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250-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas, atliekant
finansinių ataskaitų auditą“ turėtų būti skaitomas kartu su 200-uoju TAS „Bendrieji
nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.
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ĮSTATYMŲ IR TEISĖS AKTŲ ĮVERTINIMAS, ATLIEKANT FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariama auditoriaus pareiga įvertinti
įstatymus ir teisės aktus, atliekant finansinių ataskaitų auditą. Šis TAS nėra taikomas
kitoms užtikrinimo užduotims, kurioms auditorius yra specialiai samdomas atskirai
patikrinti ir atskirai pateikti ataskaitą apie konkrečių įstatymų ar teisės aktų laikymąsi.

Įstatymų ir teisės aktų poveikis
2.

Įstatymų ir teisės aktų poveikis finansinėms ataskaitoms gali būti labai skirtingas.
Įstatymai ir teisės aktai, kurių įmonė privalo laikytis, sudaro atitinkamą teisinę ir
priežiūros sistemą. Kai kurių įstatymų ar teisės aktų nuostatos daro tiesioginę įtaką
finansinėms ataskaitoms, nes jomis nustatomos įmonės finansinėse ataskaitose
parodomos sumos ir atskleistina informacija. Kitų įstatymų ar teisės aktų privalo laikytis
vadovybė, arba jie apibrėžia nuostatas, pagal kurias įmonei leidžiama vykdyti veiklą,
tačiau nedaro tiesioginės įtakos įmonės finansinėms ataskaitoms. Kai kurios įmonės
veikia labai griežtai reglamentuojamuose sektoriuose (pavyzdžiui, bankai ar chemijos
pramonės įmonės). Kitos įmonės vadovaujasi įstatymais ir teisės aktais, paprastai
susijusiais su tam tikrais veiklos aspektais (pavyzdžiui, su sauga ir sveikata darbe ir su
lygiomis įdarbinimo galimybėmis). Dėl įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo įmonei gali
būti skiriamos baudos, teikiami ieškiniai ar kilti kitų pasekmių, kurios gali daryti
reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms.

Pareiga laikytis įstatymų ir teisės aktų (žr. A1–A6 dalis)
3.

Vadovybė, prižiūrima už valdymą atsakingų asmenų, privalo užtikrinti, kad įmonė veiklą
vykdytų vadovaudamasi įstatymų ir teisės aktų nuostatomis, įskaitant įstatymų ir teisės
aktų nuostatas, kuriomis nustatoma įmonės finansinėse ataskaitose parodomos sumos ir
atskleistina informacija.

Auditoriaus atsakomybė

1
2

4.

Šio TAS reikalavimai skirti padėti auditoriui nustatyti reikšmingus finansinių ataskaitų
iškraipymus, atsiradusius dėl įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo. Tačiau auditorius nėra
atsakingas už įstatymų ar teisės aktų nesilaikymo prevenciją ir negalima tikėtis, kad
auditorius nustatys visų įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejus.

5.

Auditorius privalo gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinės ataskaitos kaip visuma
nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar dėl klaidos1. Atlikdamas finansinių ataskaitų
auditą, auditorius atsižvelgia į taikomą teisinę ir priežiūros sistemą. Dėl įgimtų audito
apribojimų yra neišvengiama rizika, kad kai kurie iškraipymai finansinėse atskaitose
nebus aptikti, netgi jeigu auditas buvo tinkamai suplanuotas ir atliktas pagal TAS2.
Įstatymų ir teisės aktų atžvilgiu įgimtų audito apribojimų poveikis auditoriaus
galimybėms aptikti reikšmingus iškraipymus yra didesnis dėl tokių priežasčių:

200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito
standartus“, 5 dalis.
200-asis TAS, A51 dalis.
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•

•

•

yra daug įmonės veiklos aspektus reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų, kurie
dažniausiai nedaro įtakos finansinėms ataskaitoms, ir jų neapima įmonės
informacinės sistemos, susijusios su finansine atskaitomybe;
įstatymų ir teisės aktų nesilaikymas dažnai susijęs su veiksmais, kuriais siekiama
tokį nesilaikymą nuslėpti, pavyzdžiui, sąmokslas, klastojimas, tyčinis ūkinės
operacijos neįtraukimas į apskaitą ar atvejai, kai vadovybė tyčia nepaiso kontrolės
priemonių arba tyčia teikia auditoriui klaidinančią informaciją;
galutinį sprendimą, ar veiksmu iš tikrųjų nesilaikoma įstatymo, priima teismas.

Paprastai kuo įstatymo nesilaikymo atvejis labiau nutolęs nuo finansinėse ataskaitose
parodytų įvykių ar ūkinių operacijų, tuo mažiau tikėtina, kad auditorius apie tokį atvejį
sužinos ar atpažins nesilaikymą.
6.

Šiame TAS išskiriamos auditoriaus pareigos dviejų skirtingų rūšių įstatymų ir teisės aktų
atžvilgiu:
a)

įstatymų ir teisės aktų, kurie bendrai yra pripažįstami darančiais tiesioginę įtaką
nustatant reikšmingas finansinių ataskaitų sumas ir atskleistiną informaciją, tokių
kaip mokesčių ir pensijų įstatymai ir teisės aktai (žr. 13 dalį), ir

b)

kitų įstatymų ir teisės aktų, kurie nedaro tiesioginės įtakos nustatant finansinių
ataskaitų sumas ir atskleistiną informaciją, tačiau kurių laikymasis gali būti labai
svarbus įmonės veiklos aspektams, jos galimybėms tęsti veiklą ar išvengti didelių
sankcijų (pavyzdžiui, veiklos licencijos sąlygų vykdymas, priežiūros institucijų
nustatytų mokumo reikalavimų vykdymas ar aplinkos apsaugos reikalavimus
nustatančių teisės aktų laikymasis); todėl šių įstatymų ir teisės aktų nesilaikymas
gali daryti reikšmingą poveikį finansinėms ataskaitoms (žr. 14 dalį).

7.

Šiame TAS apibrėžti skirtingi kiekvienos iš anksčiau minėtų įstatymų ir teisės aktų rūšių
reikalavimai. 6 dalies a punkte nurodytos rūšies atveju auditoriaus pareiga yra surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl tokių įstatymų ir teisės aktų laikymosi. 6 dalies b
punkte nurodytos rūšies atveju auditoriaus pareiga yra tik taikyti apibrėžtas audito
procedūras, kurios jam padėtų nustatyti tokių įstatymo ir teisės aktų nesilaikymo atvejus,
kurie gali daryti reikšmingą poveikį finansinėms ataskaitoms.

8.

Pagal šį TAS auditorius privalo būti budrus taikydamas kitas audito procedūras, skirtas
nuomonei apie finansines ataskaitas susidaryti, kad jis galėtų pastebėti įstatymų
nesilaikymo ar įtariamus nesilaikymo atvejus. Šiuo požiūriu svarbu išlaikyti profesinį
skepticizmą viso audito metu, kaip nustatyta pagal 200-ąjį TAS3, atsižvelgiant į įstatymų
ir teisės aktų, kurie daro įtaką įmonės veiklai, mastą.

Įsigaliojimo data
9.

Šis standartas galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių
finansinių ataskaitų auditui.

Tikslai
10.
3

Auditoriaus tikslai yra šie:

200-asis TAS, 15 dalis.
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a)

surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad įmonė tinkamai laikosi tų
įstatymų ir teisės aktų, kurie yra bendrai pripažįstami darančiais tiesioginę įtaką
nustatant reikšmingas finansinių ataskaitų sumas ir atskleistiną informaciją;

b)

atlikti apibrėžtas audito procedūras, kurios padėtų nustatyti kitų įstatymų ir teisės
aktų nesilaikymo atvejus, kurie gali daryti reikšmingą poveikį finansinėms
ataskaitoms; ir

c)

tinkamai reaguoti į audito metu nustatytus ar įtariamus įstatymų ir teisės aktų
nesilaikymo atvejus.

Apibrėžtis
11.

Šiame tarptautiniame audito standarte pateikta sąvoka vartojama toliau apibrėžta reikšme:
Nesilaikymas – tyčiniai ar netyčiniai įmonės veiksmai ar neveikimas, kurie prieštarauja
galiojantiems įstatymams ar teisės aktams. Tokie veiksmai yra, pavyzdžiui, įmonės ar už
valdymą atsakingų asmenų, vadovybės ar darbuotojų įmonės vardu vykdomos ūkinės
operacijos. Sąvoka „nesilaikymas“ neapima netinkamo už valdymą atsakingų asmenų,
vadovybės ar įmonės darbuotojų elgesio (nesusijusio su įmonės verslo veikla).

Reikalavimai
Auditoriaus vertinimas, kaip laikomasi įstatymų ir teisės aktų
12.

a)

įmonei ir ūkio šakai ar sektoriui, kuriame įmonė veikia, taikomą teisinę ir priežiūros
sistemą; ir

b)

kaip įmonė laikosi tokios sistemos reikalavimų (žr. A7 dalį).

13.

Auditorius turi surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad įmonė tinkamai laikosi
tų įstatymų ir teisės aktų, kurie yra bendrai pripažįstami darančiais tiesioginę įtaką
nustatant reikšmingas finansinių ataskaitų sumas ir atskleistiną informaciją (žr. A8 dalį).

14.

Auditorius turi atlikti toliau nurodytas audito procedūras, kurios padėtų nustatyti kitų
įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejus, kurie gali daryti reikšmingą poveikį
finansinėms ataskaitoms (žr. A9–A10 dalis):

15.

4

Siekdamas suprasti įmonę ir jos aplinką pagal 315-ąjį TAS4, auditorius turi įgyti bendrą
supratimą apie:

a)

apklausti vadovybę ir, jeigu reikia, už valdymą atsakingus asmenis, ar įmonė laikosi
tokių įstatymų ir teisės aktų; ir

b)

jeigu reikia, patikrinti susirašinėjimo su licencijavimo ar priežiūros institucijomis
medžiagą.

Atlikdamas auditą, auditorius turi išlikti budrus, kad, taikydamas kitas audito procedūras,
galėtų pastebėti įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo ar įtariamus nesilaikymo atvejus (žr.
A11 dalį).

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“,
11 dalis.
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16.

Auditorius turi pareikalauti iš vadovybės ir, jeigu reikia, už valdymą atsakingų asmenų
pateikti rašytinius pareiškimus, kad visi žinomi įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo ar
įtariamo nesilaikymo atvejai, į kuriuos būtina atsižvelgti rengiant finansines ataskaitas,
auditoriui buvo tinkamai atskleisti (žr. A12 dalį).

17.

Jeigu nėra nustatytų ar įtariamų nesilaikymo atvejų, auditorius neprivalo atlikti kitų
audito procedūrų, išskyrus nurodytas 12–16 dalyse, kad nustatytų, ar įmonė laikosi
įstatymų ir teisės aktų.

Audito procedūros nustačius ar įtarus nesilaikymo atvejį
18.

Sužinojęs informaciją apie nustatytą ar įtariamą įstatymų ar teisės aktų nesilaikymo atvejį
auditorius turi (žr. A13 dalį):
a)

perprasti tokio veiksmo pobūdį ir aplinkybes, kuriomis jis įvyko; ir

b)

gauti daugiau informacijos, reikalingos įvertinti galimą poveikį finansinėms
ataskaitoms (žr. A14 dalį).

19.

Įtaręs galimą nesilaikymo atvejį, auditorius šį klausimą turi aptarti su vadovybe ir, jeigu
būtina, už valdymą atsakingais asmenimis. Jeigu vadovybė arba atitinkamai už valdymą
atsakingi asmenys nepateikia pakankamos informacijos, patvirtinančios, kad įmonė
laikosi įstatymų ir teisės aktų, ir jeigu, auditoriaus nuomone, įtariamo nesilaikymo
poveikis finansinėms ataskaitoms gali būti reikšmingas, auditorius turi apsvarstyti teisinio
patarimo poreikį (žr. A15–A16 dalis).

20.

Kai auditorius negali gauti pakankamai informacijos apie įtariamą nesilaikymo atvejį, jis
turi įvertinti, kokią įtaką pakankamų tinkamų audito įrodymų trūkumas gali turėti
auditoriaus nuomonei.

21.

Auditorius turi įvertinti nesilaikymo įtaką kitiems audito aspektams, įskaitant auditoriaus
atliktą rizikos vertinimą ir rašytinių pareiškimų patikimumą, ir imtis atitinkamų veiksmų
(žr. A17–A18 dalis).

Pranešimai apie nustatytą ar įtariamą nesilaikymo atvejį
Pranešimai apie nesilaikymo atvejį už valdymą atsakingiems asmenims
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22.

Išskyrus atvejus, kai visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei
ir todėl jau yra informuoti apie nustatytą ar įtariamą nesilaikymo atvejį, apie kurį jiems
jau pranešė auditorius5, auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie
audito metu pastebėtus dalykus, susijusius su įstatymų ar teisės aktų nesilaikymu,
išskyrus atvejus, kai tokie dalykai yra akivaizdžiai nereikšmingi.

23.

Jeigu, auditoriaus nuomone, 22 dalyje minimas nesilaikymo atvejis yra tyčinis ir
reikšmingas, auditorius kuo greičiau apie tokius dalykus turi pranešti už valdymą
atsakingiems asmenims.

24.

Jeigu auditorius įtaria, kad su nesilaikymo atveju yra susijusi vadovybė arba už valdymą
atsakingi asmenys, jis apie tai turi pranešti įmonės aukštesnio lygio vadovams, jeigu tokie
yra, tokiems kaip audito komitetui ar stebėtojų tarybai. Jeigu nėra aukštesnio lygio

260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“, 13 dalis.
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vadovų arba jei auditorius numato, kad į tokius jo pranešimus nebus tinkamai atsižvelgta,
arba jeigu auditorius tiksliai nežino, kuriam asmeniui pranešti, jis turi apsvarstyti teisinio
patarimo poreikį.
Nesilaikymo atskleidimas auditoriaus išvadoje apie finansines ataskaitas
25.

Jeigu auditorius nusprendžia, kad nesilaikymas daro reikšmingą įtaką finansinėms
ataskaitoms ir kad tai nebuvo tinkamai atskleista finansinėse ataskaitose, pagal 705-ąjį
TAS auditorius turi pareikšti sąlyginę arba neigiamą nuomonę apie finansines ataskaitas6.

26.

Jei vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys trukdo auditoriui surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų, būtinų nustatyti, ar buvo arba galėjo pasitaikyti nesilaikymo
atvejų, kurie gali būti reikšmingi finansinėms ataskaitoms, pagal 705-ąjį TAS auditorius
turi pareikšti sąlyginę nuomonę arba atsisakyti pareikšti nuomonę apie finansines
ataskaitas dėl audito apimties apribojimo.

27.

Jeigu auditorius negali nustatyti, ar nesilaikymas atsirado dėl aplinkybių, o ne dėl
vadovybės ar už valdymą atsakingų asmenų sudarytų apribojimų, jis turi įvertinti galimą
tokios situacijos įtaką auditoriaus nuomonei pagal 705-ąjį TAS.

Pranešimas apie nesilaikymo atvejį priežiūros ir teisėsaugos institucijoms
28.

Nustatęs ar įtaręs įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejį, auditorius turi nuspręsti, ar jis
privalo pranešti apie nustatytą ar įtariamą atvejį įmonei nepriklausančioms šalims (žr.
A19–A20 dalis).

Dokumentavimas
29.

Auditorius turi įtraukti į audito dokumentus nustatytą ar įtariamą įstatymų ar teisės aktų
nesilaikymo atvejį, diskusijų su vadovybe ir, jeigu taikytina, už valdymą atsakingais
asmenimis ir kitomis įmonei nepriklausančiomis šalimis rezultatus7 (žr. A21 dalį).
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Atsakomybė už įstatymų ir teisės aktų laikymąsi (žr. 3–8 dalis)
A1. Vadovybės, prižiūrimos už valdymą atsakingų asmenų, atsakomybė yra užtikrinti, kad
įmonės veikla būtų vykdoma laikantis įstatymų ir teisės aktų. Įstatymai ir teisės aktai gali
daryti įtaką įmonės finansinėms ataskaitoms labai įvairiai: pavyzdžiui, įstatymai ir teisės
aktai gali daryti tiesioginę įtaką informacijai, kurią įmonė privalo atskleisti finansinėse
ataskaitose, arba juose gali būti nustatyta taikoma finansinės atskaitomybės tvarka. Juose
taip pat gali būti apibrėžtos tam tikros įmonės teisės ir pareigos, kurios pripažįstamos
įmonės finansinėse ataskaitose. Be to, įstatymuose ir teisės aktuose gali būti nustatytos
sankcijos už nesilaikymą.
6
7

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“, 7–8 dalys.
230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 8–11 dalys, A6 dalis.

8

A2. Toliau pateikiami metodų ir procedūrų, kuriuos įmonė gali taikyti, siekdama lengviau
nustatyti įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejus ir užkirsti jiems kelią, rūšių
pavyzdžiai:
•

stebėti teisinius reikalavimus ir užtikrinti, kad būtų sukurtos veiklos procedūros
tokiems reikalavimams vykdyti;

•

įdiegti ir taikyti tinkamas vidaus kontrolės sistemas;

•

sukurti bei paskelbti elgesio kodeksą ir jo laikytis;

•

užtikrinti, kad darbuotojai būtų tinkamai mokomi ir suprastų elgesio kodeksą;

•

•

•

stebėti, kaip laikomasi elgesio kodekso, ir taikyti atitinkamas drausmines priemones
darbuotojams, kurie jo nesilaiko;
pasitelkti patarėjus teisiniais klausimais, kad jie padėtų vykdyti teisinių reikalavimų
stebėseną;
sudaryti svarbiausių įstatymų ir teisės aktų, kurių įmonė privalo laikytis veikdama
tam tikroje ūkio šakoje, sąrašą ir registruoti nusiskundimus.

Didesnėse įmonėse šie metodai ir procedūros gali būti papildomi priskiriant atitinkamas
pareigas:
•

vidaus audito funkcijai;

•

audito komitetui;

•

atitikties funkcijai.

Auditoriaus atsakomybė
A3. Jeigu įmonė nesilaiko įstatymų ir teisės aktų, jos finansinės ataskaitos gali būti
reikšmingai iškraipomos. Nustatytas nesilaikymo atvejis, nepriklausomai nuo jo
reikšmingumo, gali daryti įtaką kitiems audito aspektams, pavyzdžiui, auditoriaus
svarstymams apie vadovybės ar darbuotojų sąžiningumą.
A4. Ar koks nors veiksmas iš tikrųjų yra įstatymų ir teisės aktų pažeidimas yra teisinio
vertinimo dalykas, kuris paprastai nepriklauso profesinei auditoriaus kompetencijai. Ir vis
dėlto auditoriaus žinios, patirtis ir supratimas apie įmonę ir jos ūkio šaką ar sektorių gali
suteikti pagrindą pripažinti, kad kai kurie jo pastebėti veiksmai gali būti įstatymų ir teisės
aktų nesilaikymas.
A5. Pagal konkrečius įstatymų nustatytus reikalavimus, atliekant finansinių ataskaitų auditą,
iš auditoriaus gali būti reikalaujama atskirai pranešti, ar įmonė laikosi tam tikrų įstatymų
ar teisės aktų reikalavimų. Šiomis aplinkybėmis 700-ajame TAS8 arba 800-ajame TAS9
apibrėžiama, kaip šios auditoriaus pareigos atsispindi auditoriaus išvadoje. Be to, jeigu
yra įstatymų nustatyti reikalavimai teikti tokius pranešimus, audito plane gali būti
reikalinga numatyti tam tikrus testus, kuriais galima patikrinti, kaip laikomasi tokių
įstatymų ir teisės aktų nuostatų.
8
9

700-asis TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“, 38 dalis.
800-asis TAS „Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas“,
11 dalis.
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Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A6. Viešajame sektoriuje atliekamam auditui gali būti nustatyti papildomi reikalavimai
atsižvelgti į įstatymus ir teisės aktus, kurie gali būti susiję su finansinių ataskaitų auditu
ar kitais įmonės veiklos aspektais.
Auditoriaus vertinimas, kaip laikomasi įstatymų ir teisės aktų
Supratimo apie teisinę ir priežiūros sistemą įgijimas (žr. 12 dalį)
A7. Norėdamas įgyti bendrą supratimą apie teisinę bei priežiūros sistemą ir apie tai, kaip
įmonė laikosi tokios sistemos reikalavimų, auditorius gali, pavyzdžiui:
•

•

•

•

•

remtis turimomis žiniomis apie įmonės ūkio šaką, jos priežiūros ir kitus išorės
veiksnius;
atnaujinti savo žinias apie įstatymus ir teisės aktus, kuriuose tiesiogiai nustatytos
įmonės finansinėse ataskaitose parodomos sumos ir atskleistina informacija;
apklausti vadovybę apie kitus įstatymus ar teisės aktus, kurie gali daryti esminę
įtaką įmonės veiklai;
apklausti vadovybę apie politiką ir procedūras, taikomas siekiant užtikrinti, kad
būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų; ir
apklausti vadovybę apie įmonės priimtą politiką ar procedūras, kuriomis siekiama
nustatyti, įvertinti ir įtraukti į apskaitą teisminius ieškinius.

Įstatymai ir teisės aktai, bendrai pripažįstami darančiais tiesioginę įtaką nustatant įmonės
finansinių ataskaitų reikšmingas sumas ir atskleistiną informaciją (žr. 13 dalį)
A8. Tam tikri įstatymai ir teisės aktai yra plačiai taikomi, gerai žinomi įmonei bei įmonės
ūkio šakai ar sektoriui ir yra labai svarbūs įmonės finansinėms ataskaitoms (kaip
apibūdinta 6 dalies a punkte). Tai gali būti įstatymai ir teisės aktai, susiję su, pavyzdžiui:
•

finansinių ataskaitų forma ir turiniu;

•

konkrečios ūkio šakos finansinės atskaitomybės dalykais;

•

ūkinių operacijų pagal vyriausybės sutartis apskaita; arba

•

pelno mokesčio ar pensijų sąnaudų kaupimu arba pripažinimu.

Kai kurios šių įstatymų ir teisės aktų nuostatos gali būti tiesiogiai taikomos tvirtinimams
finansinėse ataskaitose (pavyzdžiui, atidėjinių pelno mokesčiams pakankamumas), o kitos
gali būti tiesiogiai taikomos finansinėms ataskaitoms kaip visumai (pavyzdžiui, privalomos
ataskaitos, sudarančios visą finansinių ataskaitų rinkinį). 13 dalyje nustatytas reikalavimas
auditoriui surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl sumų nustatymo ir informacijos
atskleidimo finansinėse ataskaitose, laikantis atitinkamų šių įstatymų ir teisės aktų nuostatų.
Dėl tokių įstatymų ir teisės aktų kitų nuostatų ir kitų įstatymų bei teisės aktų nesilaikymo
įmonei gali būti skiriamos baudos, keliamos bylos ar kilti kitokių padarinių, su kuriais
susijusios sąnaudos turi būti parodytos finansinėse ataskaitose, tačiau nėra laikomos
darančiomis tiesioginę įtaką finansinėms ataskaitoms, kaip apibūdinta 6 dalies a punkte.
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Procedūros įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejams nustatyti – kiti įstatymai ir teisės aktai
(žr. 14 dalį)
A9. Auditoriui gali prireikti ypač daug dėmesio skirti kai kuriems kitiems įstatymams ir teisės
aktams, kadangi jie daro esminę įtaką įmonės veiklai (kaip apibūdinta 6 dalies b punkte).
Dėl įstatymų ir teisės aktų, kurie daro esminę įtaką įmonės veiklai, nesilaikymo įmonei
gali tekti nutraukti veiklą arba gali kilti abejonių dėl įmonės veiklos tęstinumo.
Pavyzdžiui, tokių padarinių gali kilti, jei įmonė nesilaiko įmonės licencijos ar kitų teisinių
veiklos vykdymo reikalavimų (pavyzdžiui, bankas, nesilaikantis kapitalo ar investavimo
reikalavimų). Be to, yra daug įmonės veiklą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų, iš
esmės susijusių su įmonės veiklos aspektais, kurie dažniausiai neturi įtakos finansinėms
ataskaitoms ir jų neapima įmonės informacinės sistemos, susijusios su finansine
atskaitomybe.
A10. Kadangi kitų įstatymų ir teisės aktų poveikis finansinei atskaitomybei gali skirtis
priklausomai nuo įmonės veiklos, pagal 14 dalį reikalaujamos audito procedūros yra
tiesiogiai skirtos atkreipti auditoriaus dėmesį į atvejus, kai nesilaikoma įstatymų ir teisės
aktų, kurie gali daryti reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms.
Nesilaikymo atvejai, kuriuos auditorius pastebi taikydamas kitas audito procedūras (žr. 15 dalį)
A11. Taikydamas audito procedūras, skirtas nuomonei apie finansines ataskaitas susidaryti,
auditorius gali pastebėti įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo ar įtariamus nesilaikymo
atvejus. Pavyzdžiui, tokios audito procedūros gali būti:
•
•

•

protokolų skaitymas;
įmonės vadovybės, įmonėje dirbančių ar išorės teisininkų apklausa apie teisminius
procesus, ieškinius ir vertinimus; ir
pagrindiniai detalieji ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos
informacijos testai.

Rašytiniai pareiškimai (žr. 16 dalį)
A12. Kadangi įstatymų ir teisės aktų poveikis finansinėms ataskaitoms gali būti labai
skirtingas, rašytiniai pareiškimai suteikia būtinus audito įrodymus dėl vadovybės žinių
apie nustatytus ar įtariamus įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejus, kurie gali daryti
reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms. Tačiau patys savaime rašytiniai pareiškimai
nesuteikia pakankamų tinkamų audito įrodymų ir atitinkamai nedaro poveikio kitų audito
įrodymų, kuriuos auditorius turi surinkti, pobūdžiui ir apimčiai10.
Audito procedūros, nustačius ar įtarus nesilaikymo atvejį
Įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo požymiai (žr. 18 dalį)
A13. Jeigu auditorius sužino apie egzistuojančias toliau nurodytas aplinkybes ar informaciją
apie jas, tai gali būti požymis, kad nesilaikoma įstatymų ir teisės aktų:

10

580-asis TAS „Rašytiniai pareiškimai“, 4 dalis.
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•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

priežiūros institucijų ir vyriausybės departamentų atliekamą tyrimą arba mokamas
baudas ar sankcijas;
mokėjimą už tiksliai neįvardytas paslaugas arba paskolas konsultantams,
susijusioms šalims, darbuotojams ar vyriausybės darbuotojams;
komisinius už pardavimus arba atlygį agentams, kurie yra didesni už įmonės
paprastai mokamus arba ūkio šakai būdingus komisinius ir atlygį ar yra pernelyg
dideli atsižvelgiant į gautas paslaugas;
pirkimą už gerokai didesnę ar mažesnę negu rinkos kainą;
neįprastus mokėjimus grynais pinigais, pirkimą mokant čekiais, išrašytais mokėti
pateikėjui, arba pavedimu į koduotas banko sąskaitas;
neįprastus sandorius su lengvatinėse mokesčių zonose registruotomis įmonėmis;
apmokėjimą už prekes ir paslaugas ne tai šaliai, iš kurios yra kilusios prekės ar
paslaugos;
apmokėjimą be keitimo kontrolės dokumentavimo;
netinkamą informacinę sistemą, kuri dėl savo modelio ar gedimų negali užtikrinti
adekvačios audito sekos ar pakankamų audito įrodymų;
be atitinkamų įgaliojimų vykdomas ar netinkamai apskaitoje parodytas ūkines
operacijas;
nepalankius atsiliepimus žiniasklaidos priemonėse.

Auditoriaus vertinimui svarbūs dalykai (žr. 18 dalies b punktą)
A14. Auditoriaus atliekamam galimo poveikio finansinėms ataskaitoms vertinimui svarbūs
tokie dalykai:
•

•
•

galimos įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo finansinės pasekmės finansinėms
ataskaitoms, įskaitant, pavyzdžiui, taikytas baudas, sankcijas, nuostolių atlyginimą,
turto nusavinimo grėsmę, priverstinį veiklos nutraukimą ir bylinėjimąsi;
ar galimas finansines pasekmes būtina atskleisti;
ar galimos finansinės pasekmės yra tokios reikšmingos, kad keltų abejonių dėl
teisingo finansinių ataskaitų pateikimo ar kad dėl jų finansinės ataskaitos taptų
klaidinančios.

Audito procedūros (žr. 19 dalį)
A15. Savo pastebėjimus auditorius gali aptarti su už valdymą atsakingais asmenimis, jeigu
pastarieji gali pateikti papildomų audito įrodymų. Pavyzdžiui, auditorius gali patvirtinti,
kad už valdymą atsakingi asmenys taip pat supranta su ūkinėmis operacijomis ar įvykiais
susijusius faktus ir aplinkybes, dėl kurių atsirado galimybė nesilaikyti įstatymų ir teisės
aktų.
A16. Jeigu vadovybė arba, jeigu taikoma, už valdymą atsakingi asmenys nepateikia auditoriui
pakankamos informacijos, kad įmonė iš tikrųjų laikosi įstatymų ir teisės aktų, auditorius
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gali nuspręsti, kad yra tikslinga padėtį aptarti su įmonės ar išorės teisininku, kaip
tokiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į apgaulės galimybę, turėtų būti taikomi įstatymai ir
teisės aktai, ir galimą jų poveikį finansinėms ataskaitoms. Jeigu nusprendžiama, kad
konsultuotis su įmonės teisininku būtų netikslinga, arba jeigu auditorius nėra patenkintas
teisininko nuomone, auditorius gali nuspręsti, kad yra tikslinga pasitarti su savo
teisininku, ar buvo pažeisti įstatymai ir teisės aktai, aptarti galimas teisines pasekmes,
įskaitant apgaulės galimybę, ir tolesnius veiksmus, kurių auditorius turėtų imtis.
Nesilaikymo poveikio vertinimas (žr. 21 dalį)
A17. Kaip reikalaujama 21 dalyje, auditorius vertina nesilaikymo poveikį kitiems audito
aspektams, įskaitant auditoriaus atliekamą rizikos vertinimą ir rašytinių pareiškimų
patikimumą. Kai kurių auditoriaus nustatytų įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejų
poveikis priklausys nuo nusižengimo padarymo bei jo slėpimo sąryšio su konkrečiais
kontrolės veiksmais ir vadovybės bei darbuotojų dalyvavimo vykdant tokius
nusižengimus lygio, ypač poveikis, kurį sukelia aukščiausio lygio vadovybės
dalyvavimas vykdant nusižengimą.
A18. Išimtiniais atvejais auditorius gali nuspręsti, kad būtina atsisakyti vykdyti užduotį (jei
atsisakymas galimas pagal taikomus įstatymus ir teisės aktus), jeigu vadovybė arba už
valdymą atsakingi asmenys nesiima, auditoriaus nuomone, tomis aplinkybėmis tinkamų
veiksmų padėčiai ištaisyti, net jeigu įstatymų ar teisės aktų nesilaikymas finansinėms
ataskaitoms yra nereikšmingas. Nuspręsdamas, ar reikėtų atsisakyti vykdyti užduotį,
auditorius gali pasikonsultuoti su teisininkais. Jeigu neįmanoma atsisakyti vykdyti
užduotį, auditorius gali apsvarstyti alternatyvius veiksmus, pavyzdžiui, įstatymų ir teisės
aktų nesilaikymo atvejį aprašyti auditoriaus išvados „Kitų dalykų“ pastraipoje 11.
Pranešimai apie nustatytą ar įtariamą nesilaikymo atvejį
Pranešimas apie nesilaikymą priežiūros ir teisėsaugos institucijoms (žr. 28 dalį)
A19. Profesinė pareiga užtikrinti kliento informacijos konfidencialumą gali trukdyti auditoriui
pranešti apie nustatytus ar įtariamus įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejus įmonei
nepriklausančioms šalims. Tačiau tokios įstatymų apibrėžtos auditoriaus pareigos pagal
įvairias jurisdikcijas gali skirtis, ir tam tikrais atvejais jo pareigos užtikrinti
konfidencialumą atžvilgiu viršesni yra įstatai, įstatymai ar teismų sprendimai. Pagal kai
kurias jurisdikcijas finansų įstaigos auditorius pagal įstatymą privalo pranešti apie
nustatytą ar įtariamą įstatymų ar teisės aktų nesilaikymo atvejį priežiūros institucijoms.
Be to, kai kuriose šalyse auditorius yra įpareigotas priežiūros institucijoms pranešti apie
iškraipymus tais atvejais, kai vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys nesiima veiksmų
padėčiai ištaisyti. Auditorius gali nuspręsti, kad tikslinga kreiptis į teisininkus patarimo
apie tinkamus tolesnius veiksmus.
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos

11

706-asis TAS „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje“, 8
dalis.
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A20. Viešojo sektoriaus auditorius gali būti įpareigotas pranešti apie įstatymų ir teisės aktų
nesilaikymo atvejus įstatymų leidžiamajam organui ar kitoms valdžios institucijoms arba
nurodyti tokius atvejus auditoriaus išvadoje.
Dokumentavimas (žr. 29 dalį)
A21. Auditoriaus dokumentų, kuriuose jis gali nurodyti savo pastebėjimus dėl nustatytų ar
įtariamų įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejų, pavyzdžiai:
•
•

įrašų ar dokumentų kopijos;
pokalbių su vadovybe, už valdymą
nepriklausančiomis šalimis protokolai.
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ir
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