1220 TAAIS
220-ojo tarptautinio audito standarto (TAS) praktinis komentaras1
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS KONTROLĖ
(vertimas iš anglų kalbos)

INTOSAI Profesinių standartų komitetas
Finansinio audito pakomitetis – Sekretoriatas
Riksrevisionen (Švedijos nacionalinė audito institucija) • 114 90 Stokholmas • Švedija
Tel.:+46 5171 4000 • Fax:+46 5171 4111 • e-paštas: projectsecretariat@riksrevisionen.se

INTOSAI Generalinis sekretoriatas – RECHNUNGSHOF (Austrijos audito rūmai)
Dampfschiffstrasse 2 • A-1033 Vienna • Austria
Tel: +43 (1) 711 71 • Fax: +43 (1) 718 09 69 • e-paštas: intosai@rechnungshof.gv.at
http://www.intosai.org

1

Visi Praktiniai komentarai nagrinėjami kartu su 1000 TAAIS „Bendra įžanga į INTOSAI Finansinio audito gaires“.
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BENDROJI INFORMACIJA
Šis Praktinis komentaras yra papildomos gairės dėl 220-ojo TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės
kontrolė“. Jį reikia skaityti kartu su TAS. 220-asis TAS galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau
prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų auditui. Praktinis komentaras galioja nuo tos pačios datos
kaip ir TAS.

Įžanga į TAS
220-ajame TAS aptariamos konkrečios auditoriaus pareigos, susijusios su kokybės kontrolės
procedūromis atliekant finansinių ataskaitų auditą. Be to, jeigu taikytina, jame aptariamos ir asmens,
atliekančio užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, pareigos. Šis TAS turi būti skaitomas su atitinkamais
etikos reikalavimais.

Praktinio komentaro turinys
P1.

Šiame Praktiniame komentare pateikiamos papildomos gairės viešojo sektoriaus auditoriams
šiose srityse:
a) kokybės kontrolės sistema ir užduoties grupių vaidmuo;
b) atitinkami etikos reikalavimai;
c) užduoties atlikimas.

TAS TAIKYMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS AUDITE
P2.

220-asis TAS taikomas viešojo sektoriaus subjektų auditoriams, audituojantiems finansines
ataskaitas.
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PAPILDOMOS GAIRĖS VIEŠOJO SEKTORIAUS KLAUSIMAIS
P3. 220-ojo TAS A7, A9, A12, A30 ir A31 dalyse kalbama apie šio standarto taikymą ir pateikiama
kita aiškinamoji medžiaga, susijusi su viešojo sektoriaus subjektais.

Kokybės kontrolės sistema ir užduoties grupių vaidmuo
P4.

Kaip nurodyta TAS 2 dalyje, šis TAS pagrįstas prielaida, kad audito įmonė privalo laikytis 1-ojo
TKKS2 ar nacionalinių reikalavimų, jeigu jie yra tokie pat arba griežtesni. Numatyta parengti 40ąjį TAAIS „Audito kokybės kontrolė aukščiausiosioms audito institucijoms“, kuris bus įtrauktas į
TAAIS struktūros antrąjį lygmenį ir kuriuo turės vadovautis aukščiausiosios audito institucijos
atlikdamos visų rūšių auditą3.

Atitinkami etikos reikalavimai
P5.

Atitinkami etikos reikalavimai yra apibrėžti TAS 7 dalies n punkte. Viešajame sektoriuje
atitinkami etikos reikalavimai gali apimti INTOSAI Etikos kodekso4 ar nacionalinius etikos
reikalavimus, taikytinus viešojo sektoriaus auditoriams, jeigu šie reikalavimai yra ne mažiau
griežti negu reikalavimai, išdėstyti TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekse.

Užduoties atlikimas
P6. Tam tikroje audito aplinkoje, pavyzdžiui, teisminių įgaliojimų turinčioje aukščiausioje audito
institucijoje, šio TAS A30 dalyje vartojamos sąvokos turėtų būti aiškinamos atsižvelgiant į
aukščiausiosios audito institucijos valdymo struktūrą.
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1-asis TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir
susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“.
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Parengus 40-ąjį TAAIS, atitinkamai gali pasikeisti ir šis Praktinis komentaras.
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30-asis TAAIS „Etikos kodeksas“.
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