniniuose ar kitos rūšies dokumentuose užfiksuoti įrodymai (pavyzdžiui,
per susirinkimus parengtas dokumentas paprastai yra patikimesnis nei dokumentas,
parengtas po susirinkimo arba remiantis žodiniu atpasakojimu) yra patikimesni.

Paprastai daugiau užtikrinimo gaunama naudojant iš skirtingų šaltinių gautus ar skirtingo pobūdžio
įrodymus, kurie sutampa, nei atskirai nagrinėjant įrodymus. Jeigu įrodymai gaunami iš skirtingų
šaltinių arba jeigu naudojami skirtingo pobūdžio įrodymus, jie gali patvirtinti kitus įrodymus arba
parodyti, kad atskirai nagrinėjami įrodymai yra nepatikimi.
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Kai iš vieno šaltinio gauti įrodymai neatitinka kito šaltinio įrodymų, būtina nustatyti, kokių
papildomų procedūrų reikia šiems neatitikimams spręsti.
65.

Jeigu reikia gauti pakankamai tinkamų įrodymų, paprastai sunkiau gauti užtikrinimą dėl dalyko
informacijos, kuri apima tam tikrą laikotarpį, nei dėl dalyko informacijos konkrečiu momentu. Be
to, išvados apie procesą paprastai apima laikotarpį, susijusį su užduotimi, nes praktikuojantis
asmuo nepateikia išvados apie tai, ar ateityje procesas ir toliau bus vykdomas tam tikru būdu.

66.

Siekiant nustatyti, ar buvo gauta pakankamai tinkamų įrodymų, skirtų praktikuojančio asmens
išvadai pagrįsti, būtina priimti profesinį sprendimą: įvertinti santykį tarp išlaidų, patirtų įrodymams
gauti, ir gautos informacijos naudingumo. Praktikuojantis asmuo, vertindamas įrodymų kiekį ir
kokybę, jų pakankamumą ir patikimumą, priima profesinį sprendimą ir taiko profesinį skepticizmą,
kad galėtų tokiais įrodymais pagrįsti savo užtikrinimo ataskaitą.

Reikšmingumas
67.

Reikšmingumas yra svarbus planuojant ir atliekant užtikrinimo užduotį, nustatant procedūrų
pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį ir vertinant, ar dalyko informacija nėra iškraipyta. Profesiniai
sprendimai dėl reikšmingumo yra priimami atsižvelgiant į susijusias aplinkybes ir jiems įtakos
neturi užtikrinimo lygis, t. y. esant tiems patiems numatomiems vartotojams ir tikslui, pakankamo
užtikrinimo užduoties reikšmingumas yra toks pats kaip ir riboto užtikrinimo užduoties, nes
reikšmingumas priklauso nuo numatomų vartotojų informacijos poreikių.

68.

Iškraipymai, įskaitant praleidimus, yra laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali daryti įtaką vartotojų svarbiems sprendimams, priimamiems remiantis
dalyko informacija. Praktikuojantis asmuo nustato reikšmingumą priimdamas profesinį sprendimą
ir tam įtakos turi jo supratimas apie numatomų vartotojų kaip grupės bendrus informacijos
poreikius. Jeigu užduoties tikslas nėra patenkinti konkrečių naudotojų informacijos poreikius,
paprastai nevertinamas galimas iškraipymų poveikis konkretiems vartotojams, kurių informacijos
poreikiai gali būti labai įvairūs.

69.

Reikšmingumas vertinamas atsižvelgiant į kokybinius ir, prireikus, kiekybinius veiksnius.
Santykinė kokybinių ir kiekybinių veiksnių svarba vertinant konkrečios užduoties reikšmingumą
priklauso nuo profesinio sprendimo.

70.

Reikšmingumas susijęs su informacija, pateikta praktikuojančio asmens užtikrinimo ataskaitoje.
Jeigu užduotis apima kai kuriuos, bet ne visus dalyko informacijos aspektus, reikšmingumas
vertinamas atsižvelgiant į tą dalyko informacijos dalį, kurią apima užduotis.

Užduoties rizika
71.

Jeigu dalyko informacijoje pagrindinis dalykas ir kriterijai pateikti netinkamai, tokia informacija
laikoma iškraipyta (tikėtina reikšmingai). Tai gali būti tais atvejais, kai dalyko informacijoje
tinkamai neparodoma, kaip kriterijai buvo taikomi pagrindiniam dalykui (į)vertinti.

72.

Užduoties rizika – rizika, kad praktikuojantis asmuo pareikš netinkamą išvadą, kai dalyko
informacija yra reikšmingai iškraipyta
Užduoties rizika nesusijusi ir neapima praktikuojančio asmens verslo rizikos: bylos pralaimėjimo,
neigiamo viešumo ar kitų įvykių, kuriuos lemia konkreti dalyko informacija.

73.

Tik labai retais atvejais gali pavykti sumažinti užduoties riziką iki nulio arba tai padaryti patiriant
nedideles išlaidas, todėl dėl toliau nurodytų veiksnių gaunamas „pakankamas užtikrinimas“ yra
mažesnis nei visiškas užtikrinimas:
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74.



taikomi atrankiniai testai;



ribotos vidaus kontrolės priemonių taikymo galimybės;



faktas, kad daugelis praktikuojančio asmens gaunamų įrodymų yra įtikinami, o ne
galutiniai;



profesinis sprendimas dėl įrodymų gavimo, jų vertinimo ir išvadų formulavimo pagrįstas
tokiais įrodymais;



kartais – pagrindinio dalyko ypatybės, jeigu jis (į)vertinamas pagal kriterijus.

Nors ne visi toliau nurodyti elementai gali būti būdingi visoms užtikrinimo užduotims arba būti
reikšmingi, paprastai užduoties riziką sudaro:
a)

b)

75.

rizika, kurią praktikuojantis asmuo veikia netiesiogiai ir kurią, savo ruožtu, sudaro:
i)

dalyko informacijos reikšmingo iškraipymo tikimybė prieš įvertinant susijusias
kontrolės priemones, kurias taiko atitinkama šalis (-ys) (būdinga rizika); ir

ii)

rizika, kad atitinkama šalis (-ys) neapsaugos dalyko informacijos nuo reikšmingo
iškraipymo arba jo laiku nenustatys ar ištaisys taikydama kontrolės priemones
(kontrolės rizika); ir

rizika, kurią praktikuojantis asmuo tiesiogiai veikia, kurią, savo ruožtu, sudaro:
i)

rizika, kad atlikdamas procedūras praktikuojantis asmuo nenustatys reikšmingo
iškraipymo rizikos (neaptikimo rizika); ir

ii)

atliekant tiesioginę užduotį – rizika, susijusi su praktikuojančio asmens atliekamu
pagrindinio dalyko (į)vertinimu pagal kriterijus ((į)vertinimo rizika).

Toliau nurodytos užduoties aplinkybės, kurios lemia visų šių elementų svarbą užduočiai:


pagrindinio dalyko ir dalyko informacijos pobūdis. Pavyzdžiui, kontrolės rizikos koncepciją
reikėtų taikyti tais atvejais, kai pagrindinis dalykas susijęs su informacijos apie įmonės
veiklos rezultatus parengimu, o ne tais atvejais, kai jis susijęs su informacija apie taikomų
kontrolės priemonių veiksmingumą ar realų taikymą;



atliekama pakankamo užtikrinimo arba riboto užtikrinimo užduotis. Pavyzdžiui, atlikdamas
riboto užtikrinimo užduotis praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad įrodymams gauti jis
naudos ne kontrolių testus, o kitus metodus. Tokiu atveju, kontrolės rizikos vertinimas bus
mažiau svarbus nei atliekant pakankamo užtikrinimo užduotis, apimančias tokią pačią
dalyko informaciją;



ar atliekama tiesioginė, ar patvirtinimo užduotis. Nors kontrolės rizikos koncepcija taikoma
atliekant patvirtinimo užduotis, platesnė (į)vertinimo rizikos koncepcija labiau susijusi su
tiesioginėmis užduotimis.

Vertinant riziką būtinas profesinis sprendimas, o ne gebėjimas atlikti kruopščius
skaičiavimus.
Procedūrų pobūdis, laikas ir apimtis
76.

Siekiant gauti pakankamą arba ribotą užtikrinimą paprastai atliekamos kelios procedūros. Tokios
procedūros gali būti:


Patikra



Stebėjimas
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Patvirtinimas



Perskaičiavimas



Pakartotinis atlikimas



Analitinės procedūros ir



Paklausimas

Tikslus procedūrų pobūdis, laikas ir apimtis skirsis atliekant skirtingas užduotis. Teoriškai,
atliekant daugelį užtikrinimo užduočių galima taikyti begalybę procedūrų. Tačiau realybėje yra
sudėtinga tai aiškiai ir suprantamai perduoti.
77.

Atliekant pakankamo ir riboto užtikrinimo užduotis būtina taikyti užtikrinimo užduočių atlikimo
įgūdžius ir techniką ir gauti pakankamai tinkamų įrodymų, nes tai yra pasikartojančio ir sisteminio
užduoties proceso, kuris apima pagrindinio dalyko ir kitų užduoties aplinkybių supratimą, dalis.

78.

Atliekant pakankamo užtikrinimo užduotį būtina:
a)

nustatyti ir įvertinti dalyko informacijos reikšmingo iškraipymo riziką remiantis žiniomis apie
pagrindinį dalyką ir kitas užduoties aplinkybes;

b)

parengti ir atlikti procedūras, kaip atsaką į įvertintą riziką, ir gauti pakankamą užtikrinimą,
kuriuo pagrindžiama praktikuojančio asmens išvada; ir

c)

įvertinti gautų įrodymų pakankamumą ir tinkamumą atsižvelgiant į užduotį ir, jei reikia, į
aplinkybes, bei tai, ar reikia gauti papildomų įrodymų.

79.

Riboto užtikrinimo užduočių procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis, siekiant gauti
pakankamai tinkamų įrodymų, yra ribotas palyginti su pakankamo užtikrinimo užduotimi. Su
pagrindiniu dalyku susijusiame konkrečiame Užtikrinimo užduočių standarte gali būti nustatyta,
kad, pavyzdžiui, pakankamai tinkamų įrodymų atliekant konkrečios rūšies riboto užtikrinimo
užduotis pirmiausia būtina gauti atliekant analitines procedūras ir teikiant paklausimus. Jeigu
netaikomi su pagrindiniu dalyku susiję konkretūs Užtikrinimo užduočių standartai, atliekant kitos
rūšies riboto užtikrinimo užduotis pakankamo kiekio tinkamų įrodymų gavimo procedūros
pirmiausia gali būti (arba gali nebūti) analitinės procedūros ir paklausimų teikimas, kurios skirsis
atsižvelgiant į užduoties aplinkybes, ypač į pagrindinį dalyką, numatomų vartotojų ir užduoties
šalies informacijos poreikius, atitinkamą laiko ir išlaidų apribojimą. Siekiant nustatyti procedūrų
pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, būtina priimti profesinį sprendimą. Be to, atliekant skirtingas
procedūras priimami nevienodi profesiniai sprendimai.

80.

Atliekant riboto užtikrinimo užduotį būtina:
a)

nustatyti sritis, kurios gali būti reikšmingas dalyko informacijos iškraipymas, remiantis
pagrindinio dalyko ir kitų užduoties aplinkybių supratimu;

b)

parengti ir atlikti procedūras, kaip atsaką į įvertintą riziką, ir gauti ribotą užtikrinimą, kuriuo
pagrindžiama praktikuojančio asmens išvada; ir

c)

parengti ir atlikti papildomas procedūras ir gauti papildomų įrodymų, jeigu praktikuojantis
asmuo sužino apie dalyką (-us), verčiančių jį manyti, kad dalyko informacija gali būti
reikšmingai iškraipyta.

Turimų įrodymų kiekis ir kokybė
81.

Turimų įrodymų kiekį ir kokybę lemia:
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a)

pagrindinio dalyko ir dalyko informacijos savybės. Pavyzdžiui, mažiau objektyvių įrodymų
tikimasi gauti, kai dalyko informacija yra ne istorinė, bet orientuota į ateitį (žr. 40 dalį); ir

b)

kitos tokios aplinkybės kaip negalėjimas gauti įrodymų (kurių buvimas yra pagrįstas) dėl,
pavyzdžiui, praktikuojančio asmens paskirto susitikimo laiko, įmonės dokumentų
saugojimo politikos, netinkamos informacijos sistemos arba atsakingosios šalies taikomų
apribojimų.

Paprastai turimi įrodymai būna labiau įtikinamo nei apsprendžiančio pobūdžio.
82.

Nemodifikuota išvada yra netinkama, jeigu atliekant pakankamo ar riboto užtikrinimo užduotį:
a)

dėl aplinkybių praktikuojantis asmuo negali gauti įrodymų, kurių reikia sumažinti užduoties
riziką iki priimtino lygio; arba

b)

užduoties šalis nustato apribojimus, dėl kurių praktikuojantis asmuo negali gauti įrodymų,
būtinų užduoties rizikai sumažinti iki priimtino lygio.

Užtikrinimo ataskaita
83.

Praktikuojantis asmuo formuluoja išvadas remdamasis gautais įrodymais ir pateikia rašytinę
ataskaitą, kurioje aiškiai nurodo, kad užtikrinimo išvada pareiškiama dėl dalyko informacijos.
Pagrindinai užtikrinimo ataskaitų elementai nurodyti Užtikrinimo užduočių standartuose.

84.

Atlikdamas pakankamo užtikrinimo užduotį, praktikuojantis asmuo pareiškia teigiamą išvadą,
kurioje pateikiama praktikuojančio asmens nuomonė apie pagrindinio dalyko (į)vertinimo
rezultatą.

85.

Išvadų formuluočių, kurios tinkamos atliekant pakankamo užtikrinimo išvadas, pavyzdžiai:


jeigu pareiškiama dėl pagrindinio dalyko ir taikomų kriterijų: „Mūsų nuomone, įmonė visais
reikšmingais atžvilgiais laikėsi XYZ įstatymo“;



jeigu pareiškiama dėl dalyko informacijos ir taikomų kriterijų: „Mūsų nuomone, įmonės
finansinės ataskaitos visais reikšmingai atžvilgiais teisingai pateikia įmonės finansinės
būklės [datą] ir tą dieną pasibaigusių metų finansinės veikos rezultatų ir pinigų srautų pagal
XYZ tvarką“; arba



jeigu pareiškiama dėl atitinkamos šalies pareiškimų: „Mūsų nuomone, [atitinkamos šalies]
pareiškimai, kad įmonė laikėsi XYZ įstatymo, visais reikšmingais atžvilgiais pareikšti
teisingai“ arba „Mūsų nuomone, [atitinkamos šalies] pareiškimai, kad pagrindiniai veiklos
rodikliai pateikti pagal XYZ kriterijus, visais reikšmingai atžvilgiai pareikšti teisingai“.
Atlikdamas tiesioginę užduotį praktikuojantis asmuo pareiškia išvadą dėl pagrindinio
dalyko ir kriterijų.

86.

Atliekant riboto užtikrinimo užduotį, praktikuojančio asmens išvados turi būti suformuluotos taip,
kad pagal jas būtų aišku, ar remdamasis atlikta užduoti praktikuojantis asmuo pastebėjo dalyką (us), kuris jį verčia manyti, kad dalyko informacija yra reikšmingai iškraipyta, pavyzdžiui:
„Remdamiesi atliktomis procedūromis ir gautais įrodymais nepastebėjome nieko, kas verstų
manyti, kad įmonė visais reikšmingais atžvilgiais nesilaikė XYZ įstatymo.“

87.

Norėdamas veiksmingai informuoti numatomus vartotojus, praktikuojantis asmuo gali pasirinkti
„trumpos formos“ arba „ilgos formos“ ataskaitą. „Trumpos formos“ ataskaitose paprastai
pateikiami pagrindiniai elementai. „Ilgos formos“ ataskaitose pateikiama kita informacija ir
paaiškinimai, kuriomis nesiekiama paveikti praktikuojančio asmens išvados. Be pagrindinių
elementų, ilgojoje ataskaitos formoje gali būti išsamiai aprašytos užduoties sąlygos, taikomi
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kriterijai, su tam tikrais užduoties aspektais susiję pastebėjimai, informacija apie praktikuojančio
asmens ir kitų užduotyje dalyvaujančių asmenų kvalifikaciją ir patirtį, reikšmingumo lygių
atskleidimas ir, kai kuriais atvejais, rekomendacijos. Būtinybę pateikti tokią informaciją lemia
numatomų vartotojų informacijos poreikiai.
88.

Praktikuojančio asmens išvada turi būti aiškiai atskirta nuo informacijos ar paaiškinimų, kuriais
nesiekiama paveikti praktikuojančio asmens išvados – „Dalyko pabrėžimo“, „Kitų dalykų“
pastraipų, su tam tikrais užduoties aspektais susijusių pastebėjimų, rekomendacijų ar
papildomos informacijos, pateiktos užtikrinimo ataskaitoje. Išvados turi būti suformuluotos taip,
kad būtų aišku, jog „Dalyko pabrėžimo“, „Kitų dalykų“ pastraipos, pastebėjimai, rekomendacijos ir
papildoma informacija neskirta dėmesiui atitraukti nuo praktikuojančio asmens išvadų.

89.

Praktikuojantis asmuo pareiškia modifikuotą išvadą tokiais atvejais:

90.

a)

jeigu, praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, negalima atlikti daugiau procedūrų ir
dalyko įtaka gali būti reikšminga. Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo pareiškia sąlyginę
išvadą arba atsisako pareikšti išvadą. Kartais praktikuojantis asmuo gali nuspręsti atisakyti
atlikti užduotį;

b)

kai, praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, dalyko informacija yra reikšmingai
iškraipyta. Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo pareiškia sąlyginę arba neigiamą išvadą.
Jeigu atliekant tiesiogines užduotis praktikuojančio asmens išvada yra dalyko informacija ir
praktikuojantis asmuo padaro išvadą, kad kai kurie arba visi pagrindiniai dalykai visais
reikšmingais atžvilgiais neatitinka kriterijų, tokia išvada taip pat laikoma sąlygine (arba,
atitinkamai, neigiama).

Sąlyginė išvada pareiškiama tais atvejais, kai dalyko esamas ar galimas poveikis nėra labai
reikšmingas ar paplitęs, kad reikėtų pareikšti neigiamą išvadą ar atsisakyti pareikšti išvadą.

91.
Jeigu prisiėmęs užduotį praktikuojantis asmuo nustato, kad nebuvo įvykdytos daugiau nei
viena išankstinė užtikrinimo užduoties sąlyga, jis tokį dalyką aptaria su atitinkama šalimi (-is) ir nustato:

92.

a)

ar dalyko išsprendimas tenkina praktikuojantį asmenį;

b)

ar tinkama tęsti užduotį; ir

c)

ar šį dalyką reikia nurodyti užtikrinimo ataskaitoje, ir, jeigu reikia, kaip tai padaryti.

Jeigu prisiėmęs užduotį praktikuojantis asmuo nustato, kad kai kurie arba visi taikomi kriterijai
yra netinkami arba kai kurie arba visi pagrindiniai dalykai netinkami užtikrinimo užduočiai atlikti,
jis atsisako atlikti užduotį, jeigu atsisakyti leidžiama pagal taikomą įstatymą ar teisės aktą. Jeigu
praktikuojantis asmuo tęsia užduotį, jis pareiškia:
a)

sąlyginę išvadą arba neigiamą išvadą atsižvelgdamas į tai, kiek dalykas yra reikšmingas ir
paplitęs, nes, praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, netinkami kriterijai ar
netinkamas pagrindinis dalykas gali klaidinti numatomus vartotojus; arba

b)

kitais atvejais – sąlyginę išvadą arba atsisako pareikšti išvadą atsižvelgdamas į tai, kiek,
praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, dalykas yra reikšmingas ir paplitęs.

Kiti dalykai
Kitos informavimo pareigos
93.

Praktikuojantis asmuo turi įvertinti, ar atsižvelgęs į užduoties sąlygas ir aplinkybes, jis pastebėjo
kokį nors dalyką, apie kurį turi pranešti atsakingoji šalis, (į)vertintojas, užduoties šalis, už
valdymą atsakingi asmenys ar kiti.
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Dokumentavimas
94.

95.

Užduoties dokumentai yra užtikrinimo ataskaitos pagrindas, jeigu jie rengiami laiku ir yra
pakankami bei tinkami, kad patyręs praktikuojantis asmuo, kuris anksčiau nebuvo susijęs su
užduotimi, galėtų suprasti:
a)

procedūrų, atliktų pagal atitinkamus Užtikrinimo užduočių standartus ir taikomus teisinius
bei priežiūros reikalavimus, pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį;

b)

atliktų procedūrų rezultatus ir gautus įrodymus; ir

c)

reikšmingus per užduotį pastebėtus dalykus, dėl jų padarytas išvadas ir svarbius
profesinius sprendimus, siekiant padaryti tokias išvadas.

Užduoties dokumentuose pateikiama informacija apie tai, kaip praktikuojantis asmuo reagavo į
nesuderinamumus tarp jo nustatytos informacijos ir galutinės išvados dėl pagrindinio dalyko.

Netinkamas praktikuojančio asmens vardo naudojimas
96.

Praktikuojantis asmuo yra siejamas su pagrindiniu dalyku arba su susijusia dalyko informacija,
kai jis pateikia ataskaitą apie pagrindinį dalyką arba sutikimą naudoti jo vardą profesiniais
tikslais, susijusiais su tokiu pagrindiniu dalyku ar susijusia dalyko informacija. Jeigu
praktikuojantis asmuo nėra susijęs tokiu būdu, tretieji asmenys negali prisiimti praktikuojančio
asmens atsakomybės.
Jeigu praktikuojantis asmuo sužino, kad šalis netinkamai naudoja jo vardą ir susieja jį su
pagrindiniu dalyku ar susijusia dalyko informacija, praktikuojantis asmuo turi pareikalauti, kad šalis
daugiau jo vardo nenaudotų. Taip pat praktikuojantis asmuo turi nuspręsti, ar reikia imtis kitų
veiksmų ir informuoti trečiąją šalį, kuri, jo žiniomis, netinkamai naudoja jo vardą, arba kreiptis
teisinio patarimo.
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1 priedas
TAUSV išleisti nutarimai ir jų tarpusavio ryšiai ir ryšiais su TBESV kodeksu
Šiame priede vaizduojami TAUSV išleisti nutarimai ir jų ryšys vienas su kitu ir su TBESV išleistu „Buhalterių profesionalų etikos kodeksu“.
TBESV „Buhalterių profesionalų etikos kodeksas“

TAUSV standartų reglamentuojamos užduotys

TAUSV standartų nereglamentuojamos užduotys

1–99 Tarptautiniai okybės kontrolės standartai (TKKS)

Tarptautinė užtikinimo užduočių tvarka

Istorinės finansinės
informacijos auditas ir
peržiūra

100–999
Tarptautiniai audito standartai
(TAS)

2000–2699
Tarptautiniai peržiūros užduočių standartai
(TPUS)

Kitos užtikrinimo
užduotys

Susijusių paslaugų
užduotys

3000–3699
Tarptautiniai
užtirkinimo užduočių
standartai (TUUS)

4000–4699
Tarptautiniai susijusių
paslaugų standartai
(TSPS)
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2 priedas
Patvirtinimo užduotys ir tiesioginės užduotys
Šiame priede pateikti patvirtinimo užduočių ir tiesioginių užduočių skirtumai.
1.

Atlikdamas patvirtinimo užduotis, (į)vertintojas, išskyrus praktikuojantį asmenį, (į)vertina
pagrindinį dalyką pagal kriterijus. Tokio (į)vertinimo rezultatas – dalyko informacija. Jeigu dalyko
informacijoje pagrindinis dalykas ir kriterijai pateikti netinkamai, tokia informacija laikoma
iškraipyta (tikėtina reikšmingai). Praktikuojančio asmens vaidmuo patvirtinimo užduotyse – gauti
pakankamai tinkamų įrodymų, kuriais remdamasis jis turi pareikšti išvadą dėl to, ar dalyko
informacija, kurią parengė (į)vertintojas, nėra reikšmingai iškraipyta.

2.

Atlikdamas tiesioginę užduotį, praktikuojantis asmuo (į)vertina pagrindinį dalyką pagal kriterijus ir
pateikia gautą dalyko informaciją kaip užtikrinimo ataskaitos dalį arba kartu su ataskaita.
Tiesioginės užduoties išvada apima gautą pagrindinio dalyko (į)vertinimo pagal kriterijus
rezultatą. Atliekant kai kurias tiesiogines užduotis praktikuojančio asmens išvada yra dalyko
informacija arba jos dalis. Atsižvelgiant į pagrindinį dalyką:
a)

(į)vertinimo rezultatas atliekant tiesioginę užduotį gali būti panašus į išvadą arba ataskaitą,
kurią (į)vertintojas parengia atlikdamas patvirtinimo užduotį. Tačiau kitais atvejais
rezultatas, t. y. dalyko informacija, gali būti pastebėjimų aprašymas ir išvados, kurią
praktikuojantis asmuo pateikia ilgos formos užtikrinimo ataskaitoje, pagrindas;

b)

praktikuojantis asmuo gali naudoti savo gautus duomenis arba kitų parengtus duomenis.
Pavyzdžiui, duomenys gali būti gaunami iš informacinės sistemos, kurią naudoja
atsakingoji šalis.

3.

Atlikdamas tiesioginę užduotį, be pagrindinio dalyko (į)vertinimo praktikuojantis asmuo taip pat
taiko užtikrinimo užduočių atlikimo įgūdžius ir techniką, kad galėtų gauti pakankamai tinkamų
įrodymų, skirtų pareikšti išvadą apie tai, ar dalyko informacija yra reikšmingai iškraipyta.
Praktikuojantis asmuo gali gauti tokių įrodymų pagrindinio dalyko (į)vertinimo metu, tačiau jų gali
gauti ir vėliau, kai baigia (į)vertinimą.

4.

Tiesioginės užduoties vertę lemia kelios tokios priežastys:
a)

praktikuojančio asmens nepriklausomumas nuo pagrindinio dalyko, užduoties šalies,
numatomų vartotojų ir atsakingosios šalies, neatsižvelgiant į tai, kad praktikuojantis asmuo
nėra nepriklausomas nuo dalyko informacijos, nes jis parengė dalyko informaciją; ir

b)

naudojant užtikrinimo užduočių atlikimo įgūdžius ir techniką pagrindinio dalyko (į)vertinimui
atlikti, sukaupiami panašaus kiekio ir kokybės įrodymai kaip ir atliekant patvirtinimo
užduotis. Tuo, kad gaunami pakankamo kiekio tinkami įrodymai, ši užduotis skiriasi nuo
paprasčiausios ataskaitų parengimo užduoties. Pavyzdžiui, jeigu praktikuojantis asmuo
rengė įmonės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą, jis neturėtų tikrinti,
pavyzdžiui, kaip buvo atliktas kontrolės įrenginių kalibravimas.
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Tačiau atlikdamas tiesioginę užduotį, praktikuojantis asmuo turėtų (kur reikia) atlikti
kontrolės įrenginių kalibravimą kaip vertinimo proceso dalį arba tokiu pačiu mastu, kaip ir
atliekant patvirtinimo užduotis, patikrinti, kaip kiti asmenys atliko kontrolės įrenginių
kalibravimą.
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3 priedas
Užtikrinimo užduoties šalys
ATSAKOMYBĖ:

(Į)VERTINIMAS:

Atsakingoj
i šalis

(Į)vertintojas

UŽTIKRINTI:
Užduoties šalis

Kriterija
i

Pagrindinis
dalykas

Užduoties
sąlygos

Dalyko
informacija

Užtikrinimo
ataskaita
Praktikuojantis asmuo
Numatomi
vartotojai

1.

Visos užtikrinimo užduotys apima bent tris šalis: atsakingąją šalį, praktikuojantį asmenį ir
numatomus vartotojus. Atsižvelgiant į užduoties aplinkybes, (į)vertintojui ar užduoties šaliai gali būti
priskirti atskiri vaidmenys.

2.

Pirmiau pateiktoje diagramoje pavaizduota, kaip šie vaidmenys susiję su užtikrinimo užduotimi:
a)

atsakingoji šalis atsako už pagrindinį dalyką;

b)

(į)vertintojas (į)vertina pagrindinį dalyką pagal kriterijus ir gauna dalyko informaciją;

c)

užduoties šalis susitaria su praktikuojančiu asmeniu dėl užduoties sąlygų;

d)

praktikuojantis asmuo gauna pakankamai tinkamų įrodymų, kad galėtų pareikšti išvadą, skirtą
padidinti numatomų vartotojų, išskyrus atsakingąją šalį, pasitikėjimą dalyko informacija;

e)

numatomi vartotojai priima sprendimus remdamiesi dalyko informacija. Numatomi vartotojai –
tai asmuo (-ys) ar organizacija (-os) arba jų grupė (-ės), kurie, kaip tikisi praktikuojantis
asmuo, naudos užtikrinimo ataskaitą. Kai kuriais atvejais numatomais vartotojais gali būti kiti
vartotojai, kuriems užtikrinimo ataskaita nebuvo skirta.
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3.

4.

Apie šiuos vaidmenis galima daryti šias išvadas:


visos užtikrinimo užduotys be praktikuojančio asmens apima dar atsakingąją šalį ir
numatomus vartotojus;



praktikuojantis asmuo negali būti atsakingąja šalimi, užduoties šalimi ar numatomu vartotoju;



atlikdamas tiesiogines užduotis, praktikuojantis asmuo taip pat yra (į)vertintojas;



atliekant patvirtinimo užduotis, atsakingoji šalis ar kita šalis gali būti (į)vertintoju, o ne
praktikuojantis asmuo;



jeigu praktikuojantis asmuo (į)vertino pagrindinį dalyką pagal kriterijus – tokia užduotis
laikoma tiesiogine. Jeigu kita šalis prisiima atsakomybę už (į)vertinimą, pavyzdžiui,
atsakingoji šalis dalyko informacijoje įtraukia pareiškimą, kad ji prisiima atsakomybę už
(į)vertinimą, tokios užduoties negalima keisti į patvirtinimo užduotį;



atsakingoji šalis gali būti užduoties šalimi;



atliekant daugelį patvirtinimo užduočių, atsakingąja šalimi taip pat gali būti (į)vertintojas ir
užduoties šalis. Pavyzdžiui, įmonė įpareigoja praktikuojantį asmenį atlikti užtikrinimo užduotį
dėl jos ataskaitos apie vykdomą tvarumo praktiką. Atsakingoji šalis gali skirtis nuo
(į)vertintojo, kai, pavyzdžiui, praktikuojantis asmuo įpareigojamas atlikti užtikrinimo užduotį
dėl vyriausybinės organizacijos parengtos ataskaitos apie privačios įmonės vykdomos
tvarumo praktikos;



atlikdamas patvirtinimo užduotį, (į)vertintojas paprastai pateikia praktikuojančiam
asmeniui rašytinį pareiškimą dėl dalyko informacijos. Kai kuriais atvejais praktikuojantis
asmuo negali gauti tokių pareiškimų, pavyzdžiui, kai užduoties šalis nėra (į)vertintojas;



atsakingoji šalis gali būti numatomu vartotoju, tačiau ne tik juo;



atsakingoji šalis, (į)vertintojas ir numatomi vartotojai gali būti iš tos pačios ar skirtingų įmonių.
Pavyzdžiui, jeigu nustatyta dviejų pakopų valdybos struktūra, stebėtojų taryba gali siekti gauti
užtikrinimą dėl tokios įmonės vykdomosios valdybos pateiktos informacijos. Ryšiai tarp
atsakingosios šalies, (į)vertintojo ir numatomų vartotojų poreikių gali skirtis nuo tradiciškai
apibrėžiamų atsakomybės ribų, todėl turi būti vertinami atsižvelgiant į konkrečios užduoties
aplinkybes. Pavyzdžiui, įmonės aukščiausioji vadovybė (numatomas vartotojas) gali įpareigoti
praktikuojantį asmenį atliki užtikrinimo užduotį dėl konkrečių įmonės veiklos aspektų, už
kuriuos tiesiogiai atsako žemesnio lygio vadovybė (atsakingoji šalis), tačiau už kuriuos
galutinę atsakomybė prisiima aukščiausia vadovybė;



užduoties šalis, kuri nėra atsakingoji šalis, gali būti numatomu vartotoju.

Praktikuojančio asmens išvados gali būti formuluojamos atsižvelgiant į


pagrindinį dalyką ir taikomus kriterijus;



pagrindinio dalyko informaciją ir taikomus kriterijus; arba



atitinkamos šalies pareiškimą.
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5.

Praktikuojantis asmuo ir atsakingoji šalis gali susitarti, kad atliekant užduotį būtų taikomi Užtikrinimo
užduočių standartų principai, jeigu numatomu vartotoju yra tik atsakingoji šalis ir jeigu laikomasi visų
kitų Užtikrinimo užduočių standartų reikalavimų. Tokiais atvejais praktikuojančio asmens ataskaitoje
turi būti pateiktas pareiškimas, kad ataskaitą gali naudoti tik atsakingoji šalis.
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4 priedas
Pagrindinių dalykų klasifikavimas
Toliau lentelėje parodyta, kaip klasifikuojami galimi pagrindiniai dalykai, ir pateikti keli jų pavyzdžiai. Kai
kurių klasių dalyje nėra pavyzdžių, nes mažai tikėtina, kad bus imtasi užtikrinimo užduočių dėl tokios
rūšies informacijos. Pateikta klasifikacija nebūtinai yra išsami, klasės nebūtinai viena kitai prieštarauja ir
kai kuriuos pagrindinius dalykus ar dalyko informaciją gali sudaryti sudedamosios dalys, priskiriamos
daugiau nei vienai klasei, pavyzdžiui, integruotose ataskaitose ir įmonės socialinės atsakomybės
ataskaitose gali būti istorinės ir į ateitį orientuotos informacijos, taip pat finansinės ir nefinansinės
informacijos. Be to, vienais atvejais pavyzdžiais gali būti dalyko informacija, kitais – pagrindinis dalykas
arba tik nuoroda į klausimą, į kurį tokia informacija galėtų padėti atsakyti, atsižvelgiant į tai, kuris pavyzdys
yra prasmingesnis konkrečiomis aplinkybėmis.
Istorinė informacija

Informacija
Finansinė

Veiklos
rezultatai
Būklė

Nefinansi
nius
(nefinans
inę)

Sistema /
procesas

Veiklos
rezultatai /
išteklių
naudojimas
/ efektyvus
lėšų
naudojimas

Finansinės ataskaitos
parengtos pagal tinkamą
finansinės atskaitomybės
tvarka
Šiltnamio efektą sukeliančių
dujų apskaitos ataskaita
 Tvarumo ataskaita


PVR
Efektyvaus išteklių naudojimo
ataskaita
 Efektyvaus lėšų panaudojimo
ataskaita
 Įmonės socialinės
atsakomybės ataskaita




Apibūdinimas



Vidaus kontrolės
sistemos apibūdinimas

Modelis



Paslaugas teikiančios
organizacijos kontrolės
priemonių modelis

Veikimas /



Darbuotojų samdymo ir
mokymo procedūrų
efektyvumas

rezultatai



Prognozuojami (planuojami)
pinigų srautai



Prognozuojama (planuojama)
padėtis
Tikėtinas išmetamųjų teršalų
kiekio mažinimas dėl naujų
technologijų arba šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio mažinimas
sodinant medžius
Ataskaita, kurioje siūlomi veiksmai
dėl efektyvaus išteklių
panaudojimo





Būklė

veiklos

Į ateitį orientuota informacija



Sistemos (proceso),
įgyvendinamos tam tikru
momentu, apibūdinimas
 Fizinės savybės, pavyzdžiui,
išnuomoto turto dydis
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Būsimo gamybos proceso
siūlomų kontrolės priemonių
modelis
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Istorinė informacija

Informacija
Elgesio
aspektai

Atitiktis



Įmonė laikosi, pvz., paskolos
sutarties ar konkrečių teisinių
ar priežiūros reikalavimų

Žmonių
elgesys



Audito komiteto veiklos
efektyvumo vertinimas

Kita



Programinės įrangos
tinkamumas konkrečiai
paskirčiai
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