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ECB AUDITO NUOSTATAI  

(įsigaliojo 2007 m. liepos 31 d.) 

 

Audito nuostatuose Europos centrinio banko (ECB) vykdomoji valdyba apibrėžia ECB vidaus 

audito direktorato (VAD) tikslus, įgaliojimus ir pareigas bei jo indėlį į ECB valdymą. 

VAD teikia nepriklausomas ir objektyvias kokybės užtikrinimo ir konsultavimo paslaugas 

ECB vykdomai veiklai pagerinti. Jis padeda ECB siekti užsibrėžtų tikslų, sistemingai 

vertindamas ir tobulindamas rizikos valdymą bei kontrolės ir valdymo procesus. Gali būti 

atliekamas visų ECB vykdomos veiklos sričių, operacijų ir procesų vidaus auditas.  

Be to, vadovaudamasis ECBS audito politikos nuostatomis, VAD peržiūri Eurosistemos 

bendrai vykdomus uždavinius ir veiklą. VAD taip pat įgyvendina Eurosistemos ir ECBS 

audito planą, koordinuodamas bendros Eurosistemos ir ECBS infrastruktūros ir operacijų 

vidaus audito veiklą, pavyzdžiui, prisidėdamas prie audito metodų ir standartų kūrimo ir 

derinimo.  

1. Nepriklausomumas ir objektyvumas  

Siekiant užtikrinti VAD nepriklausomumą, jis yra tiesiogiai atskaitingas Vykdomajai valdybai 

ir yra pavaldus ECB pirmininkui. Nei visas direktoratas kartu paėmus, nei pavieniai vidaus 

auditoriai neturi įgaliojimų tikrinamose veiklos srityse ir nėra už jas tiesiogiai atsakingi. 

Atlikdami savo užduotis vidaus auditoriai privalo vengti interesų konfliktų. Apie VAD arba 

atskirų auditorių nepriklausomumo ir objektyvumo reikalavimų pažeidimus privaloma 

pranešti atitinkamo lygio ECB darbuotojams.  

2. Vidaus auditorių instituto standartų ir Etikos kodekso nuostatų taikymas  

VAD laikosi Vidaus auditorių instituto vidaus audito profesinės veiklos tarptautinių standartų, 

tarp jų ir šio Instituto Etikos kodekso nuostatų.   

3. Kompetencija ir kruopštus profesinių pareigų atlikimas  

VAD atlieka savo profesines pareigas kompetentingai ir kruopščiai. Direktoratas užtikrina, 

kad jo darbuotojai, kartu paėmus, turi įgūdžius ir žinias, kurių reikia direktorato pareigoms 

tinkamai atlikti.  
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4. Pareigos 

VAD atlieka audito užduotis, kaip numatyta Vykdomosios valdybos patvirtintame ECB 

audito plane.  

Audito planas gali būti koreguojamas. VAD gali pradėti patikrinimą Vykdomosios valdybos 

pavedimu arba savo paties iniciatyva. VAD taip pat gali gauti ECB pirmininko, pirmininko 

pavaduotojo arba Vykdomosios valdybos pavedimus atlikti specialias užduotis.  

VAD: 

a) rengia ECB audito planą taikydamas rizika pagrįstą metodiką; šį planą tvirtina 

Vykdomoji valdyba, o po to su juo supažindinama ECB vyresnioji vadovybė; 

b) įgyvendina ECB audito planą planuodamas ir atlikdamas audito užduotis ir tyrimus 

bei teikdamas konsultacijas; 

c) teikia audito užduočių, tyrimų ir konsultacijų rezultatus Vykdomajai valdybai ir 

atitinkamiems ECB padaliniams; teikia Vykdomajai valdybai metines ataskaitas apie 

ECB audito metų plano įvykdymą ir kitą susijusią veiklą; 

d) stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos ir apie tai informuoja 

Vykdomąją valdybą; 

e) koordinuoja ECB bendradarbiavimą su Europos Audito Rūmais, išorės auditoriais, 

kitais audito organais ir institucijomis; 

f) konsultuoja tinkamo valdymo bei sukčiavimo, korupcijos ir kitos nelegalios veiklos 

prevencijos klausimais. 

Atsižvelgdamas į šiuos Nuostatus, VAD direktorius apibrėžia VAD veiklos principus Vidaus 

audito vadove. 

5. Prieiga prie informacijos  

Vykdydamas savo pareigas, VAD gali susisiekti su visais asmenimis ir turėti prieigą prie visų 

būtinų įrašų, informacijos, sistemų ir turto. Visa reikalaujama informacija turi būti teisinga ir 

išsami, pateikiama per pakankamą laikotarpį. VAD taip pat gali pareikalauti prieigos (tik 

skaitymui) prie informacijos sistemų ir duomenų. VAD nedelsdamas informuoja Vykdomąją 

valdybą apie bet kokį mėginimą jam sutrukdyti atlikti pareigas.  

6. Informavimas apie įvykius  
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ECB padaliniai nedelsdami informuoja VAD apie bet kokį jų pastebėtą reikšmingesnį įvykį. 

Tokiais atvejais VAD gali pareikalauti ir ilgalaikės prieigos (tik skaitymui) prie įvykių ir 

įvykusių pasikeitimų duomenų bazių.  

7. Bendradarbiavimas su ECB audito komitetu  

Tam, kad Audito komitetas galėtų padėti Valdančiajai tarybai vykdyti savo pareigas, VAD ir 

Vidaus auditorių komitetas teikia jam audito ataskaitas. Audito komitetui nuolat siunčiamos 

šių ataskaitų santraukos, o visą ataskaitų tekstą jis gali gauti pareikalavęs. Be to, Audito 

komitetas peržiūri Eurosistemos ir ECBS audito planą prieš Valdančiajai tarybai jį 

patvirtinant. Audito komitetas yra pavaldus Valdančiajai tarybai ir teikia jai savo nuomonę 

apie ECB vidaus audito atlikimą bei apie tai, kaip Vidaus auditorių komiteto veikla atitinka 

Eurosistemos audito politikos nuostatas.  

8. Kokybės užtikrinimas  

Teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti ir gerinti VAD vykdo kokybės užtikrinimo ir gerinimo 

programą, kuri nuolat peržiūrima, be to, kokybę reguliariai vertina tiek vidaus, tiek išorės 

ekspertai.  


