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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptartos auditoriaus pareigos dėl susijusių
šalių santykių ir sandorių atliekant finansinių ataskaitų auditą. Konkrečiai šiame standarte
plačiau paaiškinta, kaip 315-asis TAS1, 330-asis TAS2 ir 240-asis TAS3 turi būti taikomi
dėl reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių santykiais ir sandoriais, rizikos.

Susijusių šalių santykių ir sandorių esmė
2.

Versle įprastai sudaroma daug susijusių šalių sandorių. Tokiomis aplinkybėmis jie gali
nesukelti didesnės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizikos negu panašūs
sandoriai su nesusijusiomis šalimis. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis dėl susijusių šalių
santykių ir sandorių esmės gali kilti didesnė finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo
rizika negu sudarant sandorius su nesusijusiomis šalimis. Pavyzdžiui:
•

susijusios šalys gali veikti plačiame ir sudėtingame santykių bei struktūrų tinkle,
atitinkamai didėjant susijusių šalių sandorių sudėtingumui;

•

informacinės sistemos gali būti neveiksmingos nustatant arba apibendrinant įmonės
ir jos susijusių šalių sandorius ir sąskaitų likučius;

•

susijusių šalių sandoriai gali būti neatliekami normaliomis rinkos sąlygomis ir
aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai kurie susijusių šalių sandoriai gali būti atliekami
fiktyviai.

Auditoriaus pareigos
3.

Kadangi susijusios šalys nėra viena nuo kitos nepriklausomos, daugeliu atvejų pagal
finansinės atskaitomybės tvarką nustatomi specialūs susijusių šalių santykių, sandorių ir
sąskaitų likučių apskaitos ir atskleidimo reikalavimai tam, kad finansinių ataskaitų
vartotojai galėtų suprasti jų esmę bei esamą ar galimą poveikį finansinėms ataskaitoms.
Tais atvejais, kai pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką nustatyti tokie
reikalavimai, auditorius privalo atlikti audito procedūras, kad galėtų nustatyti, įvertinti ir
reaguoti į reikšmingo iškraipymo riziką, kuri kyla dėl įmonės nesugebėjimo tinkamai
įtraukti į apskaitą ar atskleisti susijusių šalių santykius, sandorius ar sąskaitų likučius
pagal atitinkamos tvarkos reikalavimus.

4.

Netgi tais atvejais, kai pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką nustatyti minimalūs
arba nenustatyti jokie reikalavimai dėl susijusių šalių, auditorius turi tinkamai suprasti
įmonės santykius ir sandorius su susijusiomis šalimis, kad galėtų padaryti išvadas, ar
finansinės ataskaitos, tiek, kiek joms turi įtakos šie santykiai ir sandoriai (žr. A1 dalį):
a)

1
2
3

yra teisingai pateiktos (pagal teisingo pateikimo tvarką) (žr. A2 dalį); arba

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“.
330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“.
240-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą“.
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b)

nėra klaidinančios (pagal atitikties tvarką) (žr. A3 dalį).

5.

Be to, įmonės santykių ir sandorių su susijusiomis šalimis supratimas yra susijęs su
auditoriaus įvertinimu, ar egzistuoja vienas ar keli apgaulės rizikos veiksniai, kaip tai
nustatyta 240-ajame TAS4, kadangi apgaulė lengviau įvykdoma pasitelkus susijusias
šalis.

6.

Dėl įgimtų audito apribojimų egzistuoja neišvengiama rizika, kad kai kurie reikšmingi
finansinių ataskaitų iškraipymai gali būti nepastebėti, net jeigu auditas yra tinkamai
planuojamas ir atliekamas pagal TAS5. Susijusių šalių atžvilgiu galimi įgimtų apribojimų
padariniai auditoriaus gebėjimui nustatyti reikšmingus iškraipymus yra didesni dėl šių
priežasčių:

7.

•

vadovybė gali nežinoti apie visus susijusių šalių santykius ir sandorius, ypač tais
atvejais, kai pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką nenustatyti reikalavimai
dėl susijusių šalių;

•

susijusių šalių santykiai gali suteikti daugiau galimybių vadovybės sąmokslui,
slėpimui ar manipuliavimui.

Todėl audito planavimas ir atlikimas vadovaujantis profesiniu skepticizmu, kaip tai
nustatyta 200-ajame TAS6, yra ypač svarbus šiuo atžvilgiu, atsižvelgiant į neatskleistų
susijusių šalių santykių ir sandorių tikimybę. Šio standarto reikalavimai skirti padėti
auditoriui nustatyti ir vertinti reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių santykiais
ir sandoriais, riziką ir parengti audito procedūras, skirtas reaguoti į įvertintą riziką.

Įsigaliojimo data
8.

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

Tikslai
9.

Auditoriaus tikslai yra tokie:
a)

nepriklausomai nuo to, ar pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką nustatyti
reikalavimai dėl susijusių šalių, suprasti susijusių šalių santykius ir sandorius tam,
kad sugebėtų:
i)

atpažinti apgaulės rizikos veiksnius, jei tokių yra, kylančius iš susijusių šalių
santykių ir sandorių, kurie yra svarbūs reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
rizikai nustatyti ir įvertinti; ir

4

240-asis TAS, 24 dalis.
200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito
standartus“.
6
200-asis TAS, 15 dalis.
5
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ii)

b)

remiantis surinktais audito įrodymais, padaryti išvadas, ar finansinės
ataskaitos tiek, kiek joms turi įtakos šie santykiai ir sandoriai:
a.

yra teisingai pateiktos (pagal teisingo pateikimo tvarką); arba

b.

nėra klaidinančios (pagal atitikties tvarką); ir

be to, tais atvejais, kai pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką nustatyti
reikalavimai dėl susijusių šalių, surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie
tai, ar susijusių šalių santykiai ir sandoriai buvo tinkamai nustatyti, parodyti
apskaitoje ir atskleisti finansinėse ataskaitose pagal taikomą tvarką.

Apibrėžtys
10.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

sandoris įprastomis rinkos sąlygomis – sandoris, atliekamas tokiomis pat sąlygomis
ir aplinkybėmis kaip ir tarp suinteresuotų pirkėjo bei pardavėjo, kai šie asmenys yra
nesusiję ir veikia nepriklausomai vienas nuo kito, siekdami geriausių savo interesų;

b)

susijusi šalis – šalis, kuri yra (žr. A4–A7 dalis):
i)

susijusi šalis pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką; arba

ii)

jei pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką nustatyti minimalūs arba
nenustatyti jokie reikalavimai dėl susijusių šalių:
a.

asmuo ar kita įmonė, tiesiogiai ar netiesiogiai per vieną ar daugiau
tarpininkų kontroliuojanti finansines ataskaitas rengiančią įmonę ar
daranti jai reikšmingą įtaką;

b.

kita įmonė, kurią finansines ataskaitas rengianti įmonė tiesiogiai ar
netiesiogiai per vieną ar daugiau tarpininkų kontroliuoja ar daro jai
reikšmingą įtaką; arba

c.

kita įmonė, kuri, kaip ir finansines ataskaitas rengianti įmonė, yra
bendrai kontroliuojama:
i.

tų pačių kontroliuojančių savininkų;

ii.

savininkų, kurie yra artimi šeimos nariai; arba

iii.

bendros aukščiausiosios vadovybės.

Tačiau įmonės, kurias bendrai kontroliuoja valstybė (vyriausybė,
apskričių ar savivaldos institucijos), nėra laikomos susijusiomis šalimis,
išskyrus tuos atvejus, kai jos sudaro reikšmingus sandorius arba dideliu
mastu dalijasi ištekliais.
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Reikalavimai
Rizikos vertinimo procedūros ir susiję veiksmai
11.

Kaip dalį rizikos vertinimo procedūrų ir susijusių veiksmų, kuriuos vadovaudamasis 315ojo TAS ir 240-ojo TAS reikalavimais auditorius turi atlikti audito metu7, jis turi atlikti
audito procedūras ir susijusius veiksmus, pateiktus 12–17 dalyse tam, kad galėtų gauti
informacijos, svarbios nustatant reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių
santykiais ir sandoriais, riziką (žr. A8 dalį).

Įmonės santykių ir sandorių su susijusiomis šalimis supratimas
12.

Aptarimas užduoties grupėje, kurio reikalaujama 315-ajame TAS ir 240-ajame TAS8, turi
apimti specifinius svarstymus apie tikimybę, kad įmonės finansinėse ataskaitose gali būti
reikšmingas iškraipymas dėl iš susijusių šalių santykių ir sandorių atsirandančios
apgaulės ar klaidos (žr. A9–A10 dalis).

13.

Auditorius turi vadovybei pateikti paklausimą dėl:

14.

a)

įmonės susijusių šalių tapatybės, įskaitant pokyčius, palyginti su praėjusiu
laikotarpiu (žr. A11–A14 dalis);

b)

įmonės ir šių susijusių šalių santykių esmės; ir

c)

to, ar įmonė atliko sandorius su šiomis susijusiomis šalimis audituojamu
laikotarpiu, ir, jei taip, kokios yra šių sandorių rūšys ir tikslai.

Auditorius turi pateikti įmonės vadovybei bei kitiems asmenims įmonėje paklausimus ir
atlikti kitas tinkamas rizikos vertinimo procedūras tam, kad suprastų kontrolės priemones,
jei tokių yra, kurias vadovybė nustato tam, kad (žr. A15–A20 dalis):
a)

nustatytų, įtrauktų į apskaitą ir atskleistų susijusių šalių santykius ir sandorius pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;

b)

leistų vykdyti ir patvirtintų reikšmingus sandorius bei susitarimus su susijusiomis
šalimis (žr. A21 dalį); ir

c)

leistų vykdyti ir patvirtintų reikšmingus sandorius ir susitarimus, kurie neatitinka
įprastinės veiklos pobūdžio.

Budrumo išlaikymas dėl susijusių šalių informacijos, peržiūrint įrašus arba dokumentus
15.

7
8

Audito metu auditorius, tikrindamas įrašus ar dokumentus dėl susitarimų ar kitos
informacijos, kuri gali parodyti susijusių šalių santykius ar sandorius, kurių vadovybė
anksčiau nenustatė ar auditoriui neatskleidė, turi išlikti budrus (žr. A22–A23 dalis).

315-asis TAS, 5 dalis ir 240-asis TAS, 16 dalis.
315-asis TAS, 10 dalis ir 240-asis TAS, 15 dalis.
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Ieškodamas požymių, kad yra susijusių šalių santykių ir sandorių, kurių vadovybė
anksčiau nenustatė ar neatskleidė, auditorius turi ypač kruopščiai patikrinti:

16.

a)

banko ir teisinius patvirtinimus, kuriuos surinko audito procedūrų metu;

b)

akcininkų ir už valdymą atsakingų asmenų susirinkimų protokolus; ir

c)

kitus įrašus ar dokumentus, kuriuos auditorius laiko būtinais patikrinti,
atsižvelgdamas į įmonės situaciją.

Jei auditorius, atlikdamas 15 dalyje nurodytas audito procedūras ar kitas audito
procedūras, nustato reikšmingų sandorių, kurie nebūdingi įprastam veiklos pobūdžiui, jis
turi vadovybei pateikti paklausimą dėl (žr. A24–A25 dalis):
a)

šių sandorių esmės (žr. A26 dalį); ir

b)

to, ar sudarant šiuos sandorius galėjo dalyvauti susijusios šalys (žr. A27 dalį).

Pasidalijimas informacija apie susijusias šalis su užduoties grupe
17.

Auditorius turi pasidalyti atitinkama informacija dėl įmonės susijusių šalių su kitais
užduoties grupės nariais (žr. A28 dalį).

Reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių santykiais ir sandoriais, rizikos
nustatymas ir vertinimas
18.

Pagal 315-ojo TAS reikalavimą nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką9
auditorius turi nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių
santykiais ir sandoriais, riziką bei nustatyti, ar tokia rizika yra reikšminga. Priimdamas šį
sprendimą, svarbius nustatytus susijusių šalių sandorius, neatitinkančius įmonės
įprastinės veiklos pobūdžio, auditorius turi vertinti kaip galinčius kelti reikšmingą riziką.

19.

Jei auditorius, atlikdamas rizikos vertinimo procedūras bei susijusius veiksmus dėl
susijusių šalių, nustato apgaulės rizikos veiksnius (įskaitant aplinkybes, susijusias su
susijusios šalies, turinčios lemiamą įtaką, egzistavimu), jis turi apsvarstyti tokią
informaciją nustatydamas ir vertindamas reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką, kaip
tai numatyta 240-ajame TAS (žr. A6 ir A29–A30 dalis).

Atsakas į reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių santykiais ir sandoriais, riziką
20.

9
10

Vykdydamas 330-ojo TAS reikalavimą reaguoti į įvertintą riziką10, auditorius suplanuoja
ir atlieka tolesnes audito procedūras, kad surinktų pakankamų tinkamų audito įrodymų
dėl įvertintos reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių santykiais ir sandoriais,
rizikos. Šios audito procedūros turi apimti 21–24 dalyse nurodytas procedūras (žr. A31–
A34 dalis).

315-asis TAS, 25 dalis.
330-asis TAS, 5–6 dalys.
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Anksčiau nenustatytų ar neatskleistų susijusių šalių ar reikšmingų susijusių šalių sandorių
nustatymas
21.

Jei auditorius nustato susitarimus ar informaciją, kuri leidžia daryti prielaidą, kad
egzistuoja anksčiau vadovybės nenustatytų ar auditoriui neatskleistų susijusių šalių
santykių ar sandorių, jis turi nustatyti, ar pagrindinės aplinkybės patvirtina tokių santykių
ar sandorių buvimą.

22.

Jei auditorius nustato anksčiau vadovybės nenustatytas ar auditoriui neatskleistas
susijusias šalis ar reikšmingus susijusių šalių sandorius, jis turi:
a)

nedelsdamas pranešti svarbią informaciją kitiems užduoties grupės nariams (žr.
A35 dalį);

b)

tais atvejais, kai pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką nustatyti
reikalavimai dėl susijusių šalių:
i)

pateikti prašymą vadovybei, kad ši nurodytų visus sandorius su naujai
nustatytomis susijusiomis šalimis tolesniam auditoriaus vertinimui; ir

ii)

pateikti paklausimą, kodėl įmonės susijusių šalių santykių ir sandorių
kontrolės priemonėmis nepavyko nustatyti ar atskleisti susijusių šalių
santykių ar sandorių;

c)

atlikti tinkamas pagrindines audito procedūras dėl nustatytų naujų susijusių šalių ar
reikšmingų susijusių šalių sandorių (žr. A36 dalį);

d)

iš naujo apsvarstyti riziką, kad gali egzistuoti kitų susijusių šalių ar reikšmingų
susijusių šalių sandorių, kurių vadovybė anksčiau nenustatė ar neatskleidė
auditoriui, ir, jei reikia, atlikti papildomas audito procedūras; ir

e)

jei paaiškėja, kad vadovybė neatskleidė šios informacijos tyčia (ir tai rodo
reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką), auditorius turi įvertinti padarinius
auditui (žr. A37 dalį).

Nustatyti reikšmingi susijusių šalių sandoriai, neatitinkantys įmonės įprastinės veiklos pobūdžio
23.

Nustatęs reikšmingus susijusių šalių sandorius, neatitinkančius įmonės įprastinės veiklos
pobūdžio, auditorius turi:
a)

11

patikrinti pagrindines sutartis ar susitarimus, jei tokių yra, ir įvertinti, ar:
i)

sandorių logika (arba jos trūkumas) parodo, kad šie sandoriai galėjo būti
sudaryti dėl apgaulingos finansinės atskaitomybės arba siekiant nuslėpti turto
pasisavinimą11 (žr. A38–A39 dalis);

ii)

sandorių sąlygos atitinka vadovybės paaiškinimus; ir

240-asis TAS, 32 dalies c punktas.

10

SUSIJUSIOS ŠALYS

iii)
b)

sandoriai buvo tinkamai rodomi apskaitoje ir atskleisti pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką; ir

surinkti audito įrodymus, kad sandoriai buvo tinkamai autorizuoti ir patvirtinti (žr.
A40–A41 dalis).

Tvirtinimai, kad susijusių šalių sandoriai buvo atlikti pagal sandorius įprastomis rinkos
sąlygomis atitinkančias sąlygas
24.

Jei vadovybė finansinėse ataskaitose pateikė tvirtinimą, kad susijusių šalių sandoriai buvo
atlikti pagal sandorius įprastomis rinkos sąlygomis atitinkančias sąlygas, auditorius turi
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl šio tvirtinimo (žr. A42–A45 dalis).

Nustatytų susijusių šalių santykių ir sandorių apskaitos ir atskleidimo vertinimas
25.

Pareikšdamas nuomonę apie finansines ataskaitas pagal 700-ąjį TAS12, auditorius turi
įvertinti (žr. A46 dalį):
a)

ar nustatyti susijusių šalių santykiai ir sandoriai buvo tinkamai rodomi apskaitoje ir
atskleisti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką (žr. A47 dalį); ir

b)

ar susijusių šalių santykių ir sandorių įtaka:
i)

sudaro kliūtis teisingam finansinių ataskaitų pateikimui (pagal teisingo
pateikimo tvarką); ar

ii)

lemia tai, kad finansinės ataskaitos yra klaidinančios (pagal atitikties tvarką).

Rašytiniai pareiškimai
26.

Kai pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką nustatyti reikalavimai dėl susijusių
šalių, auditorius turi gauti rašytinius vadovybės ir, jei reikia, už valdymą atsakingų
asmenų pareiškimus, kad (žr. A48–A49 dalis):
a)

jie atskleidė auditoriui įmonės susijusių šalių tapatybes ir visų susijusių šalių jiems
žinomus santykius ir sandorius; ir

b)

jie tinkamai įtraukė į apskaitą ir atskleidė tokius santykius ir sandorius pagal
taikomos tvarkos reikalavimus.

Už valdymą atsakingų asmenų informavimas
27.

12
13

Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie svarbius audito metu
pastebėtus dalykus, susijusius su įmonės susijusiomis šalimis, išskyrus tuos atvejus, kai
visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei13 (žr. A50 dalį).

700-asis TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“, 10–15 dalys.
260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“, 13 dalis.
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Dokumentavimas
28.

Auditorius į audito dokumentus turi įtraukti nustatytų susijusių šalių pavadinimus ir
susijusių šalių santykių esmę14.

***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Auditoriaus pareigos
Finansinės atskaitomybės tvarka, nustatanti minimalius reikalavimus dėl susijusių šalių (žr. 4
dalį)
A1. Taikoma finansinės atskaitomybės tvarka, nustatanti minimalius reikalavimus dėl
susijusių šalių, yra tokia, kuri apibrėžia susijusių šalių esmę, tačiau ta apibrėžtis yra
gerokai siauresnės apimties negu šio standarto 10 dalies b punkto ii papunkčio apibrėžtis;
taigi taikomos tvarkos reikalavimas, kad būtų atskleisti susijusių šalių santykiai ir
sandoriai, būtų taikomas atitinkamai kur kas mažesniam susijusių šalių santykių ir
sandorių skaičiui.
Teisingo pateikimo tvarka (žr. 4 dalies a punktą)
A2. Taikant teisingo pateikimo tvarką15 susijusių šalių santykiai ir sandoriai gali lemti tai, kad
finansinės ataskaitos nėra pateiktos teisingai, jei, pavyzdžiui, tokių santykių ir sandorių
ekonominis pagrįstumas nėra tinkamai pateiktas finansinėse ataskaitose. Pavyzdžiui,
teisingo pateikimo principo gali būti nesilaikoma, jei įmonė kontroliuojančiam savininkui
parduoda turtą už mažesnę ar didesnę kainą negu tikroji rinkos vertė, ir šis sandoris
rodomas apskaitoje kaip operacija, kurios metu gaunamas pelnas ar nuostoliai, nors tai
gali būti kapitalo įnašas ar grąžinimas arba dividendų išmokėjimas.
Atitikties tvarka (žr. 4 dalies b punktą)
A3. Taikant atitikties tvarką tai, ar dėl susijusių šalių santykių ir sandorių finansinės
ataskaitos yra klaidinančios, kaip tai aptarta 700-ajame TAS, priklauso nuo atitinkamų
užduoties aplinkybių. Pavyzdžiui, net jei susijusių šalių santykių ir sandorių
neatskleidimas finansinėse ataskaitose atitinka tvarką ir taikomus įstatymus ar teisės
aktus, finansinės ataskaitos gali būti klaidinančios, jei įmonė labai didelę pajamų dalį
gauna iš sandorių su susijusiomis šalimis, ir šis faktas nėra atskleistas. Tačiau tik ypač
retais atvejais auditorius finansines ataskaitas, parengtas ir pateiktas pagal atitikties

14
15

230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 8–11 dalys ir A6 dalis.
200-ojo TAS 13 dalies a punkte apibrėžtos teisingo pateikimo tvarkos ir atitikties tvarkos reikšmės.
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tvarką, gali laikyti klaidinančiomis, jei pagal 210-ąjį TAS16 auditorius nustatė, kad tvarka
yra priimtina17.
Susijusios šalies apibrėžtis (žr. 10 dalies b punktą)
A4. Daugeliu atvejų finansinės atskaitomybės tvarkoje aptariamos kontrolės ir reikšmingos
įtakos sąvokos. Nors šioms sąvokoms apibrėžti vartojami skirtingi terminai, apskritai
paaiškinama, kad:
a)

kontrolė – tai įmonės finansinių ir veiklos sričių valdymo galia, kuria siekiama
naudos iš įmonės veiklos; ir

b)

reikšminga įtaka (kuri gali būti įgyjama turint akcijų nuosavybę, suteikta įmonės
įstatais ar susitarimu) – tai teisė dalyvauti priimant įmonės finansinės ir veiklos
sričių sprendimus, bet nėra šių sričių kontrolė.

A5. Toliau išvardytų santykių buvimas gali rodyti kontrolės ar reikšmingos įtakos buvimą:
a)

tiesioginis ar netiesioginis akcijų valdymas arba kiti finansiniai interesai įmonės
atžvilgiu;

b)

įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai valdo akcijas arba turi kitų finansinių interesų kitų
įmonių atžvilgiu;

c)

asmuo yra vienas iš už valdymą atsakingų asmenų arba priklauso įmonės
aukščiausiai vadovybei (tiems vadovybės nariams, kurie turi teisę ir pareigą
planuoti, orientuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą);

d)

asmuo yra bet kurio iš c punkte išvardytų asmenų artimas šeimos narys;

e)

asmuo turi svarbius verslo santykius su bet kuriuo iš c punkte išvardytų asmenų.

Susijusios šalys, turinčios lemiamą įtaką
A6. Susijusios šalys dėl savo gebėjimo panaudoti kontrolę ar reikšmingą įtaką gali atsidurti
tokioje situacijoje, kai gali daryti lemiamą įtaką įmonei ar jos vadovybei. Tokią elgseną
svarbu apsvarstyti nustatant ir vertinant reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką, kaip
plačiau paaiškinta A29–A30 dalyse.
Specialiosios paskirties įmonės kaip susijusios šalys
A7. Tam tikrais atvejais specialiosios paskirties įmonė18 gali būti susijusi šalis, kadangi įmonė
iš esmės gali ją kontroliuoti, net jeigu įmonė turi nedaug ar visiškai neturi specialiosios
paskirties įmonės akcijų.

16
17
18

210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“, 6 dalies a punktas.
700-asis TAS, A12 dalis.
315-ojo TAS A26–A27 dalyse pateiktos specialiosios paskirties įmonės pobūdžio gairės.
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Rizikos vertinimo procedūros ir susiję veiksmai
Reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių santykiais ir sandoriais, rizika (žr. 11 dalį)
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A8. Viešojo sektoriaus auditoriaus pareigoms dėl susijusių šalių santykių ir sandorių gali
daryti įtaką auditoriui suteikti įgaliojimai atliekant auditą arba pareigos dėl viešojo
sektoriaus įmonių, kylančios iš įstatymų, teisės aktų ar kitų reikalavimų. Taigi viešojo
sektoriaus auditorius gali būti įpareigotas reaguoti ne tik į reikšmingo iškraipymo riziką
dėl susijusių šalių santykių ir sandorių, bet ir į viešojo sektoriaus įmonių veiklą
reglamentuojančių įstatymų, teisės aktų ar kitų dokumentų, kuriuose nustatyti veiklos su
susijusiomis šalimis vykdymo reikalavimai, nesilaikymo riziką. Be to, viešojo sektoriaus
auditorius gali privalėti atsižvelgti į viešojo sektoriaus finansinei atskaitomybei keliamus
reikalavimus dėl susijusių šalių santykių ir sandorių, kurie gali skirtis nuo privačiajam
sektoriui keliamų reikalavimų.
Įmonės santykių ir sandorių su susijusiomis šalimis supratimas
Aptarimas užduoties grupėje (žr. 12 dalį)
A9. Klausimai, kurie galėtų būti aptarti užduoties grupėje, yra tokie:
•

įmonės santykių ir sandorių su susijusiomis šalimis esmė ir apimtis (naudojant,
pavyzdžiui, auditoriaus įrašus, atnaujinamus po kiekvieno audito, apie nustatytas
susijusias šalis);

•

profesinio skepticizmo dėl galimo reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių
šalių santykiais ir sandoriais, išlaikymo viso audito metu svarba;

•

įmonės aplinkybės ar sąlygos, kurios gali rodyti susijusių šalių santykius ar
sandorius, kurių vadovybė nenustatė ar neatskleidė auditoriui (pavyzdžiui,
sudėtinga organizacinė struktūra, specialiosios paskirties įmonių naudojimas
nebalansiniams sandoriams arba neadekvati informacinė sistema);

•

įrašai ar dokumentai, kurie gali rodyti, kad yra susijusių šalių santykių ar sandorių;

•

vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų dėmesys, kurį jie skiria susijusių šalių
santykiams ir sandoriams nustatyti, tinkamai įtraukti į apskaitą ir atskleisti (jei
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką nustatyti reikalavimai dėl susijusių
šalių), ir susijusi rizika, kad vadovybė nepaisys atitinkamų kontrolės priemonių.

A10. Be to, pokalbis apie apgaulę gali apimti specifinius svarstymus apie tai, kaip susijusios
šalys gali būti susijusios su apgaule. Pavyzdžiui:
•

kaip specialiosios paskirties įmonės, kurias kontroliuoja vadovybė, gali būti
panaudojamos siekiant manipuliuoti pajamomis;
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•

kaip gali būti organizuojami sandoriai tarp įmonės ir pagrindinio vadovybės nario
žinomo verslo partnerio siekiant pasisavinti įmonės turtą.

Įmonės susijusių šalių tapatybė (žr. 13 dalies a punktą)
A11. Kai pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką nustatyti reikalavimai dėl susijusių
šalių, tikėtina, kad vadovybė turės informacijos apie įmonės susijusių šalių tapatybę,
kadangi informaciją apie susijusių šalių santykius ir sandorius bus būtina registruoti,
apdoroti ir apibendrinti įmonės informacinėse sistemose tam, kad įmonė atitiktų taikomos
tvarkos apskaitos ir atskleidimo reikalavimus. Todėl tikėtina, kad vadovybė turės išsamų
susijusių šalių ir jų pasikeitimų, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, sąrašą. Pasikartojančių
užduočių atveju paklausimai suteikia pagrindą palyginti informaciją apie susijusias šalis,
kurią pateikia vadovybė ir kurią auditorius surinko ankstesnių auditų metu.
A12. Tačiau, kai pagal tvarką nenustatyti reikalavimai dėl susijusių šalių, įmonė gali neturėti
tokios informacinės sistemos. Tokiomis aplinkybėmis tikėtina, kad vadovybė gali
nežinoti apie visų susijusių šalių egzistavimą. Tačiau, nepaisant šių aplinkybių, auditorius
turi pateikti paklausimus, kaip nurodyta 13 dalyje, kadangi vadovybė gali žinoti apie
šalis, atitinkančias susijusių šalių apibrėžtį, kuri pateikta šiame TAS. Tačiau tokiais
atvejais tikėtina, kad auditoriaus paklausimai dėl įmonės susijusių šalių tapatybės sudarys
dalį auditoriaus rizikos vertinimo procedūrų ir susijusių veiksmų, atliekamų pagal 315-ąjį
TAS siekiant surinkti informaciją dėl:
•

įmonės nuosavybės ir valdymo struktūrų;

•

investicijų, kurias įmonė atlieka ar planuoja atlikti, rūšių; ir

•

įmonės struktūros ir jos finansavimo būdų.

Esant bendros kontrolės santykiams, kadangi labiau tikėtina, kad vadovybė žinos apie
tokius santykius, jei jie yra įmonei svarbūs ekonomiškai, auditoriaus paklausimai
greičiausiai bus veiksmingesni, jei juose ypač daug dėmesio bus skirta tam, ar šalys, su
kuriomis įmonė sudaro reikšmingus sandorius ar dideliu mastu dalijasi ištekliais, yra
susijusios šalys.
A13. Įmonių grupės audito atveju 600-ajame TAS pateikti reikalavimai, kad grupės užduoties
grupė pateiktų kiekvieno komponento auditoriui susijusių šalių sąrašą, kurį parengė
įmonių grupės vadovybė, ir kitų grupės užduoties grupei žinomų susijusių asmenų
sąrašą19. Kai įmonė yra grupės komponentas, tokia informacija suteikia naudingą
pagrindą auditoriaus paklausimams vadovybei dėl įmonės susijusių šalių tapatybės.
A14. Informacijos dėl įmonės susijusių šalių tapatybės auditorius taip pat gali gauti
pateikdamas paklausimus vadovybei užduoties prisiėmimo ar tęsimo procesų metu.
Įmonės santykių ir sandorių su susijusiomis šalimis kontrolės priemonės (žr. 14 dalį)
19

600-asis TAS „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių
darbą)“, 40 dalies e punktas.
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A15. Kitais įmonės darbuotojais yra laikomi tie asmenys, kurie, tikėtina, žino apie įmonės ir su
ja susijusių šalių santykius bei sandorius ir apie įmonės taikomas tokių santykių bei
sandorių kontrolės priemones. Šie asmenys, išskyrus tuos, kurie priklauso vadovybei, gali
būti:
•

už valdymą atsakingi asmenys;

•

personalas, inicijuojantis, atliekantis ar registruojantis reikšmingus ir
neatitinkančius įprastinės veiklos pobūdžio sandorius, ir tie, kurie prižiūri ar stebi šį
personalą;

•

vidaus auditoriai;

•

įmonės teisininkas; ir

•

už etiką atsakingas pareigūnas ar kitas lygiavertis darbuotojas.

A16. Auditas atliekamas remiantis prielaida, kad vadovybė ir, jei taikoma, už valdymą
atsakingi asmenys pripažįsta bei supranta savo atsakomybę už finansinių ataskaitų
parengimą pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, įskaitant, jeigu reikia, jų
teisingą pateikimą, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės ir, jei taikoma, už valdymą
atsakingų asmenų nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos20. Atitinkamai tais atvejais, kai pagal tvarką nustatyti
reikalavimai dėl susijusių šalių, finansinėms ataskaitoms parengti vadovybė, prižiūrint už
valdymą atsakingiems asmenims, turi sukurti, įdiegti ir palaikyti atitinkamas kontrolės
priemones dėl susijusių šalių santykių ir sandorių, kad jie būtų teisingai nustatyti ir
tinkamai rodomi apskaitoje bei atskleisti pagal tvarką. Atlikdami priežiūros funkciją, už
valdymą atsakingi asmenys stebi, kaip vadovybė vykdo savo pareigas tokių kontrolės
priemonių atžvilgiu. Nepaisant to, kokius reikalavimus dėl susijusių šalių gali nustatyti
finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo tvarka, už valdymą atsakingi asmenys,
atlikdami priežiūros funkcijas, gali iš vadovybės gauti informaciją tam, kad suprastų
įmonės santykių ir sandorių su susijusiomis šalimis esmę bei verslo logiką.
A17. Vadovaudamasis 315-ojo TAS reikalavimu suprasti kontrolės aplinką21, auditorius gali
svarstyti šias kontrolės aplinkos ypatybes, susijusias su reikšmingo iškraipymo, siejamo
su susijusių šalių santykiais ir sandoriais, rizikos sumažinimu:

20
21

•

vidinius etikos kodeksus, kurie yra tinkamai pristatyti įmonės personalui ir taikomi
įmonėje ir kuriuose aprašomos aplinkybės, kuriomis įmonė gali sudaryti konkrečių
rūšių sandorius su susijusiomis šalimis;

•

metodus ir procedūras, kuriais vadovaujantis atvirai ir laiku atskleidžiami įmonės
vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų interesai, kuriuos jie turi vykdydami
susijusių šalių sandorius;

200-asis TAS, A2 dalis.
315-asis TAS, 14 dalis.
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•

atsakomybės už sandorių su susijusiomis šalimis nustatymą, registravimą,
apibendrinimą ir atskleidimą paskirstymas įmonėje;

•

reikšmingų susijusių šalių sandorių, neatitinkančių įprastinės veiklos pobūdžio,
atskleidimą laiku ir jų aptarimą tarp vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų,
įskaitant tai, ar už valdymą atsakingi asmenys tinkamai svarstė tokių sandorių
verslo logiką (pavyzdžiui, ar už valdymą atsakingi asmenys kreipėsi į
profesionalius išorės konsultantus);

•

aiškias susijusių šalių sandorių, dėl kurių kyla tikras ar menamas interesų
konfliktas, patvirtinimo gaires, tokias kaip už valdymą atsakingų asmenų
pakomitečio, į kurį įeina nepriklausomi nuo vadovybės asmenys, patvirtinimas;

•

periodines vidaus auditorių peržiūras, kai jos yra taikytinos;

•

aktyvius veiksmus, kurių imasi vadovybė, siekdama išspręsti susijusių šalių
atskleidimo problemas, pavyzdžiui, kreipdamasi į auditorių ar į išorės konsultantus
teisės klausimais;

•

pranešimo apie pažeidimus metodų ir procedūrų, kai jos yra taikytinos, buvimą.

A18. Susijusių šalių santykių ir sandorių kontrolės priemonės tam tikrose įmonėse gali būti
nepakankamos arba jų gali apskritai nebūti dėl daugelio priežasčių, tokių kaip:
•

nepakankamas vadovybės dėmesys susijusių šalių santykių ir sandorių nustatymui
ir atskleidimui;

•

už valdymą atsakingų asmenų nepakankamai tinkamai vykdoma priežiūra;

•

sąmoningas tokių kontrolės priemonių ignoravimas, kadangi atskleidžiant susijusių
šalių santykius gali būti atskleista informacija, kurią vadovybė laiko slapta,
pavyzdžiui, informacija apie sandorius su vadovybės šeimos nariais;

•

tai, kad vadovybė nepakankamai supranta taikomos finansinės atskaitomybės
tvarkos reikalavimus dėl susijusių šalių;

•

į taikomą finansinės atskaitomybės tvarką neįtraukti atskleidimo reikalavimai.

Kai tokios kontrolės priemonės yra neveiksmingos arba jų nėra, auditoriui gali nepavykti
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl susijusių šalių santykių ir sandorių.
Tokiu atveju pagal 705-ąjį TAS22 auditorius turėtų apsvarstyti šių faktų įtaką auditui,
įskaitant auditoriaus nuomonę išvadoje.
A19. Apgaulinga finansinė atskaitomybė dažniausiai susijusi su vadovybės kontrolės
priemonių, kurios iš pažiūros veikia efektyviai, nepaisymu23. Rizika, kad vadovybė
nepaisys kontrolės priemonių, yra didesnė, jei vadovybė kontrolės ar reikšmingos įtakos
22
23

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
240-asis TAS, 31 dalis ir A4 dalis.
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santykiais yra susijusi su šalimis, su kuriomis įmonė plėtoja verslo santykius, kadangi šie
santykiai gali suteikti vadovybei daugiau paskatų ir galimybių apgaulės atvejams.
Pavyzdžiui, vadovybės finansiniai interesai dėl tam tikrų susijusių šalių gali sudaryti
paskatas vadovybei nepaisyti kontrolės priemonių šiais būdais: a) orientuoti įmonę prieš
jos pačios interesus sudaryti sandorius, kurie atneštų naudos šioms šalims, ar b) nelegaliai
bendradarbiauti su šiomis šalimis arba kontroliuoti jų veiksmus. Galimų apgaulės atvejų
pavyzdžiai yra tokie:
•

fiktyvių sąlygų, atliekant sandorius su susijusiomis šalimis, kurios yra skirtos
neteisingai parodyti šių sandorių verslo logiką, sukūrimas;

•

turto perdavimo vadovybei ar kitiems asmenims arba perėmimo iš vadovybės ar
kitų asmenų gerokai didesne ar mažesne negu rinkos kaina organizavimas apgaulės
tikslais;

•

dalyvavimas sudarant sudėtingus sandorius su susijusiomis šalimis, tokiomis kaip
specialiosios paskirties įmonės, kurie sudaryti tam, kad neteisingai parodytų įmonės
finansinę būklę ar finansinius rezultatus.

Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos
A20. Tikėtina, kad kontrolės veiksmai mažesnėse įmonėse bus mažiau oficialūs, be to,
mažesnės įmonės gali neturėti dokumentais, kuriuose būtų aprašyti veiksmai dėl susijusių
šalių santykių ir sandorių, įformintų procesų. Mažesnės įmonės savininkas vadovas gali
sumažinti arba padidinti tam tikrą riziką, kylančią dėl susijusių šalių sandorių, jei jis
aktyviai dalyvauja atliekant sandorius. Kad suprastų susijusių šalių santykius ir sandorius
bei egzistuojančias jų kontrolės priemones tokiose įmonėse, auditorius gali pateikti
vadovybei paklausimą ir atlikti kitas procedūras, tokias kaip vadovybės atliekamos
priežiūros ir peržiūros stebėsena bei prieinamų susijusių dokumentų tikrinimas.
Reikšmingų sandorių ir susitarimų autorizavimas ir patvirtinimas (žr. 14 dalies b punktą)
A21. Autorizavimas – tai šalies arba šalių, turinčių atitinkamus įgaliojimus (vadovybės, už
valdymą atsakingų asmenų ar įmonės akcininkų), leidimo įmonei sudaryti tam tikrus
sandorius pagal iš anksto nustatytus sprendžiamuosius arba nesprendžiamuosius kriterijus
suteikimas. Patvirtinimas – tai šių šalių pritarimas sandoriams, kuriuos įmonė sudarė
pagal kriterijus, kuriais remiantis buvo suteiktas leidimas. Kontrolės priemonių, kurias
įmonė nustatė reikšmingų sandorių ir susitarimų su susijusiomis šalimis ar reikšmingų
sandorių ir susitarimų, neatitinkančių įprastinės veiklos pobūdžio, autorizavimui ir
patvirtinimui pavyzdžiai yra tokie:
•

stebėsenos kontrolės priemonės, kuriomis siekiama nustatyti, kuriuos sandorius ir
susitarimus galima autorizuoti ir patvirtinti;

•

sandorių ir susitarimų sąlygų patvirtinimas, kurį suteikia vadovybė, už valdymą
atsakingi asmenys ar, jei taikytina, akcininkai.

Budrumo išlaikymas dėl susijusių šalių informacijos, peržiūrint įrašus arba dokumentus
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Įrašai ar dokumentai, kuriuos auditorius gali tikrinti (žr. 15 dalį)
A22. Audito metu auditorius gali tikrinti įrašus ar dokumentus, kuriuose gali rasti informacijos
apie susijusių šalių santykius ir sandorius, pavyzdžiui:
•

auditoriaus gauti trečiosios šalies patvirtinimai (papildomai prie banko ir teisinių
patvirtinimų);

•

įmonės pelno mokesčio deklaracijos;

•

informacija, kurią įmonė teikė priežiūros institucijoms;

•

akcininkų registrai, iš kurių auditorius gali nustatyti pagrindinių įmonės akcininkų
tapatybę;

•

vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų pareiškimai dėl interesų konfliktų;

•

įrašai apie įmonės investicijas ir pensijų planus;

•

sutartys ir susitarimai su aukščiausiąja įmonės vadovybe ir už valdymą atsakingais
asmenimis;

•

reikšmingos sutartys ir susitarimai, kurie neatitinka įprastinės veiklos pobūdžio;

•

profesionalių įmonės patarėjų pateikiamos sąskaitos ir susirašinėjimas;

•

įmonės įsigyti gyvybės draudimo polisai;

•

reikšmingos sutartys, kurios buvo persvarstytos audituojamu laikotarpiu;

•

vidaus auditorių išvados;

•

dokumentai, susiję su įmonės duomenų pateikimu vertybinių popierių priežiūros
institucijai (pavyzdžiui, prospektai).

Susitarimai, kurie parodo anksčiau nenustatytus ar neatskleistus susijusių šalių santykius
ar sandorius
A23. Susitarimas apima oficialų ar neoficialų įmonės ir vienos ar kelių kitų šalių susitarimą
tokiais tikslais:
•

verslo santykių sukūrimas atitinkamais metodais ar struktūromis;

•

atitinkamų sandorių rūšių pagal tam tikras sąlygas atlikimas;

•

nustatytų paslaugų ar finansinės paramos teikimas.

Susitarimų, kurie gali parodyti susijusių šalių santykius ar sandorius, kurių vadovybė
anksčiau nenustatė ar neatskleidė auditoriui, pavyzdžiai yra tokie:
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•

dalyvavimas neformalizuotoje partnerystėje su kitomis šalimis;

•

paslaugų teikimo tam tikroms šalims pagal sąlygas, kurios neatitinka įprastinės
veiklos pobūdžio, susitarimas;

•

garantijos ir garantiniai santykiai.

Reikšmingų sandorių, kurie neatitinka įprastinės veiklos pobūdžio, nustatymas (žr. 16 dalį)
A24. Tolesnės informacijos apie reikšmingus sandorius, kurie neatitinka įprastinės veiklos
pobūdžio, rinkimas padeda auditoriui įvertinti, ar apgaulės rizikos veiksniai, jei tokie
egzistuoja, yra realūs ir, jei pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką nustatyti
reikalavimai dėl susijusių šalių, nustatyti reikšmingo iškraipymo riziką.
A25. Sandorių, kurie neatitinka įprastinės veiklos pobūdžio, pavyzdžiai gali būti:
•

sudėtingi nuosavybės sandoriai, tokie kaip įmonės restruktūrizavimas ar įsigijimas;

•

sandoriai su lengvatinio apmokestinimo šalyse įregistruotomis įmonėmis,
priklausančiomis jurisdikcijoms, kur galiojantys įmonių įstatymai yra silpni;

•

patalpų nuomos ar valdymo paslaugų suteikimas, kai įmonė šias paslaugas teikia
kitai šaliai nesiekdama abipusės naudos;

•

pardavimų sandoriai su neįprastai didelėmis nuolaidomis ar grąžinimais;

•

sandoriai su grįžtamuoju susitarimu, pavyzdžiui, pardavimo susitarimas su
įsipareigojimu įsigyti prekes atgal;

•

sandoriai pagal sutartis, kurių sąlygos yra pakeistos prieš sutarčių galiojimo
pabaigą.

Reikšmingų sandorių, kurie neatitinka įprastinės veiklos pobūdžio, esmės supratimas (žr. 16
dalies a punktą)
A26. Tiriant reikšmingų sandorių, neatitinkančių įmonės įprastinės veiklos pobūdžio, esmę,
įgyjamas supratimas apie šių sandorių verslo logiką ir sąlygas bei aplinkybes, kuriomis
jie buvo sudaryti.
Paklausimai dėl susijusių šalių dalyvavimo (žr. 16 dalies b punktą)
A27. Susijusi šalis gali dalyvauti sudarant reikšmingus sandorius, neatitinkančius įprastos
veiklos pobūdžio, ne tik darydama tiesioginę įtaką sandoriui tuo, kad ji yra viena iš
sandorio šalių, bet ir darydama netiesioginę įtaką per tarpininkus. Tokia įtaka gali
parodyti, kad egzistuoja apgaulės rizikos veiksnys.
Pasidalijimas informacija apie susijusias šalis su užduoties grupe (žr. 17 dalį)
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A28. Atitinkama susijusių šalių informacija, kuria gali dalytis užduoties grupės nariai, apima,
pavyzdžiui:
•

įmonės susijusių šalių tapatybę;

•

susijusių šalių santykių ir sandorių esmę;

•

reikšmingus ar sudėtingus susijusių šalių santykius ar sandorius, kuriems gali
prireikti ypatingo dėmesio atliekant auditą, ypač sandorius, kuriuose finansiškai
dalyvauja įmonės vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys.

Reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių santykiais ir sandoriais, rizikos
nustatymas ir vertinimas
Apgaulės rizikos veiksniai, siejami su susijusia šalimi, kuri turi lemiamą įtaką (žr. 19 dalį)
A29. Vieno asmens ar nedidelės asmenų grupės dominavimas vadovybėje, kai nėra
atsveriančių kontrolės priemonių, yra apgaulės rizikos veiksnys24. Susijusios šalies
lemiamos įtakos požymiai yra tokie:
•

susijusi šalis vetavo reikšmingus verslo sprendimus, kuriuos priėmė vadovybė ar už
valdymą atsakingi asmenys;

•

reikšmingi sandoriai perduodami susijusiai šaliai galutiniam patvirtinimui;

•

vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys mažai svarsto arba visiškai nesvarsto
verslo pasiūlymų, kuriuos inicijuoja susijusi šalis;

•

sandoriai, kuriuose dalyvauja susijusi šalis (ar susijusios šalies artimi šeimos
nariai), yra retai nepriklausomai peržiūrimi ir patvirtinami.

Lemiama įtaka taip pat gali egzistuoti tais atvejais, jei susijusi šalis atliko pagrindinį
vaidmenį steigiant įmonę ir toliau atlieka pagrindinį vaidmenį įmonės valdymo procese.
A30. Jei egzistuoja kiti rizikos veiksniai, susijusių šalių, turinčių lemiamą įtaką, buvimas gali
parodyti reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės reikšmingą riziką. Pavyzdžiui:

24

•

neįprastai didelė aukščiausios vadovybės ar profesionalių patarėjų kaita gali
parodyti neetišką ar nesąžiningą verslo praktiką, kuri skirta susijusios šalies
tikslams;

•

verslo tarpininkų naudojimas reikšmingiems sandoriams, kuriems iš pažiūros
trūksta aiškaus verslo pagrindimo, gali parodyti, kad susijusi šalis per tokius
tarpininkus gali būti suinteresuota tokiais sandoriais apgaulės tikslais;

240-asis TAS, 1 priedas.
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•

susijusių šalių perdėtas dalyvavimas ar susidomėjimas apskaitos metodų
pasirinkimu ar reikšmingų įvertinimų nustatymu gali parodyti, kad egzistuoja
apgaulingos finansinės atskaitomybės tikimybė.

Atsakas į reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių santykiais ir sandoriais, riziką
(žr. 20 dalį)
A31. Tolesnių audito procedūrų, kurias auditorius gali pasirinkti siekdamas reaguoti į įvertintą
reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių santykiais ir sandoriais, riziką, pobūdis,
atlikimo laikas ir apimtis priklauso nuo šios rizikos pobūdžio ir įmonės aplinkybių25.
A32. Pagrindinių audito procedūrų, kurias auditorius gali atlikti, kai jis įvertino reikšmingą
riziką, kad vadovybė tinkamai neparodė apskaitoje ar neatskleidė susijusių šalių sandorių
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką (dėl apgaulės ar klaidos), pavyzdžiai
apima:
•

sandorių specifinių aspektų patvirtinimas ar aptarimas su tarpininkais, tokiais kaip
bankai, advokatų kontoros, laiduotojai ar agentai, tais atvejais, jei įmanoma ir
nedraudžia įstatymai, teisės aktai ar etikos taisyklės;

•

sandorių su susijusiomis šalimis tikslų, specialiųjų sąlygų ar sumų patvirtinimas (ši
audito procedūra gali būti mažiau veiksminga, jei auditorius nusprendžia, kad
tikėtina, jog įmonė darys įtaką susijusioms šalims, joms pateikiant atsakymus
auditoriui);

•

kai taikytina, susijusių šalių finansinių ataskaitų ar kitos susijusios finansinės
informacijos nagrinėjimas, jei tokią informaciją galima gauti, siekiant rasti sandorių
apskaitos įrodymų susijusių šalių apskaitos įrašuose.

A33. Jei auditorius įvertino reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės reikšmingą riziką, atsiradusią
dėl susijusių šalių, turinčių lemiamą įtaką, jis, be bendrųjų 240-ajame TAS išdėstytų
reikalavimų, gali atlikti toliau nurodytas procedūras tam, kad perprastų verslo santykius,
kuriuos susijusi šalis tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti užmezgusi su įmone, ir nustatytų
tolesnių pagrindinių audito procedūrų poreikį:

25

•

paklausimai vadovybei ir už valdymą atsakingiems asmenims ir diskusijos su jais;

•

paklausimai susijusioms šalims;

•

reikšmingų sutarčių su susijusia šalimi tikrinimas;

•

atitinkamos papildomos informacijos ieškojimas internete ar specifinėse išorinėse
verslo informacijos duomenų bazėse;

•

įmonės darbuotojų pranešimų apie pažeidimus peržiūra, jei jie yra išsaugoti.

330-ajame TAS pateiktos papildomos gairės svarstant tolesnių audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį.
240-ajame TAS nustatyti tinkamo atsako į įvertintą reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką reikalavimai ir
pateiktos gairės.

22

SUSIJUSIOS ŠALYS

A34. Priklausomai nuo auditoriaus rizikos vertinimo procedūrų rezultatų auditorius gali
nuspręsti surinkti audito įrodymus, neatlikdamas įmonės susijusių šalių santykių ir
sandorių kontrolės priemonių testų. Tačiau tam tikrais atvejais gali būti neįmanoma
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl reikšmingo iškraipymo, siejamo su
susijusių šalių santykiais ir sandoriais, rizikos atliekant tik pagrindines audito procedūras.
Pavyzdžiui, jei sandoriai įmonių grupės viduje tarp įmonės ir jos komponentų yra dažni,
didelė šių sandorių informacijos dalis yra inicijuojama, užregistruojama, apdorojama ar
pateikiama elektroniniu būdu integruotoje sistemoje, auditorius gali nuspręsti, kad nėra
įmanoma parengti veiksmingų pagrindinių audito procedūrų, kurios savaime sumažintų
reikšmingo iškraipymo, siejamo su šiais sandoriais, riziką iki priimtinai žemo lygio.
Tokiu atveju pagal 330-ojo TAS reikalavimą surinkti pakankamų tinkamų audito
įrodymų dėl atitinkamų kontrolės priemonių efektyvumo26 auditorius privalo atlikti
įmonės susijusių šalių santykių ir sandorių registravimo baigtumo ir tikslumo kontrolės
priemonių testus.
Anksčiau nenustatytų ar neatskleistų susijusių šalių ar reikšmingų susijusių šalių sandorių
nustatymas
Užduoties grupės informavimas apie naujai nustatytas susijusias šalis (žr. 22 dalies a punktą)
A35. Skubus kitų užduoties grupės narių informavimas apie naujai nustatytas susijusias šalis
padeda jiems nustatyti, ar ši informacija daro įtaką jau atliktų rizikos vertinimo procedūrų
rezultatams ir išvadoms, įskaitant tai, ar būtina iš naujo įvertinti reikšmingo iškraipymo
riziką.
Pagrindinės procedūros, susijusios su naujai nustatytomis susijusiomis šalimis ar reikšmingais
susijusių šalių sandoriais (žr. 22 dalies c punktą)
A36. Pagrindinių audito procedūrų, kurias auditorius gali atlikti dėl naujai nustatytų susijusių
šalių ar reikšmingų susijusių šalių sandorių, pavyzdžiai yra:

26

•

paklausimų dėl įmonės santykių su naujai nustatytomis susijusiomis šalimis esmės
pateikimas, įskaitant (tais atvejais, jei taikytina ir nedraudžia įstatymai, teisės aktai
ar etikos taisyklės) paklausimus įmonei nepriklausančioms šalims, kurios gali turėti
svarbių žinių apie įmonę ir jos verslą, tokioms kaip konsultantai teisės klausimais,
pagrindiniai agentai, didžiausi atstovai, kiti konsultantai, laiduotojai ar kiti artimi
verslo partneriai;

•

apskaitos įrašų dėl sandorių su naujai nustatytomis susijusiomis šalimis analizės
atlikimas. Tokią analizę gali palengvinti kompiuteriniai audito metodai;

•

naujai nustatytų susijusių šalių sandorių sąlygų patvirtinimas ir įvertinimas, ar šie
sandoriai buvo tinkamai rodomi apskaitoje ir atskleisti pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką.

330-asis TAS, 8 dalies b punktas.
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Vadovybės tyčia neatskleista informacija (žr. 22 dalies e punktą)
A37. 240-ojo TAS reikalavimai ir gairės dėl auditoriaus atsakomybės, susijusios su apgaule
atliekant finansinių ataskaitų auditą, taikytini tais atvejais, kai tikėtina, kad vadovybė
tyčia auditoriui neatskleidė susijusių šalių ar reikšmingų susijusių šalių sandorių.
Auditorius taip pat gali svarstyti, ar būtina iš naujo įvertinti vadovybės atsakymų į
auditoriaus paklausimus ir vadovybės pareiškimų, pateiktų auditoriui, patikimumą.
Nustatyti reikšmingi susijusių šalių sandoriai, neatitinkantys įmonės įprastinės veiklos pobūdžio
Reikšmingų susijusių šalių sandorių verslo logikos vertinimas (žr. 23 dalį)
A38. Atlikdamas reikšmingų susijusių šalių sandorių, kurie neatitinka įprastinės veiklos
pobūdžio, verslo logikos vertinimą, auditorius gali svarstyti:
•

ar sandoris:
○

yra pernelyg sudėtingas (pavyzdžiui, jame gali dalyvauti daug konsoliduotos
įmonių grupės susijusių šalių);

○

yra sudaromas neįprastomis prekybos sąlygomis, pavyzdžiui, neįprastomis
kainų, palūkanų normų, laidavimo ir skolos grąžinimo sąlygomis);

○

trūksta akivaizdžios verslo logikos sandoriui pagrįsti;

○

apima anksčiau nenustatytas susijusias šalis;

○

vykdomas neįprastai;

•

ar įmonės vadovybė su už valdymą atsakingais asmenimis aptarė šio sandorio
pobūdį ir parodymą apskaitoje;

•

ar vadovybė daugiau dėmesio skiria konkrečios operacijos apskaitai, o ne esminiam
sandorio ekonominiam pagrindimui.

Jei vadovybės paaiškinimai reikšmingai neatitinka sandorio su susijusia šalimi sąlygų,
auditorius pagal 500-ajį TAS27 privalo apsvarstyti vadovybės paaiškinimų ir pareiškimų
kitais reikšmingais klausimais patikimumą.
A39. Auditorius gali siekti suprasti tokių sandorių verslo logiką susijusios šalies požiūriu,
kadangi tai gali padėti auditoriui geriau suprasti sandorio ekonominį pagrįstumą ir jo
priežastis. Susijusios šalies verslo logika, jei ji neatitinka verslo pobūdžio, gali atskleisti
apgaulės rizikos veiksnius.
Reikšmingų susijusių šalių sandorių autorizavimas ir patvirtinimas (žr. 23 dalies b punktą)

27

500-asis TAS „Audito įrodymai“, 11 dalis.
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A40. Vadovybės, už valdymą atsakingų asmenų ar, jei taikytina, akcininkų reikšmingų
susijusių šalių sandorių, neatitinkančių įprastinės veiklos pobūdžio, autorizavimas ir
patvirtinimas gali suteikti audito įrodymų, kad šie sandoriai buvo tinkamai apsvarstyti
atitinkamais įmonės lygiais ir kad jų sąlygos buvo tinkamai parodytos finansinėse
ataskaitose. Jei tokio pobūdžio sandoriai, kurie nebuvo autorizuoti ir patvirtinti, pokalbių
su vadovybe ir už valdymą atsakingais asmenimis metu nebuvo racionaliai paaiškinti, šie
sandoriai gali rodyti reikšmingo iškraipymo dėl klaidos ar apgaulės riziką. Tokiomis
aplinkybėmis auditorius turi išlikti budrus ir pasirengęs tam, kad gali būti kitų panašaus
pobūdžio sandorių. Tačiau tik autorizavimo ir patvirtinimo gali nepakakti darant išvadas
dėl to, ar yra reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės rizika, kadangi autorizavimas ir
patvirtinimas gali būti neveiksmingi, jei yra susijusių šalių slaptas susitarimas arba jei
susijusi šalis daro lemiamą įtaką įmonei.
Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos
A41. Mažesnė įmonė gali neturėti tokių skirtingų lygių autorizavimo ir patvirtinimo kontrolės
priemonių, kurias gali turėti didesnė įmonė. Atitinkamai, atlikdamas mažesnės įmonės
auditą, auditorius turi mažiau pasikliauti autorizavimu ir patvirtinimu kaip audito
įrodymais dėl reikšmingų susijusių šalių sandorių, neatitinkančių įprastinės veiklos
pobūdžio, pagrįstumo. Vietoj to auditorius gali svarstyti galimybę atlikti kitas audito
procedūras, tokias kaip susijusių dokumentų tikrinimas, specifinių sandorių su
susijusiomis šalimis aspektų patvirtinimas ar įmonės savininko vadovo dalyvavimo
atliekant sandorius stebėjimas.
Tvirtinimai, kad susijusių šalių sandoriai buvo atlikti pagal sandorius įprastomis rinkos
sąlygomis atitinkančias sąlygas (žr. 24 dalį)
A42. Nors audito įrodymai dėl susijusių šalių sandorio kainos palyginimo su tokio pat sandorio
įprastomis rinkos sąlygomis kaina gali būti lengvai prieinami, paprastai auditorius
susiduria su praktiniais sunkumais, kurie riboja jo galimybę surinkti audito įrodymų, kad
visi kiti šio sandorio aspektai atitinka sandorio įprastomis rinkos sąlygomis aspektus.
Pavyzdžiui, nors auditorius gali patvirtinti, kad susijusių šalių sandorio kaina atitinka
rinkos kainą, kartu gali būti neįmanoma patvirtinti, ar kitos sandorio sąlygos (tokios kaip
kreditavimo, neapibrėžtų atvejų ir specifinių išlaidų sąlygos) atitinka sąlygas, dėl kurių
paprastai susitartų nepriklausomos šalys. Atitinkamai gali būti rizika, kad vadovybės
tvirtinimai, kad susijusios šalies sandoris buvo atliktas pagal sandorį įprastomis rinkos
sąlygomis atitinkančias sąlygas, gali būti reikšmingai iškraipytas.
A43. Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo pagrįsti tvirtinimą, kad susijusių šalių
sandoris buvo atliktas pagal sandorį įprastomis rinkos sąlygomis atitinkančias sąlygas.
Vadovybė tvirtinimui pagrįsti gali:
•

palyginti sandorio su susijusiomis šalimis sąlygas su tapataus ar panašaus sandorio
su viena ar keliomis nesusijusiomis šalimis sąlygomis;

•

pasitelkti išorės ekspertą, kuris nustatytų rinkos vertę ir patvirtintų sandorio rinkos
sąlygas ir aplinkybes;
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•

palyginti sandorio sąlygas su žinomomis rinkos sąlygomis, kuriomis sudaromi
panašūs sandoriai atvirojoje rinkoje.

A44. Vertinant vadovybės tvirtinimo pagrindimą galima atlikti vieną ar kelis iš šių veiksmų:
•

apsvarstyti vadovybės tvirtinimo pagrindimo proceso tinkamumą;

•

patikrinti vidaus ar išorės duomenų, pagrindžiančių tvirtinimą, šaltinį ir atlikti
duomenų testus siekiant įsitikinti duomenų tikslumu, baigtumu ir tinkamumu;

•

įvertinti visų reikšmingų prielaidų, kuriomis pagrįstas tvirtinimas, racionalumą.

A45. Kai kuriais atvejais pagal finansinės atskaitomybės tvarką reikalaujama atskleisti
susijusių šalių sandorius, kurie sudaromi sandorio įprastomis rinkos sąlygomis
neatitinkančiomis sąlygomis. Tokiomis aplinkybėmis, jei vadovybė finansinėse
ataskaitose neatskleidė susijusių šalių sandorių, gali būti numanomas tvirtinimas, kad
sandoris buvo atliktas pagal sandorį įprastomis rinkos sąlygomis atitinkančias sąlygas.
Nustatytų susijusių šalių santykių ir sandorių apskaitos ir atskleidimo vertinimas
Reikšmingumo svarstymai atliekant iškraipymų vertinimą (žr. 25 dalį)
A46. 450-ajame TAS nustatyti reikalavimai auditoriui įvertinti iškraipymo dydį ir pobūdį bei
konkrečias jo atsiradimo aplinkybes tuo metu, kai auditorius atlieka vertinimą, ar šis
iškraipymas yra reikšmingas28. Sandorio svarbumas finansinių ataskaitų vartotojams gali
priklausyti net tik nuo registruotos sandorio sumos, bet ir nuo kitų atitinkamų veiksnių,
tokių kaip susijusių šalių santykių pobūdis.
Susijusių šalių atskleidimo vertinimas (žr. 25 dalies a punktą)
A47. Vertinant susijusių šalių atskleidimą pagal taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos
atskleidimo reikalavimus svarstoma, ar įmonės susijusių šalių santykių ir sandorių faktai
bei aplinkybės buvo tinkamai apibendrinti ir pateikti, kad atskleista informacija būtų
suprantama. Atskleista susijusių šalių sandorių informacija gali būti nesuprantama, jei:
a)

sandorių verslo logika ir poveikis finansinėms ataskaitoms yra neaiškūs ar
klaidinantys; ar

b)

pagrindinės sąlygos ar kiti svarbūs sandorių elementai, būtini šiems sandoriams
suprasti, tinkamai neatskleisti.

Rašytiniai pareiškimai (žr. 26 dalį)
A48. Aplinkybės, kurioms esant būtų tinkama surinkti už valdymą atsakingų asmenų rašytinius
pareiškimus, apima tuos atvejus:

28

450-asis TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“, 11 dalies a punktas. 450-ojo TAS A16 dalyje
nustatytos aplinkybių, kurios gali daryti įtaką iškraipymo įvertinimui, gairės.
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•

kai jie patvirtino specifinius susijusių šalių sandorius, kurie: a) daro reikšmingą
įtaką finansinėms ataskaitoms arba b) kuriuose dalyvauja įmonės vadovybė;

•

kai jie žodžiu auditoriui pristatė tam tikrų susijusių šalių sandorių detales;

•

kai jie turi finansinių ar kitų interesų susijusiose šalyse ar susijusių šalių
sandoriuose.

A49. Auditorius taip pat gali priimti sprendimą surinkti rašytinius pareiškimus dėl specifinių
vadovybės tvirtinimų, tokius kaip pareiškimas, kad specifiniai susijusių šalių sandoriai
neapima neatskleistų šalutinių susitarimų.
Už valdymą atsakingų asmenų informavimas (žr. 27 dalį)
A50. Informavimas apie audito metu pastebėtus reikšmingus dalykus29 dėl įmonės susijusių
šalių padeda auditoriui ir už valdymą atsakingiems asmenims suprasti šių dalykų pobūdį
ir sprendimus. Reikšmingų dalykų dėl susijusių šalių pavyzdžiai:

29

•

atvejai, kai vadovybė (tyčia ar netyčia) neatskleidžia auditoriui informacijos apie
susijusias šalis ar reikšmingus susijusių šalių sandorius, kurie gali perspėti už
valdymą atsakingus asmenis apie reikšmingus susijusių šalių santykius ir sandorius,
apie kuriuos jie anksčiau nežinojo;

•

reikšmingų susijusių šalių sandorių, kurie nebuvo tinkamai autorizuoti bei
patvirtinti ir kurie gali sukelti įtarimus dėl apgaulės, nustatymas;

•

nesutarimai su įmonės vadovybe dėl reikšmingų susijusių šalių sandorių apskaitos
ir atskleidimo pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;

•

taikomų įstatymų ar teisės aktų, kurie draudžia ar riboja galimybę sudaryti tam tikrų
rūšių susijusių šalių sandorius, nesilaikymas;

•

sunkumai nustatant šalį, kuri galutinai kontroliuoja įmonę.

230-ojo TAS A8 dalyje nustatytos tolesnės reikšmingų dalykų, pastebėtų audito metu, pobūdžio gairės.
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