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Įžanga
1.

Šiame Tarptautiniame užtikrinimo užduočių standarte (TUUS) nagrinėjamos užtikrinimo užduotys,
išskyrus istorinės finansinės informacijos auditus, kuriems taikomi Tarptautiniai audito standartai
(TAS), ar peržiūras, kurioms taikomi Tarptautiniai peržvalgos užduočių standartai (TPUS) (žr. A21–
A22 dalis).

2.

Užtikrinimo užduotys apima patvirtinimo užduotis, kurias atliekanti šalis, išskyrus praktikuojantį
asmenį, (į)vertina pagrindinį dalyką pagal tam tikrus kriterijus, ir tiesiogines užduotis, kurias
atliekantis praktikuojantis asmuo (į)vertina pagrindinį dalyką pagal tam tikrus kriterijus. Šiame TUUS
pateikti reikalavimai, taikymo nurodymai ir kita aiškinamoji medžiaga, taikomi pakankamo
užtikrinimo ir riboto užtikrinimo patvirtinimo užduotims. Šis atitinkamai pakeistas ir papildytas TUUS
(jei to reikia konkrečiomis užduoties aplinkybėmis) taip pat gali būti taikomas atliekant tiesiogines
pakankamo ir riboto užtikrinimo užduotis.

3.

Šis TUUS pagrįstas prielaida, kad:
a) užduoties grupės nariai ir asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą (tose
užduotyse, kurias atlikti jis buvo paskirtas), laikosi Tarptautinių buhalterių etikos standartų
valdybos išleisto „Buhalterių profesionalų etikos kodekso“ (toliau – TBESV kodeksas) A ir B
dalių, susijusių su užtikrinimo užduotimis, arba kitų profesinių reikalavimų arba įstatyme ar teisės
akte nustatytų reikalavimų, kurie yra ne mažiau griežti (žr. A30–A34 dalis); ir
1

b) užduotį atliekantis praktikuojantis asmuo dirba audito įmonėje, kuri laikosi 1-ojo TKKS , arba
kitų profesinių reikalavimų arba įstatyme ar teisės akte nustatytų reikalavimų,
reglamentuojančių audito įmonės atsakomybę už kokybės kontrolės sistemą, kai tokie
reikalavimai yra ne mažiau griežti nei 1-asis TKKS (žr. A61–A66 dalis).
4.

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. Praktikuojantys buhalteriai profesionalai turi būti susipažinę su tokiais reikalavimais. Jeigu
kompetentingas praktikuojantis asmuo, kuris nėra praktikuojantis buhalteris profesionalas,
nusprendžia laikytis šio ar kitų TUUS, jis privalo suprasti, kad šiame TUUS pateikti reikalavimai
galioja esant prieš tai pateiktoje dalyje nurodytoms prielaidoms.

Taikymo sritis
5.

1

Šis TUUS taikomas užtikrinimo užduotims, išskyrus istorinės finansinės informacijos auditams ar
peržiūroms, kaip tai nurodyta „Tarptautinėje užtikrinimo užduočių vykdymo sistemoje“ (toliau –
Užtikrinimo sistema). Jeigu konkretų dalyką nagrinėjantis TUUS susijęs su tam tikros užduoties
dalyku, taikomas ne tik šis TUUS, bet ir tas kitas TUUS (žr. A21–A22 dalis).

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“
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6.

Ne visos praktikuojančio asmens atliekamos užduotys yra užtikrinimo užduotys. Kitos jo dažnai
atliekamos užduotys, kurios nėra užtikrinimo užduotys, apibrėžtos 12 dalies a punkte (todėl šiame
TUUS nenagrinėjamos), yra:
a)

užduotys, kurioms taikomi Tarptautiniai susijusių paslaugų standartai (TSPS), pavyzdžiui,
2
sutartų procedūrų ir finansinių ataskaitų parengimo užduotys ;

b)

mokesčių deklaracijų parengimo užduotys, per kurias nepareiškiama užtikrinimo išvada; ir

c)

konsultavimo (patarimų teikimo) užduotys, pavyzdžiui, konsultavimas vadovavimo ir mokesčių
klausimais (žr. A1 dalį).

7.

Užtikrinimo užduotis, atliekama pagal TUUS, gali būti didesnės užduoties dalimi. Tokiais atvejais
TUUS taikomi tik tai užduoties daliai, dėl kurios siekiama gauti užtikrinimą.

8.

Toliau nurodytos užduotys, kurios atitinka 12 dalies a punkte pateiktą apibrėžtį, tačiau kurios pagal
TUUS reikalavimus 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)

buhalterio profesionalo ataskaitoje nurodoma, kad užduotis nėra užtikrinimo užduotis.

Įsigaliojimo data
9.

Šis TUUS galioja 2015 m. gruodžio 15 d. ir vėliau parengtoms užtikrinimo ataskaitoms.

Tikslai
10.

2

Atlikdamas užtikrinimo užduotis, praktikuojantis asmuo siekia šių tikslų:
a)

gauti atitinkamai pakankamą arba ribotą užtikrinimą apie tai, ar dalyko informacijoje nėra
reikšmingų iškraipymų;

b)

pareikšti išvadą dėl pagrindinio dalyko (į)vertinimo rezultato rašytinėje ataskaitoje, kuri
suteikia pakankamą arba ribotą užtikrinimą ir kurioje apibūdinta, kuo remiantis buvo
formuluojama tokia išvada (žr. A2 dalį); ir

c)

pateikti papildomos informacijos, jeigu to reikalaujama pagal šį TUUS ar kitus susijusius TUUS.

4400-asis TSPS „Užduotys atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“ ir 4410 TSPS „Finansinių ataskaitų parengimo
užduotys“
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11.

Tais atvejais, kai tokia ataskaita teikiama numatomiems vartotojams ir neįmanoma gauti atitinkamai
pakankamo arba riboto užtikrinimo bei nepakanka sąlyginės praktikuojančio asmens užtikrinimo
ataskaitoje pateiktos išvados, pagal šį TUUS reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo atsisakytų
pateikti išvadą arba vykdyti užduotį (arba pasitraukti iš jos), jeigu atsisakymas vykdyti užduotį
leidžiamas pagal taikomą įstatymą ar teisės aktą.

Apibrėžtys
12.

Jeigu nenurodyta priešingai, šiame ir kituose TUUS sąvokos vartojamos toliau apibrėžta reikšme (žr.
A27 dalį):
a)

užtikrinimo užduotis – užduotis, kurią atliekantis praktikuojantis asmuo siekia gauti
pakankamai tinkamų įrodymų, kad galėtų pareikšti išvadą, kuri padidintų numatomų vartotojų,
išskyrus atsakingąją šalį, pasitikėjimą dalyko informacija (t. y. pagrindinio dalyko (į)vertinimo
pagal kriterijus rezultatu). Visos užtikrinimo užduotys skirstomos į dvi grupes (žr. A3 dalį):
i)

ii)

pakankamo užtikrinimo užduotis arba riboto užtikrinimo užduotis:
a.

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

b.

riboto užtikrinimo užduotis – užtikrinimo užduotis, kurią atliekantis praktikuojantis
asmuo sumažina užduoties riziką iki tokio lygio, kuris priimtinas užduoties
aplinkybėmis, tačiau rizika išlieka didesnė nei pakankamo užtikrinimo užduoties
metu. Tuo remdamasis jis pareiškia išvadą apie tai, ar atlikęs procedūras arba
gavęs įrodymų jis pastebėjo dalyką (-us), kuris 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 (žr. A3–A7 dalis);

patvirtinimo užduotis arba tiesioginė užduotis (žr. A8 dalį):
a.

patvirtinimo užduotis – užtikrinimo užduotis, kurią atliekančios kitos šalys,
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.
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Atliekant patvirtinimo užduotį, praktikuojančio asmens išvadoje nurodoma, ar dalyko
informacijoje nėra reikšmingų iškraipymų. Praktikuojančio asmens išvada gali būti
formuluojama atsižvelgiant į (žr. A178 ir A180 dalis):

b.

i)

pagrindinį dalyką ir taikomus kriterijus;

ii)

pagrindinio dalyko informaciją ir taikomus kriterijus; arba

iii)

atitinkamos šalies pareiškimą;

tiesioginė užduotis – užtikrinimo užduotis, kurią atliekantis praktikuojantis asmuo
(į)vertina pagrindinį dalyką pagal taikomus kriterijus ir pateikia gautą dalyko
informaciją kaip užtikrinimo ataskaitos dalį arba kartu su ataskaita. Atliekant
tiesioginę užduotį, praktikuojančio asmens išvada apima ataskaitoje pateiktą
pagrindinio dalyko (į)vertinimo pagal kriterijus rezultatą;

b)

užtikrinimo įgūdžiai ir technika – planavimo, įrodymų gavimo ir vertinimo, informavimo ir
ataskaitų rengimo įgūdžiai ir technika, kuriais naudojasi užtikrinimo užduotį atliekantis
praktikuojantis asmuo ir kurie skiriasi nuo kompetencijos tam tikros užduoties pagrindinio dalyko
arba jo (į)vertinimo srityje (žr. A9 dalį);

c)

kriterijai – lyginamieji rodikliai, kurie naudojami pagrindiniam dalykui (į)vertinti. „Taikomi kriterijai“
– tai kriterijai, kurie naudojami konkrečiose užduotyse (žr. A10 dalį);

d)

užduoties aplinkybės – įvairūs požymiai, kuriais apibūdinama konkreti užduotis, pavyzdžiui:
užduoties sąlygos, ar tai pakankamo, ar riboto užtikrinimo užduotis, pagrindinio dalyko savybės,
(į)vertinimo kriterijai, numatomų vartotojų informacijos poreikiai, atitinkamos atsakingosios šalies,
(į)vertintojo, užduoties šalies ir jų aplinkos savybės, kiti tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, įvykiai,
sandoriai ir praktika, kurie gali turėti reikšmingos įtakos užduočiai;

e)

užduoties partneris – partneris ar kitas audito įmonės darbuotojas, kuris atsako už užduotį ir jos
atlikimą bei užtikrinimo ataskaitos audito įmonės vardu pateikimą ir kuriam, jeigu reikia,
atitinkamus įgaliojimus suteikia profesinė asociacija, teisinė arba priežiūros institucija. „Užduoties
partneris“ turi būti suprantamas kaip atitinkamo sektoriaus, kuriame jis veikia, subjektas;

f)

užduoties rizika – rizika, kad praktikuojantis asmuo pareikš netinkamą išvadą, kai dalyko
informacija yra reikšmingai iškraipyta (žr. A11–A14 dalis);

g)

užduoties šalis – šalis (-ys), kuri įpareigoja praktikuojantį asmenį atlikti užtikrinimo užduotį (žr.
A15 dalį);

h)

užduoties grupė – visi užduotį atliekantys partneriai, darbuotojai ir visi asmenys, kuriuos audito
įmonė ar tinklui priklausanti audito įmonė įpareigoja atlikti užduoties procedūras. Į užduoties
grupę neįeina audito įmonės ar tinklui priklausančios audito įmonės samdyti praktikuojančio
asmens išorės ekspertai;

i)

įrodymai – informacija, kurią praktikuojantis asmuo naudoja išvadoms padaryti. Tokie įrodymai
apima informaciją, esančią atitinkamose informacinėse sistemose (jei tokios yra), ir kitą
informaciją. Šiame TUUS (žr. A146–A152 dalis):
i)

įrodymų pakankamumas yra įrodymų kiekio matas;
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ii)

įrodymų tinkamumas yra įrodymų kokybės matas;

j)

audito įmonė – tai privačia praktika užsiimantis auditorius, partnerystė, korporacija ar kitos rūšies
atskirų praktikuojančių asmenų įmonė. „Audito įmonė“ turi būti suprantama kaip atitinkamo
sektoriaus, kuriame ji veikia, subjektas;

k)

istorinė finansinė informacija – informacija, išreikšta finansiniais terminais ir susijusi su konkrečia
įmone, pirmiausia gaunama iš tokios įmonės apskaitos sistemos ir atspindi ankstesniais
laikotarpiais įvykusius ekonominius įvykius arba ekonomines sąlygas ar aplinkybes tam tikrais
laiko momentais praeityje;

l)

vidaus audito funkcija – įmonės funkcija, kuri atlieka užtikrinimo ir konsultavimo veiklą, skirtą
įvertinti ir pagerinti įmonės ir rizikos valdymo bei vidaus kontrolės procesų veiksmingumą;

m)

numatomi vartotojai – asmuo (-ys) ar organizacija (-os) arba jų grupė (-ės), kurie turėtų naudoti
praktikuojančio asmens užtikrinimo ataskaitą. Kai kuriais atvejais numatomais vartotojais gali
būti kiti vartotojai, kuriems užtikrinimo ataskaita nebuvo skirta (žr. A16–A18 ir A37 dalis);

n)

(į)vertintojas – šalis (-ys), kuri nustato arba vertina pagrindinį dalyką pagal kriterijus. (Į)vertintojas
privalo turėti pagrindinio dalyko srities kompetencijos (žr. A37 ir A39 dalis);

o)

iškraipymas – skirtumas tarp pagrindinio dalyko informacijos ir tinkamo pagrindinio dalyko
(į)vertinimo pagal kriterijus. Iškraipymai gali būti tyčiniai arba netyčiniai, kokybiniai arba
kiekybiniai, taip pat tai gali būti praleista informacija;

p)

faktų iškraipymas (kitos informacijos atžvilgiu) – kita informacija, kuri nesusijusi su dalykais,
esančiais dalyko informacijoje ar užtikrinimo ataskaitoje, ir kuri yra neteisingai suformuluota ar
pateikta. Reikšmingas faktų iškraipymas gali sumažinti dokumento, kuriame pateikta dalyko
informacija, patikimumą;

q)

kita informacija – informacija (išskyrus dalyko informaciją ir šiame standarte nurodytą užtikrinimo
ataskaitą), kuri pagal įstatymą, teisės aktą ar nusistovėjusią praktiką pateikiama dokumente,
apimančiame dalyko informaciją ir šiame standarte nurodytą užtikrinimo ataskaitą;

r)

praktikuojantis asmuo – tai asmuo (-ys), atliekantis užduotį (paprastai užduoties partneris ar kiti
užduoties grupės nariai, arba, jeigu taikoma, audito įmonė). Jeigu šiame TUUS aiškiai nurodyta,
kad užduoties partneris privalo vykdyti reikalavimą arba prisiimti atsakomybę, vartojamas ne
terminas „praktikuojantis asmuo“, bet „užduoties partneris“ (žr. A37 dalį);

s)

praktikuojančio asmens ekspertas – asmuo ar organizacija, kuri turi patirties kitose nei
užtikrinimas srityse ir kurios darbą praktikuojantis asmuo naudoja, kad galėtų gauti pakankamai
tinkamų įrodymų. Praktikuojančio asmens ekspertu gali būti praktikuojančio asmens vidinis
ekspertas (kuris yra jo partneris arba darbuotojas, įskaitant laikinus darbuotojus, arba
praktikuojančio asmens audito įmonė arba tinklui priklausanti įmonė) arba praktikuojančio
asmens išorinis ekspertas;

t)

profesinis sprendimas – atitinkamo išsilavinimo, žinių ir patirties taikymas pagal užtikrinimo ir
etikos standartus priimant kompetentingus sprendimus dėl užduoties aplinkybes atitinkančių
veiksmų eigos;

u)

profesinis skepticizmas – požiūris, kuris apima abejonėmis pagrįstą mąstymą, dėmesingumą
aplinkybėms, kurios gali rodyti galimą iškraipymą, ir kritišką įrodymų vertinimą;
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13.

v)

atsakingoji šalis – šalis (-ys), kuri atsako už pagrindinį dalyką (žr. A37 dalį);

w)

reikšmingo iškraipymo rizika – rizika, kad dalyko informacija bus reikšmingai iškraipyta prieš
pradedant užduotį;

x)

dalyko informacija – pagrindinio dalyko (į)vertinimo pagal kriterijus rezultatas, t. y. informacija,
kuri gaunama pagrindiniam dalykui pritaikius kriterijus (žr. A19 dalį);

y)

pagrindinis dalykas – reiškinys, kuris (į)vertinamas pagal kriterijus.

Šiame ir kituose TUUS terminas „atitinama šalis (-ys)“ turi būti suprantamas atitinkamai kaip
„atsakingoji šalis, (į)vertintojas arba užduoties šalis“ (žr. A20 ir A37 dalis).

Reikalavimai
Užtikrinimo užduočių atlikimas pagal TUUS
Su užduotimi susijusių standartų laikymasis
14.

Praktikuojantis asmuo turi laikytis šio TUUS ir konkretų dalyką nagrinėjančių TUUS, susijusių su
užduotimi.

15.

Praktikuojantis asmuo gali nurodyti, kad laikėsi šio ar kitų TUUS, jei jis laikėsi šio TUUS ir kitų
TUUS reikalavimų, susijusių su užduotimi (žr. A21–A22 ir A170 dalis).

TUUS tekstas
16.

Norėdamas suprasti TUUS tikslus ir tinkamai taikyti jo reikalavimus, praktikuojantis asmuo turėtų
suprasti visą šio TUUS tekstą, taikymo nuostatas ir kitą aiškinamąją medžiagą (žr. A23–A28 dalis).

Susijusių reikalavimų laikymasis
17.

Atsižvelgiant į toliau pateiktą dalį, praktikuojantis asmuo turi laikytis visų šio TUUS ir konkretų dalyką
nagrinėjančių TUUS reikalavimų, išskyrus atvejus, kai reikalavimas neaktualus užduoties sąlygomis,
nes jį privaloma vykdyti tik esant tam tikroms sąlygoms, kurių užduoties metu nesusidaro.
Reikalavimai, kurie taikomi tik riboto ar pakankamo užtikrinimo užduotims, pateikti lentelės
stulpeliuose, pažymėtuose „R“ (ribotas užtikrinimas) arba „P“ (pakankamas užtikrinimas) raide,
nurodyta šalia dalies numerio (žr. A29 dalį).

18.

Išimtiniais atvejais praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad būtina nesilaikyti tam tikro TUUS
reikalavimo. Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo turi atlikti alternatyvias procedūras, kad pasiektų
tame reikalavime nurodyto tikslo. Praktikuojantis asmuo gali nesilaikyti tam tikro reikalavimo tik tais
atvejais, jeigu reikalaujama atlikti konkrečią procedūrą, kurią atliekant konkrečiomis užduoties
aplinkybėmis nebus pasiektas reikalavime numatytas tikslas.
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Negalėjimas pasiekti tikslo
19.

Jeigu šio TUUS arba konkretų dalyką nagrinėjančio TUUS tikslas negali būti pasiektas,
praktikuojantis asmuo turi įvertinti, ar dėl to jis privalo modifikuoti savo išvadą arba atsisakyti atlikti
užduotį (jeigu atsisakymas leidžiamas pagal taikomą įstatymą ar teisės aktą). Negalėjimas pasiekti
susijusiame TUUS nurodyto tikslo yra reikšmingas dalykas, kuris turi būti dokumentuojamas pagal
šio TUUS 79 dalies reikalavimus.

Etikos reikalavimai
20.

Praktikuojantis asmuo privalo laikytis TBESV kodekso A ir B dalių, susijusių su užtikrinimo
užduotimis, kitų profesinių reikalavimų arba įstatyme arba teisės akte nustatytų reikalavimų, kurie
yra ne mažiau griežti (žr. A30–A34 ir A60 dalis).

Užduočių prisiėmimas ir tęsimas
21.

22.

Užduoties partneris turi įsitikinti, kad audito įmonė laikosi tinkamų santykių su klientais bei
užtikrinimo užduoties prisiėmimo ir tęsimo procedūrų, ir nustatyti, kad dėl to padarytos išvados yra
tinkamos.
Praktikuojantis asmuo turi prisiimti ir tęsti užtikrinimo užduotį, tik jeigu (žr. A30–A32 dalis):
a) praktikuojantis asmuo neturi priežasčių manyti, kad atitinkami etikos reikalavimai ir
nepriklausomumui keliami reikalavimai nebus įvykdyti;
b) praktikuojantis asmuo įsitikino, kad asmenys, kurie kartu su juo atlieka užduotį, turi tinkamos
kompetencijos ir gebėjimų (taip pat žr. 32 dalį); ir
c)

23.

buvo susitarta dėl pagrindo, kuriuo remiantis bus atliekama užduotis:
i)

nustatant, kad išankstinės užtikrinimo užduoties atlikimo sąlygos yra įvykdytos (taip pat
žr. 24–26 dalis); ir

ii)

patvirtinant, kad praktikuojantis asmuo ir užduoties šalis pasiekė bendrą sutarimą dėl
užduoties sąlygų ir praktikuojančio asmens pranešimo pareigų.

Užduoties partneris, gavęs informacijos, dėl kurios audito įmonė turėtų atsisakyti tęsti užduotį, jeigu
tokią informaciją ji būtų turėjusi anksčiau, turi nedelsdamas perduoti tokią informaciją audito įmonei,
kad ji ir užduoties partneris galėtų imtis būtinų veiksmų.

Išankstinės užtikrinimo užduoties sąlygos
24.

Siekdamas nustatyti, ar išankstinės užtikrinimo užduoties sąlygos yra įvykdytos, praktikuojantis
asmuo, remdamasis pradinėmis žiniomis apie užduoties aplinkybes ir pasitaręs su atitinkama šalimi
(-imis), turi nustatyti, ar (žr. A35–A36 dalis):
a)

atsakingųjų šalių vaidmenys ir pareigos yra tinkamos konkrečiomis aplinkybėmis (žr. A37–A39
dalis); ir

b)

užduočiai būdingi visi šie požymiai:
i)

pagrindinis dalykas yra tinkamas (žr. A40–A44 dalis);
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ii)

25.

kriterijai, kurie, kaip tikisi praktikuojantis asmuo, taikomi rengiant dalyko informaciją, yra
tinkami užduoties aplinkybėmis, įskaitant tai, kad jiems būdingi šie požymiai (žr. A45–
A50 dalis):
a.

tinkamumas;

b.

išsamumas;

c.

patikimumas;

d.

neutralumas;

e.

suprantamumas;

iii)

kriterijai, kurie, kaip tikisi praktikuojantis asmuo, taikomi rengiant dalyko informaciją, bus
prieinami numatomiems vartotojams (žr. A51–A52 dalis).

iv)

praktikuojantis asmuo tikisi gauti įrodymų, kurių reikia jo išvadoms pagrįsti (žr. A53–A55
dalis);

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) (žr. A56 dalį).

Jeigu išankstinės užtikrinimo užduoties sąlygos neįvykdytos, praktikuojantis asmuo turi aptarti
dalyką su užduoties šalimi. Jeigu negalima atlikti pakeitimų tam, kad būtų įvykdytos išankstinės
sąlygos, praktikuojantis asmuo negali prisiimti užduoties kaip užtikrinimo užduoties, išskyrus, kai
privalo prisiimti pagal įstatymą ar teisės aktą. Tačiau tokiomis aplinkybėmis atlikta užduotis
neatitinka šio TUUS reikalavimų. Todėl praktikuojantis asmuo negali užtikrinimo ataskaitoje nurodyti,
kad užduotis atlikta pagal šį ar kurį nors kitą TUUS (kelis TUUS).

Apimties ribojimas prieš prisiimant užduotį
26.

Jeigu užduoties šalis apriboja praktikuojančio asmens darbo, kurį jis turės atlikti vykdydamas
siūlomą užtikrinimo užduotį, apimtį tiek, kad, praktikuojančio asmens manymu, jis turės atsisakyti
pareikšti išvadą dėl dalyko informacijos, praktikuojantis asmuo negali prisiimti užduoties kaip
užtikrinimo užduoties, jeigu to nereikalaujama pagal įstatymą ar teisės aktą (žr. A155 dalies c
punktą).

Susitarimas dėl užduoties sąlygų
27.

Praktikuojantis asmuo turi susitarti su užduoties šalimi dėl užduoties sąlygų. Sutartos užduoties
sąlygos turi būti išsamiai išdėstytos sutartyje dėl užduoties ar kitos tinkamos formos rašytiniame
susitarime, rašytiniame patvirtinime, įstatyme ar teisės akte (žr. A57–A58 dalis).

28.

Vykdydamas pasikartojančias užduotis, praktikuojantis asmuo turi įvertinti, ar būtina keisti užduoties
sąlygas ir ar reikia užduoties šaliai priminti galiojančias užduoties sąlygas.

12

UŽTIKRINIMO UŽDUOTYS, IŠSKYRUS ISTORINĖS FINANSINĖS
INFORMACIJOS AUDITUS AR PERŽVALGAS

Sutikimas keisti užduoties sąlygas
29.

Praktikuojantis asmuo neturi sutikti keisti užduoties sąlygų, jeigu tam nėra pagristų priežasčių. Jei
sąlygos pakeičiamos, praktikuojantis asmuo neturėtų atmesti įrodymų, kurie buvo gauti prieš
atliekant pakeitimus (žr. A59 dalį).

Užtikrinimo ataskaita, įtvirtinta įstatymu ar teisės aktu
30.

Kai kuriais atvejais atitinkamos jurisdikcijos įstatyme arba teisės akte gali būti nustatytas užtikrinimo
ataskaitos išdėstymas ar formuluotė. Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo turi įvertinti:
a)

ar numatomi vartotojai gali netinkamai suprasti užtikrinimo išvadą; ir

b)

jei gali, ar užtikrinimo ataskaitoje pateikus papildomą paaiškinimą galima būtų išvengti
netinkamo supratimo.

Jeigu praktikuojantis asmuo nutaria, kad užtikrinimo ataskaitoje pateikus papildomą paaiškinimą
nebus įmanoma išvengti galimo netinkamo supratimo, praktikuojantis asmuo neturėtų prisiimti
užduoties, išskyrus, kai prisiimti reikalaujama pagal įstatymą ar teisės aktą. Užduotis, atlikta
laikantis tokio įstatymo ar teisės akto, neatitinka šio TUUS reikalavimų. Todėl praktikuojantis asmuo
negali užtikrinimo ataskaitoje nurodyti, kad užduotis atlikta pagal šį ar kurį nors kitą TUUS (kelis
TUUS) (taip pat žr. 71 dalį).
Kokybės kontrolė
Užduoties partnerio savybės
31.

Užduoties partneris turi:
a)

būti audito įmonės, kuri laikosi 1-ojo TKKS ar kitų profesinių reikalavimų arba įstatyme ar
teisės akte nustatytų reikalavimų, kurie yra ne mažiau griežti nei 1-asis TKKS (žr. A60–A66
dalis);

b)

turi užtikrinimo įgūdžių ir technikos, kurių įgijo intensyviai mokydamasis ir praktiškai
taikydamas žinias (žr. A60 dalį); ir

c)

pakankamai gerai išmano pagrindinį dalyką ir turi jo (į)vertinimo kompetencijos, kad galėtų
prisiimti atsakomybę už užtikrinimo išvadą (žr. A67–A68 dalis).

Grupės skyrimas
32.

Užduoties partneris turi (žr. A69 dalį):
a)

b)

įsitikinti, kad asmenys, kurie kartu su juo atliks užduotį, turi tinkamos kompetencijos ir
gebėjimų (žr. A70–A71 dalis):
i)

atlikti užduotį pagal atitinkamus standartus, taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus;
ir

ii)

parengti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamą užtikrinimo ataskaitą;

įsitikinti, kad praktikuojantis asmuo galės dalyvauti darbe, kurį atlieka:
i)

praktikuojančio asmens ekspertas, jeigu naudojamas tokio eksperto darbas (žr. A70–
A71 dalis); ir
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ii)

kitas praktikuojantis asmuo, nepriklausantis užduoties grupei, jeigu naudojamas tokio
praktikuojančio asmens užtikrinimo darbas (žr. A72–A73 dalis),

tiek, kad jis galėtų sutikti prisiimti atsakomybę už užtikrinimo išvadą dėl dalyko informacijos.
Užduoties partnerio atsakomybė
33.

Užduoties partneris turi prisiimti atsakomybę už visos užduoties kokybę. Jis atsako už tai, kad:
a)

būtų atliktos tinkamos procedūros dėl santykių su klientu ir užduoties prisiėmimo ir tęsimo;

b)

užduotis būtų suplanuota ir atlikta (įskaitant tinkamą vadovavimą ir priežiūrą) pagal
profesinius standartus ir taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus;

c)

peržiūra būtų atlikta pagal audito įmonės peržiūros politiką ir procedūras, ir už tai, kad
užduoties dokumentai būtų peržiūrėti užtikrinimo ataskaitos išleidimo datą arba prieš tai (žr.
A74 dalį);

d)

atitinkami užduoties dokumentai būtų saugomi kaip įrodymas, jog praktikuojantis asmuo
pasiekė savo tikslų ir jog užduotis buvo atlikta pagal atitinkamus TUUS bei teisinius ir
priežiūros reikalavimus; ir

e)

užduoties grupė tariasi dėl sudėtingų ar ginčytinų dalykų.

34.

Atlikdamas užduotį, užduoties partneris turi išlikti budrus ir stebėti bei (jeigu reikia) teikti
paklausimus, kad gautų įrodymų, jog užduoties grupės nariai nesilaiko atitinkamų etikos reikalavimų.
Jeigu įgyvendindamas audito įmonės kokybės kontrolės sistemą ar kitais būdais užduoties partneris
sužino apie dalykus, kurie rodo, kad užduoties grupės nariai nesilaikė atitinkamų etikos reikalavimų,
užduoties partneris, pasitaręs su kitais audito įmonės darbuotojais, turi priimti sprendimą dėl tinkamų
tolesnių veiksmų.

35.

Užduoties partneris turi įvertinti audito įmonės stebėsenos proceso rezultatus, kuriuos patvirtina pati
naujausia audito įmonės, arba (jeigu tinka) kitų tinklui priklausančių įmonių paskelbta informacija, ir
tai, ar tokioje informacijoje nurodyti trūkumai gali turėti įtakos užtikrinimo užduočiai.

Užduoties kokybės kontrolės peržiūra
36.

Jeigu vykdomos užduotis, kurių kokybės kontrolės peržiūra turi būti atliekama pagal įstatymą arba
teisės aktą, arba kurių kokybės kontrolės peržiūros būtinybę nustato audito įmonė:
a)

užduoties partneris turi prisiimti atsakomybę dėl per užduotį paaiškėjusių reikšmingų dalykų
aptarimo su asmeniu, atliekančiu užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, ir paskirti užtikrinimo
ataskaitos išleidimo datą tik tada, kai baigiama tokia peržiūra; ir

b)

asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, turi objektyviai įvertinti reikšmingus
užduoties grupės padarytus sprendimus ir formuluojant užtikrinimo ataskaitą padarytas
išvadas. Toks vertinimas turi apimti (žr. A74 dalį):
i)

reikšmingų dalykų aptarimą su užduoties partneriu;

ii)

dalyko informacijos ir siūlomos užtikrinimo ataskaitos peržiūrą;
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iii)

atrinktų užduoties dokumentų, susijusių su reikšmingais užduoties grupės priimtais
sprendimais ir padarytomis išvadomis, peržiūrą; ir

iv)

išvadų, padarytų formuluojant užtikrinimo ataskaitą, įvertinimą ir svarstymus, ar siūloma
užtikrinimo ataskaita yra tinkama.

Profesinis skepticizmas, profesinis sprendimas, užtikrinimo įgūdžiai ir technika
37.

Praktikuojantis asmuo turi planuoti ir atlikti užduotį laikydamasis profesinio skepticizmo požiūrio ir
pripažinti, kad gali būti aplinkybių, dėl kurių dalyko informacija gali būti reikšmingai iškraipyta (žr.
A76–A80 dalis).

38.

Praktikuojantis asmuo turi priimti profesinį sprendimą planuodamas ir atlikdamas užtikrinimo
užduotį, taip pat nustatydamas procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį (žr. A81– A85 dalis).

39.

Praktikuojantis asmuo turi taikyti užtikrinimo įgūdžius ir techniką, kurie yra pasikartojančio ir
sistemingo užduoties proceso dalis.

Užduoties planavimas ir atlikimas
Planavimas
40.

Praktikuojantis asmuo turi suplanuoti užduotį taip, kad ji būtų atliekama veiksmingai, nustatyti jos
apimtį, atlikimo laiką ir kryptį, taip pat planuojamų procedūrų, kurias praktikuojantis asmuo turės
atlikti tam, kad pasiektų savo tikslų, pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį (žr. A86–A89 dalis).

41.

Praktikuojantis asmuo turi nustatyti, ar kriterijai yra tinkami atsižvelgiant į užduoties aplinkybes, taip
pat, ar jie atspindi 24 dalies b punkto ii papunktyje nurodytus požymius.

42.

Jeigu po užduoties prisiėmimo nustatoma, kad nebuvo įvykdytos daugiau nei viena išankstinės
užtikrinimo užduoties sąlygos, praktikuojantis asmuo privalo dalyką aptarti su atitinkama šalimi (-is)
ir nustatyti:

43.

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 po užduoties prisiėmimo nustatoma, kad kai kurie arba visi taikomi kriterijai yra netinkami arba
kai kurie arba visi pagrindiniai dalykai netinkami užtikrinimo užduočiai atlikti, praktikuojantis asmuo
turi atsisakyti atlikti užduotį, jeigu atsisakyti leidžiama pagal įstatymą arba teisės aktą. Jeigu
praktikuojantis asmuo tęsia užduotį, jis, atsižvelgdamas į aplinkybes, turi pareikšti sąlyginę arba
neigiamą išvadą, arba atsisakyti pareikšti išvadą (žr. A90–A91 dalis).

Reikšmingumas
44.

Praktikuojantis asmuo turi įvertinti reikšmingumą, kai (žr. A92–A100 dalis):
a)

planuoja ir atlieka užtikrinimo užduotį, taip pat, kai nustato procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir
apimtį; ir
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b)

vertina, ar dalyko informacija nėra reikšmingai iškraipyta.

Pagrindinio dalyko ir kitų užduoties aplinkybių supratimas
45.

Praktikuojantis asmuo turi pateikti paklausimus atitinkamai šaliai (-ims) dėl to, ar:
a)

ji turi žinių apie faktiškus, įtariamus ar numanomus tyčinius iškraipymus arba įstatymų ir
teisės aktų nesilaikymus, kurie turi įtakos dalyko informacijai (žr. A101 dalį);

b)

ar atsakingoji šalis turi vidaus audito funkciją, ir, jeigu turi, pateikti papildomų paklausimų,
kad galėtų suprasti vidaus audito funkcijos veiklą ir pagrindinius tokios funkcijos
pastebėjimus dėl dalyko informacijos; ir

c)

ar atsakingoji šalis samdė ekspertus parengti dalyko informaciją.
Ribotas užtikrinimas

46R.

Praktikuojantis asmuo turi suprasti
pagrindinį dalyką ir kitas užduoties
aplinkybes tiek, kad galėtų:

a)

nustatyti sritis, kuriose gali būti reikšmingai
iškraipyta dalyko informacija; ir

b)

nurodyti procedūrų parengimo ir atlikimo
pagrindą, kad galėtų apimti 46R dalies a
punkte nurodytas sritis ir gauti ribotą
užtikrinimą, kuriuo pagrįstų praktikuojančio
asmens išvadą (žr. A101–A104 ir A107
dalis).

47R. Norėdamas suprasti pagrindinį dalyką ir
kitas 46R dalyje nurodytas aplinkybes,
praktikuojantis asmuo turi apsvarstyti
dalyko informacijos rengimo procesą (žr.
A106 dalį).

Pakankamas užtikrinimas
46P.

Praktikuojantis asmuo turi suprasti
pagrindinį dalyką ir kitas užduoties
aplinkybes tiek, kad galėtų:
a)

nustatyti ir įvertinti
dalyko
informacijos
riziką; ir

reikšmingo
iškraipymo

b)

nurodyti procedūrų parengimo ir
atlikimo pagrindą, kaip atsaką į
įvertintą riziką, ir gauti pakankamą
užtikrinimą,
kuriuo
pagrįstų
praktikuojančio asmens išvadą (žr.
A101–A103 ir A107 dalis).

47P. Norėdamas suprasti pagrindinį dalyką ir
kitas 46P dalyje nurodytas aplinkybes,
praktikuojantis asmuo turi suprasti vidines
dalyko
informacijos,
susijusios
su
užduotimi,
parengimo
kontrolės
priemones. Jis turėtų įvertinti tokių
kontrolės
priemonių,
susijusių
su
užduotimi, modelį ir nustatyti, ar jos buvo
taikomos, atlikdamas procedūras kartu su
paklausimų darbuotojams, atsakingiems
už dalyko informaciją, pateikimu (žr. A105
dalį).
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Įrodymų gavimas
Rizikos vertinimas ir atsakas į riziką
Ribotas užtikrinimas

Pakankamas užtikrinimas

48R. Remdamasis supratimu (žr. 46R dalį),
praktikuojantis asmuo turi (žr. A108–A112
dalis):
a) nustatyti sritis, kuriose
reikšmingai
iškraipyta
informacija; ir

gali

48P. Remdamasis supratimu (žr. 46P dalį),
praktikuojantis asmuo turi (žr. A108–A110
dalis):

būti
dalyko

b) parengti ir atlikti procedūras, kurios
apimtų 48R dalies a punkte nurodytas
sritis ir gauti ribotą užtikrinimą, kuriuo
pagrįstų
praktikuojančio
asmens
išvadą.

a)

nustatyti ir įvertinti reikšmingo dalyko
informacijos iškraipymo riziką; ir

b)

parengti ir atlikti procedūras, kaip
atsaką į įvertintą riziką ir gauti
pakankamą
užtikrinimą,
kuriuo
pagrįstų
praktikuojančio
asmens
išvadą. Be kitų procedūrų, kurios
taikomos dalyko informacijai ir kurios
tinkamos užduoties aplinkybėmis,
praktikuojantis asmuo turėtų gauti
pakankamai tinkamų įrodymų, kad
įrodytų atitinkamų kontrolės, taikomų
dalyko
informacijai,
priemonių
efektyvumą, jeigu:
i) vertindamas
reikšmingo
iškraipymo riziką praktikuojantis
asmuo atsižvelgia į lūkesčius, kad
kontrolės
priemonės
veikia
tinkamai; arba
ii) atlikus
procedūros,
išskyrus
kontrolių testus, negalima gauti
pakankamai tinkamų įrodymų.

Nustatyti, ar vykdant riboto užtikrinimo užduotį
būtina atlikti papildomas procedūras

Rizikos
vertinimo
peržiūra
pakankamo užtikrinimo užduotį

vykdant

49R. Jeigu praktikuojantis asmuo sužino apie 49P. Praktikuojančio asmens reikšmingo dalyko
dalyką (-us), kuris verčia praktikuojantį
informacijos iškraipymo rizikos įvertinimas
asmenį manyti, kad dalyko informacija gali
gali pasikeisti, jeigu vykdydamas užduotį jis
būti reikšmingai iškraipyta, jis turi parengti ir
gauna papildomos informacijos. Jei tam
atlikti papildomas procedūras ir gauti
tikromis aplinkybėmis praktikuojantis asmuo
papildomų įrodymų, kurių praktikuojančiam
gauna įrodymų, kurie neatitinka įrodymų,
asmeniui pakaktų (žr. A112–A117 dalis):
pagal kuriuos jis iš pradžių vertino reikšmingo
iškraipymo riziką, praktikuojantis asmuo turi
a) padaryti išvadą, kad yra mažai tikėtina,
pakeisti įvertinimą ir atitinkamai modifikuoti
jog dalyko informacija bus reikšmingai
suplanuotas procedūras
iškraipyta dėl tokio dalyko; arba
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b) nustatyti, kad dėl dalyko (-ų) buvo
reikšmingai iškraipyta dalyko informacija.
50.

(žr. A112 dalį).

Rengdamas ir atlikdamas procedūras praktikuojantis asmuo turi įvertinti informacijos, kuri bus
naudojama kaip įrodymas, svarbą ir patikimumą. Jeigu:
a)

įrodymai, gauti iš vieno šaltinio, neatitinka įrodymų, gautų iš kito šaltinio; arba

b)

praktikuojantis asmuo abejoja informacijos, kuri turi būti naudojama kaip įrodymas,
patikimumu,

praktikuojantis asmuo turi nustatyti, kaip turėtų pakeisti ar papildyti procedūras, kad išspręstų tokią
problemą, ir įvertinti tokios problemos poveikį (jei jis yra) kitiems užduoties aspektams.
51.

Praktikuojantis asmuo turi kaupti per užduotį nustatytus neištaisytus iškraipymus, išskyrus tuos,
kurie yra aiškiai nesvarbūs (žr. A118–A119 dalis).

Praktikuojančio asmens eksperto atliekamas darbas
52.

Jeigu numatoma samdyti praktikuojančio asmens ekspertą, praktikuojantis asmuo taip pat turi (žr.
A120–A124 dalis):
a)

įvertinti, ar praktikuojančio asmens ekspertas turi reikiamos kompetencijos, gebėjimų ir
objektyvumo praktikuojančio asmens tikslams pasiekti. Jeigu samdomas praktikuojančio
asmens ekspertas, jo objektyvumo įvertinimas turi apimti paklausimus apie interesus ir
ryšius, dėl kurių gali kilti grėsmė eksperto objektyvumui (žr. A125–A128 dalis);

b)

gerai suprasti praktikuojančio asmens eksperto kompetencijos sritį (žr. A129–A130 dalis);

c)

susitarti su praktikuojančio asmens ekspertu dėl jo darbo pobūdžio, apimties ir tikslų (žr.
A131–A132 dalis);

d)

įvertinti, ar pakaks praktikuojančio asmens darbo praktikuojančio asmens tikslams pasiekti
(žr. A133–A134 dalis).

Darbas, kurį atlieka kitas praktikuojantis asmuo, atsakingosios šalies ar (į)vertintojo ekspertas, arba
vidaus auditorius (žr. A135 dalį)
53.

Jeigu naudojamas kito praktikuojančio asmens darbas, praktikuojantis asmuo turi įvertinti, ar
pakaks tokio darbo jo tikslams pasiekti.

54.

Jeigu informacija, kuri bus naudojama kaip įrodymas, parengta naudojant atsakingosios šalies ar
(į)vertintojo eksperto darbą, praktikuojantis asmuo, atsižvelgęs į tokio eksperto darbo svarbą
praktikuojančio asmens tikslams pasiekti, turi:
a)

įvertinti tokio eksperto kompetenciją, gebėjimus ir objektyvumą;

b)

suprasti tokio eksperto darbą; ir

c)

įvertinti eksperto darbo, kuris bus naudojamas kaip įrodymas, tinkamumą.
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55.

Jeigu praktikuojantis asmuo planuoja naudoti vidaus audito funkciją atliekančių asmenų darbą, jis
turi įvertinti tokius dalykus:
a)

kiek vidaus audito funkcijos organizacinis statusas ir atitinkama politika bei procedūros
padeda užtikrinti vidaus auditorių objektyvumą;

b)

vidaus audito funkciją atliekančių asmenų kompetencijos lygį;

c)

ar vidaus audito funkciją atliekantys asmenys laikosi sisteminio ir disciplinuoto požiūrio bei
vykdo kokybės kontrolę; ir

d)

ar vidaus audito funkciją atliekančiu asmenų darbo pakaks užduoties tikslams pasiekti.

Rašytiniai pareiškimai
56.

Praktikuojantis asmuo turi reikalauti, kad atitinkama šalis (-ys) pateiktų rašytinį pareiškimą apie tai,
kad:
a)

pateikė praktikuojančiam asmeniui visą atitinkamai šaliai (-ims) žinomą ir su užduotimi
susijusią informaciją (žr. A54–A55 ir A136–A138 dalis);

b)

patvirtina pagrindinio dalyko (į)vertinimo pagal taikomus kriterijus rezultatus, taip pat, kad visi
susiję dalykai parodyti dalyko informacijoje.

57.

Jeigu praktikuojantis asmuo nustato, kad be privalomų rašytinių pareiškimų reikia gauti vieną arba
daugiau rašytinių pareiškimų, kurie pagrindžia kitus įrodymus, susijusius su dalyko informacija,
praktikuojantis asmuo turi reikalauti pateikti tokius rašytinius pareiškimus.

58.

Jeigu rašytiniai pareiškimai yra susiję su dalykais, kurie yra reikšmingi dalyko informacijai,
praktikuojantis asmuo turi:

59.

a)

įvertinti jų pagrįstumą ir nuoseklumą remdamasis kitais gautais įrodymais ir kitais pareiškimais
(žodiniais ir rašytiniais); ir

b)

nuspręsti, ar tokie pareiškimai bus pagrįsti išsamia informacija apie konkrečius dalykus.

Rašytinių pareiškimų data turi būti kuo artimesnė užtikrinimo ataskaitos datai, bet už ją ne vėlesnė.

Reikalaujami rašytiniai pareiškimai nepateikti arba yra nepatikimi
60.

Jeigu vienas arba daugiau rašytinių pareiškimų nepateikti arba praktikuojantis asmuo nustato, kad
kyla pagrįstų abejonių dėl pareiškimus pateikusių asmenų kompetencijos, sąžiningumo, etikos
vertybių ar kruopštumo, arba jis kitaip nustato, kad pareiškimai yra nepatikimi, praktikuojantis asmuo
turi (žr. A139 dalį):
a)

aptarti dalyką su atitinkama šalimi (-is);

b)

iš naujo įvertinti asmenų, kurių buvo prašoma patekti pareiškimus, ar juos pateikusių asmenų
sąžiningumą ir jo poveikį (žodinių ar rašytinių) pareiškimų patikimumui bei bendrai visiems
įrodymams; ir

c)

imtis atitinkamų veiksmų ir nustatyti galimą įtaką išvadoms, pateiktoms užtikrinimo ataskaitoje.
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Pobalansiniai įvykiai
61.

Jeigu iki užtikrinimo ataskaitos išleidimo įvyko su užduotimi susijusių įvykių, praktikuojantis asmuo
turi įvertinti jų įtaką dalyko informacijai ir užtikrinimo ataskaitai ir imtis tinkamų veiksmų dėl faktų,
apie kuriuos praktikuojantis asmuo sužino po užtikrinimo ataskaitos išleidimo datos ir dėl kurių, jeigu
apie juos būtų žinojęs tą datą, jis turėtų pakeisti užtikrinimo ataskaitą. Svarstymų apie pobalansinius
įvykius mastas priklauso nuo galimos tokių įvykių įtakos dalyko informacijai ir praktikuojančio
asmens išvados tinkamumui. Tačiau praktikuojantis asmuo neprivalo atlikti jokių procedūrų su
dalyko informacija po užtikrinimo ataskaitos išleidimo datos (žr. A140–A141 dalis).

Kita informacija
62.

Jeigu dokumentuose, kuriuose pateikiama dalyko informacija, ir užtikrinimo ataskaitoje yra kitos
informacijos, praktikuojantis asmuo turi perskaityti tokią kitą informaciją, kad galėtų nustatyti
reikšmingus nesuderinamumus (jei tokių yra) su dalyko informacija arba užtikrinimo ataskaita. Jeigu
skaitydamas tokią kitą informaciją praktikuojantis asmuo (žr. A142 dalį):
a)

nustato reikšmingą nesuderinamumą tarp tokios kitos informacijos ir dalyko informacijos ar
užtikrinimo ataskaitos; arba

b)

sužino apie tokioje kitoje informacijoje pateikto fakto reikšmingą iškraipymą, kai toks faktas
nėra susijęs su dalykais, pateikiamais dalyko informacijoje ar užtikrinimo ataskaitoje,

praktikuojantis asmuo turi aptarti dalyką su atitinkama šalimi (-is) ir, prireikus, imtis tolesnių veiksmų.
Taikomų kriterijų apibūdinimas
63.

Praktikuojantis asmuo turi įvertinti, ar dalyko informacijoje tinkamai remiamasi taikomais kriterijais
arba tai, ar jie yra tinkamai apibūdinti (žr. A143–A145 dalis).

Užtikrinimo išvados formulavimas
64.

Praktikuojantis asmuo turi įvertinti gautų įrodymų pakankamumą ir tinkamumą atsižvelgdamas į
užduotį ir, jei reikia, į aplinkybes, bei tai, ar reikia gauti papildomų įrodymų. Jis turi apsvarstyti visus
susijusius įrodymus neatsižvelgdamas į tai, ar jie patvirtina ar paneigia pagrindinio dalyko
(į)vertinimo pagal taikomus kriterijus rezultatą. Jeigu praktikuojantis asmuo negali gauti būtinų
papildomų įrodymų, jis turi įvertinti įtaką praktikuojančio asmens išvadai, nurodytai 65 dalyje (žr.
A146–A152 dalis).

65.

Praktikuojantis asmuo turi suformuluoti išvadą apie tai, ar dalyko informacija nėra reikšmingai
iškraipyta. Norėdamas suformuluoti tokią išvadą, praktikuojantis asmuo turi apsvarstyti 64 dalyje
nurodytą išvadą dėl gautų įrodymų pakankamumo ir tinkamumo ir nustatyti, ar neištaisyti iškraipymai
atskirai arba kartu yra reikšmingi (žr. A3 ir A153–A154 dalis).

66.

Jeigu praktikuojantis asmuo negali gauti pakankamai tinkamų įrodymų, jis negali atlikti daugiau
procedūrų ir turi pareikšti sąlyginę išvadą, atsisakyti pareikšti išvadą arba atlikti užduotį, jeigu
atsisakymas atitinkamai leidžiamas pagal taikomą įstatymą arba teisės aktą (žr. A155–A157 dalis).
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Užtikrinimo ataskaitos rengimas
67.

Užtikrinimo ataskaita turi būti parengta raštu ir apimti aiškiai suformuluotą praktikuojančio asmens
išvadą dėl dalyko informacijos (žr. A2, A158–A160 dalis).

68.

Praktikuojančio asmens išvada turi būti aiškiai atskirta nuo informacijos ar paaiškinimų, kuriais
nesiekiama paveikti praktikuojančio asmens išvados: „Dalyko pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“ pastraipos,
su tam tikrais užduoties aspektais susiję pastebėjimai, rekomendacijos ar papildoma informacija,
pateikta užtikrinimo ataskaitoje. Išvados turi būti suformuluotos taip, kad būtų aišku, jog „Dalyko
pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“ pastraipos, pastebėjimai, rekomendacijos ir papildoma informacija
neskirta dėmesiui atitraukti nuo praktikuojančio asmens išvadų (žr.A158–A160 dalis).

Užtikrinimo ataskaitos turinys
69.

Užtikrinimo ataskaitą turi sudaryti tokios privalomos pagrindinės dalys:
a)

antraštė, kuri aiškiai parodo, kad ataskaita – tai nepriklausoma užtikrinimo ataskaita (žr.
A161 dalį);

b)

adresatas (žr. A162 dalį);

c)

praktikuojančio asmens gautas užtikrinimo lygis arba jo aprašymas, dalyko informacija ir,
prireikus, pagrindinis dalykas. Jeigu praktikuojančio asmens išvados formuluojamos
atsižvelgiant į atitinkamos šalies pareiškimą, toks pareiškimas turi būti pateikiamas kartu su
užtikrinimo ataskaita, atkuriamas užtikrinimo ataskaitoje arba užtikrinimo ataskaitoje gali būti
pateikiama nuoroda į jo šaltinį, kuris prieinamas numatomiems vartotojams (žr. A163 dalį);

d)

taikomi kriterijai (žr. A164 dalį);

e)

jeigu reikia, turi būti aprašyti reikšmingi būdingi apribojimai, susiję su pagrindinio dalyko
(į)vertinimu pagal taikomus kriterijus (žr. A165 dalį);

f)

jeigu taikomi kriterijai nustatomi konkretiems tikslams pasiekti, būtina pateikti pareiškimą,
kuriuo skaitytojai įspėjami apie tokį faktą ir, kad dėl to dalyko informacija gali būti netinkama
naudoti kitais tikslais (žr. A166–A167 dalis);

g)

pareiškimas, kuriame nurodoma, kas yra atsakingoji šalis, (į)vertintojas, jeigu tai skirtingi
asmenys, ir jų bei praktikuojančio asmens pareigų aprašymas (žr. A168 dalį);

h)

pareiškimas, kad užduotis buvo atlikta pagal šį TUUS arba, jeigu taikomas su dalyku susijęs
TUUS, pagal tokį TUUS (žr. A169–A170 dalis);

i)

pareiškimas, kad audito įmonė, kurioje dirba praktikuojantis asmuo, taiko 1-ąjį TKKS ar kitus
profesinius reikalavimus arba įstatyme arba teisės akte nustatytus reikalavimus, kurie yra ne
mažiau griežti nei 1-asis TKKS. Jeigu praktikuojantis asmuo nėra buhalteris profesionalas,
pareiškime būtina nurodyti taikomus profesinius reikalavimus arba įstatyme arba teisės akte
nustatytus reikalavimus, kurie yra ne mažiau griežti nei 1-asis TKKS (žr. A171 dalį);

j)

pareiškimas, kad praktikuojantis asmuo laikosi nepriklausomumo ir kitų TBESV kodekso
etikos reikalavimų ar kitų profesinių reikalavimų arba įstatyme ar teisės akte nustatytų
reikalavimų, kurie yra ne mažiau griežti nei TBESV kodekso A ir B dalies reikalavimai, susiję
su užtikrinimo užduotimis.
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Jeigu praktikuojantis asmuo nėra buhalteris profesionalas, pareiškime turi būti nurodyti taikomi
profesiniai reikalavimai arba įstatyme ar teisės akte nustatyti reikalavimai, kurie yra ne mažiau
griežti nei TBESV kodekso A ir B dalies reikalavimai, susiję su užtikrinimo užduotimis (žr. A172
dalį);
k)

l)

informatyvi atlikto darbo santrauka, kuria remdamasis praktikuojantis asmuo suformulavo išvadą.
Jeigu atliekama riboto užtikrinimo užduotis, būtina nurodyti atliktų procedūrų pobūdį, atlikimo
laiką ir apimtį, kad galima būtų suprasti praktikuojančio asmens išvadą. Atliekant riboto
užtikrinimo užduotis, atlikto darbo santraukoje turi būti nurodyta, kad:
i)

per riboto užtikrinimo užduotį atliktos procedūros skiriasi savo pobūdžiu ir atlikimo laiku
nuo pakankamo užtikrinimo užduoties procedūrų bei kad jos yra mažesnės apimties; ir

ii)

vykdant riboto užtikrinimo užduotį gautas užtikrinimo lygis yra gerokai mažesnis nei
užtikrinimo lygis, kuris būtų gautas atliekant pakankamo užtikrinimo užduotį (žr. A6, A173–
A177 dalis).

praktikuojančio asmens išvada (žr. A2, A178–A180 dalis):
i)

prireikus, išvadoje turėtų būti nurodomas kontekstas, kuriame numatomi vartotojai turėtų
skaityti praktikuojančio asmens išvadą (žr. A179 dalį);

ii)

jeigu atliekama pakankamo užtikrinimo užduotis, turi būti pareiškiama teigiama išvada (žr.
A178 dalį);

iii)

jeigu atliekama riboto užtikrinimo užduotį, išvada turi būti suformuluota taip, kad pagal ją
būtų aišku, ar remdamasis atliktomis procedūromis ir gautais įrodymais praktikuojantis
asmuo pastebėjo dalyką (-us), kuris jį verčia manyti, kad dalyko informacija yra
reikšmingai iškraipyta (žr. A180 dalį);

iv)

ii arba iii punktuose nurodyta išvada turi būti formuluojama parenkant tinkamus pagrindinį
dalyką ir taikomus kriterijus apibūdinančius žodžius ir atsižvelgiant į užduoties aplinkybes.
Taip pat jos turi būti formuluojamos atsižvelgiant į (žr. A181 dalį):

v)

a.

pagrindinį dalyką ir taikomus kriterijus;

b.

pagrindinio dalyko informaciją ir taikomus kriterijus; arba

c.

atitinkamos šalies pareiškimą;

jeigu praktikuojantis asmuo pareiškia modifikuotą išvadą, užtikrinimo ataskaitą turi sudaryti:
a.

skyrius, kuriame pateikiamas dalyko (-ų), dėl kurio modifikuojama išvada,
aprašymas; ir

b.

skyrius, kuriame pateikiama modifikuota praktikuojančio asmens išvada (žr. A182 dalį);

m)

praktikuojančio asmens parašas (žr. A183 dalį);

n)

užtikrinimo ataskaitos data. Užtikrinimo ataskaitos data negali būti ankstesnė už datą, kurą
praktikuojantis asmuo gavo įrodymų, pagal kuriuos jis suformulavo savo išvadą, įskaitant
įrodymą, kad atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys patvirtino, jog prisiėmė atsakomybę už
dalyko informaciją (žr. A184 dalį);

o)

vieta, kurioje praktikuojantis asmuo vykdo savo praktiką, pagal jurisdikciją.
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Užtikrinimo ataskaitoje pateikiama nuoroda į praktikuojančio asmens eksperto darbą
70.

Jeigu praktikuojantis asmuo užtikrinimo ataskaitoje remiasi savo eksperto darbu, tokios ataskaitos
formuluotė neturi skatinti susidaryti nuomonę, kad praktikuojančio asmens atsakomybė už išvadas,
pareikštas tokioje ataskaitoje, sumažėja dėl tokio eksperto darbo naudojimo (žr. A185–A187 dalis).

Užtikrinimo ataskaita, įtvirtinta įstatymu ar teisės aktu
71.

Jeigu pagal įstatymą ar teisės aktą reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo užtikrinimo ataskaitoje
naudotų konkretų išdėstymą ar formuluotę, savo užtikrinimo ataskaitoje jis gali nurodyti, kad laikėsi
šio ar kitų TUUS, tik tokiais atvejais, kai jo užtikrinimo ataskaita apima (mažiausiai) visus 69 dalyje
nurodytus elementus.

Nemodifikuota ir modifikuota išvada
72.

73.

Praktikuojantis asmuo turi pareikšti nemodifikuotą išvadą, jeigu:
a)

atlikdamas pakankamo užtikrinimo užduotį jis nustatė, kad dalyko informacija visais
reikšmingais atžvilgiais parengta pagal taikomus kriterijus; arba

b)

atlikdamas riboto užtikrinimo užduotį ir remdamasis atliktomis procedūromis bei gautais
įrodymais, jis nepastebėjo dalyko (-ų), kuris verstų manyti, kad dalyko informacija visais
reikšmingai atžvilgiais neparengta pagal taikomus kriterijus.

Jeigu, praktikuojančio asmens nuomone, yra būtina:
a)

atkreipti numatomų vartotojų dėmesį į dalyko informacijoje pateiktą ar atskleistą dalyką, kuris,
praktikuojančio asmens nuomone, yra labai svarbus tam, kad numatomi vartotojai galėtų
suprasti dalyko informaciją („Dalyko pabrėžimo“ pastraipa); arba

b)

pranešti apie dalyką, išskyrus dalyko informacijoje pateiktus ir atskleistus dalykus, kuris,
praktikuojančio asmens nuomone, yra svarbus tam, kad vartotojai galėtų suprasti užduotį,
praktikuojančio asmens pareigas arba užtikrinimo ataskaitą („Kitų dalykų“ pastraipa),

ir tai nėra draudžiama įstatymu ar teisės aktu, apie tai praktikuojantis asmuo turi nurodyti užtikrinimo
ataskaitos pastraipoje su atitinkama antrašte, kuri aiškiai parodo, kad praktikuojančio asmens
išvada nebuvo modifikuota atsižvelgiant į tokį dalyką. „Dalyko pabrėžimo“ pastraipoje turi būti
pateikta nuoroda į informaciją, kuri buvo pateikta ar atskleista dalyko informacijoje.
74.

75.

Praktikuojantis asmuo turi pareikšti modifikuotą išvadą tokiais atvejais:
a)

kai, praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, negalima atlikti daugiau procedūrų ir
dalyko įtaka gali būti reikšminga (žr. 66 dalį). Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo turi
pareikšti sąlyginę išvadą arba atsisakyti pareikšti išvadą;

b)

kai, praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, dalyko informacija yra reikšmingai
iškraipyta. Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo turi pareikšti sąlyginę arba neigiamą išvadą
(žr. A190 dalį).

Praktikuojantis asmuo turi pareikšti sąlyginę išvadą, jeigu, jo profesiniu sprendimu, esama ar galima
dalyko įtaka nėra labai reikšminga ar paplitusi tiek, kad jis būtų priverstas pareikšti neigiamą išvadą
ar atsisakyti pareikšti išvadą.
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Sąlyginė išvada turi būti pareiškiama nurodant esamą ar galimą dalyko, su kuriuo susijusi sąlyginė
išvada, įtaką, apibrėžiamą žodžiu „išskyrus“ (žr. A188–A189 dalis).
76.

Jeigu praktikuojantis asmuo pareiškia modifikuotą išvadą, nes negali atlikti daugiau procedūrų,
tačiau jis žino dalyką (-us), dėl kurio dalyko informacija yra reikšmingai iškraipyta, praktikuojantis
asmuo turi užtikrinimo ataskaitoje aiškiai nurodyti priežastį, kodėl negali atlikti daugiau procedūrų, ir
apibūdinti dalyką (-us), dėl kurio dalyko informacija yra reikšmingai iškraipyta.

77.

Jeigu atitinkamos šalies pateiktame pareiškime buvo nustatyta ir aiškiai nurodyta, kad dalyko
informacija yra reikšmingai iškraipyta, praktikuojantis asmuo turi:
a)

pareikšti sąlyginę arba neigiamą išvadą dėl pagrindinio dalyko ir taikomų kriterijų; arba

b)

jeigu pagal užduoties sąlygas reikalaujama suformuluoti išvadą atsižvelgiant į atitinkamos
šalies pateiktą pareiškimą, jis turi pareikšti nesąlyginę išvadą, tačiau užtikrinimo ataskaitos
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipoje pateikti nuorodą į atitinkamos šalies pareiškimą, kuriame
nustatyta ir tinkamai apibrėžta, kad dalyko informacija yra reikšmingai iškraipyta (žr. A191
dalį).

Kitos informavimo pareigos
78.

Praktikuojantis asmuo turi įvertinti, ar atsižvelgęs į užduoties sąlygas ir kitas užduoties aplinkybes,
jis pastebėjo kokį nors dalyką, kurį turi aptarti su atsakingąja šalimi, (į)vertintoju, užduoties šalimi, už
valdymą atsakingais asmenimis ar kitais asmenimis (žr. A192 dalį).

Dokumentavimas
79.

Praktikuojantis asmuo turi laiku parengti užduoties dokumentus, kaip tinkamą ir pakankamą
pagrindą užtikrinimo ataskaitai parengti ir patyrusiam praktikuojančiam asmeniui, kuris anksčiau
nebuvo susijęs su užduotimi, suprasti (žr. A193– A197 dalis):
a)

procedūrų, atliktų pagal atitinkamą TUUS 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.

80.

Jeigu praktikuojantis asmuo nustato, kad tam tikra informacija neatitinka praktikuojančio asmens
išvadų dėl reikšmingo dalyko, jis turi dokumentuoti, kaip jis pašalins tokį neatitikimą.

81.

Praktikuojantis asmuo turi susegti užduoties dokumentus į užduoties bylą ir laiku atlikti
administracines galutinės užduoties bylos sudarymo procedūras po užtikrinimo ataskaitos
parengimo datos (žr. A198–A199 dalis).

82.

Sudaręs galutinę užduoties bylą, praktikuojantis asmuo turėtų neištrinti ir nesunaikinti jokių
užduoties dokumentų iki jų saugojimo laikotarpio pabaigos (žr. A200 dalį).
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83.

Jeigu praktikuojantis asmuo vėliau, po galutinės užduoties bylos sudarymo, nusprendžia, kad būtina
taisyti esamus užduoties dokumentus ar juos papildyti naujais dokumentais, jis, nepriklausomai nuo
tokių pataisymų ar papildymų pobūdžio, turi dokumentuose nurodyti:
a)

konkrečias tokių pataisymų ar papildymų priežastis; ir

b)

kada ir kas atliko bei peržiūrėjo tokius pataisymus ar papildymus.

***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Įžanga (žr. 6 dalį)
A1.

Atlikdamas konsultavimo užduotis praktikuojantis asmuo naudoja techninius įgūdžius, įgytą
išsilavinimą, stebėjimo metodą, patirtį ir žinias. 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.

Tikslai
Užduotys dėl dalyko informacijos, kuri apima įvairius aspektus (žr. 10, 65 dalis ir 69 dalies l punktą)
A2.

Jeigu dalyko informacija sudaryta iš kelių aspektų, atskiros išvados gali būti pareiškiamos apie
kiekvieną tokį aspektą. Visos tokios atskiros išvados neprivalo suteikti vienodo lygio užtikrinimo.
Tokios išvados turi būti formuluojamos taip, kad būtų tinkamos pakankamo užtikrinimo arba riboto
užtikrinimo užduotims. Pagal šį TUUS užtikrinimo ataskaitoje turi būti pateikta nuoroda į kiekvieną
išvadą, jeigu pareiškiamos atskiros išvados.

Apibrėžtys
Procedūrų, atliekamų per riboto užtikrinimo ir pakankamo užtikrinimo užduotis, pobūdis, atlikimo laikas ir
apimtis (žr. 12 dalies a punkto i papunktį)
A3.

Kadangi atliekant riboto užtikrinimo užduotį gauto užtikrinimo lygis yra mažesnis nei atliekant
pakankamo užtikrinimo užduotį, todėl praktikuojančio asmens per riboto užtikrinimo užduotį
atliekamų procedūrų pobūdis ir atlikimo laikas skirsis nuo pakankamo užtikrinimo užduoties
procedūrų pobūdžio ir atlikimo laiko, bet to, procedūrų apimtis bus mažesnė. Pagrindiniai skirtumai
tarp procedūrų, kurios atliekamos per pakankamo užtikrinimo ir riboto užtikrinimo užduotis, yra:
a)

tikėtina, kad dėmesys, skiriamas įvairių procedūrų, kaip įrodymų šaltiniui, pobūdžiui, skirsis
atsižvelgiant į užduoties aplinkybes. Pavyzdžiui, praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad
esant tam tikroms riboto užtikrinimo užduoties aplinkybėms (priešingai nei pakankamo
užtikrinimo užduoties aplinkybėms) jis turėtų skirti gerokai daugiau dėmesio įmonės
darbuotojams teikiamiems paklausimams ir analitinėms procedūroms, ir gerokai mažiau (arba
visai neskirti) dėmesio kontrolių testams ir įrodymų gavimui iš išorės šaltinių;
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b)

atlikdamas riboto užtikrinimo užduotį praktikuojantis asmuo gali:


pasirinkti mažiau straipsnių, kuriuos tikrins; arba



atlikti mažiau procedūrų (pavyzdžiui, atlikti tik analitines procedūras, tuo tarpu per
pakankamo užtikrinimo užduotį jis turėtų atlikti analitines procedūras ir
detaliuosius testus);

c)

per pakankamo užtikrinimo užduotį atliekamos analitinės procedūros, kurios yra atsakas į
užduoties riziką, gali apimti tikimybių, kurios yra pakankamai tikslios, kad pagal jas galima
būtų nustatyti reikšmingus iškraipymus, skaičiavimą. Per riboto užtikrinimo užduotį gali būti
parenkamos tokios analitinės procedūros, kuriomis galima būtų pagrįsti tikėtinas tendencijų
kryptis, ryšius ir rodiklius, o ne nustatyti iškraipymus taip tiksliai, kaip to tikimasi vykdant
pakankamo užtikrinimo užduotį;

d)

jeigu atliekant riboto užtikrinimo užduotis nustatomi reikšmingi svyravimai, ryšiai arba
skirtumai, tinkamų įrodymų galima gauti pateikus paklausimus ir įvertinus gautus atsakymus
atsižvelgiant į žinomas užduoties aplinkybes;

e)

be to, praktikuojantis asmuo, atlikdamas analitines procedūras per riboto užtikrinimo užduotį,
gali, pavyzdžiui, naudoti labiau apibendrintus ketvirčio, o ne mėnesio duomenis arba
duomenis, kurie nebuvo naudojami atliekant atskiras procedūras, kad galėtų patikrinti jų
patikimumą tokiu mastu, kuris būtinas vykdant pakankamo užtikrinimo užduotį.

Reikšmingas užtikrinimo lygis (žr. 12 dalies a punkto i papunkčio b dalį, 47R dalį)
A4.

Užtikrinimo lygio, kurį praktikuojantis asmuo planuoja gauti, negalima nustatyti įprastai kaip kiekinio
dydžio, ir tai, ar jis yra reikšmingas, priklauso nuo praktikuojančio asmens profesinio sprendimo, kurį
jis priima atsižvelgdamas į užduoties aplinkybes. Per riboto užtikrinimo užduotį praktikuojantis
asmuo atlieka procedūras, kurios yra ribotos palyginti su procedūromis, kurias privaloma atlikti per
pakankamo užtikrinimo užduotį. Nepaisant to, atliekant tokias procedūras planuojama gauti
reikšmingo lygio užtikrinimą. Norint, kad praktikuojančio asmens gautas užtikrinimas būtų
reikšmingas, jis turėtų padidinti numatomų vartotojų pasitikėjimą pagrindinio dalyko informacija iki
tokio lygio, kuris yra gerokai daugiau nei nereikšmingas (taip pat žr. A16–A18 dalis).

A5.

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.

A6.

Kadangi atlikdamas riboto užtikrinimo užduotis praktikuojantis asmuo gali gauti įvairaus lygio
užtikrinimą, jo ataskaitoje pateikiama informatyvi atliktų procedūrų santrauka, kurioje nurodoma, kad
atliktų procedūrų pobūdžio, laiko ir apimties aprašymas yra labai svarbus tam, kad galima būtų
suprasti praktikuojančio asmens išvadą (žr. 69 dalies k punktą ir A173–A177 dalis).
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A7.

Kai kurie veiksniai gali būti labai svarbūs, siekiant nustatyti, ką reiškia reikšmingas užtikrinimas
atliekant konkrečią užduotį, pavyzdžiui:


pagrindinio dalyko savybės ir kriterijai bei tai, ar yra konkretų dalyką nagrinėjančių TUUS;



užduoties šalies instrukcijos ar kiti nurodymai dėl užtikrinimo, kurį, kaip tikisi užduoties šalis,
gaus praktikuojantis asmuo, pobūdžio. Pavyzdžiui, užduoties sąlygose gali būti nurodytos
konkrečios procedūros, kurios, užduoties šalies manymu, yra svarbios, arba konkretūs dalyko
informacijos aspektai, kuriems, kaip tikisi užduoties šalis, praktikuojantis asmuo skirs
daugiausiai dėmesio atlikdamas procedūras. Tačiau praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad
reikšmingam užtikrinimui gauti jam reikia atlikti kitas procedūras ir gauti pakankamai tinkamų
įrodymų;



visuotinai priimta užtikrinimo užduočių, apimančių konkrečią dalyko informaciją arba panašią
ar susijusią dalyko informaciją, atlikimo praktika (jei tokia yra);



numatomų vartotojų kaip grupės informacijos poreikiai. Paprastai kuo didesnės pasekmės dėl
numatomų vartotojų netinkamos išvados gavimo, kai dalyko informacija yra reikšmingai
iškraipyta, tuo didesnio užtikrinimo reikės, kad jis būtų jiems reikšmingas. Pavyzdžiui, tam
tikrais atvejais pasekmės dėl netinkamos išvados numatomiems vartotojams pateikimo gali
būti labai didelės, todėl praktikuojančiam asmeniu per užtikrinimo užduotį reikia gauti tokį
užtikrinimą, kuris būtų reikšmingas tokiomis aplinkybėmis;



numatomi vartotojai lūkestis, kad praktikuojantis asmuo suformuluos riboto užtikrinimo
užduoties išvadą dėl dalyko informacijos per trumpą laiko tarpą ir už nedidelę kainą.

Patvirtinimo užduočių pavyzdžiai (žr. 12 dalies a punkto ii papunkčio a dalį)
A8.

Užduočių, kurios gali būti atliekamos pagal šį TUUS, pavyzdžiai:
a)

tvarumo užduotis – gaunamas užtikrinimas dėl įmonės tvarios veiklos ataskaitos, kurią rengia
vadovybė arba vadovybės ekspertas ((į)vertintojas);

b)

įstatymo ar teisės akto laikymosi užduotis – gaunamas užtikrinimas dėl kitos šalies
((į)vertintojo) parengtos ataskaitos dėl susijusio įstatymo ir teisės akto laikymosi;

c)

efektyvaus išteklių panaudojimo užduotis – gaunamas užtikrinimas dėl kitos šalies
((į)vertintojo) atlikto efektyvaus išteklių panaudojimo (į)vertinimo.

Užtikrinimo užduoties atlikimo įgūdžiai ir technika (žr. 12 dalies b punktą)
A9.

Užtikrinimo užduoties atlikimo įgūdžiai ir technika – tai:


profesinio skepticizmo ir profesinio sprendimo taikymas;



užtikrinimo užduoties planavimas ir atlikimas, taip pat įrodymų gavimas ir vertinimas;



informacinių sistemų ir vidaus kontrolės sistemos vaidmens bei jos apribojimų supratimas;
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svarstymų apie reikšmingumą ir užduoties riziką su peržiūros procedūrų pobūdžiu, atlikimo
laiku ir apimtimi, susiejimas;



užduočiai tinkamų procedūrų atlikimas (pavyzdžiui, paklausimai, tikrinimas, perskaičiavimas,
stebėjimas, patvirtinimas ir analitinės procedūros); ir



sisteminio dokumentavimo praktika ir užtikrinimo ataskaitos rašymo įgūdžiai.

Kriterijai (žr. 12 dalies c punktą, priedą)
A10. 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. Tinkamais kriterijais laikomi kontekstiniai
kriterijai, kurie parenkami atsižvelgiant į užduoties aplinkybes. 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. Užtikrinimo
lygis neturi įtakos kriterijaus tinkamumui, t. y., jeigu kriterijai netinkami pakankamo užtikrinimo
užduočiai, jie nebus tinkami ir riboto užtikrinimo užduočiai, ir atvirkščiai. Atitinkamais atvejais
tinkamais kriterijais laikomi pateikimo ir atskleidimo kriterijai.
Užduoties rizika (žr. 12 dalies f punktą)
A11. Užduoties rizika yra nesusijusi ir neapima praktikuojančio asmens verslo rizikos: bylos pralaimėjimo,
neigiamo viešumo ar kitų įvykių, kuriuos lemia konkreti dalyko informacija.
A12. Nors ne visi toliau nurodyti elementai gali būti būdingi visoms užtikrinimo užduotims arba būti
reikšmingi, paprastai užduoties riziką sudaro:
a)

b)

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, kurios praktikuojantis asmuo tiesiogiai neveikia, kad atlikdamas procedūras
praktikuojantis asmuo nenustatys reikšmingo iškraipymo (neaptikimo rizika).

A13. 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;
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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;

Vertinant riziką būtinas profesinis sprendimas, o ne gebėjimas atlikti kruopščius skaičiavimus.
A14. 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:


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 savybės, jeigu jis (į)vertinamas pagal kriterijus.

Užduoties šalis (žr. 12 dalies g punktą, priedą)
A15. Esant skirtingoms aplinkybėms, užduoties šalis gali būti atsakingosios šalies vadovybė ar už
valdymą atsakingi asmenys, įstatymų leidžiamasis organas, numatomi vartotojai, (į)vertintojas arba
kita trečioji šalis.
Numatomi vartotojai (žr. 12 dalies m punktą, priedą)
A16. 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.
Numatomi vartotojai gali būti nustatyti įvairiais būdais, pavyzdžiui, remiantis sutartimi tarp
praktikuojančio asmens ir užduoties ar atsakingosios šalies, arba jie gali būti nurodyti įstatyme ar
teisės akte.
A17. 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 dalyvavimo 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):
a)

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

praktikuojantis asmuo turėtų atlikti papildomas procedūras, jeigu gauna informacijos, kuri
reikšmingai skiriasi nuo informacijos, kuria remiantis jis suplanavo procedūras (žr. A115–
A117 dalis).

A18. Kartais numatomi vartotojai (pvz., bankininkai ar priežiūros institucijos) reikalauja arba prašo
atitinkamos šalies (-ys) susitarti dėl užtikrinimo užduoties konkrečiam tikslui pasiekti. Jeigu atliekant
užduotį taikomi konkrečiam tikslui pasiekti numatyti kriterijai, 69 dalies f punkte reikalaujama pateikti
pareiškimą, 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 (žr. A166–
A167 dalis).
Dalyko informacija (žr. 12 dalies x punktą, priedą)
A19. Kartais dalyko informacija gali būti pareiškimas, kuriame įvertinami proceso aspektai, veiklos
rezultatai ar atitiktis atsižvelgiant į kriterijus. Pavyzdžiui, „ABC vidaus kontrolė, įvertinus pagal XYZ
kriterijus, per ..... laikotarpį veikė tinkamai“ arba „ABC valdymo struktūra per .... laikotarpį atitinka
XYZ kriterijus“.
Atitinkama šalis (-ys) (žr. 13 dalį, priedą)
A20. Atsakingąja šalimi, (į)vertintoju ir užduoties šalimi gali būti skirtingi subjektai (žr. A37 dalį). Pagal
skirtingas jurisdikcijas ir skirtingose įmonėse taikomos skirtingos vadovavimo ir valdymo struktūros,
kurioms įtakos turi tokie veiksniai kaip teisinis pagrindas, dydis ir nuosavybės forma. Dėl tokios
įvairovės neįmanoma TUUS pateikti visoms užduotims ir visomis aplinkybėmis tinkamų nurodymų
dėl to, kokiam asmeniui (-ims) praktikuojantis asmuo turi teikti paklausimus, kokio asmens (-ų)
prašyti pareiškimų arba kaip kitaip bendrauti. Kartais, pavyzdžiui, kai atitinkama šalis (-ys) yra tik
viso juridinio asmens dalis, norint nustatyti, su kuriais vadovaujančiais darbuotojais arba už valdymą
atsakingais asmenimis bendrauti, reikia priimti profesinį sprendimą ir nustatyti, kuris asmuo (-ys) yra
įpareigotas informuoti apie dominančius dalykus.
Užtikrinimo užduočių atlikimas pagal TUUS
Su užduotimi susijusių standartų laikymasis (žr. 1, 5 ir 15 dalis)
A21. Šiame TUUS pateikti užtikrinimo užduotims (išskyrus istorinės finansinės informacijos auditus ar
3
peržiūras) taikomi reikalavimai , įskaitant užduotis, kurioms taikomas konkretų dalyką nagrinėjantis
TUUS. Taip pat kartais užduočiai turi būti taikomas konkretų dalyką nagrinėjantis TUUS. Konkretų
dalyką nagrinėjantis TUUS taikomas užduočiai, jeigu jis yra įsigaliojęs, susijęs su užduotimi ir
galioja jame nurodytos aplinkybės.
A22. TAS ir TUUS skirti istorinės finansinės informacijos auditams ir peržiūroms, todėl atitinkamai
netaikomi kitoms užtikrinimo užduotims. Tačiau praktikuojantys asmenys – dažniausiai tie, kurie
atlieka užtikrinimo užduotis pagal šį TUUS, – gali remtis jais kaip užduoties atlikimo gairėmis.

3

Šiame TUUS pateikti reikalavimai, taikymo nurodymai ir kita aiškinamoji medžiaga, taikomi pakankamo užtikrinimo ir riboto
užtikrinimo patvirtinimo užduotims. Šis atitinkamai pakeistas ir papildytas TUUS (jei to reikia konkrečiomis užduoties aplinkybėmis)
taip pat gali būti taikomas atliekant tiesiogines pakankamo ir riboto užtikrinimo užduotis.
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TUUS tekstas (žr. 12 ir 16 dalis)
A23. TUUS pateikti praktikuojančio asmens TUUS laikymosi tikslai ir reikalavimai, kuriuos vykdymas
praktikuojantis asmuo įgyvendina šiuos tikslus. Be to, jame pateiktos susijusios nuorodos dėl
taikymo, kita aiškinamoji ir įvadinė medžiaga, kurios kontekste galima geriau suprasti TUUS, ir
apibrėžtys.
A24. TUUS nurodyti tikslai padeda suprasti, kuo remiantis buvo nustatyti TUUS reikalavimai, ir:
a)

suprasti, kas turi būti pasiekta; ir

b)

nuspręsti, ar reikia atlikti daugiau darbo tokiems tikslams pasiekti.

Tikėtina, kad tinkamai taikomi TUUS reikalavimai bus pakankamas pagrindas praktikuojančiam
asmeniui pasiekti tikslų. Kadangi užtikrinimo užduoties aplinkybės būna labai įvairios ir jos visos
negali būti numatytos TUUS, praktikuojantis asmuo privalo nustatyti, kurias procedūras atlikęs jis
įvykdys atitinkamų TUUS reikalavimus ir pasieks juose nurodytus tikslus. Tam tikromis užduoties
aplinkybėmis gali būti konkrečių dalykų, dėl kurių praktikuojantis asmuo turi atlikti ne tik pagal
atitinkamą TUUS reikalaujamas, bet ir papildomas procedūras, kad galėtų įgyvendinti šiuose TUUS
nurodytus tikslus.
A25. TUUS reikalavimai pateikiami vartojant žodį „turi“.
A26. Prireikus, gali būti naudojami taikymo ir kitoje aiškinamojoje medžiagoje pateikti išsamūs reikalavimų
aiškinimai ir jų įgyvendinimo gairės. Visų pirma, jose gali būti:
a)

išsamiau paaiškinta, ką reiškia konkretus reikalavimas ar kam jis turėtų būti taikomas; arba

b)

pateikti pavyzdžiai, kuriuos galima būtų taikyti tam tikromis aplinkybėmis.

Nors neprivaloma laikytis šių gairių, tačiau jos yra svarbios, siekiant tinkamai įgyvendinti
reikalavimus. Taikymo ir kita aiškinamoji medžiaga taip pat gali suteikti pagrindinės informacijos
apie atitinkamame TUUS nagrinėjamus dalykus. Prireikus, taikymo dalyje arba kitoje aiškinamoje
medžiagoje gali būti pateikiamos papildomos viešojo sektoriaus audito organizacijoms ar
mažesnėms audito įmonėms taikomos nuostatos. Šios papildomos nuostatos palengvina TUUS
reikalavimų taikymą. Tačiau dėl jų praktikuojančio asmens atsakomybė nesumažėja, todėl jis turi
laikytis visų TUUS reikalavimų ir juos taikyti.
A27. TUUS pateiktos apibrėžtys, skirtos padėti nuosekliai taikyti ir aiškinti TUUS, tačiau jos nėra
viršesnės už įstatymuose, teisės aktuose ar kitur nurodytas apibrėžtis, kurios skirtos naudoti kitais
tikslais.
A28. Priedai yra taikymo nuostatų ir kitos aiškinamosios medžiagos dalis. Priedų naudojimo tikslas ir
paskirtis paaiškinti susijusių TUUS tekste, priedo antraštėje ir įžanginėje jo dalyje.
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Susijusių reikalavimų laikymasis (žr. 17 dalį)
A29. Kai kurios procedūros privalomos tik atliekant pakankamo užtikrinimo užduotis, tačiau jos gali būti
tinkamos ir atliekant kai kurias riboto užtikrinimo užduotis.
Etikos reikalavimai (žr. 3 dalies a punktą, 20 dalį ir 22 dalies a punktą)
A30. 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.

A31. TBESV kodekso A dalyje taip pat pateikti konceptuali sistema, kurią buhalteriai profesionalai privalo
taikyti, kad galėtų:
a)

nustatyti pagrindines grėsmes laikantis pagrindinių principų. Grėsmės priskiriamos tokioms
grupėms:
i)

savanaudiški interesai;

ii)

savikontrolė;

iii)

tarpininkavimas;

iv)

familiarumas; ir

v)

įbauginimas;

b)

įvertinti nustatytų grėsmių reikšmingumą; ir

c)

prireikus, taikyti apsaugos priemones, kad pašalintų arba sumažintų grėsmes iki priimtino
lygio. Buhalteris profesionalas privalo taikyti apsaugos priemones, jeigu nustato, kad grėsmės
nėra tokio lygio, kuriam esant protinga ir informuota trečioji šalis, įvertinusi visus konkrečius
faktus ir aplinkybes, kurios buhalteriui profesionalui yra žinomos tuo metu, norėtų padaryti
išvadą, jog laikomasi visų pagrindinių principų.

A32. TBESV kodekso B dalyje apibūdinta, kaip A dalyje pateiktą konceptualią sistemą praktikuojantis
buhalteris profesionalas galėtų taikyti tokiose situacijose:


profesinis skyrimas;



interesų konfliktas;



antroji nuomonė;



atlygis ir kitų rūšių išmokos;



profesinių paslaugų reklama;



dovanos ir vaišės;



kliento turto saugojimas;
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objektyvumas; ir



nepriklausomumas.

A33. 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. TBESV kodekse nagrinėjami tokie su
nepriklausomumu susiję dalykai:



finansinis interesas;



paskolos ir garantijos;



verslo ryšiai;



šeimos ir asmeniniai ryšiai;



įsidarbinimas užtikrinimo užduoties klientų įmonėse;



paskutiniai darbai, atlikti užtikrinimo užduoties klientui;



įsidarbinimas užtikrinimo užduoties kliento įmonėje direktoriumi arba pareigūnu;



ilgalaikiai santykiai su užtikrinimo užduoties kliento vadovaujančiais darbuotojais;



neužtikrinimo paslaugų teikimas užtikrinimo užduoties klientams;



atlygiai (santykinis dydis, pradelsimas ir neapibrėžtieji atlygiai);



dovanos ir vaišės; ir



vykstantys ar galimi bylinėjimaisi.

A34. Profesiniai reikalavimai arba įstatyme ar teisės akte nustatyti reikalavimai yra ne mažiau griežti nei
TBESV kodekso A ir B dalių, susijusių su užtikrinimo užduotimis, reikalavimai, kurie taikomi visiems
A30–A33 dalyse nurodytiems dalykams ir kurie nustato prievoles siekti TBESV kodekso A ir B
dalyse, susijusiose su užtikrinimo užduotimis, nurodytų reikalavimų tikslų.
Užduočių prisiėmimas ir tęsimas
Išankstinės užduoties sąlygos (žr. 24 dalį)
A35. Viešajame sektoriuje laikomasi prielaidos, kad tam tikros išankstinės užtikrinimo užduočių sąlygos
jau yra įvykdytos, pavyzdžiui:
a)

viešojo sektoriaus audito organizacijų ir valstybės įmonių vaidmenys ir pareigos, kurios
patenka į užtikrinimo užduočių taikymo sritį, laikomos tinkamomis, nes jos paprastai
nurodomos teisės aktuose;

b)

viešojo sektoriaus audito organizacijų teisė gauti informaciją, kuri būtina užduočiai atlikti,
dažnai nustatoma pagal teisės aktus;

c)

paprastai pagal teisės aktus reikalaujama, kad praktikuojančio asmens išvada, suformuluota
taip, kad būtų tinkama pakankamo ar riboto užtikrinimo užduotims, būtų pateikta rašytinėje
ataskaitoje; ir
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d)

paprastai racionali užduoties atlikimo priežastis yra tais atvejais, kai ją atlikti privaloma pagal teisės
aktus.

A36. Jeigu pagrindiniam dalykui neįmanoma pritaikyti tinkamų kriterijų, tačiau praktikuojantis asmuo gali
nustatyti vieną arba daugiau pagrindinio dalyko aspektų, kuriems tokie kriterijai yra tinkami,
užtikrinimo užduotis gali būti atliekama atsižvelgiant į tokį pagrindinio dalyko aspektą kaip visavertę
dalyko dalį. Tokiu atveju užtikrinimo ataskaitoje turi būti paaiškinta, kad ataskaita nesusijusi su visu
iš pradžių numatytu pagrindiniu dalyku.
Vaidmenys ir pareigos (žr. 12 dalies m, n, r, v punktus, 13 dalį, 24 dalies a punktą ir priedą)
A37. Visos užtikrinimo užduotys apima bent tris šalis: atsakingąją šalį, praktikuojantį asmenį ir
numatomus vartotojus. Atliekant daugelį patikrinimo užduočių, atsakingąja šalimi taip pat gali būti
(į)vertintojas ir užduoties šalis. Žr. priedą, kuriame aptariama, kaip visi šie vaidmenys susiję su
užtikrinimo užduotimi.
A38. Gavus atsakingosios šalies patvirtinimą galima įrodyti, kad egzistuoja atitinkamas ryšys tarp
skirtingų šalių atsakomybės už pagrindinį dalyką. Toks patvirtinimas taip pat yra bendro
atsakingosios šalies ir praktikuojančio asmens atsakomybės supratimo pagrindas. Rašytinis
patvirtinimas yra tinkamiausia atsakingosios šalies supratimo dokumentavimo forma. Jeigu
praktikuojantis asmuo negali gauti rašytinio patvirtinimo dėl atsakomybės, jis vis dar galėtų prisiimti
užduotį, jeigu, pavyzdžiui, kituose tokiuose šaltiniuose kaip teisės aktai arba sutartis nurodyta tokia
atsakomybė. Kitais atvejais reikėtų atsisakyti užduoties priklausomai nuo aplinkybių arba aplinkybes
atskleisti užtikrinimo ataskaitoje.
A39. (Į)vertintojas privalo turėti pakankamą pagrindą dalyko informacijai pagrįsti. Siekiant nustatyti, ar
pagrindas yra pakankamas, reikia įvertinti pagrindinio dalyko pobūdį ir kitas užduoties aplinkybes.
Kai kuriais atvejais formalus procesas su visapusiškomis vidaus kontrolės priemonėmis gali būti
pakankamu (į)vertintojo pagrindu, kad dalyko informacija nėra reikšmingai iškraipyta. Pats faktas,
kad praktikuojantis asmuo pateiks ataskaitą apie dalyko informaciją, negali būti laikomas
pakankamu (į)vertintojo pagrindu dalyko informacijai pagrįsti.
Pagrindinio dalyko tinkamumas (žr. 24 dalies b punkto i papunktį)
A40. Tinkamas pagrindinis dalykas – toks dalykas, kuris gali būti nustatomas ir nuosekliai (į)vertinamas
pagal taikomus kriterijus, o iš to gauta dalyko informacija gali būti naudojama per procedūras,
skirtas gauti pakankamai tinkamų įrodymų, atitinkamai pagrindžiančių pakankamo arba riboto
užtikrinimo išvadą.
A41. 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.
A42. 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.
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A43. Nustatęs tokias savybes ir įvertinęs jų poveikį, praktikuojantis asmuo gali nustatyti pagrindinio
dalyko tinkamumą ir nuspręsti, ką jis pateiks užtikrinimo ataskaitoje (žr. A163 dalį).
A44. Kai kuriais atvejais užtikrinimo užduotis gali būti susijusi tik su viena didesnio pagrindinio dalyko
dalimi. Pavyzdžiui, praktikuojantis asmuo gali būti įpareigotas pateikti ataskaitą apie įmonės indėlį į
darnią plėtrą, t. y. kiek įmonė įgyvendina programų, kurios turi teigiamos įtakos aplinkai. Siekdamas
nustatyti, ar tokiais atvejais užduočiai būdingi požymiai, pagal kuriuos galima nustatyti, kad
pagrindinis dalykas yra tinkamas, praktikuojantis asmuo turėtų nuspręsti, ar informacija apie
aspektą, apie kurį jo prašoma pateikti atskaitą, galėtų patenkinti numatomų vartotojų kaip grupės
informacijos poreikius, taip pat įvertinti, kaip dalyko informacija bus pateikiama ir platinama,
pavyzdžiui, ar įgyvendinamos svarbesnės programos, kurių rezultatai nėra laba palankūs ir apie
kurias įmonė neinformuoja.
Kriterijų tinkamumas ir prieinamumas
Kriterijų tinkamumas (žr. 24 dalies b punkto ii papunktį)
Tinkamiems kriterijams turi būti būdingi šie požymiai:

A45.

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;

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.

A46. Neaiškūs lūkesčių ar sprendimų, pagrįstų asmenine patirtimi, apibūdinimai negali būti laikomi
tinkamais kriterijais.
A47. Kriterijai laikomi tinkamais konkrečiai užduočiai, jeigu jiems būdingos pirmiau minėtos savybės.
Kiekvieno požymio svarba atliekant konkrečią užduotį turi būti nustatoma priimant profesinį
sprendimą. 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.
A48. Kriterijus galima pasirinkti arba nustatyti įvairiais būdais, pavyzdžiui, jie gali būti:


nurodyti įstatyme arba teisės akte;



išleisti įgaliotos arba pripažintos ekspertų organizacijos, kurios taiko skaidrias ir tinkamas
procedūras;
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 parengti grupės, kuri netaiko skaidrių ir tinkamų procedūrų;
 paskelbti moksliniuose žurnaluose ar knygose;
 skirti parduoti kaip nuosavybės teisėmis priklausantis produktas;
 specialiai sukurti dalyko informacijai parengti konkrečiomis užduoties aplinkybėmis.
Kriterijų parengimo būdas turės įtakos tam, kaip praktikuojantis asmuo vertins jų tinkamumą.
A49. Tam tikrais atvejais įstatyme arba teisės akte gali būti nurodyta, kokie kriterijai turi būti taikomi per
užduotį. Jeigu nėra priežasčių manyti kitaip, tokie kriterijai laikomi tinkamais, nes juos parengė
įgaliotos ir pripažintos ekspertų organizacijos, kurios taiko skaidrias ir tinkamas procedūras, jeigu to
reikia numatomų vartotojų poreikiams patenkinti. Tokie kriterijai vadinami nustatytais kriterijais. Net
jeigu yra nustatytų pagrindinio dalyko kriterijų, numatomi vartotojai gali sutikti, kad būtų naudojami
kiti specialūs jų poreikius atitinkantys kriterijai. Pavyzdžiui, įvairios sistemos gali būti naudojamos
kaip nustatyti kriterijai vidaus kontrolės efektyvumui įvertinti. Tačiau tam tikri vartotojai gali nustatyti
išsamesnius kriterijus, kurie atitinka jų tam tikrus informacijos poreikius, susijusius, pavyzdžiui, su
riziką ribojančia priežiūra. Tokiu atveju užtikrinimo ataskaitoje:
a)

skaitytojai įspėjami, kad dalyko informacija parengta remiantis specialios paskirties kriterijais,
todėl gauta dalyko informacija gali būti netinkama naudoti kitais tikslais (žr. 69 dalies f
punktą); ir

b)

nurodoma (jeigu svarbu užduoties aplinkybėmis), kad kriterijai nenustatyti įstatymu ar teisės
aktu arba jų neparengė įgaliotos ar pripažintos ekspertų organizacijos, kurios taiko skaidrias ir
tinkamas procedūras.

A50. Tais atvejais, kai kriterijai naudojami tik dalyko informacijai rengti konkrečiomis užduoties
aplinkybėmis, jie laikomi netinkamais, jeigu gauta dalyko informacija arba užtikrinimo ataskaita
klaidina numatomus vartotojus. Reikėtų įspėti numatomus vartotojus arba užduoties šalį, kad
specialiai parengti kriterijai gali būti taikomi tik numatomų vartotojų tikslams pasiekti. Jeigu toks
įspėjimas nepateikiamas, tai gali turėti įtakos tam, kas turi būti padaryta, siekiant įvertinti kriterijų
tinkamumą, ir užtikrinimo ataskaitoje pateiktai informacijai apie kriterijus.
Kriterijų prieinamumas (žr. 24 dalies b punkto iii papunktį)
A51. 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 (žr. A164 dalį);

d)

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

A52. Taip pat numatomus vartotojus galima informuoti apie kriterijus, pavyzdžiui, juos nurodant sutartyje
arba kriterijus gali išleisti pramonės asociacija, tačiau jie bus žinomi tik tiems, kurie priklauso
pramonės sektoriui, nes tokie kriterijai taikomi tik konkretiems tikslams.
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Tokiu atveju pagal 69 dalies f punktą reikalaujama pateikti pareiškimą, kuriuo skaitytojai įspėjami
apie tokį faktą. Be to, praktikuojantis asmuo gali nuspręsti nurodyti, kad užtikrinimo ataskaita skirta
tik konkretiems vartotojams (žr. A166–A167 dalis).
Galimybė gauti įrodymus (žr. 24 dalies b punkto iv papunktį)
Turimų įrodymų kiekis ir kokybė
A53. Turimų įrodymų kiekį ir kokybę lemia:
a)

pagrindinio dalyko ir dalyko informacijos savybės. Pavyzdžiui, tikėtina, kad mažiau objektyvūs
įrodymai bus gauti tuomet, kai dalyko informacija yra ne istorinė, bet orientuota į ateitį; ir

b)

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

Paprastai įrodymai būna labiau įtikinamo nei apsprendžiančio pobūdžio.
Galimybė gauti įrašus (žr. 56 dalį)
A54. Gavęs atitinkamos šalies (-ių) pritarimą, kad ji sutinka prisiimti ir supranta atsakomybę už toliau
nurodytų dalykų suteikimą praktikuojančiam asmeniui, praktikuojantis asmuo gali nustatyti, ar
užduočiai būdingas įrodymų prieinamumo požymis:
a)

galimybę gauti visą atitinkamai šaliai (-ims) žinomą informaciją, kuri svarbi rengiant dalyko
informaciją, tokią kaip įrašai, dokumentai ir kitos rūšies informacija;

b)

papildomą informaciją, kurios jis gali reikalauti iš atitinkamos šalies (-ių) vykdydamas užduotį;
ir

c)

galimybę nevaržomai bendrauti su atitinkamai šaliai (-ims) priskiriamais asmenimis, jeigu
praktikuojantis asmuo nustato, kad toks bendravimas būtinas įrodymams gauti.

A55. Santykių tarp atsakingosios šalies, (į)vertintojo ir užduoties šalies pobūdis gali turėti įtakos
praktikuojančio asmens gebėjimui gauti įrašus, dokumentus ir kitą informaciją, kurios
praktikuojančiam asmeniui reikia kaip įrodymo užduočiai atlikti. Todėl tokius santykius būtina
apsvarstyti, siekiant nuspręsti, ar prisiimti užduotį. Kai kurių aplinkybių, kurioms esant gali kilti
problemų dėl santykių pobūdžio, pavyzdžiai pateikti A139 dalyje.
Pagrįsta priežastis (žr. 24 dalies b punkto vi papunktį)
A56. Siekiant nustatyti, ar yra pagrįsta užduoties atlikimo priežastis, reikėtų apsvarstyti tokius dalykus:


numatomi dalyko informacijos ir užtikrinimo ataskaitos vartotojai (ypač, kai kriterijai
parengiami konkretiems tikslams pasiekti). Papildomai reikėtų apsvarstyti tikimybę, kad
dalyko informaciją ir užtikrinimo ataskaitą naudos ar kad ji bus platinama platesnei auditorijai,
o ne tik numatomiems vartotojams;



ar tam tikri dalyko informacijos aspektai nebus pateikti užtikrinimo ataskaitoje ir tokio
nepateikimo priežastis;
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santykių tarp atsakingosios šalies, (į)vertintojo ir užduoties šalies savybės. Pavyzdžiui, jeigu
(į)vertintojas nėra atsakingoji šalis, reikia apsvarstyti, ar atsakingoji šalis sutinka, kad būtų
naudojama dalyko informacija, ar ji galės peržiūrėti dalyko informaciją prieš ją pateikiant
numatomiems vartotojams, ar dalyko informacija turi būti platinama kartu su pastabomis;



kas pasirinko pagrindinio dalyko (į)vertinimo kriterijus ir kokio lygio profesionalumas ar
šališkumas gali pasireikšti juos taikant. Tikėtina, kad užduotis turės pagrįstą priežastį, jeigu
numatomi vartotojai pasirinko kriterijus arba dalyvavo jų pasirinkimo procese;



bet kokie reikšmingi praktikuojančio asmens darbo apimties apribojimai;



ar praktikuojantis asmuo tiki, kad užduoties šalis ketina tinkamu būdu susieti praktikuojančio
asmens vardą su pagrindiniu dalyku ar dalyko informacija.

Susitarimas dėl užduoties sąlygų (žr. 27 dalį)
A57. Norint išvengti nesusipratimų, tiek užduoties šaliai, tiek praktikuojančiam asmeniui svarbu, kad
praktikuojantis asmuo raštu informuotų apie susitartas užduoties sąlygas prieš pradėdamas užduotį.
Rašytinio susitarimo ar sutarties forma ir turinys priklauso nuo kiekvienos užduoties aplinkybių.
Pavyzdžiui, jeigu įstatyme ar teisės akte išsamiai apibrėžtos užduoties sąlygos, praktikuojantis
asmuo neprivalo jų įrašyti į rašytinį susitarimą, išskyrus faktą, kad taikomas toks įstatymas ar teisės
aktas ir kad atitinkama šalis sutinka prisiimti tokią įstatyme ar teisės akte nustatytą atsakomybę ir ją
supranta.
A58. Įstatymas ar teisės aktas (ypač viešajame sektoriuje) gali įpareigoti paskirti praktikuojantį asmenį ir
suteikti jam konkrečius įgaliojimus, pavyzdžiui, įgaliojimą gauti atitinkamos šalies (-ių) dokumentus
ar kitą informaciją, ir nustatyti atsakomybę, pavyzdžiui, už pranešimą tiesiogiai ministrui, įstatymų
leidžiamajam organui arba visuomenei, jeigu atitinkama šalis (-ys) ketina apriboti užduoties apimtį.
Sutikimas pakeisti užduoties sąlygas (žr. 29 dalį)
A59. Jeigu pasikeitusios aplinkybės turi įtakos numatomų vartotojų reikalavimams arba dėl jų kyla
nesusipratimų dėl užduoties pobūdžio, galima pagrįstai prašyti pakeisti užduotį, pavyzdžiui,
užtikrinimo užduotį keisti į ne užtikrinimo užduotį, arba pakankamo užtikrinimo į riboto užtikrinimo
užduotį. Negalėjimas gauti pakankamai tinkamų įrodymų, pagal kuriuos formuojama pakankamo
užtikrinimo išvada, negali būti priimtina priežastimi keisti pakankamo užtikrinimo užduotį į riboto
užtikrinimo užduotį.
Kokybės kontrolė
Praktikuojantis buhalteris profesionalas (žr. 20 dalį ir 31 dalies a–b punktus)
A60. Šis TUUS buvo parengtas atsižvelgiant į įvairias priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad
praktikuojantys buhalteriai profesionalai atliktų tokios kokybės užtikrinimo užduotis kaip TBF narių
organizacijų atliekamos užduotys pagal TBF narės organizacijos atitikties programą (angl. IFAC’s
Member Body Compliance Program) ir Pareiškimus dėl narystės įsipareigojimų (angl. Statements
of Membership Obligations).
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Tokių priemonių pavyzdžiai:



kompetencijai keliami reikalavimai: išsilavinimo ir patirties standartai narystei gauti, nuolatinio
profesinio tobulėjimo ir mokymosi visą gyvenimą reikalavimai;



kokybės kontrolės politika ir procedūros, įdiegtos visoje audito įmonėje. 1-asis TKKS
taikomas visoms buhalterių profesionalų įmonėms, atliekančioms užtikrinimo ir susijusių
paslaugų užduotis;



visapusis etikos kodeksas, įskaitant išsamius nepriklausomumui keliamus reikalavimus,
pagrįstus pagrindiniais sąžiningumo, objektyvumo, profesinės kompetencijos, atidumo,
konfidencialumo ir profesionalaus elgesio principais.

Audito įmonės lygio kokybės kontrolė (žr. 3 dalies b punktą ir 31 dalies a punktą)
A61. 1-ajame TKKS nagrinėjama audito įmonės atsakomybė už užtikrinimo užduočių kokybės kontrolės
sistemos nustatymą ir jos laikymąsi. 1-ajame TKKS nurodyta, kad audito įmonė privalo nustatyti
politiką ir procedūras, kuriomis pagrįstai užtikrintų, kad audito įmonė ir jos darbuotojai laikosi
atitinkamų etikos reikalavimų, įskaitant nepriklausomumo reikalavimus. 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.

A62. Kiti profesiniai reikalavimai arba įstatyme ar teisės akte nustatyti reikalavimai dėl audito įmonės
atsakomybės už kokybės kontrolės sistemos nustatymą ir jos laikymąsi yra ne mažiau griežti nei 1asis TKKS, kai tokie reikalavimai taikomi visiems pirmiau pateiktoje dalyje nurodytiems elementams
ir nustato prievolę audito įmonei siekti 1-ajame TKKS nustatytų reikalavimų tikslų.
A63. Užduoties partneris, prisiimdamas atsakomybę už bendrą kiekvienos užtikrinimo užduoties kokybę,
savo veiksmais ir atitinkama informacija pabrėžia užduoties grupės nariams, kad svarbiausią
vaidmenį atliekant užtikrinimo užduotį vaidina kokybė ir kad ji labai svarbi:
a)

atliekant darbą, kuris atitinka profesinius standartus, priežiūros ir teisinius reikalavimus;

b)

siekiant laikytis audito įmonės kokybės kontrolės politikos ir, jeigu reikia, procedūrų;

c)

pateikiant užduoties ataskaitą, kuri yra tinkama konkrečiomis aplinkybėmis;

d)

užduoties grupės gebėjimui pareikšti savo susirūpinimą nesibaiminant atsakomųjų veiksmų.
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A64. Veiksminga kokybės kontrolės sistema apima stebėsenos procesą, skirtą audito įmonei suteikti
pagrįstą užtikrinimą, kad su kokybės kontrolės sistema susijusios audito įmonės politika ir
procedūros yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai.
A65. Užduoties grupė gali pasitikėti audito įmonės kokybės kontrolės sistema, jeigu audito įmonės arba
kitų šalių suteikta informacija neverčia manyti kitaip. Pavyzdžiui, užduoties grupė gali pasitikėti
audito įmonės kokybės kontrolės sistema, susijusia su:
a)

darbuotojų kompetencija juos priimant į darbą ir organizuojant jų oficialų mokymą;

b)

nepriklausomumu
informaciją;

c)

ryšių su klientais palaikymu naudojant klientų prisiėmimo ir santykių su klientais tęsimo
sistemas;

d)

griežtų priežiūros ir teisinių reikalavimų laikymusi vykdant stebėsenos procesą.

renkant

ir

perduodant

atitinkamą

su

nepriklausomumu

susijusią

Vertindamas nustatytus audito įmonės kokybės kontrolės sistemos trūkumus, kurie gali paveikti
užtikrinimo užduotį, užduoties partneris gali nuspręsti, kad audito įmonė turi imtis veiksmų šiems
trūkumams panaikinti.
A66. Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos trūkumas dar nebūtinai reiškia, kad užtikrinimo užduotis
buvo atlikta ne pagal profesinius standartus, taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus ar kad
praktikuojančio asmens ataskaita buvo netinkama.
Su pagrindiniu dalyku ir jo (į)vertinimu susiję įgūdžiai, žinios ir patirtis (žr. 31 dalies c punktą)
A67. Praktikuojančio asmens gali būti prašoma atlikti užtikrinimo užduotis, apimančias įvairius
pagrindinius dalykus ir dalyko informaciją. Kai kurioms tokioms užduotims atlikti gali reikėti specialių
įgūdžių ir žinių, kurių paprastai turi konkretūs asmenys.
A68. Pagal TBESV kodeksą praktikuojantys buhalteriai profesionalai turi sutikti teikti tik tas paslaugas,
4
kurioms teikti jie turi kompetencijos . Praktikuojantis asmuo visiškai atsako už pareikštą užtikrinimo
išvadą, todėl tokia jo atsakomybė nesumažėja, net jeigu jis naudoja praktikuojančio asmens
eksperto darbą. Jeigu praktikuojantis asmuo, kuris naudoja eksperto darbą ir laikosi šio TUUS,
padaro išvadą, kad tokio eksperto darbas tinkamas jo tikslams pasiekti, praktikuojantis asmuo gali
priimti eksperto pastebėjimus ar išvadas, apimančias jo kompetencijos sritį, kaip tinkamus
įrodymus.
Grupės skyrimas
Bendra kompetencija ir gebėjimai (žr. 32 dalį)
A69. Pagal 1-ąjį TKKS reikalaujama, kad audito įmonė nustatytų santykių su klientais ir konkrečių
užduočių prisiėmimo ir tęsimo politiką ir procedūras, skirtas audito įmonei suteikti pakankama
užtikrinimą, kad ji prisiims ir tęs santykius ar užduotis tik tais atvejais, kai audito įmonė yra
5
kompetentinga atlikti užduotį ir turi gebėjimų, įskaitant laiką ir išteklius, tai atlikti .

4
5

TBESV kodekso 210.6 dalis.
1-ojo TKKS 26 dalis.
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Praktikuojančio asmens ekspertas (žr. 32 dalies a punktą ir b punkto ii papunktį)
A70. Tam tikrą užtikrinimo užduoties darbą gali atlikti skirtingų sričių ekspertų grupė, kurią sudaro vienas
arba daugiau praktikuojančio asmens ekspertų. Pavyzdžiui, praktikuojančio asmens ekspertas gali
padėti praktikuojančiam asmeniui suprasti pagrindinį dalyką ir kitas užduoties aplinkybes arba vieną
ar daugiau 46P (atliekant pakankamo užtikrinimo užduotį) ar 46R (atliekant riboto užtikrinimo
užduotį) dalyje nurodytų dalykų.
A71. Jeigu naudojamas praktikuojančio asmens eksperto darbas, užduoties prisiėmimo ar tęsimo etape
reikėtų atlikti kai kurias 52 dalyje nurodytas procedūras.
Kiti praktikuojantys asmenys (žr. 32 dalies b punkto ii papunktį)
A72. Dalyko informacijoje gali būti pateikta informacija, apie kurią kitas praktikuojantis asmuo pareiškė
išvadą. Praktikuojantis asmuo, formuojantis išvadą dėl dalyko informacijos, gali nuspręsti naudotis
įrodymais, kuriais pagrįsta kito praktikuojančio asmens išvada, kad galėtų pateikti įrodymų dėl
dalyko informacijos.
A73. Kito praktikuojančio asmens darbas gali būti naudojamas, jeigu jis susijęs, pavyzdžiui, su
pagrindiniu dalyku, kuris yra atokioje vietoje arba kuriam taikoma kitos šalies jurisdikcija. Tokie kiti
praktikuojantys asmenys nepriklauso užduoties grupei. Jeigu užduoties grupė numato naudoti kito
praktikuojančio asmens darbą, ji turėtų apsvarstyti tokius dalykus:


ar kitas praktikuojantis asmuo supranta ir laikosi užduočiai svarbių etikos reikalavimų, o ypač,
ar jis yra nepriklausomas;



kito praktikuojančio asmens profesinę kompetenciją;



užduoties grupės dalyvavimo kito praktikuojančio asmens darbe mastą;



ar kitas praktikuojantis asmuo veikia teisinėje aplinkoje, kurioje yra vykdoma aktyvi tokių
praktikuojančių asmenų darbo priežiūra.

Peržiūros įsipareigojimai (žr. 33 dalies c punktą).
A74. Pagal 1-ąjį TKKS reikalaujama, kad audito įmonės peržiūros įsipareigojimų politika ir procedūros būtų
nustatytos remiantis tuo, kad mažiau patyrusių grupės narių darbą peržiūri labiau patyrę užduoties
6

grupės nariai .
Užduoties kokybės kontrolės peržiūra (žr. 36 dalies b punktą)
A75. Kiti dalykai, kurie gali būti svarstomi atliekant užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, yra:

6

a)
b)

užduoties grupės įvertintas audito įmonės nepriklausomumas atliekant konkrečią užduotį;
ar buvo tinkamai konsultuojamasi dėl dalykų, apimančiu skirtingas nuomones, ar kitų
sudėtingų arba ginčytinų klausimų, ir kokios yra šių konsultacijų išvados; ir

c)

ar peržiurai atrinkti užduoties dokumentai parodo su reikšmingais sprendimais susijusį atliktą
darbą ir patvirtina padarytas išvadas.

1-ojo TKKS 33 dalis
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Profesinis skepticizmas ir profesinis sprendimas
Profesinis skepticizmas (žr. 37 dalį)
A76. Profesinis skepticizmas – tai požiūris, kurio laikantis būtina atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, į:


įrodymus, kurie prieštarauja kitiems gautiems įrodymams;



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



aplinkybes, kurioms esant reikia atlikti ne tik pagal atitinkamus TUUS reikalaujamas
procedūras;



sąlygas, kurios gali parodyti galimą iškraipymą.

A77. Praktikuojantis asmuo privalo vadovautis profesiniu skepticizmu per visą užtikrinimo užduotį, jeigu,
pavyzdžiui, jis nori sumažinti tokią riziką:


nepastebėti neįprastų aplinkybių;



padaryti pernelyg apibendrintas išvadas remiantis atlikta stebėsena;



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

A78. 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.
A79. Jeigu per užduotį reikia gauti užtikrinimą dėl to, ar dokumentai yra nesuklastoti, praktikuojantis
asmuo gali laikyti įrašus ir dokumentus nesuklastotais, jeigu nėra priežasties manyti kitaip. Tačiau
pagal 50 dalį praktikuojantis asmuo privalo nustatyti, ar informacija, kuri bus naudojama kaip
įrodymas, yra patikima.
A80. 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 (žr. 38 dalį)
A81. Profesinis sprendimas yra būtina tinkamo užtikrinimo užduoties atlikimo sąlyga. Taip yra todėl, kad
norint paaiškinti atitinkamus etikos ir susijusių TUUS reikalavimus bei priimti visos užduoties metu
reikalingus kompetentingus sprendimus būtina taikyti atitinkamas 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 susijusių TUUS reikalavimus ir gauti įrodymus,
pobūdžio, atlikimo laiko ir apimties;



ar buvo gauta pakankamai tinkamų įrodymų ir ar reikia atlikti daugiau darbo, kad būtų
įgyvendinti šio TUUS ir konkretų dalyką nagrinėjančio TUUS tikslai.
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Atliekant riboto užtikrinimo užduotį labai svarbu priimti profesinį sprendimą dėl to, ar buvo
gautas reikšmingo lygio užtikrinimas;


tinkamų išvadų, kurios formuluojamos remiantis gautais įrodymais.

A82. 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.
A83. 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, taip pat nuspręsti, kiek atitinkamos šalies priimtas sprendimas turi įtakos konkretiems
dalyko informacijos elementams.
A84. 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.
A85. Profesiniai sprendimai turi būti priimami visos užduoties metu. Jie taip pat turi būti tinkamai
dokumentuojami. Šiuo atveju, pagal 79 dalį reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo parengtų
dokumentus, kurių pakaktų patyrusiam praktikuojančiam asmeniui, anksčiau neturėjusiam ryšio su
užduotimi, suprasti reikšmingus profesinius sprendimus, kurie buvo priimti siekiant padaryti išvadas
dėl reikšmingų per užduotį paaiškėjusių dalykų. Profesinis sprendimas negali būti naudojamas
pateisinti sprendimų, kurie nėra pagrįsti užduoties faktais ir aplinkybėmis ar gautais pakankamo
kiekio tinkamais įrodymais.
Užduoties planavimas ir atlikimas
Planavimas (žr. 40 dalį)
A86. Planavimas – tai procesas, kurio metu užduoties partneris, kiti svarbūs užduoties grupės nariai ir
pagrindiniai praktikuojančio asmens ekspertai parengia bendrą strategiją dėl užduoties apimties,
laiko ir atlikimo bei užduoties planą, kurį sudaro išsamus ketinamų atlikti procedūrų pobūdžio, laiko ir
apimties paaiškinimas bei priežastis, kodėl tokios procedūros buvo pasirinktos. Tinkamai
suplanavus galima skirti pakankamai dėmesio svarbioms užduoties sritims, laiku nustatyti galimas
problemas ir tinkamai organizuoti bei kontroliuoti užduotį, kad ji būtų atlikta efektyviai ir veiksmingai.
Be to, tinkamai suplanavęs užduotį, praktikuojantis asmuo gali tinkamai paskirstyti darbą užduoties
grupės nariams ir jam yra lengviau jiems vadovauti, prižiūrėti ir peržiūrėti jų darbą. Tai taip pat gali
būti naudinga tais atvejais, kai reikia koordinuoti kitų praktikuojančių asmenų ir ekspertų darbą.
Planavimo veiklos pobūdis ir apimtis priklauso nuo užduoties aplinkybių, pavyzdžiui, nuo pagrindinių
dalykų sudėtingumo ir kriterijų. Pagrindinių dalykų, kuriuos reikėtų apsvarstyti, pavyzdžiai:


užduoties savybės, kurio nulemia užduoties apimtį ir sąlygas, taip pat pagrindinio dalyko
savybės ir kriterijai;



tikėtinas būtino informavimo laikas ir pobūdis;

43

UŽTIKRINIMO UŽDUOTYS, IŠSKYRUS ISTORINĖS FINANSINĖS
INFORMACIJOS AUDITUS AR PERŽVALGAS



užduoties prisiėmimo procedūrų rezultatai ir, jei taikytina, ar žinios, kurias užduoties partneris
įgijo per kitas atitinkamai šaliai (-ims) atliktas užduotis, yra svarbios;



užduoties procesas;



praktikuojančio asmens supratimas apie atitinkamą šalį (-is) ir jos aplinką bei riziką, kad
dalyko informacija gali būti reikšmingai iškraipyta;



numatomi vartotojai ir jų informacijos poreikiai, taip pat reikšmingumo ir užduoties rizikos
sudedamųjų dalių svarstymas;



kiek apgaulės rizika aktuali užduočiai;



išteklių, būtinų užduočiai atlikti, pobūdis, laikas ir kiekis, pavyzdžiui, personalas, būtina
patirtis, ekspertų dalyvavimo pobūdis ir jų atliekamo darbo apimtis;



vidaus audito funkcijos įtaka užduočiai.

A87. Praktikuojantis asmuo, siekdamas nustatyti užduoties apimtį arba palengvinti užduoties
įgyvendinimą ir vadovavimą jai, gali nuspręsti aparti planavimo elementus su atitinkama šalimi (imis) (pavyzdžiui, suderinti tam tikras suplanuotas procedūras su atitinkamos šalies (-ių) darbuotojų
darbu). Nors tokie pasitarimai vyksta dažnai, bendrą užduoties strategiją ir planą turi rengti
praktikuojantis asmuo. Aptariant dalykus, įtrauktus į bendrą užduoties strategiją arba užduoties
planą, būtina laikytis atsargumo principo, kad nesumažėtų užduoties veiksmingumas. Pavyzdžiui,
užduoties veiksmingumas gali sumažėti, jeigu su atitinkama šalimi (-imis) aptariamas detaliųjų
procedūrų pobūdis ir jų atlikimo laikas, nes procedūros tampa pernelyg nuspėjamos.
A88. Planavimas nėra atskiras etapas – tai nuolatinis ir pasikartojantis procesas, vykdomas visos
užduoties metu. Dėl nenuspėjamų įvykių, sąlygų pasikeitimų ar gautų įrodymų praktikuojantis
asmuo turėtų keisti bendrą strategiją ir užduoties planą ir planuojamą numatytų atlikti procedūrų
pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį.
A89. Mažesnes ar ne tokias sudėtingas užduotis galėtų atlikti labai maža užduoties grupė, apimanti tik
užduoties partnerį (pavyzdžiui, privačia praktika užsiimantis auditorius), kuriam nepadeda kiti
užduoties grupės nariai. Mažesnėje grupėje paprasčiau koordinuoti jos narių darbą ir bendravimą.
Tokiais atvejais bendros strategijos nustatymas neturėtų būti sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas.
Jis priklauso nuo įmonės dydžio, užduoties, pagrindinio dalyko ir kriterijų sudėtingumo bei užduoties
grupės dydžio. Pavyzdžiui, jeigu atliekama pasikartojanti užduotis, trumpas memorandumas, kuris
rengiamas ankstesnio laikotarpio pabaigoje remiantis darbo dokumentų ir per ką tik baigtą užduotį
nustatytų svarbių problemų peržiūra ir kuris atnaujintas einamuoju laikotarpiu remiantis pokalbiais su
atitinkamomis šalimis, gali būti naudojamas per einamąją užduotį kaip dokumentuota jos strategija.
A90. Jeigu esant 43 dalyje nurodytoms aplinkybėms praktikuojantis asmuo tęsia užduotį:
a)

ir jeigu, praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, netinkami taikomi kriterijai arba
netinkamas pagrindinis dalykas turėtų klaidinti numatomus vartotojus, tokiomis aplinkybėmis
turėtų būti pareikšta sąlyginė arba neigiama išvada priklausomai nuo to, kiek dalykas yra
paplitęs;
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b)

kitais atvejais būtina pareikšti sąlyginę išvadą arba atsisakyti pareikšti išvadą atsižvelgiant į
tai, kiek, praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, dalykas yra reikšmingas ir paplitęs.

A91. Pavyzdžiui, jeigu prisiėmęs užduotį praktikuojantis asmuo nustato, kad taikydamas kriterijus jis gaus
šališką dalyko informaciją, o dalyko informacijos šališkumas yra reikšmingas ir paplitęs, tokiomis
aplinkybėmis jis turėtų pareikšti neigiamą išvadą.
Reikšmingumas (žr. 44 dalį)
A92. 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.
A93. Taikomuose kriterijuose gali būti aptarta reikšmingumo samprata atsižvelgiant į dalyko informacijos
parengimą ir pateikimą. Tokia samprata gali būti praktikuojančio asmens užduoties reikšmingumo
nustatymo pagrindu. Nors taikomuose kriterijuose reikšmingumas gali būti aptariamas įvairiais
aspektais, dažniausiai reikšmingumo samprata apima A92–A100 dalyse aptartus dalykus. Jeigu
taikomuose kriterijuose reikšmingumo samprata neaptarta, praktikuojantis asmuo gali remtis šiomis
dalimis.
A94. 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. Šiuo
atžvilgiu praktikuojančiam asmeniui tikslinga daryti prielaidą, kad numatomi vartotojai:
a)

turi tinkamų žinių apie pagrindinį dalyką ir nori pakankamai išsamiai išnagrinėti dalyko
informaciją;

b)

supranta, kad dalyko informacija parengta ir užtikrinimas dėl jos gautas atsižvelgiant į
atitinkamus užtikrinimo lygius, taip pat supranta taikomuose kriterijuose nurodytą
reikšmingumo koncepciją;

c)

supranta visus būdingus pagrindinio dalyko (į)vertinimo neapibrėžtumus; ir

d)

priima pagrįstus sprendimus remiantis dalyko informacija kaip visuma.

Jeigu užduoties tikslas nėra patenkinti konkrečių vartotojų informacijos poreikius, paprastai
nevertinamas galimas iškraipymų poveikis konkretiems vartotojams, kurių informacijos poreikiai gali
būti labai įvairūs (taip pat žr. A16–A18 dalis).
A95. Reikšmingumas vertinamas atsižvelgiant į kokybinius ir, prireikus, kiekybinius veiksnius. Santykinę
kokybinių ir kiekybinių veiksnių svarbą vertinant konkrečios užduoties reikšmingumą nustato
praktikuojantis asmuo priimdamas profesinį sprendimą.
A96. Kokybiniai veiksniai gali būti:


asmenų ar įmonių, kuriems įtakos turi dalykas, skaičius;
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sąsaja tarp įvairių dalyko informacijos sudedamųjų dalių ir jų santykinė svarba, jeigu tokią
informaciją sudaro daugybė sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, ataskaita, kurioje pateikiama daug
veiklos rodiklių;



pasirinkta dalyko informacijos formuluotė – informacija pateikiama aprašomuoju būdu;



pasirinktos dalyko informacijos pateikimo savybės, jeigu pagal taikomus kriterijus galima
pasirinkti įvairius pateikimo būdus;



iškraipymo pobūdis, pavyzdžiui, nustatytų nuokrypių nuo kontrolės pobūdis, kai dalyko
informacijoje teigiama, kad kontrolė yra veiksminga;



ar iškraipymas turi įtakos tam, kaip laikomasi įstatymo ar teisės akto;



koregavimo įtaka – kaip koregavimas paveiks ankstesnę arba dabartinę dalyko informaciją
arba būsimo dalyko informaciją, jeigu apie pagrindinį dalyką informuojama periodiškai;



ar iškraipymas atsirado dėl tyčinių ar netyčinių veiksmų;



ar iškraipymas yra reikšmingas atsižvelgiant į praktikuojančio asmens supratimą apie jam
žinomus vartotojams pateiktus pranešimus, pavyzdžiui, susijusius su tikėtinu pagrindinio
dalyko (į)vertinimo rezultatu;



ar iškraipymas susijęs su ryšiais tarp atsakingosios šalies, (į)vertintojo ar užduoties šalies
arba jų ryšių su kitomis šalimis;



ar procedūrų rezultatas skiriasi nuo ribinės arba lyginamosios vertės, jeigu ji nustatoma;



ar konkretus programos ar įmonės aspektas yra reikšmingas atsižvelgiant į programos arba
įmonės pobūdį, programos ar įmonės veiklos matomumą ir svarbumą, jeigu pagrindinis
dalykas yra vyriausybės programa arba viešojo sektoriaus įmonė;



nesilaikymo pasekmių svarba, jeigu dalyko informacija susijusi su išvadomis dėl įstatymo ar
teisės akto laikymosi.

A97. Kiekybiniai veiksniai susiję su iškraipymų mastu palyginti su pranešamomis tokių dalyko informacijos
aspektų sumomis (jei yra), kai jie:


išreiškiami skaičiais; arba



kitaip susijęs su skaitinėmis vertėmis (pavyzdžiui, pastebėtų nuokrypių nuo kontrolės skaičius
gali būti svarbus kiekybinis veiksnys, jeigu dalyko informacijoje teigiama, kad kontrolė yra
veiksminga).

A98. Jeigu taikomi kiekybiniai veiksniai ir jeigu užduotis planuojama taip, kad galima būtų nustatyti tik
atskirus reikšmingus iškraipymus, galima nepastebėti tokio dalyko, kad dėl bendros neištaisytų ir
nenustatytų atskirų reikšmingų iškraipymų sumos dalyko informacija gali būti reikšmingai iškraipyta.
Todėl planuodamas procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, praktikuojantis asmuo turi nustatyti
mažesnę už reikšmingumą sumą, kuria remdamasis jis nustato procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir
apimtį.
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A99. Reikšmingumas yra susijęs su informacija, pateikiama užtikrinimo ataskaitoje. Jeigu užduotis apima
kai kuriuos, bet ne visus informacijos, pateiktos apie pagrindinį dalyką, aspektus, reikšmingumas
siejamas tik su ta informacijos dalimi, kurią apima užduotis.
A100. Norint padaryti išvadą apie iškraipymų, nustatytų per atliktas procedūras, reikšmingumą būtina
remtis profesiniu sprendimu. Pavyzdžiui:


atliekant ligoninės pirmosios pagalbos skyriaus efektyvaus išteklių panaudojimo užduotį,
taikomi tokie kriterijai kaip suteiktų paslaugų greitis, paslaugų kokybė, per pamainą gydytų
pacientų skaičius ir paslaugų savikainos palyginimas su kitomis ligoninėmis. Jeigu tenkinami
trys iš šių kriterijų, išskyrus vieną, kuris tenkinamas su nedideliu nuokrypiu, būtina priimti
profesinį sprendimą dėl išvados, kad ligoninės pirmosios pagalbos skyrius efektyviai naudoja
visus išteklius;



atliekant atitikties vertinimo užduotį, gali būti nustatyta, kad įmonė laikėsi devynių atitinkamo
įstatymo ar teisės akto nuostatų, išskyrus vieną. Būtinas profesinis sprendimas dėl išvados,
kad įmonė laikėsi visų įstatymo ar teisės akto nuostatų. Pavyzdžiui, praktikuojantis asmuo gali
įvertinti, kiek svarbi tokia nuostata, kurios įmonė nesilaikė, ir kokios tokios nuostatos sąsajos
su kitomis įstatymo ar teisės akto nuostatomis.

Užduoties aplinkybių supratimas (žr. 45–47P dalis)
A101. Jeigu užduoties partneris, kiti pagrindiniai užduoties grupės nariai ir pagrindiniai praktikuojančio
asmens išoriniai ekspertai aptartų tikimybę, kad dalyko informacija gali būti reikšmingai iškraipyta, ir
taikomų kriterijų taikymą faktams ir užduoties aplinkybėms, užduoties grupei būtų lengviau užduotį
suplanuoti ir atlikti. Taip pat reikėtų užduoties grupės narius ir praktikuojančio asmens išorinius
ekspertus, kurie nedalyvavo pasitarime, informuoti apie susijusius dalykus.
A102. Turimomis žiniomis apie pagrindinį dalyką ir kitas užduoties aplinkybes praktikuojantis asmuo gali
naudotis kaip pagrindu profesiniam sprendimui priimti visos užduoties metu, pavyzdžiui, kai jis:


svarsto pagrindinio dalyko savybes;



vertina kriterijų tinkamumą;



svarsto veiksnius, kurie, praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, yra svarbūs, siekiant
nukreipti užduoties grupės pastangas, įskaitant tai, ar būtinas specialus svarstymas,
pavyzdžiui, dėl specialių įgūdžių ar eksperto darbo būtinybės;



nustato ir vertina tolesnį kiekybinio reikšmingumo lygio tinkamumą (jei būtina), taip pat vertina
kokybinio reikšmingumo veiksnius;



nustato tikimybes, kurios naudojamos atliekant analitines procedūras;



rengia ir atlieka procedūras; ir



vertina įrodymus, gautų žodinių ir rašytinių pareiškimų pagrįstumą.
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A103. Paprastai praktikuojantis asmuo mažiau supranta pagrindinį dalyką ir kitas užduoties aplinkybes nei
atsakingoji šalis. Taip pat praktikuojantis ne taip gerai išmano pagrindinį dalyką ir kitas užduoties
aplinkybes, kai atlieka riboto užtikrinimo užduotis palyginti su pakankamo užtikrinimo užduotimis,
pavyzdžiui, atlikdamas kai kurias riboto užtikrinimo užduotis praktikuojantis asmuo gali suprasti
vidinę dalyko informacijos parengimo kontrolę, tačiau, deja, to dažnai nebūna.
A104. Jeigu per riboto užtikrinimo užduotį praktikuojantis asmuo nustato sritis, kuriose dalyko informacija
gali būti reikšmingai iškraipyta, atlikdamas procedūras jis gali daugiau dėmesio skirti tokioms
sritims. Pavyzdžiui, jeigu praktikuojantis asmuo atlieka užduotį, kurios dalyko informacija yra
tvarumo ataskaita, jis gali susitelkti į konkrečias tokios ataskaitos sritis. Praktikuojantis asmuo gali
parengti ir atlikti procedūras su visa dalyko informacija, jeigu ją sudaro tik viena sritis arba jeigu
būtina gauti pagrįstą užtikrinimą dėl visų dalyko informacijos sričių.
A105. Atliekant pakankamo užtikrinimo užduotis praktikuojančio asmens supratimas apie dalyko
informaciją gali padėti jam nustatyti iškraipymų rūšis ir veiksnius, dėl kurių kyla dalyko informacijos
iškraipymo rizika. Praktikuojantis asmuo privalo įvertinti atitinkamų kontrolės priemonių modelį ir
nustatyti, ar jos buvo įdiegtos. Tokiu atveju jis turi ne tik pateikti paklausimus atsakingajai šaliai, bet
ir atlikti papildomas procedūras. Profesinis sprendimas būtinas tai atvejais, kai reikia nuspręsti,
kurios kontrolės priemonės užduoties aplinkybėmis yra svarbios.
A106. Jeigu atlikdamas riboto užtikrinimo užduotis praktikuojantis asmuo apsvarsto dalyko informacijos
parengimo procesą, jam yra lengviau parengti ir atlikti procedūras, apimančias tas sritis, kuriose gali
būti iškraipyta dalyko informacija. Vertindamas vykdomą procesą, praktikuojantis asmuo priima
profesinį sprendimą tam, kad galėtų nustatyti, kurie proceso aspektai yra svarbūs užduočiai, ir
pateikti paklausimus atitinkamai šaliai apie šiuos apsektus.
A107. Atliekant tiek pakankamo, tiek riboto užtikrinimo užduotį rizikos įvertinimo proceso rezultatai taip pat
gali būti naudingi praktikuojančiam asmeniui, siekiančiam suprasti pagrindinį dalyką ir kitas
užduoties aplinkybes.
Įrodymų gavimas
Procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis (žr. 48R–49P dalis)
A108. Praktikuojantis asmuo pasirenka tokį procedūrų derinį, kad galėtų gauti atitinkamai pakankamą arba
ribotą užtikrinimą. Toliau nurodytas procedūros galima atlikti, pavyzdžiui, planuojant arba vykdant
užduotį, atsižvelgiant į kontekstą, kuriame praktikuojantis asmuo jas taiko:



Patikra



Stebėjimas



Patvirtinimas



Perskaičiavimas



Pakartotinis atlikimas



Analitinės procedūros ir
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Paklausimas

A109. Veiksniai, kurie gali turėti įtakos praktikuojančio asmens procedūrų pasirinkimui, gali būti pagrindinio
dalyko pobūdis, užtikrinimo, kurį reikia gauti, lygis, numatomų vartotojų ir užduoties šalies
informacijos poreikiai, atitinkamas laiko ir išlaidų apribojimas.
A110. Kartais konkretų dalyką nagrinėjančiame TUUS gali būti nurodyti reikalavimai, kurie turi įtakos
procedūrų pobūdžiui, atlikimo laikui ir apimčiai. Pavyzdžiui, konkretų dalyką nagrinėjančiame TUUS
gali būti aprašytas konkrečių būtinų atlikti procedūrų pobūdis ar apimtis arba nurodytas užtikrinimo,
kurį tikimasi gauti atliekant konkrečios rūšies užduotį, lygis. Net ir tokiais atvejais konkretų
procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį galima nustatyti tik priėmus profesinį sprendimą, kuris gali
skirtis atsižvelgiant į tai, kokia užduotis atliekama.
A111. Atlikdamas kai kurias užduotis praktikuojantis asmuo gali nenustatyti sričių, kuriose gali būti
reikšmingai iškraipyta dalyko informacija. Neatsižvelgiant į tai, ar praktikuojantis asmuo nustatė
tokias sritis, jis vis tiek privalo parengti ir atlikti procedūras pagrįsto lygio užtikrinimui gauti.
A112. Užtikrinimo užduotis – tai pasikartojantis procesas, todėl praktikuojančio asmens dėmesį gali
patraukti informacija, kuri labai skiriasi nuo informacijos, kuria remdamasis jis suplanavo
procedūras. Atlikdamas planuotas procedūras praktikuojantis asmuo gali gauti įrodymų, dėl kurių jis
bus priverstas atlikti papildomas procedūras. Tokios procedūros gali būti prašymas (į)vertintoją
patikrinti dalyką, kurį nustatė praktikuojantis asmuo, ir, prireikus, dalyko informacijos koregavimas.
Nustatyti, ar vykdant riboto užtikrinimo užduotį būtina atlikti papildomas procedūras (žr. 49R dalį)
A113. Praktikuojantis asmuo gali sužinoti apie iškraipymus, kurie, kaip paaiškėja pritaikius profesinį
sprendimą, nėra reikšmingi iškraipymai. Toliau pateiktuose pavyzdžiuose parodyta, kokiais atvejais
nebūtina atlikti papildomų procedūrų, nes, praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, nustatyti
iškraipymai aiškiai parodo, kad reikšmingų iškraipymų nėra:


jeigu reikšmingumas lygus 100 000 vnt. ir praktikuojantis nusprendžia, kad gali būti 100 vnt.
klaida, paprastai nebūtina atlikti papildomų procedūrų, jeigu nėra kitų kokybinių veiksnių,
kuriuos reikėtų apsvarstyti, nes reikšmingo iškraipymo rizika atsižvelgiant į užduoties
aplinkybes greičiausiai bus priimtina;



jeigu atliekant kelias procedūras su sritimi, kurioje gali būti reikšmingų iškraipymų, iš visų
atsakymų į paklausimus vienas yra ne toks, kokio buvo tikėtasi, papildomų procedūrų gali
neprireikti, jeigu reikšmingo iškraipymo rizika yra tokio lygio, kuris atsižvelgiant į užduoties
aplinkybes ir kitų procedūrų rezultatus yra priimtinas.

A114. Praktikuojantis asmuo gali sužinoti apie dalyką (-us), kuris verstų jį manyti, kad dalyko informacija
gali būti reikšmingai iškraipyta. Toliau pateiktuose pavyzdžiuose nurodyta, kada būtina atlikti
papildomas procedūras, nes nustatyti iškraipymai aiškiai parodo, kad dalyko informacija gali būti
reikšmingai iškraipyta:


atlikdamas analitines procedūras praktikuojantis asmuo gali nustatyti svyravimus arba ryšius,
kurie neatitinka kitos susijusios informacijos arba kurie labai skiriasi nuo tikėtinų sumų ar
rodiklių;
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peržiūrėdamas išorinius šaltinius praktikuojantis asmuo gali sužinoti apie galimą reikšmingą
iškraipymą;



jeigu pagal taikomus kriterijus leidžiama 10 proc. paklaida ir jeigu praktikuojantis asmuo,
atlikęs konkretų testą, nustato 9 proc. paklaidą, jam gali prireikti atlikti papildomas
procedūras, nes užduoties aplinkybėmis reikšmingo iškraipymo rizika gali būti nepriimtina;



jeigu analitinių procedūrų rezultatai atitinka lūkesčius, tačiau priartėjo prie tikėtinos vertės,
gali prireikti atlikti papildomas procedūras, nes užduoties aplinkybėmis reikšmingo iškraipymo
rizika gali būti nepriimtina.

A115. Jeigu atlikdamas riboto užtikrinimo užduotį praktikuojantis asmuo pastebi dalyką (-us), kuris jį verčia
manyti, kad dalyko informacija gali būti reikšmingai iškraipyta, praktikuojantis asmuo turi suplanuoti
ir atlikti papildomas procedūras, kurių yra reikalaujama pagal 49R dalį. Papildomos procedūros gali
apimti, pavyzdžiui, paklausimų atitinkamai šaliai (-ims) pateikimą arba kitas procedūras, kurias reikia
atlikti atsižvelgiant į aplinkybes.
A116. Tačiau, jeigu atlikęs 49R dalyje nurodytas papildomas procedūras praktikuojantis asmuo negauna
pakankamai tinkamų įrodymų, kuriais remdamasis galėtų daryti išvadą, kad yra mažai tikėtina, jog
dėl dalyko (-ų) dalyko informacija gali būti reikšmingai iškraipyta, arba nustatyti, kad dėl jo dalyko
informacija nėra reikšmingai iškraipyta, jis negali atlikti daugiau procedūrų ir privalo laikytis 66 dalies
reikalavimų.
A117. Praktikuojančio asmens sprendimą dėl papildomų procedūrų, kurias privalo atlikti įrodymams gauti ir
padaryti išvadą, kad reikšmingas iškraipymas yra mažai tikėtinas, arba nustatyti, kad jis yra,
pobūdžio, atlikimo laiko ir apimties lemia, pavyzdžiui:


informacija, kurią praktikuojantis asmuo gavo įvertinęs jau atliktų procedūrų rezultatus;



atnaujintos praktikuojančio asmens žinios apie pagrindinį dalyką ir kitas užduoties aplinkybes,
kai tokias žinias jis gauna atlikdamas užduotį; ir



praktikuojančio asmens nuomonė apie įrodymų, būtinų nagrinėjant dalyką, kuris verčia jį
manyti, kad dalyko informacija gali būti reikšmingai iškraipyta, įtikinamumą.

Neištaisytų iškraipymų kaupimas (žr. 51 ir 65 dalis)
A118. Per užduotį nustatyti neištaisyti iškraipymai yra kaupiami (žr. 51 dalį), siekiant įvertinti, ar atskirai
arba kartu jie turi reikšmingos įtakos formuojamai praktikuojančio asmens išvadai.
A119. Praktikuojantis asmuo gali nustatyti sumą, už kurią mažesni iškraipymai būtų aiškiai nesvarbūs,
todėl jie neturi būti kaupiami, nes praktikuojantis asmuo tikisi, kad tokių sumų kaupimas neturės
reikšmingo poveikio dalyko informacijai. „Aiškiai nesvarbus“ ir „nereikšmingas“ nėra lygiavertės
sąvokos. Aiškiai nesvarbūs dalykai yra dalykai, kurie yra visiškai kitokio (mažesnio) masto negu
pagal 44 dalį nustatytas reikšmingumas, ir tai yra dalykai, kurie kiekvienas atskirai ar visi kartu
aiškiai nesukelia padarinių vertinant pagal bet kurį dydžio, pobūdžio ar aplinkybių kriterijų. Jeigu kyla
abejonių dėl to, ar vienas ar daugiau dalykų yra aiškiai nesvarbūs, toks dalykas negali būti laikomas
aiškiai nesvarbiu.
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Svarstymai, kada praktikuojančio asmens ekspertas turi dalyvauti užduotyje
Procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis (žr. 52 dalį)
A120. Jeigu reikia nustatyti praktikuojančio asmens eksperto, kuris atliks dalį ar visą užtikrinimo užduoties
darbą, atliekamų procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, dažniausiai reikia atkreipti dėmesį šiuos
dalykus (žr. A70 dalį):
a)

tokio eksperto darbo svarbą užduoties atžvilgiu (taip pat žr. A121–A122 dalis);

b)

dalyko, su kuriuos susijęs tokio eksperto darbas, pobūdį;

c)

dalyko, su kuriuo susijęs eksperto darbas, reikšmingo iškraipymo riziką;

d)

praktikuojančio asmens turimas žinias apie tokio eksperto ankščiau atliktą darbą ir jo
ankstesnę patirtį dirbant su tokiu ekspertu; ir

e)

ar ekspertui taikoma audito įmonės kokybės kontrolės politika ir procedūros (taip pat žr.
A123–A124 dalis).

Praktikuojančio asmens eksperto darbo integravimas
A121. Užtikrinimo užduotys gali būti atliekamos dėl įvairių pagrindinių dalykų, todėl gali prireikti specialių
įgūdžių ir žinių, kurių neturi užduoties partneris ir kiti užduoties grupės nariai, ir naudoti
praktikuojančio asmens eksperto darbą. Kartais į praktikuojantį asmenį gali būti kreipiamasi patarimo
dėl atskirų dalykų, tačiau kuo svarbesnis praktikuojančio asmens eksperto darbas užduoties
aplinkybėmis, tuo didesnė tikimybė, kad ekspertas dirbs kartu su įvairių sričių ekspertų grupe,
sudaryta iš dalyką išmanančių ekspertų ir kitų užtikrinimo užduotį atliekančių darbuotojų. Kuo labiau
eksperto darbo pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis suderinti su visu darbu, tuo svarbesnis ir
veiksmingesnis abipusis informavimas bus užtikrintas tarp praktikuojančio asmens ir kitų užtikrinimo
užduotį atliekančių darbuotojų. Esant veiksmingam abipusiam informavimui lengviau integruoti
eksperto darbą į kitų užduotį atliekančių darbuotojų darbą.
A122. Kaip nurodyta A71 dalyje, jeigu naudojamas praktikuojančio asmens darbas, užduoties prisiėmimo
ar tęsimo etape reikėtų atlikti kai kurias 52 dalyje nurodytas procedūras. Jos ypač aktualios tais
atvejais, kai praktikuojančio asmens eksperto darbas yra visiškai integruojamas į kitų užtikrinimo
užduotį atliekančių darbuotojų darbą ir kai praktikuojančio asmens eksperto darbas naudojamas
pradiniuose užduoties etapuose, pavyzdžiui, per pradinį planavimą ir rizikos vertinimą.
Praktikuojančio asmens audito įmonės kokybės kontrolės principai ir procedūros
A123. Praktikuojančio asmens vidinis ekspertas gali būti jo partneris arba darbuotojas, laikinas
praktikuojančio asmens audito įmonės darbuotojas, todėl jam taikoma tokios audito įmonės kokybės
kontrolės politika ir procedūros, kurias reglamentuoja 1-asis TKKS ar kiti profesiniai reikalavimai
arba įstatyme ar teisės akte nustatyti reikalavimai, kurie yra ne mažiau griežti nei 1-asis TKKS. Arba
praktikuojančio asmens ekspertas gali būti partneris arba darbuotojas, laikinas tinklo įmonės
darbuotojas, kuriam taikoma tokia pati kaip ir praktikuojančio asmens audito įmonei kokybės
kontrolės politika ir procedūros. Praktikuojančio asmens išorės ekspertas nėra užduoties grupės
narys, todėl jam netaikoma 1-ajame TKKS nurodyta kokybės kontrolės politika ir procedūros.
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A124. Užduoties grupė gali pasitikėti audito įmonės kokybės kontrolės sistema, jeigu audito įmonės ar kitų
šalių pateiktoje informacijoje nenurodyta kitaip. Esant skirtingoms aplinkybėms tokio pasitikėjimo
mastas keisis ir jis gali turėti įtakos praktikuojančio asmens procedūrų pobūdžiui, atlikimo laikui ir
apimčiai atsižvelgiant į šiuos dalykus:


kompetenciją ir gebėjimus vykdant įdarbinimo procesą ir įgyvendinant mokymo programas;



praktikuojančio asmens atliekamą jo eksperto objektyvumo vertinimą. Vidiniai praktikuojančio
asmens ekspertai privalo laikytis etikos reikalavimų, įskaitant nepriklausomumui keliamus
reikalavimus;



praktikuojančio asmens atliekamą jo eksperto darbo tinkamumo vertinimą. Pavyzdžiui,
dalyvaudami audito įmonės vykdomose mokymo programose praktikuojančio asmens vidiniai
ekspertai gali suprasti, kaip jų patirtis yra susijusi su įrodymų gavimo procesu. Pasitikėjimas
tokiais mokymo ar kitais audito įmonėje vykdomais procesais, pvz., praktikuojančio asmens
darbo apimties nustatymo tvarka, gali turėti įtakos praktikuojančio asmens procedūrų, kurias
atlikdamas jis siekia įvertinti savo eksperto darbo tinkamumą, pobūdžiui, atlikimo laikui ir
apimčiai;



griežtų priežiūros ir teisinių reikalavimų laikymąsi vykdant stebėsenos procesą;



sutartį su praktikuojančio asmens ekspertu.
Dėl tokio pasitikėjimo nesumažėja praktikuojančio asmens atsakomybė už šio TUUS
reikalavimų laikymąsi.

Praktikuojančio asmens eksperto kompetencija, gebėjimai ir objektyvumas (žr. 52 dalies a punktą)
A125. Informaciją apie praktikuojančio asmens eksperto kompetenciją, gebėjimus ir objektyvumą galima
gauti iš įvairių tokių šaltinių kaip:


asmeninė patirtis, įgyta ankstesniame darbe, kurį atliko toks ekspertas;



pasitarimai su tokiu ekspertu;



pasitarimai su kitais praktikuojančiais asmenimis ar kitais asmenimis, kurie yra susipažinę su
jo darbu;



žinios apie tokio eksperto kvalifikaciją, narystę profesinėje ar pramonės asociacijoje, darbo
licencija ir kitos išorinio pripažinimo formos;



tokio eksperto paskelbti darbai arba išleistos knygos;



audito įmonės kokybės kontrolės politika ir procedūros (taip pat žr. A123–A124 dalis).

A126. Nors iš įvairius užtikrinimo užduoties darbus atliekančio praktikuojančio asmens eksperto
nereikalaujama tokio patyrimo kaip iš praktikuojančio asmens, praktikuojančio asmens ekspertas,
kurio darbas naudojamas, turėtų pakankamai gerai suprasti susijusius TUUS, kad galėtų susieti jam
priskirtą darbą su užduoties tikslais.
A127. Grėsmių nepriklausomumui reikšmingumo ir to, ar būtinos apsaugos priemonės, įvertinimas gali
priklausyti nuo praktikuojančio asmens eksperto vaidmens ir jo darbo svarbos užduoties
aplinkybėmis. Esant kai kurioms aplinkybėms apsaugos priemonės gali nesumažinti grėsmių iki
priimtino lygio, pavyzdžiui, jeigu pasiūlytas praktikuojančio asmens ekspertas yra asmuo, kuris daug
prisidėjo prie dalyko informacijos parengimo.
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A128. Vertinant praktikuojančio asmens išorinio eksperto objektyvumą reikėtų:


pateikti paklausimą atitinkamai šaliai (-ims) apie žinomus jos interesus ar ryšius su išoriniu
praktikuojančio asmens ekspertu, kurie gali turėti įtakos tokio eksperto objektyvumui;



aptarti su tokiu ekspertu taikomas apsaugos priemones, įskaitant tokiam ekspertui taikomus
profesinius reikalavimus, ir įvertinti, ar tokių apsaugos priemonių pakaks grėsmėms sumažinti
iki priimtino lygio. Interesai ir ryšiai, kuriuos reikėtų aptarti su praktikuojančio asmens
ekspertu, apima:
ο

finansinius interesus;

ο

verslo ir asmeninius ryšius;

ο

eksperto, taip pat ir organizacijos, jeigu išorinis ekspertas yra organizacija, teikiamas
paslaugas.

Tam tikrais atvejais praktikuojantis asmuo turėtų gauti rašytinį pareiškimą iš savo išorinio
eksperto dėl jam žinomų interesų ir ryšių su atitinkama šalimi (-imis).
Praktikuojančio asmens eksperto kompetencijos sferos supratimas (žr. 52 dalies b punktą)
A129. Jeigu praktikuojantis asmuo pakankamai išmano savo eksperto kompetencijos sferą, jis gali:
a)

susitarti su savo ekspertu dėl jo darbo pobūdžio, apimties ir tikslų, tinkamų praktikuojančio
asmens tikslams pasiekti;

b)

įvertinti tokio darbo tinkamumą praktikuojančio asmens tikslams pasiekti.

A130. Praktikuojantis asmuo turėtų suprasti šiuos eksperto sferos aspektus:


ar tokio eksperto sfera apima jo specializacijos sritis, kurios susijusios su užduotimi;



ar taikomi profesiniai ar kiti standartai bei įstatyme ar teisės akte nustatyti reikalavimai;



kokias prielaidas, metodus ir, prireikus, modelius taiko praktikuojančio asmens ekspertas, ir
ar jie yra visuotinai pripažinti tokio eksperto sferoje ir yra tinkami taikyti užduoties
aplinkybėmis;



praktikuojančio asmens eksperto naudojamų vidinių ir išorinių duomenų arba informacijos
pobūdis.

Susitarimas su praktikuojančio asmens ekspertu (žr. 52 dalies c punktą)
A131. Praktikuojantis asmuo turėtų į sutartį su ekspertu įtraukti tokius dalykus:
a)

atitinkamus praktikuojančio asmens ir tokio eksperto vaidmenis ir atsakomybę;

b)

praktikuojančio asmens ir eksperto vykdomo abipusio informavimo pobūdį, laiką ir apimtį,
įskaitant eksperto teikiamos ataskaitos formą; ir

c)

būtinybę praktikuojančio asmens ekspertui laikytis konfidencialumo reikalavimų.
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A132. A124 dalyje nurodyti dalykai gali turėti įtakos susitarimo tarp praktikuojančio asmens ir
praktikuojančio asmens eksperto detalumo ir formalumo lygiui, įskaitant tai, ar būtina parengti
rašytinį susitarimą. Susitarimas tarp praktikuojančio asmens ir praktikuojančio asmens išorinio
eksperto visada rengiamas sutarties dėl užduoties forma.
Praktikuojančio asmens eksperto darbo tinkamumo vertinimas (žr. 52 dalies d punktą)
A133. Norint įvertinti, ar praktikuojančio asmens eksperto darbas bus tinkamas praktikuojančio asmens
tikslams pasiekti, reikėtų atsižvelgti į šiuos dalykus:
a)

tokio eksperto pastebėjimų ir išvadų svarbą, pagrįstumą ir suderinamumą su kitais įrodymais;

b)

reikšmingų prielaidų ir metodų, jeigu jais toks ekspertas turi remtis atlikdamas darbą, svarbą ir
pagrįstumą atsižvelgiant į aplinkybes;

c)

pradinių duomenų, kuriuos ekspertas turi naudoti darbe ir kurie yra reikšmingi jo darbui,
svarbą, išsamumą ir tikslumą.

A134. Jeigu praktikuojantis asmuo nustato, kad praktikuojančio asmens
praktikuojančio asmens tikslams pasiekti, jis gali rinktis tokias galimybes:

darbas

netinkamas

a)

susitarti su tokiu ekspertu dėl tolesnio jo atliekamo darbo pobūdžio ir apimties; arba

b)

atlikti papildomas procedūras, kurios būtinos atsižvelgiant į aplinkybes.

Darbas, kurį atlieka kitas praktikuojantis asmuo, atsakingosios šalies ar (į)vertintojo ekspertas arba vidaus
auditorius (žr. 53–55 dalis)
A135. Nors A120–A134 dalys skirtos tiems atvejams, kai naudojamas praktikuojančio asmens eksperto
darbas, jos taip pat gali būti naudingomis gairėmis naudojant kito praktikuojančio asmens,
atsakingosios šalies ar (į)vertintojo eksperto arba vidaus auditoriaus darbą.
Rašytiniai pareiškimai (žr. 56 dalį)
A136. Gavus rašytinius žodinių pareiškimų patvirtinimus galima sumažinti nesusipratimų tarp
praktikuojančio asmens ir atitinkamos šalies (-ių) atsiradimo tikimybę. Asmuo (asmenys), iš kurio
praktikuojantis asmuo prašo rašytinio pareiškimo, paprastai yra vienas iš vyresniosios vadovybės
narių arba už valdymą atsakingų asmenų, priklausančių, pavyzdžiui, atitinkamos šalies (-ių)
vadovavimo ar valdymo struktūrai, kuri gali skirtis atsižvelgiant į jurisdikciją ir įmonę ir kuriai įtakos
gali turėti skirtingas kultūrinis ir teisinis pagrindas, dydis ir nuosavybės tipas.
A137. Kituose prašomuose rašytiniuose pareiškimuose gali būti pateikta tokia informacija:


ar atitinkama šalis (-ys) tiki, kad neištaisytų iškraipymų poveikis atskirai arba kartu yra
nereikšmingas dalyko informacijai. Tokios informacijos santrauka paprastai įtraukiama į
rašytinį pareiškimą arba pridedama kaip priedas;



reikšmingos prielaidos, kuriomis buvo remiamasi atliekant svarbius vertinimus, yra pagrįstos;
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atitinkama šalis (-ys) informavo praktikuojantį asmenį apie visus užduočiai svarbius vidaus
kontrolės trūkumus, kurie nėra aiškiai nesvarbūs ir nesukeliantys pasekmių ir apie kuriuos
atitinkama šalis (-ys) žino; ir



jeigu atsakingoji šalis ir (į)vertintojas skiriasi, tokia atsakinga šalis prisiima atsakomybę už
pagrindinį dalyką.

A138. Atsakingosios šalies (-ių) pareiškimai negali pakeisti kitų įrodymų, kurie, praktikuojančio asmens
pagrįstu įsitikinimu, bus gauti. Nors rašytiniuose pareiškimuose pateikiami būtini įrodymai, vien tik iš
jų negalima gauti pakankamai tinkamų įrodymų apie juose nurodomus dalykus. Be to, faktas, kad
praktikuojantis asmuo gavo patikimus rašytinius pareiškimus, neturi įtakos kitų praktikuojančio
asmens gautų įrodymų pobūdžiui ir apimčiai.
Reikalaujami rašytiniai pareiškimai nepateikti arba nepatikimi (žr. 60 dalį)
A139. Aplinkybės, kurioms esant praktikuojantis asmuo gali negauti reikalaujamų rašytinių pareiškimų,
pavyzdžiai:


atsakingoji šalis pasamdo trečiuosius asmens atlikti atitinkamą (į)vertinimą, vėliau įpareigoja
praktikuojantį asmenį atlikti užtikrinimo užduotį dėl gautos dalyko informacijos. Kai kuriais
tokiais atvejais, pavyzdžiui, kai atsakingoji šalis palaiko nuolatinius ryšius su (į)vertintoju, ji
gali prašyti tokio (į)vertintojo parengti reikalaujamus rašytinius pareiškimus arba gali pati
pateikti tokius pareiškimus, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių tą daryti, tačiau kitais atvejais gali
būti neįmanoma to padaryti;



numatomas vartotojas įpareigoja praktikuojantį asmenį atlikti užtikrinimo užduotį dėl viešai
skelbiamos informacijos, tačiau su atsakingąja šalimi jo nesieja tokie ryšiai, kurių reiktų
užtikrinti, kad šalis atsakys į praktikuojančio asmens reikalavimą pateikti rašytinį pareiškimą;



užtikrinimo užduotis atliekama ne taip, kaip to pageidauja (į)vertintojas. Taip gali būti tais
atvejais, kai, pavyzdžiui, užduotis atliekama pagal teismo sprendimą arba įstatymų
leidžiamasis organas ar kita kompetentinga institucija reikalauja, kad praktikuojantis asmuo
atliktų konkrečią užduotį.
Šiomis ar panašiomis aplinkybėmis praktikuojantis asmuo gali negauti įrodymų, kurių jam reikia
išvadoms pagrįsti. Tokiu atveju taikoma 66 šio TUUS dalis.

Pobalansiniai įvykiai (žr. 61 dalį)
A140. Atliekant kai kurias užtikrinimo užduotis dėl pagrindinio dalyko pobūdžio nereikia atsižvelgti į
pobalansinius įvykius. Pavyzdžiui, kai atliekant užduotį reikia pateikti išvadą apie statistinių ataskaitų
tikslumą konkrečiu momentu, įvykiai, kurie įvyksta nuo to konkretaus momento iki užtikrinimo
ataskaitos datos, gali neturėti jokios įtakos išvadai arba jie turi būti atskleisti statistinėje ataskaitoje
arba užtikrinimo ataskaitoje.
A141. 61 dalyje nurodyta, kad praktikuojantis asmuo neprivalo atlikti jokių procedūrų su dalyko informacija
po savo ataskaitos išleidimo datos Tačiau, jeigu po praktikuojančio asmens ataskaitos datos jis
sužino apie faktą, dėl kurio, jeigu apie jį praktikuojantis asmuo būtų žinojęs savo ataskaitos išleidimo
datą, jis būtų priverstas pakeisti ataskaitą, praktikuojantis asmuo privalo aptarti dalyką su atitinkama
šalimi (-imis) arba imtis tam tikromis aplinkybėmis tinkamų veiksmų.
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Kita informacija (žr. 62 dalį)
A142. Jeigu praktikuojantis asmuo nustato reikšmingą nesuderinamumą arba sužino apie reikšmingą fakto
iškraipymą, jis turėtų imtis papildomų veiksmų, pavyzdžiui:


prašyti atitinkamos šalies (ių) pasikonsultuoti su kvalifikuota trečiąja šalimi, tokia kaip
atitinkamos šalies (-ių) teisės patarėjas;



gauti teisinį patarimą apie skirtingų veiksmų pasekmes;



informuoti trečiąsias šalis (pavyzdžiui, priežiūros instituciją);



nepateikti užtikrinimo ataskaitos;



atsisakyti vykdyti užduotį, jei toks atsisakymas yra leidžiamas pagal taikomą įstatymą ar
teisės aktą;



aprašyti reikšmingą nesuderinamumą užtikrinimo ataskaitoje.

Taikomų kriterijų apibūdinimas (žr. 63 dalį)
A143. Remdamiesi taikomų kriterijų apibūdinimu numatomi vartotojai sužino apie tvarką, pagal kurią
parengta dalyko informacija. Toks apibūdinimas taip pat labai svarbus, jeigu įvairūs kriterijai nurodo
labai skirtingus konkrečių dalykų vertinimo dalyko informacijoje būdus.
A144. Apibūdinimas, kad dalyko informacija parengta pagal konkrečius taikomus kriterijus, yra tinkamas tik
tais atvejais, kai dalyko informacija atitinka visus susijusius tokių taikomų ir veiksmingų kriterijų
reikalavimus.
A145. Jeigu taikomų kriterijų apibūdinimas formuluojamas vartojant netikslią apibrėžiamąją arba
apribojamąją kalbą (pavyzdžiui, „dalyko informacija iš esmės atitinka XYZ reikalavimus“), jis yra
netinkamas, nes gali klaidinti dalyko informacijos vartotojus.
Užtikrinimo išvados formulavimas
Įrodymų pakankamumas ir tinkamumas (žr. 12 dalies i punktą ir 64 dalį)
A146. Įrodymai yra būtini praktikuojančio asmens išvadai ir užtikrinimo ataskaitai pagrįsti. Jie yra
kaupiamojo pobūdžio ir daugiausia gaunami užduoties metu atliekant procedūras. Tačiau jie gali
apimti informaciją, gautą iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, ankstesnių užduočių (jeigu praktikuojantis
asmuo nustatė, ar pokyčiai įvyko per laikotarpį nuo ankstesnės užduoties atlikimo ir ar jie svarbūs
dabartinei užduočiai) arba audito įmonės kokybės kontrolės procedūrų dėl santykių su klientais
prisiėmimo ar tęsimo. Įrodymai gali būti gauti iš šaltinių, kurie priklauso arba nepriklauso atitinkamai
šaliai (-ims). Taip pat informaciją, kuri gali būti naudojama kaip įrodymas, gali parengti atitinkamai
šaliai (-ims) dirbantis arba jos įpareigotas ekspertas. Įrodymai apima informaciją, kuri pagrindžia ir
patvirtina dalyko informacijos aspektus ir informaciją, kuri paneigia dalyko informacijos aspektus. Be
to, kai kuriais atvejais praktikuojantis asmuo gali naudoti faktą, kad neturi informacijos (pavyzdžiui,
kai atitinkama šalis (-ys) atsisako pateikti reikalaujamus pareiškimus), kaip įrodymą.
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Didžiausią praktikuojančio asmens užtikrinimo išvadų formavimo darbo dalį sudaro įrodymų gavimas
ir vertinimas.
A147. Įrodymų pakankamumas ir tinkamumas yra tarpusavyje susiję. Pakankamumas yra įrodymų
kiekybinė charakteristika. 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.
A148. Įrodymų tinkamumas yra įrodymų kokybinė savybė, t. y. jų svarba ir patikimumas, siekiant pagrįsti
praktikuojančio asmens išvadą. 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
atitinkamai šaliai (-ims) nepriklausančių 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:


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.

A149. Paprastai praktikuojantis asmuo gauna daugiau užtikrinimo naudodamas iš skirtingų šaltinių gautus
ar skirtingo pobūdžio įrodymus, kurie sutampa, nei atskirai nagrinėdamas įrodymus. Jeigu jis gauna
įrodymų iš skirtingų šaltinių ar naudoja skirtingo pobūdžio įrodymus, tai gali rodyti, kad atskirai
nagrinėjami įrodymai yra nepatikimi. Pavyzdžiui, patvirtinęs informaciją, gautą iš šaltinių, kurie
nepriklauso nuo atitinkamos šalies (-ių), praktikuojantis asmuo gali padidinti užtikrinimą, kurį jis
gauna iš atitinkamos šalies (-ių) pareiškimų. Atvirkščiai, kai iš vieno šaltinio gauti įrodymai neatitinka
kito šaltinio įrodymų, praktikuojantis asmuo nustato, kokių papildomų procedūrų reikia šiems
neatitikimams spręsti.
A150. 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.
A151. Siekiant nustatyti, ar buvo gauta pakankamai tinkamų įrodymų, skirtų praktikuojančio asmens
išvadai pagrįsti, būtina priimti profesinį sprendimą.
A152. Kai kuriais atvejais praktikuojantis asmuo negali gauti pakankamų ar tinkamų įrodymų, kurių tikėjosi
gauti atlikdamas suplanuotas procedūras. Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo turi nuspręsti, ar
atliekant procedūras gauti įrodymai yra nepakankami ir netinkami išvadai dėl dalyko informacijos
suformuoti.
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Praktikuojantis asmuo gali:


išplėsti atlikt darbą; arba



atlikti kitas procedūras, kurios, praktikuojančio asmens manymu, būtinos konkrečiomis
aplinkybėmis.

Jeigu nė vieno minėto darbo neįmanoma atlikti konkrečiomis aplinkybėmis, praktikuojantis asmuo
negalės gauti pakankamai tinkamų įrodymų, būtinų suformuoti išvadą. Tokia situacija gali susidaryti
net ir tais atvejais, kai praktikuojantis asmuo nesužino apie dalyką (-us), kuris verčia jį manyti, kad
dalyko informacija gali būti reikšmingai iškraipyta, kaip tai nurodyta 49R dalyje.
Įrodymų pakankamumo ir tinkamumo vertinimas (65 dalis)
A153. Užtikrinimo užduotis yra kaupiamasis ir kartotinis procesas. Praktikuojantis asmuo, vykdydamas
suplanuotas procedūras, gali gauti įrodymų, dėl kurių jis turėtų keisti suplanuotų procedūrų pobūdį,
atlikimo laiką ir apimtį. Praktikuojančio asmens dėmesį gali patraukti informacija, kuri labai skiriasi
informacijos, kurią jis tikėjosi gauti ir kuria remdamasis jis atliko planuotas procedūros. Pavyzdžiui:


dėl nustatytų iškraipymų masto praktikuojantis asmuo gali pakeisti savo profesinį sprendimą
dėl konkretaus informacijos šaltinio patikimumo;



praktikuojantis asmuo gali sužinoti apie tai, kad atitinkamoje informacijoje yra neatitikimų ar
nesuderinamumų, arba jam gali trūkti įrodymų;



jeigu analitinės procedūros buvo atliktos užduoties pabaigoje, jų rezultatas gali atskleisti
anksčiau nenustatytą reikšmingą iškraipymą.

Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo turėtų iš naujo įvertinti suplanuotas procedūras.
A154. Praktikuojančio asmens profesiniam sprendimui dėl to, kokie įrodymai gali būti laikomi pakankamais
ir tinkamais, įtakos turi šie veiksniai:


galimo iškraipymo reikšmingumas ir tikimybė, kad jis atskirai arba kartu su kitais galimais
iškraipymais gali turėti reikšmingos įtakos dalyko informacijai;



atitinkamos šalies (-ių) atsakymų veiksmingumas reaguojat į žinomą reikšmingo iškraipymo
riziką;



per kitas užtikrinimo užduotis įgyta patirtis dėl panašių galimų iškraipymų;



atliktų procedūrų rezultatas ir tai, ar jas atliekant buvo nustatyti konkretūs iškraipymai;



turimos informacijos šaltinis ir patikimumas;



įrodymų įtikinamumas;



atitinkamos šalies (-ių) ir jos aplinkos supratimas.
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Apimties apribojimai (žr. 26 ir 66 dalis)
A155. Apimtis gali būti ribojama dėl:
a)

aplinkybių, kurių atitinkama šalis (-ys) nekontroliuoja. Pavyzdžiui, dokumentai, kuriuos,
praktikuojančio asmens nuomone, būtina patikrinti, buvo atsitiktinai sunaikinti;

b)

aplinkybės, susijusios su praktikuojančio asmens darbo pobūdžiu ar atlikimo laiku.
Pavyzdžiui, fizinis procesas, kurį, praktikuojančio asmens nuomone, būtina stebėti, įvyko
prieš prasidedant praktikuojančio asmens užduočiai; arba

c)

atsakingosios šalies, (į)vertintojo arba užduoties šalies praktikuojančiam asmeniui nustatyti
apribojimai, dėl kurių jis, pavyzdžiui, negali atlikti procedūros, kurią, jo nuomone, būtina atlikti
konkrečiomis aplinkybėmis. Tokios rūšies apribojimai gali kitaip paveikti užduotį, pavyzdžiui,
praktikuojančio asmens svarstymus dėl užduoties rizikos ir užduoties prisiėmimo bei tęsimo.

A156. Jeigu praktikuojantis asmuo negali atlikti konkrečių procedūrų, tačiau gali gauti pakankamai tinkamų
įrodymų atlikdamas kitas procedūras, užduoties apimtis nelaikoma apribota.
A157. Per riboto užtikrinimo užduotį atliekamos procedūros pagal savo pobūdį yra ribotos palyginti su
procedūromis, kurias būtina atlikti per pakankamo užtikrinimo užduotis. Apribojimus, kurie žinomi
prieš prisiimant riboto užtikrinimo užduotis, būtina apsvarstyti, siekiant nustatyti, ar išankstinės
užtikrinimo užduoties sąlygos yra įvykdytos, ypač, ar užduočiai būdingas požymis, kuris rodo, kad ją
atliekant bus suteikta prieiga prie įrodymų (žr. 24 dalies b punkto iv papunktį), ir ar yra pagrįsta
priežastis jai atlikti (žr. 24 dalies b punkto iv papunktį). Jeigu atitinkama šalis (-ys) nustato papildomų
apribojimų po riboto užtikrinimo užduoties prisiėmimo, reikėtų atsisakyti atlikti užduotį, jeigu
leidžiama pagal taikomą įstatymą ar teisės aktą.
Užtikrinimo ataskaitos rengimas
Užtikrinimo ataskaitos forma (žr. 67–68 dalis)
A158. Žodžiu ar kitais būdais išreikštos išvados gali būti netinkamai suprastos, jeigu jos nebus pagrįstos
rašytine ataskaita. Todėl praktikuojantis asmuo neteikia išvadų žodžiu ar naudodamas simbolinę
išraišką, jeigu tokios išvados nėra pagrįstos rašytine užtikrinimo ataskaita, kurią lengvai galima gauti
neatsižvelgiant į tai, ar išvados buvo pateiktos žodžiu ar naudojant simbolinę išraišką. Pavyzdžiui,
simboline išraiška gali būti nuoroda į internete pateiktą rašytinę užtikrinimo ataskaitą.
A159. Pagal šį TUUS nereikalaujama visas užtikrinimo ataskaitas rengti pagal standartinį išvados formatą.
Jame nurodyti pagrindiniai elementai, kurie privalo būti užtikrinimo ataskaitoje. Užtikrinimo ataskaitos
turi būti rengiamos atsižvelgiant į konkrečias užduoties aplinkybes. Siekdamas, kad užtikrinimo
ataskaitos būtų aiškesnės ir lengviau skaitomos, praktikuojantis asmuo gali naudoti antraštes, dalių
numeraciją, spausdinimo, pavyzdžiui, paryškinti tekstą, ar kitas priemones.
A160. 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 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.
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Praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad reikėtų įvertinti tokios informacijos svarbą numatomų
vartotojų informacijos poreikiams patenkinti. Kaip nurodyta 68 dalyje, papildoma informacija turi būti
aiškiai atskiriama nuo praktikuojančio asmens išvados ir formuluojama taip, kad būtų aišku, jog ji
neskirta dėmesiui atitraukti nuo tokios išvados.
Užtikrinimo ataskaitos turinys
Antraštė (žr. 69 dalies a punktą)
A161. Pagal tinkamai suformuluotą antraštę galima sužinoti apie užtikrinimo ataskaitos pobūdį ir atskirti ją
nuo kitų išleistų ataskaitų, pvz., tų, kurie nesilaiko tokių pačių reikalavimų kaip praktikuojantis
asmuo.
Adresatas (žr. 69 dalies b punktą)
A162. Adresatas – tai šalis ar šalys, kurioms skirta užtikrinimo ataskaita. Paprastai užtikrinimo ataskaita
skiriama užduoties šaliai, tačiau kartais gali būti kitų numatomų vartotojų.
Dalyko informacija ir pagrindinis dalykas (žr. 69 dalies c punktą)
A163. Dalyko informacijoje, jos ir, prireikus, pagrindinio dalyko apibūdinime gali būti pateikti tokie dalykai:


konkretus laikas ar laikotarpis, su kuriuo susijęs pagrindinio dalyko (į)vertinimas;



prireikus, atsakingosios šalies ar jos komponento, su kuriuo susijęs pagrindinis dalykas,
pavadinimas;



pagrindinio dalyko ar dalyko informacijos savybių, apie kurias numanomi vartotojai turėtų
žinoti, paaiškinimas, kokią įtaką tokios savybės turi pagrindinio dalyko (į)vertinimo pagal
taikomus kriterijus tikslumui arba turimų įrodymų įtikinamumui. Pavyzdžiui:
ο

ar dalyko informacija yra daugiau kokybinė ar kiekybinė, objektyvi ar subjektyvi, istorinė
ar perspektyvinė;

ο

pagrindinio dalyko ar kitų užduoties aplinkybių pasikeitimai, kurie turi įtakos vieno
laikotarpio dalyko informacijos palyginamumui su kito laikotarpio dalyko informacija.

Taikomi kriterijai (žr. 69 dalies d punktą)
A164. Užtikrinimo ataskaitoje nurodomi taikomi kriterijai, pagal kuriuos (į)vertinamas pagrindinis dalykas,
kad numatomi vartotojai galėtų suprasti, kuo pagrįsta praktikuojančio asmens išvada. Užtikrinimo
ataskaitoje galima pateikti taikomus kriterijus arba nuorodą į juos, jeigu jie pateikti dalyko
informacijoje arba jeigu juos galima gauti iš lengvai prieinamo šaltinio. Tokiomis aplinkybėmis
reikėtų atskleisti:


taikomų kriterijų šaltinį ir tai, ar jie nurodyti įstatyme ar teisės akte, arba juos parengė
įgaliotos ir pripažintos ekspertų organizacijos, kurios taiko skaidrias ir tinkamas procedūras, t.
y. ar šie kriterijai nustatyti atsižvelgiant į pagrindinį dalyką (jeigu ne, būtina pateikti
paaiškinimą, kodėl jie laikomi tinkamais);
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taikyti (į)vertinimo metodai, jeigu pagal taikomus kriterijus galima pasirinkti įvairius metodus;



bet kokius reikšmingus aiškinimus dėl užduoties aplinkybėmis taikomų kriterijų pasirinkimo;



ar pasikeitė taikyti (į)vertinimo metodai.

Būdingi apribojimai (žr. 69 dalies e punktą)
A165. Nors vienais atvejais yra tikėtina, kad numatomi užtikrinimo ataskaitos vartotojai gerai supras
būdingus apribojimus, kitais atvejais reikėtų užtikrinimo ataskaitoje pateikti aiškią nuorodą į juos.
Pavyzdžiui, užtikrinimo ataskaitoje, susijusioje su vidaus kontrolės efektyvumu, reikėtų nurodyti, kad
ankstesni efektyvumo vertinimai netinkami būsimiems laikotarpiams dėl rizikos, kad pasikeitus
sąlygoms kontrolė gali būti netinkama arba kad politikos ir procedūrų laikymosi lygis gali būti
sumažėjęs.
Konkreti paskirtis (žr. 69 dalies f punktą)
A166. Kai kuriais atvejais taikomi kriterijai, pagal kuriuos (į)vertinamas pagrindinis dalykas, gali būti skirti
konkretiems tikslams pasiekti. Pavyzdžiui, priežiūros institucija gali reikalauti, kad tam tikros įmonės
taikytų konkrečius taikomus kriterijus, parengtus priežiūros tikslais. Siekdamas išvengti
nesusipratimo, praktikuojantis asmuo turėtų įspėti užtikrinimo ataskaitos skaitytojus apie tokį faktą ir
tai, kad dėl to dalyko informacija gali būti netinkama kitiems tikslams.
A167. Be 69 dalies f punkte reikalaujamo įspėjimo, praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad reikėtų
nurodyti, jog užtikrinimo ataskaita skirta tik konkretiems vartotojams. Atsižvelgiant į užduoties
aplinkybes, pavyzdžiui, konkrečios jurisdikcijos įstatymą ar teisės aktą, to galima pasiekti apribojus
užtikrinimo ataskaitos platinimą arba naudojimą. Nors taip galima būtų apriboti užtikinimo ataskaitos
naudojimą, faktas, kad nėra apribojimo, taikomo tam tikriems vartotojams ar tam tikriems tikslams,
nereiškia, kad praktikuojantis asmuo turi teisinių įsipareigojimų, susijusių su tokiais vartotojais ar
tikslais. Tai, ar jis turi teisinių įsipareigojimų, priklausys nuo kiekvieno konkretaus atvejo teisinių
aplinkybių ir susijusios jurisdikcijos.
Susijusi atsakomybė (žr. 69 dalies g punktą).
A168. Susijusi atsakomybė numatomiems vartotojams rodo, kad atsakingoji šalis atsako už pagrindinį
dalyką, kad (į)vertintojas atsako už pagrindinio dalyko (į)vertinimą pagal taikomus kriterijus ir kad
praktikuojantis asmuo privalo pareikšti nepriklausomą išvadą dėl dalyko informacijos.
Užduoties atlikimas pagal 3000-ąjį TUUS (persvarstytą) ir konkretų dalyką nagrinėjantį TUUS (žr. 69
dalies h punktą)
A169. Jeigu konkretų dalyką nagrinėjantis TUUS taikomas tik dalyko informacijos daliai, reikėtų cituoti tiek
konkretų dalyką nagrinėjantį TUUS, tiek ir šį TUUS.
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A170. Ataskaitoje vartojama netiksli apibrėžiamoji arba apribojamoji kalba (pvz., „užduotis buvo atlikta
laikantis 3000-ojo TUUS“) gali klaidinti užtikrinimo ataskaitos vartotojus.
Užduoties kokybės kontrolei keliami reikalavimai (žr. 69 dalies i punktą)
A171. Toliau pateikta formuluotė turi būti vartojama užtikrinimo ataskaitoje aprašant kokybės kontrolei
keliamus reikalavimus:
Audito įmonė taiko 1-ąjį tarptautinį kokybės kontrolės standartą ir atitinkamai įgyvendina
visapusišką kokybės kontrolės sistemą, įskaitant dokumentuotą politiką ir procedūras dėl
etikos reikalavimų, profesinių standartų ir taikomame įstatyme arba teisės akte nustatytų
reikalavimų laikymosi.

Nepriklausomumo ir kitų etikos reikalavimų laikymasis (žr. 69 dalies j punktą)
A172. Toliau pateikta formuluotė turi būti vartojama užtikrinimo ataskaitoje nurodant, kad laikomasi etikos
reikalavimų:
Laikėmės nepriklausomumo ir kitų etikos reikalavimų, kurie nurodyti Tarptautinių
buhalterių etikos standartų valdybos išleistame „Buhalterių profesionalų etikos
kodekse“, pagrįstame pagrindiniais sąžiningumo, objektyvumo, profesinės
kompetencijos, atidumo, konfidencialumo ir profesionalaus elgesio principais.
Atlikto darbo santrauka (žr. A6 dalį ir 69 dalies k punktą)
A173. Atlikto darbo santrauka gali būti naudinga numatomiems vartotojams, kad jie galėtų geriau suprasti
praktikuojančio asmens išvadą. Teoriškai, atliekant daugelį užtikrinimo užduočių galima taikyti
begalybę procedūrų. Tačiau realybėje yra sudėtinga tai aiškiai ir suprantamai perduoti. Rengdami
tokią santrauką praktikuojantys asmenys galėtų remtis patikimais Tarptautinės audito ir užtikrinimo
standartų valdybos išleistais nutarimais.
A174. Atliktą darbą galima išsamiau aprašyti santraukoje, jeigu nėra konkretaus TUUS, kuriame būtų
pateiktos gairės dėl konkrečiam pagrindiniam dalykui taikomų procedūrų. Į santrauką reikėtų įtraukti
pareiškimą, kad atliktas darbas apima taikomų kriterijų tinkamumo įvertinimą.
A175. Atliekant riboto užtikrinimo užduotį atlikto darbo santrauka paprastai būna išsamesnė nei
pakankamo užtikrinimo užduoties santrauka, be to, joje nurodomi procedūrų pobūdžio, laiko ir
apimties apribojimai. Taip yra todėl, kad atliktų procedūrų pobūdžio, laiko ir apimties aprašymas yra
būtinas suprasti išvadą, kuri suformuluojama taip, kad pagal ją būtų aišku, ar remdamasis atliktomis
procedūromis ir gautais įrodymais praktikuojantis asmuo pastebėjo dalyką (-us), kuris jį verčia
manyti, kad dalyko informacija yra reikšmingai iškraipyta. Taip pat atlikto darbo santraukoje reikėtų
nurodyti, kad nebuvo atliktos tam tikros procedūros, kurios paprastai turėtų būti atliekamos per
pakankamo užtikrinimo užduotį. Tačiau ne visada įmanoma nurodyti visas tokias procedūras, nes
reikiamas praktikuojančio asmens supratimas ir užduoties rizikos svarstymas yra ne toks išsamus,
kaip atliekant pakankamo užtikrinimo užduotį.
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A176. Veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti nustatant atlikto darbo santraukos išsamumo lygį, gali būti:


įmonei būdingos aplinkybės (pvz., kitoks įmonės veiklos pobūdis palyginti su sektoriui, kurioje
įmonė veikia, įprasta veikla);



specifinės užduoties sąlygos, kurios turi įtakos atliktų procedūrų pobūdžiui ir apimčiai;



numatomų vartotojų lūkesčiai dėl ataskaitoje pateiktos informacijos išsamumo lygio remiantis
praktika rinkoje arba taikomu įstatymu ar teisės aktu.

A177. Santrauka turi būti parašyta laikantis objektyvumo principo, kad numatomi vartotojai galėtų suprasti,
jog praktikuojančio asmens išvada pagrįsta atliktu darbu. Daugeliu atveju joje nepateikiamas
išsamus darbo planas, tačiau labai svarbu, kad santrauka nebūtų pernelyg glausta arba pernelyg
išsami ir pagražinta.
Praktikuojančio asmens išvada (žr. 12 dalies a punkto i papunkčio a dalį ir 69 dalies l punktą)
A178. 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
finansinių veiklos rezultatų prognozė visais reikšmingai atžvilgiais buvo parengta tinkamai
pagal XYZ kriterijus“; 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 rodiklius, visais reikšmingai atžvilgiai pareikšti teisingai“.

A179. Reikėtų informuoti numatomus vartotojus apie kontekstą, kuriame turi būti skaitoma praktikuojančio
asmens išvada, jeigu užtikrinimo ataskaitoje paaiškintos konkrečios pagrindinio dalyko savybės,
apie kurias numatomi vartotojai turėtų žinoti. Praktikuojančio asmens išvadoje gali būti naudojama,
pavyzdžiui, tokia frazė: „Išvada suformuota remiantis dalykais, nurodytais kitose šios
nepriklausomos užtikrinimo ataskaitos vietose.“
A180. Išvadų formuluočių, kurios tinkamos atliekant riboto užtikrinimo išvadas, pavyzdžiai:


jeigu pareiškiama dėl pagrindinio dalyko ir taikomų kriterijų: „Remdamiesi atliktomis
procedūromis ir gautais įrodymais nepastebėjome nieko, kas verstų manyti, kad [įmonė]
visais reikšmingais atžvilgiais nesilaikė XYZ įstatymo.“;



jeigu pareiškiama dėl dalyko informacijos ir taikomų kriterijų: „Remdamiesi atliktomis
procedūromis ir gautais įrodymais nesužinojome jokių atvejų, kada reikia reikšmingai pakeisti
pagrindinius veiklos rodiklius, kad jie atitiktų XYZ kriterijus.“;
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jeigu pareiškiama dėl atitinkamos šalies pareiškimų: „Remdamiesi atliktomis procedūromis ir
gautais įrodymais nepastebėjome nieko, kas verstų manyti, kad [atitinkamos šalies]
pareiškimai, jog [įmonė] laikėsi XYZ įstatymo, visais reikšmingais atžvilgiais nepareikšti
teisingai.“

A181. Aprašant pagrindinį dalyką gali būti naudojamas, pavyzdžiui, viena ar kelios toliau pateiktos
formuluotės:


atliekant atitikties patvirtinimo užduotis – „laikantis“ arba „pagal“;



atliekant užduotis, kai taikomuose kriterijuose aprašomas dalyko informacijos parengimo
procesas ar metodologija – „tinkamai parengta“;



atliekant užduotis, kai taikomi kriterijai apima teisingo pateikimo principus – „pateikta
teisingai“.

A182. Praktikuojančio asmens ataskaitą bus paprasčiau suprasti, jeigu joje bus nurodytos dalių, kuriose
pateikiamos modifikuotos išvados, antraštės ir dalykas (-ai), dėl kurio buvo modifikuojama išvada.
Tinkamos antraštės yra „Sąlyginė išvada“, „Neigiama išvada“, „Atsisakymas pareikšti išvadą“ arba
atitinkamai „Sąlyginės išvados pagrindas“ ar „Neigiamos išvados pagrindas“.
Praktikuojančio asmens parašas (žr. 69 dalies m punktą)
A183. Praktikuojančio asmens parašas – tai praktikuojančio asmens audito įmonės pavadinimas arba
atskiro praktikuojančio asmens vardas ir pavardė, arba abu – atsižvelgiant į tai, ko reikalaujama
pagal konkrečią jurisdikciją. Pagal kai kurias jurisdikcijas, be praktikuojančio asmens parašo gali
būti reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo savo ataskaitoje nurodytų savo profesinę kvalifikaciją
arba atitinkamos licencijas išduodančios institucijos, veikiančio pagal tokią jurisdikciją, suteiktą
pripažinimą.
Data (žr. 69 dalies n punktą)
A184. Užtikrinimo atskaitos data parodo numatomiems vartotojams, kad praktikuojantis asmuo vertino
įvykių, įvykusių iki ataskaitos datos, poveikį dalyko informacijai ir užtikrinimo ataskaitai.
Užtikrinimo ataskaitoje pateikiama nuoroda į praktikuojančio asmens eksperto darbą (žr. 70 dalį)
A185. Kartais pagal įstatymą ar teisės aktą gali būti reikalaujama, kad rengiant užtikrinimo ataskaitą būtų
remiamasi praktikuojančio asmens eksperto darbu, pavyzdžiui, siekiant skaidrumo viešajame
sektoriuje. Taip pat tokia praktika gali būti tinkama ir esant kitoms aplinkybėms, pavyzdžiui, siekiant
paaiškinti, kodėl praktikuojantis asmuo modifikavo išvadą, arba kai eksperto darbas yra
neatskiriama pastebėjimų, pateiktų ilgojoje ataskaitos formoje, dalis.
A186. Praktikuojantis asmuo prisiima visišką atsakomybę už pareikštą išvadą, kuri nesumažėja, net jeigu
jis naudoja praktikuojančio asmens eksperto darbą. Todėl, jeigu praktikuojantis asmuo užtikrinimo
ataskaitoje remiasi savo eksperto darbu, labai svarbu, kad tokios ataskaitos formuluotė neskatintų
manyti, jog praktikuojančio asmens atsakomybė už išvadas, pareikštas tokioje ataskaitoje, sumažėja
dėl tokio eksperto darbo naudojimo.
A187. Mažai tikėtina, kad ilgojoje užduoties ataskaitoje pateikus bendrą nuorodą, jog užduotį atliko
tinkamos kvalifikacijos darbuotojai, įskaitant dalyką išmanančius ekspertus ir užtikrinimo užduočių
specialistus, susidarys klaidinga nuomonė dėl sumažėjusios atsakomybės.
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Tačiau rengiant trumpos formos ataskaitas, kuriose galima pateikti mažiau kontekstinės
informacijos arba kuriose nurodomas praktikuojančio asmens eksperto vardas ir pavardė,
nesusipratimai yra labiau tikėtini. Todėl tokiais atvejais užtikrinimo ataskaitoje reikėtų pateikti
papildomą informaciją, kad nesusidarytų nuomonė, jog praktikuojančio asmens atsakomybė už
pareikštą išvadą yra mažesnė dėl eksperto įtraukimo darbą.
Nemodifikuotos ir modifikuotos išvados (žr. 74–77 dalis, priedą)
A188. Terminu „paplitusi“ apibūdinamas esamas arba galimas iškraipymų (jeigu jų yra), kurie nebuvo
nustatyti dėl negalėjimo surinkti pakankamai tinkamų įrodymų, poveikis dalyko informacijai.
Praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, paplitęs poveikis dalyko informacijai:
a)

neapsiriboja konkrečiais dalyko informacijos aspektais;

b)

jeigu apsiriboja – sudaro arba gali sudaryti didelę dalyko informacijos dalį; arba

a)

atsižvelgiant į atskleidžiamą informaciją, yra svarbus numanomiems vartotojams, kad jie
galėtų suprasti dalyko informaciją.

A189. Dalyko pobūdis ir praktikuojančio asmens sprendimas dėl esamo ar galima poveikio dalyko
informacijai paplitimo turi įtakos tam, kokios rūšies išvada bus pareikšta.
A190. Sąlyginės ir neigiamos išvados bei atsisakymo pareikšti išvadą pavyzdžiai:


sąlyginė išvada (pavyzdys, skirtas riboto užtikrinimo užduočiai, kai nustatomas reikšmingas
iškraipymas): „Remdamiesi atliktomis procedūromis ir gautais įrodymais, nepastebėjome
nieko, išskyrus „Sąlyginės išvados pagrindo“ pastraipoje aprašyto dalyko poveikį, kas verstų
mus manyti, kad [atitinkamos šalies] ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
neparodo, kad įmonė laikėsi XYZ įstatymo.“;



neigiama išvada (pavyzdys, taikomas pakankamo ir riboto užtikrinimo užduotims, kai
nustatomas reikšmingas ir paplitęs iškraipymas): „Remdamiesi mūsų ataskaitos „Neigiamos
išvados pagrindo“ pastraipoje aprašyto dalyko reikšmingumu, teigiame, kad [atitinkamos
šalies] ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais teisingai neparodo, kad įmonė laikėsi XYZ
įstatymo.“;



atsisakymas pareikšti išvadą (pavyzdys, taikomas pakankamo ir riboto užtikrinimo užduotims,
kurių apimties apribojimas yra reikšmingas ir paplitęs): „Dėl „Atsisakymo pareikšti išvadą
pagrindo“ pastraipoje aprašytų dalykų reikšmingumo negalėjome surinkti pakankamai
tinkamų įrodymų, kad galėtume suformuoti išvadą dėl [atitinkamos šalies] ataskaitos. Todėl
nepareiškiame išvados dėl šios ataskaitos.“

A191. Kartais (į)vertintojas gali nustatyti ir tinkamai nurodyti, kad dalyko informacija yra reikšmingai
iškraipyta. Pavyzdžiui, atlikdamas atitikties patvirtinimo užduotį, (į)vertintojas gali teisingai apibūdinti
nesilaikymo atvejus. Tokiu atveju, pagal 76 dalį praktikuojantis asmuo privalo atkreipti numatomų
vartotojų dėmesį į reikšmingo iškraipymo apibūdinimą pareikšdamas sąlyginę arba neigiamą išvadą.
Jis gali pareikšti nesąlyginę išvadą, tačiau joje turi akcentuoti dalyką pateikdamas papildomą
nuorodą į užtikrinimo ataskaitą.
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Kita pranešimo pareiga (žr. 78 dalį)
A192. Dalykai, apie kuriuos reikėtų informuoti atsakingąją šalį, (į)vertintoją, užduoties šalį ar kitus, yra
esama arba įtariama apgaulė ir šališkumas rengiant dalyko informaciją.
Dokumentavimas (žr. 79–83 dalis)
A193. Dokumentuodamas praktikuojantis asmuo turi pagrįsti visus reikšmingus dalykus, dėl kurių jis turi
priimti profesinį sprendimą, ir pateikti susijusias išvadas. Jeigu kyla sudėtingas klausimas – remtis
principais ar priimti profesinį sprendimą, savo žinias praktikuojantis asmuo gali pagrįsti
dokumentais, apimančiais svarbius faktus, apie kuriuos praktikuojantis asmuo sužinojo tuo metu,
kai buvo suformuota išvada.
A194. Nebūtina ir nepraktiška dokumentuoti kiekvieno per užduotį svarstyto dalyko ar priimto profesinio
sprendimo. Taip pat praktikuojantis asmuo neprivalo atskirai dokumentuoti (pavyzdžiui,
kontroliniame klausimyne) apie atitiktį tam tikriems dalykams, jeigu tokią atitiktį pagrindžia užduoties
byloje esantys dokumentai. Praktikuojantis asmuo neprivalo į užduoties bylą įtraukti nebereikalingų
darbo dokumentų juodraščių, užrašų su neišsamiais ar preliminariais pamastymais, ankstesnių
dokumentų, kuriose buvo taisomos tipografinės ar kitos rūšies klaidos, ir dokumentų kopijų.
A195. Siekdamas priimti profesinį sprendimą dėl dokumentų, kurie turės būti parengti ir saugomi, apimties,
praktikuojantis asmuo gali nuspręsti kitam praktikuojančiam asmeniui, kuris neturi ankstesnės
užduoties atlikimo patirties, pateikti atlikto darbo paaiškinimą ir priimtus pagrindinius sprendimus (o
ne išsamų užduoties aspektų išaiškinimą). Kitas praktikuojantis asmuo galės suprasti užduoties
detales tik tuomet, kai jas aptars su praktikuojančiu asmeniu, kuris rengė dokumentus.
A196. Dokumentuose gali būti įrašyta, pavyzdžiui, tokia informacija:


skiriamosios patikrintų konkrečių straipsnių ar dalykų savybės;



kas atliko užduoties darbą ir tokio darbo baigimo data;



kas peržiūrėjo atliktą užduotį, šios peržiūros data ir apimtis; ir



reikšmingų dalykų aptarimas su atitinkama šalimi (-imis) ir kitais, taip pat aptartų reikšmingų
dalykų pobūdis, kada ir su kuo jie aptarti.

A197. Dokumentuose gali būti įrašyta, pavyzdžiui, tokia informacija:


nustatytos problemos dėl atitinkamų etikos reikalavimų laikymosi ir kaip tokios problemos
buvo išspręstos;



išvados dėl nepriklausomumo reikalavimo, kuris taikomas užduočiai, vykdymo ir susiję
aptarimai, kuriais pagrindžiamos tokios išvados, su audito įmone;



padarytos išvados dėl santykių su klientu ir užtikrinimo užduočių prisiėmimo ir tęsimo;



pasitarimų, kurie vyko vykdant užduotį, pobūdis, apimtis ir padarytos išvados.
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Galutinės užduoties bylos sudarymas
A198. Pagal 1-ąjį TKKS (arba kitus profesinius reikalavimus arba įstatyme ar teisės akte nustatytus
reikalavimus, kurie yra ne mažiau griežti nei 1-asis TKKS) reikalaujama, kad audito įmonės įdiegtų
7
politiką ir procedūras, pagal kurias galima būtų laiku baigti sudaryti galutines užduoties bylas .
Tinkamas terminas, per kurį turi būti baigta rengti galutinė užduoties byla, paprastai būna ne vėliau
8
kaip 60 dienų po užduoties ataskaitos datos .
A199. Galutinės užduoties bylos sudarymas po užtikrinimo ataskaitos išleidimo datos – tai administracinis
procesas, per kurį nereikia atlikti naujų procedūrų ar pareikšti naujų išvadų. Tačiau sudarant
galutinę bylą galima atlikti dokumentų koregavimus, jeigu jie yra administracinio pobūdžio. Tokių
koregavimų pavyzdžiai:


ištrinti arba pašalinti nebereikalingus dokumentus;



surūšiuoti ir palyginti dokumentus bei pateikti juose kryžmines nuorodas;



pasirašyti užpildytus kontrolinius klausimynus, susijusius su bylos sudarymo procesu;



dokumentuoti įrodymus, kuriuos praktikuojantis asmuo gavo, aptarė ir suderino su
atitinkamais užduoties grupės nariais prieš užtikrinimo atskaitos išleidimo datą.

A200. Pagal 1-ąjį TKKS (arba nacionalinius reikalavimus, kurie yra ne mažiau griežti nei 1-asis TKKS)
9
reikalaujama, kad audito įmonės įdiegtų užduoties dokumentų saugojimo politiką ir procedūras .
Užtikrinimo užduočių dokumentų saugojimo laikotarpis paprastai būna ne trumpesnis nei penkeri
10
metai nuo užtikrinimo ataskaitos išleidimo datos.

7

1-ojo TKKS 45 dalis
1-ojo TKKS A54 dalis
9
1-ojo TKKS 47 dalis
10
1-ojo TKKS A61 dalis
8
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Priedas
(žr. 2, A8, A11, A16, A36–A38 dalis)

Vaidmenys ir atsakomybė
ATSAKOMYBĖ:

(Į)VERTINIMAS:

UŽTIKRINTI:

Atsakingoj
i šalis

(Į)vertintojas

Užduotie
s 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.
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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 tvarumo praktiką;



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 TUUS
principai, jeigu numatomu vartotoju yra tik atsakingoji šalis ir jeigu laikomasi visų kitų TUUS
reikalavimų. Tokiais atvejais praktikuojančio asmens ataskaitoje turi būti pateiktas pareiškimas, kad
ataskaitą gali naudoti tik atsakingoji šalis.
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