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BUHALTERIŲ PROFESIONALŲ ETIKOS KODEKSO VADOVAS
2010-ŲJŲ LEIDIMAS
Šio vadovo tikslas
Šiame vadove pateikiamas Buhalterių profesionalų etikos kodeksas (toliau – Etikos kodeksas),
išleistas Tarptautinių buhalterių etikos standartų tarybos (toliau – TBEST). Peržiūrėtas TBEST
Etikos kodeksas galioja nuo 2011 m. sausio 1 d., nors buvo leidžiama jį taikyti ir anksčiau.
Šis vadovas, kartu su 2010-aisais išleistu Tarptautinių kokybės kontrolės, audito, peržiūros,
kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų standartų vadovu pakeičia 2009-ųjų vadovo leidimą ir
2008-ųjų vadovo pirmąją dalį.

Vadovo struktūra
Šiame vadove turinys išdėstytas taip:
Esminiai pakeitimai nuo 2008-ųjų vadovo leidimo..................................................................... 1
Tarptautinė buhalterių federacija ................................................................................................ 2
Buhalterių profesionalų etikos kodeksas .................................................................................... 5
TBF skatina ir ragina savo leidinių platinimą arba vertimą ir platinimą. Suinteresuotos šalys,
norinčios platinti arba versti ir platinti šį vadovą, turi susisiekti el. paštu permissions@ifac.org
dėl atitinkamų salygų ir terminų.

ESMINIAI PAKEITIMAI NUO 2008-ŲJŲ VADOVO LEIDIMO
Buhalterių profesionalų etikos kodeksas
Šiame vadove pateikiamas Buhalterių profesionalų etikos kodeksas (toliau – Etikos kodeksas),
išleistas Tarptautinių buhalterių etikos standartų tarybos (toliau – TBEST).
Šis vadovas pakeičia Buhalterių profesionalų etikos kodeksą, kuris buvo pateiktas 2008-aisais
išleistame Tarptautinių kokybės kontrolės, audito, peržiūro, kitų užtikrinimo ir susijusių
paslaugų standartų vadove.
Pakeitimai
2009 m. birželį TESBT išleido peržiūrėtą Etikos kodeksą, kuriame buvo paaiškinti
reikalavimai visiems profesionaliems buhalteriams, ypač sugriežtinant nepriklausomumo
reikalavimus auditoriams. Peržiūrėtas Etikos kodeksas, kuris pateikiamas šiame vadove,
galioja nuo 2011 m. sausio 1 d., nors buvo leidžiama jį taikyti ir anksčiau.
Etikos kodekso pakeitimai nuo 2010 m. sausio 1 d.
Norėdami gauti informacijos apie naujausius pakeitimus arba norėdami gauti paskutines
leidinių versijas, išleistas nuo 2010 m. sausio 1 d., aplankykite TBEST interneto svetainę,
adresu http://www.ifac.org/Ethics/.
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TARPTAUTINĖ BUHALTERIŲ FEDERACIJA
Organizacija
Tarptautinė buhalterių federacija (toliau – TBF) yra pasaulinė apskaitos profesijos
organizacija, įkurta 1977 m. TBF misija – tarnauti visuomenės interesams, stiprinant apskaitos
profesiją pasauliniu mastu ir prisidedant stiprios tarptautinės ekonomikos vystimosi, rengiant ir
skatinant aukštos kokybės profesinius standartus, šių standartų tarptautinio vientisumo
palaikymą bei atvirai pasisakant visuomenės interesų klausimais, kur labai svarbus profesinis
įvertinimas.
TBF vienija 159 narius ir asocijuotus narius 124 pasaulio šalyse, tai sudaro apie 2,5 milijono
viešai praktikuojančių, dirbančių pramonės ir komercijos, valstybiniame ir švietimo
sektoriuose apskaitos atstovų. Nė viena kita apskaitos profesinė organizacija neturi tokio
plataus masto tarptautinės paramos kaip TBF.
TBF valdymo organai, personalas ir savanoriai vadovaujasi principingumo, skaidrumo ir
profesionalumo vertybėmis. TBF taip pat siekia sustiprinti profesionalių buhalterių atsidavimą
šioms vertybėms, kurios aprašytos TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekse.
Išsamesnė informacija TBF interneto svetainėje, adresu http://www.ifac.org.

Standartų nustatymo iniciatyva
TBF jau seniai pripažino, kad pagrindinis būdas saugoti viešąjį interesą yra kurti, skatinti ir
įgalinti tarptautiniu mastu pripažįstamus standartus, nes tai užtikrina informacijos, kuria
remiantis investuotojai ir kitos suinteresuotos šalys priima sprendimus, patikimumą.
Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų taryba (toliau – TAUSB), Tarptautinių apskaitos
švietimo standartų taryba (toliau – TAŠST), Tarptautinė apskaitos etikos standartų taryba
(toliau TAEST) ir Tarptautinių viešojo sektoriaus apskaitos standartų taryba (toliau –
TVSAST) atkakliai palaiko procesą, kurio metu yra kuriami ir diegiami aukštos kokybės
standartai, kurie užtikrintina skaidrumą, efektyvumą ir veiksmingumą, atsižvelgiant į viešąjį
interesą. Visos nepriklausomos standartų nustatymo tarybos turi konsultacines patariamasias
grupes, kurios atstovauja viešąjį interesą ir kuriose dalyvauja viešieji asmenys. Minėtos tarybos
leidžia šiuos dokumentus:


Buhalterių profesionalų etikos kodeksas;



Tarptautiniai audito, peržiūros, kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų standartai;



Tarptautinis kokybės kontrolės standartas;



Tarptautiniai švietimo standartai

TAUSB, TAŠST, TAEST ir TVSAST yra bendrai vadinamos viešojo intereso veiklos
komitetai. TAUSB, TAŠST ir TAEST taip pat yra prižiūrimi Viešojo intereso priežiūros
tarybos. Išsamesnė informacija adresu http://www.ipiob.org/.
Atitikimo patariamoji tarnyba (toliau – APT) prižiūri, kaip TBF nariai vykdo atitikimo
programą, pagal kurią TBF nariai ir asocijuoti nariai turi parodyti, kaip jie deda pastangas
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įgyvendindami TBF ir Tarptautinių apskaitos standartų tarybos leidžiamus standartus. Narių
įsipareigojimai yra išdėstyti TBF narystės įsipareigojimų pareiškime. Išsamesnė informacija
adresu http://www.ifac.org/complianceprogram.

Kitos iniciatyvos
TBF plėtoja standartų gaires ir skatina platinti TBF informacinius resursus, siekdama dirbti
profesionaliems buhalteriams. TBF taip pat yra įsteigtos grupės, sprendžiančios klausimus,
susijusius su mažų ir vidutinių audito įmonių (toliau – MVAĮ) bei mažų ir vidutinių įmonių
(toliau – MVĮ) klausimais ir besivystančiomis šalimis, kadangi šios grupės vaidina svarbų
vaidmenį pasaulio ekonomikoje.


Profesionalių buhalterių versle komitetas
Šis komitetas rengia geros praktikos gaires ir kitus dokumentus, taip pat palengvina
keitimąsi informacija tarp TBF narių. Tai padeda spręsti platų spektrą klausimų, gerinti
profesionalių buhalterių darbo kokybę ir didinti visuomenės informuotumą ir supratimą
apie profesionalių buhalterių darbą ir jų vaidmenį organizacijose. Išsamesnė
informacija adresu http://www.ifac.org/paib.



Mažų ir vidutinių audito įmonių komitetas
Šis komitetas dirba atsižvelgiant į MVAĮ/MVĮ perspektyvą ir stengiasi, kad
tarptautiniai standartai būtų pritaikomi MVAĮ ir MVĮ. Komitetas taip pat leidžia
praktines gaires, tokias kaip įgyvendinimo gairės ir internetu pasiekiami straipsniai,
susiję su efektyviu standartų įgyvendinimu ir profesionaliu įmonės valdymu. Komitetas
taip pat vykdo informavimo veiklą, tokią kaip metinis MVĮ forumas, tam, kad nebūtų
atsiliekama nuo einamuoju periodu iškylančių problemų ir laiku reaguojama į narių
poreikius. Išsamesnė informacija adresu http://www.ifac.org/smp.



Besivystančių šalių komitetas
Šis komitetas remia apskaitos profesijos vystimąsi tarptautiniu mastu, atsižvelgiant į
besivystančių šalių interesus ir jų problemas, taip pat teikiant atitinkamas gaires
besivystančioms šalims svarbiose srityse. Komitetas taip pat siekia, kad atitinkami
galintys padėti organai ir TBF narės teiktų reikalingą informaciją ir įgyvendinimo
gaires besivystančioms šalims. Komitetas taip pat vykdo informavimo veiklą, tokią
kaip
metinis
forumas.
Išsamesnė
informacija
adresu
http://www.ifac.org/developingnations.



Daugiašalis auditorių komitetas
Šis komitetas atstovauja ir siekia tenkinti Audito įmonių forumo (toliau – AĮF)
poreikius. AĮF yra sudarytas iš tarptautinių audito įmonių, kurios atlieka finansinių
ataskaitų, kurios yra arba gali būti naudojamos tarptautiniu mastu, auditą, ir kurios
atstovauja TBF per AĮF. AĮF audito įmonių narystės įsipareigojimų vykdymas apima
standartų gerinimą, atsižvelgiant į tarptautinę audito praktiką, taip tarnaujant viešajam
interesui. Išsamesnė informacija adresu http://www.ifac.org/transnationalauditors/.
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Kiti ištekliai
TBF turi daug leidinių ir kitokios medžiagos. Yra išleisti šie vadovai:


Tarptautinių kokybės kontrolės, audito, peržiūros, kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų
standartų vadovas;



Tarptautinių švietimo standartų vadovas;



Buhalterių profesionalų etikos kodekso vadovas;



Tarptautinių viešojo sektoriaus apskaitos standartų vadovas.

TBF taip pat leidžia priėmimo ir įgyvendinimo medžiagą,
IFAC also publishes adoption and implementation support materials, pristatymo projektus,
konsultacinius dokumentus, naujienlaiškius ir elektronines naujienas. Dauguma šių leidinių yra
pasiekiami nemokamu elektroniniu formatu TBF interneto svetainėje. Spausdintu formatu
vadovus galima įsigyti. Išsamesnė informacija adresu http://web.ifac.org/publications.

Autorių teisės ir vertimas
TBF autorių teisių politika yra išdėstyta „TBF išleistų leidinių platinimo arba vertimo ir
platinimo politikoje“. TBF pripažįsta, kad svarbu, jog finansinių ataskaitų rengėjai ir vartotojai,
auditoriai, priežiūros institucijų atstovai, teisininkai, akademikai, studentai ir kitos
suinteresuotos grupės iš ne anglakalbių šalių turėtų galimybę standartus skaityti gimtąja kalba.
TBF politika, susijusi su tarptautinių standartų platinimu ir vertimu yra išdėstyta „TBF išleistų
leidinių platinimo arba vertimo ir platinimo politikoje“. Išsamesnė informacija adresu
http://www.ifac.org/translations.
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PRATARMĖ
Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) statute nurodyta misija yra „tarnauti visuomenės
interesams, TBF toliau rems buhalterių profesiją pasaulyje ir prisidės prie stiprių tarptautinių
ekonomikų vystymo, kuriant ir propaguojant aukštų profesinių kokybės standartų griežto
laikymosi, toliau didinant šių standartų tarptautinį suvienodinimą ir spręs visuomenei svarbius
klausimus, kurie labiausiai susiję su profesijos kvalifikacija“. Vykdydama šią misiją, TBF
valdyba įsteigė Buhalterių etikos standartų valdybą, kuri savarankiškai rengia ir skelbia
aukštos kokybės etikos standartus ir kitus dokumentus, kuriais vadovaujasi viso pasaulio
buhalteriai profesionalai.
Šis Etikos kodeksas nustato buhalterių profesionalų etikos reikalavimus. TBF organizacija narė
arba įmonė negali taikyti mažesnių reikalavimų, negu šiame Kodekse pateikti reikalavimai.
Tačiau, jei įstatymai ar kiti teisės aktai draudžia Federacijos organizacijai narei, arba įmonei
taikyti tam tikras šio Kodekso dalis, jos turi laikytis visų likusių Kodekso dalių.
Kai kuriose jurisdikcijose reikalavimai ir nurodymai gali skirtis nuo šio Kodekso. Buhalteriai
profesionalai tuos skirtumus turi žinoti ir laikytis griežtesnių reikalavimų ir nurodymų, nebent
tą draustų įstatymai ar kiti teisės aktai.
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100 SKYRIUS
Įžanga ir pagrindiniai principai
100.1.

Buhalterio profesijos ypatumas yra tas, kad buhalteris įsipareigoja dirbti
atsižvelgdamas į visuomenės interesus, todėl buhalterio profesionalo pareiga yra
tenkinti ne tik atskiro kliento ar darbdavio poreikius. Veikdamas visuomenės interesų
vardan, buhalteris profesionalas turi laikytis šio Etikos kodekso reikalavimų. Jeigu
pagal įstatymus ar kitus teisės aktus tam tikrų šio Kodekso dalių buhalteris
profesionalas laikytis negali, jis privalo laikytis visų likusių Kodekso dalių.

100.2.

Šį Kodeksą sudaro trys dalys. A dalyje išdėstyti pagrindiniai buhalterio profesionalo
profesinės etikos principai, kuriuos jis turėtų taikyti, kad galėtų:
a)

nustatyti kylančias grėsmes;

b)

įvertinti nustatytų grėsmių reikšmingumą; ir

c) jeigu reikia, taikyti apsaugos priemones grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki
priimtino lygio. Apsaugos priemonės yra būtinos, kai buhalteris profesionalas
nustato, kad grėsmės lygis viršija tokį, kuriam esant protinga ir informuota trečioji
šalis, įvertinusi visus buhalteriui profesionalui prieinamus konkrečius faktus ir
aplinkybes tuo metu, galėtų padaryti išvadas, kad pagrindiniams principams
nenusižengiama.
Taikydamas šią koncepciją buhalteris profesionalas turėtų vadovautis savo profesiniu
sprendimu.
100.3.

B ir C dalyse aiškinama, kaip ši koncepcija yra taikoma konkrečiose situacijose.
Šiose dalyse pateikta apsaugos priemonių pavyzdžių, kurie gali būti tinkami šalinant
neatitikimus pagrindiniams principams. Šiose dalyse taip pat apibūdinamos
situacijos, kurioms esant nėra apsaugos priemonių grėsmėms pašalinti, todėl
privaloma vengti tokias grėsmes sukeliančios veiklos arba santykių. B dalis yra
taikoma praktikuojantiems buhalteriams profesionalams. C dalis yra taikoma
samdomiems buhalteriams profesionalams. Tam tikrais atvejais, praktikuojantys
buhalteriai profesionalai gali remtis C dalyje pateiktomis nuorodomis.

100.4.

Šiame Kodekse vartojamas žodis „turi“ reiškia buhalterio profesionalo ar įmonės
pareigą vykdyti konkrečią nuostatą, kuri suformuluota vartojant žodį „turi“. Tokios
nuostatos laikymasis yra privalomas, nebent Kodekse numatyta išimtis.

Pagrindiniai principai
100.5.

Buhalteris profesionalas turi laikytis šių pagrindinių principų:
a)
sąžiningumo – visuose profesiniuose ir verslo santykiuose būti doru ir
sąžiningu;
b)
objektyvumo – neleisti, kad šališkumas, interesų konfliktas ar pernelyg didelė
kitų asmenų įtaka paveiktų jo profesinius ar verslo sprendimus;
c)
profesinės kompetencijos ir reikiamo atidumo – išlaikyti tokį profesinių žinių ir
kompetencijos lygį, kuris užtikrintų, kad klientui ar darbdaviui būtų teikiamos aukšto
lygio profesinės paslaugos, pagrįstos šiuolaikine praktine patirtimi, įstatymais ir
metodika, dirbti kruopščiai ir laikytis galiojančių specialiųjų ir profesinių standartų;
d)
konfidencialumo – pasirūpinti profesinių ir verslo santykių metu gautos
informacijos konfidencialumu ir be tinkamo ir specialaus leidimo neatskleisti šios
informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai ją atskleisti yra teisinė ar
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profesinė jo teisė arba pareiga, nenaudoti informacijos siekiant asmeninės buhalterio
profesionalo arba trečiosios šalies naudos;
e)
profesionalaus elgesio – laikytis atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų bei
vengti jo profesiją diskredituojančių veiksmų.
Visi šie pagrindiniai principai yra išsamiau aptarti 110 – 150 skyriuose.
Pagrindinės koncepcijos nuostatos
100.6.

Aplinkybės, kuriomis dirba buhalteriai profesionalai, gali kelti tam tikrų grėsmių
pagrindiniams principams. Apibūdinti kiekvieną situaciją, kurioje iškyla grėsmės, kad
pagrindiniams principams bus nusižengta, ir apibrėžti visų atitinkamų grėsmes
mažinančių veiksmų neįmanoma. Be to, darbo ir užduočių pobūdis gali skirtis, todėl
grėsmės gali iškilti skirtingos, ir gali tekti taikyti kitas apsaugos priemones. Šiame
Kodekse pateiktos pagrindinės koncepcijos nuostatos, kurios padeda buhalteriui
profesionalui nustatyti pagrindiniams principams kylančias grėsmes, jas įvertinti ir
atitinkamai elgtis. Ši koncepcija padeda buhalteriams profesionalams laikytis šiame
Kodekse apibrėžtų etikos principų ir vykdyti jų pareigą veikti visuomenės interesų
vardan. Jame apibūdintos pačios įvairiausios situacijos, kurios gali sukelti grėsmę,
kad bus nusižengta pagrindiniams principams, ir kurios gali padėti buhalteriui
profesionalui nepadaryti išvados, kad konkreti situacija gali būti leidžiama, jeigu ji
nėra konkrečiai uždrausta.

100.7.

Kai buhalteris profesionalas nustato pagrindiniams principams kylančias grėsmes ir,
įvertinęs tų grėsmių reikšmingumą, nusprendžia, kad jos nėra priimtino lygio, jis turi
nuspręsti, ar yra tinkamų apsaugos priemonių ir, ar galima jas taikyti, norint grėsmes
pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Priimdamas šį sprendimą buhalteris
profesionalas turėtų vadovautis savo profesiniu sprendimu ir atsižvelgti į tai, ar
tikėtina, kad protinga ir informuota trečioji šalis, įvertinusi visus buhalteriui
profesionalui tuo metu žinomus konkrečius faktus ir aplinkybes, galėtų nuspręsti, kad
taikant apsaugos priemones kilusios grėsmės gali būti pašalintos ar sumažintos iki
priimtino lygio taip, kad pagrindiniams principams nebūtų nusižengta.

100.8.

Buhalteris profesionalas turėtų įvertinti bet kokias grėsmes, jei jis žino ar pagrįstai
turėtų žinoti aplinkybes ar santykius, dėl kurių gali būti nusižengiama pagrindiniams
principams.

100.9.

Vertindamas grėsmės reikšmingumą, buhalteris profesionalas turi atsižvelgti tiek į
kokybinius, tiek į kiekybinius veiksnius. Taikydamas koncepciją buhalteris
profesionalas gali susidurti su situacijomis, kai grėsmės negali būti pašalintos, ar
sumažintos iki priimtino lygio dėl to, kad grėsmė yra pernelyg reikšminga arba
tinkamos apsaugos priemonės yra neprieinamos, ar tiesiog negali būti taikomos.
Tokiais atvejais buhalteris profesionalas turi atsisakyti arba nustoti teikti konkrečią
profesinę paslaugą, arba, jei reikia, nutraukti sutartį su klientu (kai kalbama apie
praktikuojantį buhalterį profesionalą), arba nutraukti sutartį su jį įdarbinusia
organizacija (kai kalbama apie samdomą buhalterį profesionalą).

100.10. Šio Kodekso nuostatas buhalteris profesionalas gali pažeisti netyčia. Esant tokiam
netyčiniam pažeidimui ir priklausomai nuo jo pobūdžio ir dydžio, gali būti nelaikoma
nusižengimu pateiktiems pagrindiniams principams, jei, nustačius pažeidimą, jis tuoj
pat yra ištaisomas ir imamasi būtinų apsaugos priemonių.
100.11. Kai buhalteris profesionalas susiduria su neįprastomis aplinkybėmis, kuriomis,
taikant konkretų šio Kodekso reikalavimą, būtų sukeltos neproporcingos ar
visuomenės interesų neatitinkančios pasekmės, buhalteriui profesionalui yra
rekomenduojama pasikonsultuoti su organizacija nare ar priežiūros institucija.
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Grėsmės ir apsaugos priemonės
100.12. Grėsmes gali sukelti įvairūs santykiai ar aplinkybės. Kai tokie santykiai ar aplinkybės
sukelia grėsmę, dėl jos buhalteris profesionalas gali nusižengti arba būti laikomas
nusižengusiu pagrindiniams principams. Tam tikros aplinkybės ar santykiai gali
sukelti daugiau nei vieną grėsmę ir grėsmė gali daryti įtakos daugiau nei vieno
principo laikymuisi. Visas grėsmes galima priskirti vienam ar keliems iš šių tipų:
a) savanaudiškų interesų grėsmė – grėsmė, kad finansiniai ar kitokie interesai darys

nederamą įtaką buhalterio profesionalo sprendimams ar elgsenai;
b) savikontrolės grėsmė– grėsmė, kad buhalteris profesionalas netinkamai įvertins

ankstesnio savo arba kito asmens, dirbančio toje pačioje buhalterių profesionalų
įmonėje ar kitoje įmonėje, su kuria susijęs buhalteris profesionalas, sprendimo ar
suteiktų paslaugų rezultatus, kuriais jis remiasi priimdamas sprendimus teikdamas
paslaugą;
c) tarpininkavimo grėsmė – grėsmė, kad buhalteris profesionalas palaikys kliento

arba darbdavio poziciją taip, jog iškils pavojus buhalterio profesionalo
objektyvumui;
d) familiarumo grėsmė – grėsmė, kad dėl ilgalaikių ar artimų ryšių su klientu arba

darbdaviu, buhalteris profesionalas bus per daug palankus jų interesams ar
pernelyg pasitikės jų darbu;
e) įbauginimo grėsmė – grėsmė, kad dėl esamų arba numanomų grėsmių, įskaitant ir

bandymus neteisėtai daryti įtaką buhalterio profesionalo veiklai, buhalteris
profesionalas gali būti priverstas elgtis neobjektyviai.
Šio Kodekso B ir C dalyse paaiškinta, kaip minėti grėsmių tipai iškyla atitinkamai
praktikuojantiems buhalteriams profesionalams ir samdomiems buhalteriams
profesionalams. C dalyje pateikti patarimai tam tikromis aplinkybėmis gali tikti ir
praktikuojančiam buhalteriui profesionalui.
100.13. Apsaugos priemonės yra veiksmai, kuriais galima pašalinti grėsmes arba sumažinti
jas iki priimtino lygio. Jos skirstomos į dvi dideles grupes:
a) profesijos atstovų, įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytos apsaugos priemonės;
b) darbo aplinkoje taikomos apsaugos priemonės.
100.14. Profesijos atstovų, įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytos apsaugos priemonės yra:


išsilavinimo, mokymo ir patirties reikalavimai, kurie keliami norintiems tapti šios
srities profesijos specialistais;



reikalavimai nuolat kelti profesinę kvalifikaciją;



įmonių valdymo taisyklės;



profesiniai standartai;



profesinių ar priežiūros institucijų stebėsena ir drausminės procedūros;



teisiškai įgaliotos trečiosios šalies atliekama išorinė buhalterio profesionalo
parengtų ataskaitų, pranešimų ar informacijos peržiūra.

100.15. Šio Kodekso B ir C dalyse aptariamos atitinkamai praktikuojančio buhalterio
profesionalo ir samdomo buhalterio profesionalo darbo aplinkoje taikomos apsaugos
priemonės.
100.16. Kai kurios apsaugos priemonės gali padidinti galimybes nustatyti neetišką elgesį arba
nuo jo apsaugoti. Apsaugos priemonės, kurios gali būti nustatytos buhalterių
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profesijos atstovų, įstatymų, kitų teisės aktų arba samdančios organizacijos, yra
tokios:


veiksminga, viešai atskleista samdančios organizacijos, profesinės ar priežiūros
institucijos tvarkoma pranešimų apie pažeidimus sistema, kuri leidžia kolegoms,
darbdaviams ir visuomenės atstovams atkreipti dėmesį į neprofesionalų ar
neetišką elgesį;



aiškiai apibrėžta pareiga pranešti apie etikos reikalavimų pažeidimus.

Etikos konfliktų sprendimas
100.17. Buhalteriui profesionalui gali tekti spręsti konfliktus, susijusius su pagrindinių
principų laikymusi.
100.18. Pradėtam formaliam ar neformaliam konflikto sprendimo procesui gali turėti įtakos
toliau išvardyti veiksniai, kurie turėtų būti vertinami atskirai ar kartu su kitais
veiksniais:
a)

susiję faktai;

b)

sprendžiami etikos klausimai;

c)

su nagrinėjamu klausimu susiję pagrindiniai principai;

d)

įdiegtos vidaus procedūros; ir

e)

alternatyvūs veiksmai.

Įvertinęs svarbiausius veiksnius, buhalteris profesionalas priima sprendimą dėl
tolimesnių veiksmų, prieš tai įvertinęs galimas kiekvieno veiksmo pasekmes. Jei
klausimas lieka neišspręstas, buhalteris profesionalas gali konsultuotis su kitais
atitinkamais įmonės ar jį samdančios organizacijos asmenimis, kurie padėtų išspręsti
šį klausimą.
100.19. Jei konfliktas kyla tarp buhalterio profesionalo ir organizacijos, arba pačioje
organizacijoje, tuomet buhalteris profesionalas turi nuspręsti, ar reikia konsultuotis su
atsakingais už valdymą asmenimis, pavyzdžiui, direktorių valdyba, ar audito
komitetu.
100.20. Buhalteris profesionalas turėtų dokumentuoti ginčytino klausimo esmę, su juo
susijusių aptarimų detales ir priimtus sprendimus.
100.21. Jei svarbaus konflikto išspręsti neįmanoma, buhalteris profesionalas gali svarstyti
galimybę kreiptis patarimo į atitinkamą profesinę organizaciją arba teisininkus.
Buhalteris profesionalas gali gauti konsultaciją etikos klausimais nepažeisdamas
pagrindinio konfidencialumo principo tuo atveju, jei klausimas su atitinkama
profesine organizacija yra aptariamas anonimiškai arba su teisininkais, užtikrinant
profesinės paslapties apsaugą. Atvejai, kai buhalteriui profesionalui gali tekti
apsvarstyti galimybę kreiptis teisinės konsultacijos, yra įvairūs. Pavyzdžiui,
buhalteris profesionalas gali nustatyti apgaulę, apie kurią pranešęs, jis pažeistų savo
įsipareigojimą laikytis konfidencialumo principo. Buhalteris profesionalas gali
svarstyti galimybę kreiptis patarimo į teisininkus, kad galėtų nustatyti, ar yra
įtvirtintas reikalavimas apie tai pranešti.
100.22. Jei išbandžius visas galimybes etikos konfliktas lieka neišspręstas, buhalteris
profesionalas, jei įmanoma, turi atsiriboti nuo konfliktą sukeliančio dalyko. Jis turi
nuspręsti, ar, esant toms aplinkybėms, geriau pasitraukti iš užduoties grupės, ar
atsisakyti vykdyti konkrečią užduotį, ar iš viso nutraukti sudarytą sutartį, nutraukti
santykius su įmone ar samdančia organizacija.
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110 SKYRIUS
Sąžiningumas
110.1.

Sąžiningumo principas visus buhalterius profesionalus įpareigoja būti dorais ir sąžiningais
visuose profesiniuose ir verslo santykiuose. Sąžiningumo principas taip pat reiškia sąžiningą
elgesį bei teisingumą.

110.2.

Buhalteris profesionalas neturėtų būti sąmoningai susijęs su ataskaitomis, pranešimais ar kita
informacija, jei, jo nuomone, tokioje informacijoje:
a) yra iš esmės neteisingų ar klaidinančių tvirtinimų;
b) yra aplaidžiai pateiktų tvirtinimų arba duomenų;
c) praleista ar neaiškiai pateikta informacija, kai toks nepateikimas arba neaiškumas yra
klaidinantis.
Kai buhalteris profesionalas sužino, kad yra susijęs su tokia informacija, jis turi imtis
priemonių nuo tokios informacijos atsiriboti.

110.3.

Buhalteris profesionalas nelaikomas pažeidusiu 110.2 pastraipos nuostatų, jei pateikia
modifikuotą išvadą dėl 110.2 pastraipoje aptariamų dalykų.
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120 SKYRIUS
Objektyvumas
120.1.

Objektyvumo principas visus buhalterius profesionalus, priimančius profesinį arba
verslo sprendimą, įpareigoja nebūti šališkiems, nenuolaidžiauti dėl interesų konflikto
ar per daug didelės kitų asmenų įtakos.

120.2.

Buhalteris profesionalas gali atsidurti situacijose, kurios gali pakenkti objektyvumui.
Apibrėžti ir nurodyti visų šių situacijų neįmanoma. Buhalteris profesionalas neturėtų
teikti profesinių paslaugų, jei aplinkybės ar savitarpio santykiai daro netinkamą įtaką
jo profesiniams sprendimams.
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130 SKYRIUS
Profesinė kompetencija ir reikiamas atidumas
130.1.

Profesinės kompetencijos ir reikiamo atidumo principas įpareigoja visus buhalterius
profesionalus:
a) išlaikyti tokį profesinių žinių ir įgūdžių lygį, kuris užtikrintų, kad klientui arba
darbdaviui būtų teikiamos aukšto lygio profesinės paslaugos;
b) teikiant profesines paslaugas rūpestingai laikytis galiojančių specialiųjų ir
profesinių standartų.

130.2.

Teikiant aukšto lygio profesines paslaugas, būtina tinkamai taikyti profesines žinias ir
įgūdžius. Profesinė kompetencija gali būti padalinta į du atskirus etapus:



profesinės kompetencijos įgijimas;
profesinės kompetencijos išlaikymas.

130.3.

Profesinės kompetencijos išlaikymas reikalauja nuolat žinoti ir suprasti svarbias
specialiąsias, profesines ir verslo naujoves. Nuolatinis profesinis tobulėjimas išugdo
ir įtvirtina buhalterio profesionalo gebėjimus, leidžiančius jam kompetentingai veikti
profesinėje aplinkoje.

130.4.

Kruopštumas apima pareigą dirbti rūpestingai, atidžiai ir laiku, atsižvelgiant į
užduoties reikalavimus.

130.5.

Buhalteris profesionalas turi imtis deramų veiksmų, kurie užtikrintų, kad jo
vadovaujami ir kartu su juo užduotis atliekantys darbuotojai, būtų tinkamai mokomi
ir prižiūrimi.

130.6.

Tam tikrais atvejais buhalteris profesionalas turi informuoti klientus, darbdavius arba
kitus profesinių paslaugų užsakovus apie būdingus jo teikiamų paslaugų apribojimus.
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140 SKYRIUS
Konfidencialumas
140.1.

Konfidencialumo principas įpareigoja visus buhalterius profesionalus:
a) neatskleisti įmonės ar samdančios organizacijos konfidencialios informacijos,
gautos profesinių ir verslo santykių metu, be tinkamo ir specialaus leidimo,
išskyrus atvejus, kai teisės aktai ar profesinė pareiga reikalauja ją atskleisti;
b) nesinaudoti profesinių ir verslo santykių metu gauta konfidencialia informacija,
siekiant įgyti asmeninę arba trečiosios šalies naudą.

140.2.

Buhalteris profesionalas turi išlaikyti konfidencialumą tame tarpe ir socialinėje
aplinkoje, būti apdairus, kad netyčia neatskleistų konfidencialios informacijos
tretiesiems asmenims, ypač glaudžiai verslo santykiais susijusiems asmenims,
artimiems giminaičiams ar šeimos nariams.

140.3.

Buhalteris profesionalas turi išlaikyti potencialaus kliento arba darbdavio suteiktos
informacijos konfidencialumą.

140.4.

Buhalteris profesionalas turi išlaikyti informacijos konfidencialumą įmonės arba jį
samdančios organizacijos viduje.

140.5.

Buhalteris profesionalas turi imtis būtinų veiksmų, kad užtikrintų, kad jam pavaldūs
darbuotojai bei asmenys, kurie jam patarinėja ir padeda, laikosi buhalterio
profesionalo pareigos išsaugoti konfidencialumą.

140.6.

Konfidencialumo principo privaloma laikytis net tada, kai buhalterio profesionalo ir
kliento arba darbdavio santykiai yra pasibaigę. Buhalteriui profesionalui pakeitus
darbdavį arba įgijus naują klientą, jis turi teisę pasinaudoti ankstesne patirtimi. Tačiau
buhalteris profesionalas neturi naudoti ir atskleisti jokios profesinių ar verslo santykių
metu gautos ar surinktos konfidencialios informacijos.

140.7.

Toliau pateikiamos aplinkybės, kurioms esant buhalteriai profesionalai gali arba turi
atskleisti konfidencialią informaciją arba kurioms esant derėtų atskleisti informaciją:
a) kai atskleisti leidžia įstatymai ir tam pritaria klientas arba darbdavys;
b) kai to reikalauja įstatymai, pavyzdžiui:
i)
vykstant teisminiams procesams pateikti dokumentus ar kitus įrodymus;
ii)
atitinkamoms valdžios institucijoms atskleisti pastebėtus įstatymų
pažeidimus;
c) kai atskleisti informaciją buhalterį profesionalą įpareigoja jo profesinė pareiga
arba jis turi teisę tai padaryti, kai to nedraudžia įstatymai:
i)
laikydamasis organizacijos nario arba profesinės organizacijos kokybės
peržiūros reikalavimų;
ii)
atsakydamas į organizacijos narės arba priežiūros institucijos paklausimą
arba tyrimą;
iii)
siekdamas apginti profesinius buhalterio profesionalo interesus teisminių
procesų metu;
iv)
laikydamasis specialiųjų standartų ir etikos reikalavimų.

140.8.

Spręsdami, ar atskleisti konfidencialią informaciją, buhalteriai profesionalai turi
apsvarstyti:
a) ar nebus pažeisti visų šalių interesai, įskaitant trečiąsias šalis, kurių interesams
gali būti pakenkta, jei klientas arba darbdavys sutiks, kad buhalteris profesionalas
atskleistų informaciją;
15
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b) ar yra žinoma ir pagrįsta kiek įmanoma visa susijusi informacija. Jei sprendžiant,
kokią informaciją atskleisti ir ar iš viso tai daryti, susiduriama su neįrodytais
faktais, neišsamia informacija ar nepagrįstomis išvadomis, būtinas profesionalus
sprendimas;
c) koks turi būti pranešimas ir kam jis turi būti adresuojamas;
d) ar šalys, kurioms pranešimas yra adresuojamas, yra tinkami gavėjai.
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150 SKYRIUS
Profesionalus elgesys
150.1.

Profesionalaus elgesio principas buhalterį profesionalą įpareigoja laikytis įstatymų ir
kitų teisės aktų ir vengti bet kokių veiksmų, kurie, kaip buhalteris profesionalas žino
arba turėtų žinoti, gali diskredituoti profesiją. Tai apima veiksmus, kuriuos protinga ir
informuota trečioji šalis, įvertinusi visus buhalteriui profesionalui tuo metu žinomus
konkrečius faktus ir aplinkybes, tikėtina galėtų vertinti kaip kenkiančius geram
profesijos vardui.

150.2.

Buhalteriai profesionalai, skelbdami apie save ir reklamuodami savo darbą neturi
kenkti geram profesijos vardui. Jie turi būti sąžiningi, teisingi ir negali:


perdėtai teigiamai apibūdinti paslaugas, kurias jie gali teikti, savo kvalifikaciją ar
įgytą patirtį;



menkinančiai atsiliepti apie kitų darbą, arba daryti nepagrįstus palyginimus.
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200 SKYRIUS
Įžanga
200.1.

Šioje Kodekso dalyje aiškinama, kaip A dalyje išdėstytas nuostatas turi taikyti
praktikuojantys buhalteriai profesionalai. Ši dalis neapima visų pagrindinių
principų taikymui keliančių ar galinčių kelti grėsmę aplinkybių ir santykių, su
kuriais gali susidurti praktikuojantis buhalteris profesionalas. Todėl praktikuojantis
buhalteris profesionalas turėtų būti pasirengęs susidurti ir su kitomis, šioje dalyje
neaprašytomis aplinkybėmis ir santykiais.

200.2.

Praktikuojantis buhalteris profesionalas negali sąmoningai užsiimti jokiu verslu,
dirbti darbo ar užsiimti veikla, kuri kenktų ar galėtų pakenkti sąžiningumui,
objektyvumui ar geram profesijos vardui, ir dėl to būtų nesuderinama su
pagrindiniais principais.

Grėsmės ir apsaugos priemonės
200.3.

Grėsmė pažeisti pagrindinius principus gali kilti susidarius įvairioms aplinkybėms
ir santykiams. Grėsmių pobūdis ir reikšmingumas gali skirtis priklausomai nuo to,
ar grėsmės kyla teikiant paslaugas audito klientui, ar audito klientas yra viešojo
intereso įmonė, ar užtikrinimo klientui, kuris nėra audito klientas, ar kitam nei
užtikrinimo klientui.
Visas grėsmes galima priskirti vienam ar keliems iš šių tipų:
a) savanaudiškų interesų grėsmė;
b) savikontrolės grėsmė;
c) tarpininkavimo grėsmė;
d) familiarumo grėsmė;
e) įbauginimo grėsmė.
Šios grėsmės išsamiau yra aptartos Kodekso A dalyje.

200.4.

200.5.

Aplinkybių, kurioms esant praktikuojančiam buhalteriui profesionalui gali kilti
savanaudiškų interesų grėsmių, pavyzdžiai yra tokie:


užtikrinimo grupės nario tiesioginiai finansiniai interesai užtikrinimo kliento
įmonėje;



per daug didelė įmonės priklausomybė nuo kliento mokamo atlygio;



artimi užtikrinimo grupės nario verslo santykiai su užtikrinimo klientu;



įmonės baimė dėl galimybės prarasti svarbų klientą;



audito grupės nario vedamos derybos dėl įsidarbinimo kliento įmonėje;



įmonės derybos dėl neapibrėžtojo atlygio atliekant užtikrinimo užduotį;



buhalterio profesionalo aptikta reikšminga klaida vertinant ankstesnių
buhalterio profesionalo įmonės nario suteiktų paslaugų rezultatus.

Aplinkybių, kurioms esant praktikuojančiam buhalteriui profesionalui kyla
savikontrolės grėsmės, pavyzdžiai yra tokie:


įmonė rengia užtikrinimo ataskaitą apie savo pačios sukurtų ir įdiegtų
finansinių sistemų veikimo efektyvumą;

200.6.

200.7.

200.8.

200.9.



įmonės užduoties tikrinamas dalykas yra apskaitos įrašai, sudaryti pagal jos
paruoštus pirminius duomenis;



užtikrinimo grupės narys yra ar neseniai buvo dabartinio kliento (įmonės)
direktorius arba vadovas;



užtikrinimo grupės narys eina ar neseniai kliento įmonėje ėjo pareigas,
leidžiančias daryti reikšmingą įtaką užduoties tikrinamam dalykui;



įmonės užtikrinimo klientui teikiama paslauga, kuri tiesiogiai daro įtaką
užtikrinimo užduoties tikrinamam dalykui.

Aplinkybių, kurioms esant praktikuojančiam buhalteriui profesionalui kyla
tarpininkavimo grėsmės, pavyzdžiai yra tokie:


įmonė reklamuoja save audito kliento įmonėje;



buhalteris profesionalas atstovauja audito paslaugų klientą teismo bylose ar
ginčuose su trečiosiomis šalimis.

Aplinkybių, kurioms esant praktikuojančiam buhalteriui profesionalui kyla
familiarumo grėsmės, pavyzdžiai yra tokie:


užduoties grupės narys yra kliento (įmonės) direktoriaus arba vadovo artimas
giminaitis ar šeimos narys;



užduoties grupės narys yra kliento (įmonės) darbuotojo, kuris eina pareigas,
leidžiančias daryti reikšmingą įtaką užduoties tikrinamam dalykui, artimas
giminaitis ar šeimos narys;



buvęs užduoties partneris yra kliento (įmonės) direktorius, vadovas ar
darbuotojas, einantis pareigas, leidžiančias daryti reikšmingą įtaką užduoties
tikrinamam dalykui;



buhalterio profesionalo priimamos dovanos ar naudojamasis kliento
teikiamomis lengvatomis, nebent jų vertė būtų nežymi ar nereikšminga;



ilgalaikiai įmonės vyresniojo personalo ryšiai su užtikrinimo klientu.

Aplinkybių, kurioms esant praktikuojančiam buhalteriui profesionalui kyla
įbauginimo grėsmės pavyzdžiai yra tokie:


įmonei grasinama nutraukti sutartį su klientu;



audito klientas pareiškia, kad jis nesudarys su įmone planuotos kitos nei
užtikrinimo sutarties, jei įmonė ir toliau nesutiks su konkrečios ūkinės
operacijos apskaitymo tvarka;



įmonės klientas grasina pradėti teisminį bylinėjimąsi su įmone;



įmonė yra verčiama sumažinti darbo apimtį, kad sumažėtų atlygis;



buhalteriui profesionalui yra daromas spaudimas sutikti su kliento įmonės
darbuotojo vertinimu, motyvuojant tuo, kad to darbuotojo kompetencija
sprendžiamu klausimu yra didesnė;



įmonės partneris informuoja buhalterį profesionalą, kad jis nebus kaip planuota
paaukštintas pareigose, jeigu jis nepripažins audito kliento apskaitos tvarkymo
būdo tinkamu.

Apsaugos priemonės, kurios gali pašalinti arba sumažinti grėsmes iki priimtino
lygio, yra skirstomos į dvi dideles grupes:

a) profesijos atstovų, įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytos apsaugos priemonės;
b) darbo aplinkoje taikomos apsaugos priemonės.

Profesinių organizacijų, įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytų apsaugos priemonių
pavyzdžių yra pateikta šio Kodekso A dalies 100.14 pastraipoje.
200.10. Vadovaudamasis savo profesiniu sprendimu praktikuojantis buhalteris
profesionalas turi priimti sprendimą, kaip elgtis su grėsmėmis, kurios nėra
priimtino lygio – taikyti apsaugos priemones norint grėsmes pašalinti, bandyti
sumažinti jas iki priimtino lygio, ar tiesiog nutraukti ar atsisakyti atlikti tiesiogiai
su grėsmėmis susijusią užduotį. Priimdamas šį sprendimą praktikuojantis buhalteris
profesionalas turi atsižvelgti į tai, ar tikėtina, kad protinga ir informuota trečioji
šalis, įvertinusi visus buhalteriui profesionalui tuo metu žinomus konkrečius faktus
ir aplinkybes, nuspręstų, kad kilusias grėsmes galima būtų pašalinti ar sumažinti iki
priimtino lygio, ir tuo pačiu metu nepažeisti pagrindinių principų taikant apsaugos
priemones. Priimdamas šį sprendimą praktikuojantis buhalteris profesionalas
atsižvelgia į tokius veiksnius, kaip grėsmės reikšmingumas, užduoties pobūdis ir
įmonės struktūra.
200.11. Darbo aplinkoje taikomos atitinkamos apsaugos priemonės skiriasi priklausomai
nuo aplinkybių. Darbo aplinkoje taikomos apsaugos priemonės gali būti visoje
įmonėje ar konkrečiai užduočiai taikomos apsaugos priemonės.
200.12. Įmonės darbo aplinkoje taikomos apsaugos priemonės gali būti:


įmonės vadovybės ypač akcentuojama pagrindinių principų laikymosi svarba;



įmonės vadovybės įsitikinimas, kad užtikrinimo grupės nariai veiks paisydami
visuomenės interesų;



politika ir procedūros, skirtos vykdyti ir stebėti atliekamų užduočių kokybės
kontrolę;



dokumentuota įmonės politika, reikalaujanti nustatyti grėsmes pagrindinių
principų laikymuisi, įvertinti tų grėsmių reikšmingumą ir taikyti apsaugos
priemones grėsmėms šalinti arba jas sumažinti iki priimtino lygio, ar, kai nėra
tinkamų apsaugos priemonių arba jos negali būti taikomos, nutraukti, atsisakyti
atlikti tiesiogiai su grėsmėmis susijusią užduotį;



dokumentuotose vidaus darbo tvarkos taisyklėse įtvirtinta nuostata ir
procedūros, pabrėžiančios būtinybę laikytis pagrindinių principų;



politika ir procedūros, padedančios nustatyti įmonės ir klientų arba užduoties
grupės narių ir klientų interesus arba santykius;



politika ir procedūros, skirtos stebėti ir, jei reikia, valdyti priklausomybę nuo
pajamų, gautų iš vieno kliento;



skirtingo pavaldumo partnerių ir užduoties grupių skyrimas teikti kitas nei
užtikrinimo paslaugas užtikrinimo klientui;



politika ir procedūros, neleidžiančios asmenims, kurie nėra užduoties grupės
nariai, daryti netinkamą įtaką užduoties rezultatams;



laiku informuoti visus partnerius ir specialistus apie įmonės politiką ir
procedūras, jų pasikeitimus, taip pat mokymas kaip tinkamai taikyti tokią
politiką ir procedūras;



vyresniojo vadovo skyrimas prižiūrėti, kad tinkamai veiktų įmonės kokybės
kontrolės sistema;



partnerių ir specialistų informavimas apie tuos užtikrinimo klientus ir susijusias
bendroves, nuo kurių jie turi būti nepriklausomi;



drausminės priemonės, skatinančios laikytis nustatytų taisyklių ir procedūrų;



paskelbtos taisyklės ir procedūros, skatinančios darbuotojus ir suteikiančios
jiems galimybę pranešti aukštesnio lygio įmonės darbuotojams apie bet kokius
nerimą keliančius dalykus, susijusius su pagrindinių principų laikymusi.

200.13. Konkrečiai užduočiai darbo aplinkoje taikomų apsaugos priemonių pavyzdžiai:


kito buhalterio profesionalo, kuris nebuvo susijęs su kitų nei užtikrinimo
paslaugų teikimu, skyrimas, kad jis patikrintų atliktą kitą nei užtikrinimo darbą
arba, jei reikia, konsultuotų;



kito buhalterio profesionalo, kuris nebuvo užtikrinimo grupės narys, skyrimas
patikrinti atliktą su užtikrinimo užduotimi susijusį darbą arba, jei reikia,
suteiktų konsultacijas;



konsultavimasis su nepriklausoma trečiąja šalimi, pavyzdžiui, nepriklausomų
direktorių komitetu, profesine priežiūros institucija arba kitu buhalteriu
profesionalu;



etikos klausimų aptarimas su asmenimis, atsakingais už kliento įmonės
valdymą;



asmenų, atsakingų už kliento įmonės valdymą, informavimas apie teikiamų
paslaugų pobūdį ir nustatytą atlygį;



kitos įmonės įtraukimas, kad ji atliktų ar pakartotinai atliktų dalį užduoties;



vyresniojo užtikrinimo grupės personalo keitimas rotacijos principu.

200.14. Atsižvelgdamas į užduoties pobūdį, praktikuojantis buhalteris profesionalas taip pat
gali pasitikėti kliento taikomomis apsaugos priemonėmis. Tačiau siekiant sumažinti
grėsmes iki priimtino lygio, naudotis vien tik šiomis apsaugos priemonėmis
nepakanka.
200.15. Kliento įmonėje taikomų procedūrų ir apsaugos priemonių pavyzdžiai:


kad kliento įmonė galėtų paskirti įmonę užduočiai atlikti, reikalingas ir kitų, ne
kliento įmonės vadovybėje esančių, asmenų sutikimas;



kliento įmonėje dirba kompetentingi darbuotojai, turintys patirtį ir darbo stažą,
leidžiantį priimti valdymo sprendimus;



klientas yra įdiegęs vidaus procedūras, užtikrinančias objektyvų pasirinkimą
užsakant paslaugas dėl kitų nei užtikrinimo užduočių atlikimo;



kliento (įmonės) valdymo struktūra užtikrina tinkamą priežiūrą ir pasikeitimą
informacija apie įmonės teikiamas paslaugas.

210 SKYRIUS
Profesionalo skyrimas
Sutikimas teikti paslaugas klientui
210.1.

Prieš užmegzdamas santykius su nauju klientu praktikuojantis buhalteris
profesionalas turi apsvarstyti, ar šie santykiai nesukels kokių nors grėsmių dėl
pagrindinių principų laikymosi. Grėsmių sąžiningumui arba profesionaliam elgesiui
gali kilti dėl, pavyzdžiui, su kliento įmone (jos savininkais, vadovybe ir veikla)
siejamų abejotinų dalykų.

210.2.

Šie su klientu susiję abejotini dalykai, kurie, jei būtų žinomi, galėtų kelti grėsmę
pagrindiniams principams, yra, pavyzdžiui, kliento dalyvavimas neteisėtoje
veikloje (pavyzdžiui, pinigų plovime), kliento nesąžiningumas ar abejonių
keliantys finansinių ataskaitų sudarymo būdai.

210.3.

Praktikuojantis buhalteris profesionalas turi įvertinti bet kokių grėsmių
reikšmingumą ir, kai reikia, taikyti tinkamas apsaugos priemones grėsmėms
pašalinti arba sumažinti iki priimtino lygio.
Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:


išsamus susipažinimas su kliento įmone, jos savininkais, vadovais, už įmonės
valdymą bei veiklos organizavimą atsakingais asmenimis;



užtikrinimas, kad klientas ketina pagerinti įmonės valdymą ir vidaus kontrolę.

210.4.

Jei grėsmių sumažinti iki priimtino lygio neįmanoma, praktikuojantis buhalteris
profesionalas turi atsisakyti užmegzti santykius su tokiu klientu .

210.5.

Praktikuojančiam buhalteriui profesionalui rekomenduojama periodiškai peržiūrėti
sprendimus dėl pasikartojančių užduočių.

Sutikimas atlikti užduotį
210.6.

Pagrindinis profesinės kompetencijos ir reikiamo atidumo principas įpareigoja
praktikuojantį buhalterį profesionalą teikti tik tas paslaugas, kurias teikti leidžia jo
kompetencija. Prieš sutikdamas atlikti konkrečią užduotį, jis turi nuspręsti, ar šis
sutikimas nesukels grėsmių pagrindiniams principams. Pavyzdžiui, profesinei
kompetencijai ir reikiamam atidumui kyla savanaudiškų interesų grėsmė, jei
užduoties grupė neturi ar negali įgyti būtinų gebėjimų tinkamai atlikti užduotį.

210.7.

Praktikuojantis buhalteris profesionalas turi įvertinti grėsmių reikšmingumą ir, kai
reikia, taikyti tinkamas apsaugos priemones joms pašalinti ar jas sumažinti iki
priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:


kliento verslo pobūdžio, jo veiklos procesų sudėtingumo, specifinių užduoties
reikalavimų ir būsimo darbo tikslo, pobūdžio ir apimties supratimas;



žinių apie atitinkamas ūkio šakas arba tiriamus dalykus įgijimas;



atitinkamo teisinio reguliavimo ir ataskaitų teikimo reikalavimų žinojimas ar
įgijimas;



pakankamo darbuotojų, turinčių būtinus gebėjimus, skaičiaus skyrimas;



jei reikia, ekspertų pasitelkimas;



susitarimas dėl priimtino laikotarpio užduočiai atlikti;



210.8.

kokybės kontrolės sistema ir procedūros, skirtos suteikti pakankamą
užtikrinimą, kad konkrečių užduočių būtų imamasi tik tada, kai žinoma, kad jos
bus atliktos kompetentingai.

Jei praktikuojantis buhalteris profesionalas ketina pasikliauti eksperto patarimais ar
darbu, jis turi įvertinti, ar toks jo pasitikėjimas yra pagrįstas. Praktikuojantis
buhalteris profesionalas turi apsvarstyti tokius veiksnius, kaip eksperto reputacija,
kompetencija, turimi ištekliai, taikomi profesiniai ir etikos standartai. Šią
informaciją jis gali sužinoti iš ankstesnio bendradarbiavimo su ekspertu arba
pasitaręs su kitais asmenimis.

Profesionalo pakeitimas
210.9.

Jei praktikuojančio buhalterio profesionalo paprašoma pakeisti kitą praktikuojantį
buhalterį profesionalą arba jei praktikuojantis buhalteris profesionalas žada sutikti
atlikti užduotį, kurią tuo metu atlieka kitas praktikuojantis buhalteris profesionalas,
jis turi nustatyti, ar yra profesinių ar kitų priežasčių dėl kurių jis turėtų atsisakyti
užduoties, pavyzdžiui, aplinkybės, kurios kelia grėsmes pagrindiniams principams
ir apsaugos priemonių taikymas negali pašalinti šių grėsmių ar sumažinti jų iki
priimtino lygio. Pavyzdžiui, profesinei kompetencijai ir reikiamam atidumui gali
kilti grėsmė, jei praktikuojantis buhalteris profesionalas sutinka atlikti užduotį
neišsiaiškinęs visų svarbių faktų.

210.10. Praktikuojantis buhalteris profesionalas turi įvertinti visų galimų grėsmių
reikšmingumą. Priklausomai nuo užduoties pobūdžio praktikuojančiam buhalteriui
profesionalui gali tekti tiesiogiai susisiekti su dabartiniu buhalteriu tam, kad
nustatytų įvykius ir aplinkybes, paskatinusias tokį keitimą, ir nuspręsti, ar dera
sutikti atlikti šią užduotį. Pavyzdžiui, žinomos buhalterio profesionalo keitimo
priežastys gali ne visai atspindėti faktus, ir gali tik parodyti, kad tarp esamo
buhalterio ir kliento yra kilę nesutarimai, o tai gali daryti įtaką sprendimui dėl
sutikimo imtis šios užduoties.
210.11. Apsaugos priemonės turi būti taikomos, kai reikia pašalinti grėsmes ar jas
sumažinti iki priimtino lygio. Tokios apsaugos priemonės gali būti:
a) teikiant pasiūlymus dalyvauti konkurse, pasiūlyme nurodyti, kad prieš sutinkant

atlikti užduotį pageidaujama susisiekti su dabartiniu buhalteriu, kad būtų galima
išsiaiškinti, ar yra profesinių arba kitų priežasčių, dėl kurių turėtų būti
atsisakoma užduoties.
b) prašymas, kad dabartinis buhalteris suteiktų žinomą informaciją apie bet kokius

įvykius ar aplinkybes, kurias, jo nuomone, reikia žinoti siūlomam naujam
buhalteriui prieš apsisprendžiant sutikti imtis užduoties;
c) reikiamos informacijos gavimas iš kitų šaltinių.

Jei, taikydamas apsaugos priemones, praktikuojantis buhalteris profesionalas negali
pašalinti grėsmių arba sumažinti jų iki priimtino lygio, tai jis turi atsisakyti atlikti
užduotį, nebent būtiną informaciją būtų galima patvirtinti kitais būdais.
210.12. Praktikuojantis buhalteris profesionalas gali būti paprašytas atlikti darbą, kuris būtų
papildomas ar papildytų dabartinio buhalterio darbą. Tokios aplinkybės gali sukelti
grėsmę profesinei kompetencijai ir reikiamam atidumui, pavyzdžiui, dėl
informacijos trūkumo arba jos neišsamumo. Bet kokių grėsmių reikšmingumas turi
būti įvertintas ir apsaugos priemonės, kai reikia, pritaikytos grėsmėms pašalinti ar
sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių pavyzdys yra informacijos
apie pasiūlytą darbą pateikimas dabartiniam buhalteriui, kas užtikrintų, kad

dabartinis buhalteris galėtų suteikti svarbios informacijos, kuri yra būtina norint
tinkamai atlikti darbą.
210.13. Dabartinis buhalteris yra įsipareigojęs laikytis konfidencialumo. Tai, ar šis
buhalteris profesionalas gali arba turi aptarti kliento klausimus su siūlomu nauju
buhalteriu, priklauso nuo užduoties pobūdžio ir nuo:
a) to, ar tokiam aptarimui yra gautas kliento leidimas;
b) su tokiu bendravimu ir atskleidimu susijusių teisės ar etikos reikalavimų, kurie

skirtingose jurisdikcijose gali skirtis.
Aplinkybės, dėl kurių buhalteriui profesionalui tenka arba gali tekti atskleisti
konfidencialią informaciją, taip pat aplinkybės, kuriomis tokios informacijos
atskleidimas būtų laikomas tinkamu, yra pateiktos šio Kodekso A dalies 140
skyriuje.
210.14. Kad praktikuojantis buhalteris profesionalas galėtų pradėti aptarti kliento klausimus
su dabartiniu buhalteriu, įprastai jis turėtų gauti kliento leidimą, pageidautina
raštišką. Kai toks leidimas gautas, dabartinis buhalteris turi laikytis atitinkamų
teisinių ir kitų reikalavimų, reglamentuojančių tokius prašymus. Jei dabartinis
buhalteris teikia informaciją, jis turi tai daryti sąžiningai ir be dviprasmybių. Jei
siūlomas naujas buhalteris negali bendrauti su dabartiniu buhalteriu, informaciją
apie bet kokias galimas grėsmes siūlomas naujas buhalteris turi stengtis gauti kitais
tinkamais būdais, pavyzdžiui, pasiteirauti trečiųjų šalių arba panagrinėti faktus apie
kliento (įmonės) vyresniuosius vadovus ar už valdymą atsakingus asmenis.

220 SKYRIUS
Interesų konfliktai
220.1.

Praktikuojantis buhalteris profesionalas turi imtis tinkamų veiksmų, siekdamas
nustatyti aplinkybes, kurios galėtų sukelti interesų konfliktą. Tam tikros aplinkybės
gali kelti grėsmių pagrindiniams principams. Pavyzdžiui, grėsmė objektyvumui gali
kilti, jei praktikuojantis buhalteris profesionalas tiesiogiai konkuruoja su klientu
arba turi bendrą įmonę ar panašų susitarimą su pagrindiniu kliento konkurentu.
Grėsmė objektyvumui ar konfidencialumui taip pat gali kilti, jeigu praktikuojantis
buhalteris profesionalas teikia paslaugas klientams, turintiems tarpusavio interesų
konfliktą arba jeigu tarp klientų yra kilęs ginčas dėl kokio nors dalyko ar ūkinės
operacijos.

220.2.

Praktikuojantis buhalteris profesionalas turi įvertinti bet kokių grėsmių
reikšmingumą ir, kai reikia, taikyti apsaugos priemones joms pašalinti ar sumažinti
iki priimtino lygio. Prieš sutikdamas pradėti ar tęsti santykius su klientu arba prieš
sutikdamas atlikti ar tęsti konkrečią užduotį, praktikuojantis buhalteris
profesionalas turi įvertinti bet kokių grėsmių, kylančių dėl su klientu ar trečiąja
šalimi esančių verslo interesų ar santykių, reikšmingumą.

220.3.

Atsižvelgiant į konflikto aplinkybes dažniausiai taikomos tokios apsaugos
priemonės:
a) kliento informavimas apie įmonės verslo ar veiklos interesus, dėl kurių gali kilti
interesų konfliktas ir kliento sutikimo dirbti tokiomis aplinkybėmis gavimas;
b) visų žinomų susijusių šalių informavimas, kad praktikuojantis buhalteris
profesionalas atlieka dviems ar daugiau šalių tokį darbą, dėl kurio pobūdžio
kyla šių šalių atitinkamų interesų konfliktas, ir šių šalių sutikimo dirbti tokiomis
sąlygomis gavimas;
c) kliento informavimas, kad praktikuojantis buhalteris profesionalas siūlomų
paslaugų neteikia išimtinai vienam klientui (pavyzdžiui, tam tikroje rinkos
dalyje arba konkrečios paslaugos) ir kliento sutikimo dirbti tokiomis sąlygomis
gavimas.

220.4.

Buhalteris profesionalas taip pat turi nustatyti, ar verta taikyti vieną ar kelias iš šių
išvardintų papildomų apsaugos priemonių:
a) atskirų užduoties grupių panaudojimas;
b) procedūrų, neleidžiančių prieiti prie informacijos, taikymas (pavyzdžiui, grupės

griežtai atskiriamos, duomenys tvarkomi konfidencialiai ir saugiai);
c) aiškūs nurodymai užduoties grupės nariams saugumo ir konfidencialumo

klausimais;
d) įmonės darbuotojai ir partneriai pasirašo konfidencialumo įsipareigojimus;
e) vyresnysis specialistas, nesusijęs su atitinkama kliento užduotimi, nuolat tikrina

apsaugos priemonių taikymą.
220.5.

Jei interesų konfliktas kelia grėsmę vienam ar keliems pagrindiniams principams,
tarp kurių yra objektyvumas, konfidencialumas ar profesionalus elgesys, o taikant
apsaugos priemones grėsmė negali būti panaikinta arba sumažinta iki priimtino
lygio, praktikuojantis buhalteris profesionalas turi atsisakyti konkrečios užduoties
ar vienos ar daugiau interesų konfliktus sukeliančių užduočių.

220.6.

Jei praktikuojantis buhalteris profesionalas paprašo kliento sutikimo dirbti kitai
šaliai (kuri gali būti ar nebūti dabartinis klientas) kai darbo pobūdis kelia šių šalių
atitinkamų interesų konfliktą ir toks sutikimas nebuvo duotas, tada praktikuojantis
buhalteris profesionalas neturi dirbti vienai iš šių šalių, kad nesukeltų interesų
konflikto.

230 SKYRIUS
Papildomos nuomonės
230.1.

Pagrindiniams principams gali kilti grėsmė tokiais atvejais, kai bendrovė arba
įmonė, kuri nėra praktikuojančio buhalterio profesionalo įmonės dabartinis
klientas, paprašo praktikuojančio buhalterio profesionalo pareikšti papildomą
nuomonę apie apskaitos, audito, ataskaitų sudarymo ar kitų standartų ar principų
taikymą konkrečiomis aplinkybėmis arba vykdant tam tikras ūkines operacijas.
Pavyzdžiui, grėsmė profesinei kompetencijai ir reikiamam atidumui gali kilti, jei
papildoma nuomonė nėra pagrįsta ta pačia informacija, kuri buvo prieinama
dabartiniam buhalteriui, arba jei nuomonė yra pagrįsta nepakankamais įrodymais.
Bet kokios grėsmės atsiradimas ir jos reikšmingumas priklauso nuo prašymo
aplinkybių, visos kitos prieinamos informacijos ir prielaidų, kurios yra svarbios
norint priimti profesinį sprendimą.

230.2.

Praktikuojantis buhalteris profesionalas, kurio prašoma pareikšti tokią nuomonę,
turi įvertinti grėsmių reikšmingumą ir, kai reikia, taikyti apsaugos priemones
grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokios apsaugos priemonės
galėtų būti pavyzdžiui, kreipimasis į klientą, norint gauti jo leidimą susisiekti su
dabartiniu buhalteriu, bendravimo su klientu apribojimų, susijusių su bet kokios
nuomonės pareiškimu, apibūdinimas ir nuomonės kopijos pateikimas dabartiniam
buhalteriui.

230.3.

Jei bendrovė arba įmonė, prašanti pareikšti tokią nuomonę, neduoda leidimo
bendrauti su dabartiniu buhalteriu, praktikuojantis buhalteris profesionalas,
atsižvelgdamas į visas aplinkybes, turi nuspręsti, ar dera pareikšti tokią nuomonę.

240 SKYRIUS
Atlygis už paslaugas ir kitos atlygio rūšys
240.1.

Vesdamas derybas dėl profesinių paslaugų, praktikuojantis buhalteris profesionalas
nustato atlygį, kuris jo manymu yra tinkamas. Tai, kad vienas praktikuojantis
buhalteris profesionalas gali nustatyti mažesnį atlygį nei kitas, savaime nėra
neetiška. Tačiau pagrindiniams principams gali kilti grėsmių dėl nustatyto atlygio
dydžio. Pavyzdžiui, profesinei kompetencijai ir reikiamam atidumui kyla
savanaudiškų interesų grėsmė, jei nustatytas atlygis yra toks mažas, kad už tokią
sumą gali būti sunku atlikti užduotį pagal galiojančius specialiuosius ir profesinius
standartus.

240.2.

Grėsmių egzistavimas ir jų reikšmingumas priklauso nuo tokių veiksnių, kaip
nustatytas atlygio dydis ir paslaugų, už kurias jis turi būti mokamas, pobūdis. Bet
kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir apsaugos priemonės, kai
reikia, pritaikytos grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:

240.3.

240.4.



klientas supažindinamas su užduoties sąlygomis ir ypač su tuo, kuo remiantis
apskaičiuojamas, ir už kokias paslaugas nustatomas toks atlygis;



užduočiai atlikti skiriama pakankamai laiko ir kompetentingi darbuotojai.

Atliekant tam tikras kitas nei užtikrinimo užduotis dažnai taikomas neapibrėžtasis
atlygis1. Tačiau, esant kai kurioms aplinkybėmis, dėl tokio atlygio gali kilti grėsmių
pagrindiniams principams. Jis gali sukelti savanaudiškų interesų grėsmę
objektyvumui. Šių grėsmių egzistavimas ir jų reikšmingumas priklauso nuo šių
veiksnių:


užduoties pobūdžio;



neapibrėžtojo atlygio dydžių ;



pagrindo atlygiui nustatyti;



nuo to, ar darbo rezultatą tikrins nepriklausoma trečioji šalis.

Tokių grėsmių reikšmingumas turi būti įvertintas ir apsaugos priemonės, kai reikia,
pritaikytos grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:

240.5.



išankstinis raštiškas susitarimas su klientu dėl atlygio pagrindo;



numatytų vartotojų informavimas apie praktikuojančio buhalterio profesionalo
atliktą darbą ir atlygio pagrindą;



kokybės kontrolės sistema ir procedūros;



nešališkos trečiosios šalies atliekama praktikuojančio buhalterio profesionalo
atlikto darbo peržiūra.

Kai kuriais atvejais praktikuojantis buhalteris profesionalas gali gauti atlygį už
kliento perdavimą arba komisinius, susijusius su kliento aptarnavimu. Pavyzdžiui,
jei praktikuojantis buhalteris profesionalas neteikia tam tikros klientui reikalingos
paslaugos, jis gali gauti atlygį už savo esamo kliento perdavimą kitam

Neapibrėžtasis atlygis už kitas susijusias paslaugas audito klientams arba kitas nei užtikrinimo paslaugas klientams yra aptariamas ir šio
kodekso 290 ir 291 paragrafuose.
1

praktikuojančiam buhalteriui profesionalui
arba ekspertui. Praktikuojantis
buhalteris profesionalas gali gauti komisinius iš trečiosios šalies (pavyzdžiui,
programinės įrangos pardavėjo) už prekių ar paslaugų pardavimą klientui. Priimant
tokį atlygį už kliento perdavimą arba komisinius, kyla savanaudiškų interesų
grėsmė, kad nebus vykdomi objektyvumo, profesinės kompetencijos ir reikiamo
atidumo reikalavimai.
240.6.

Praktikuojantis buhalteris profesionalas taip pat gali mokėti atlygį už kliento
gavimą, pavyzdžiui, kai klientas išlieka kito praktikuojančio buhalterio
profesionalo klientas, bet jam reikia specialisto paslaugų, kurių dabartinis
buhalteris neteikia. Šio atlygio už kliento gavimą mokėjimas taip pat sukelia
savanaudiškų interesų grėsmę, kad nebus vykdomi objektyvumo, profesinės
kompetencijos ir reikiamo atidumo reikalavimai.

240.7.

Tokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, apsaugos priemonės, kai
reikia, pritaikytos grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:

240.8.



kliento informavimas apie bet kokius susitarimus mokėti atlygį kitam
buhalteriui profesionalui už perduotą darbą;



kliento informavimas apie bet kokius susitarimus gauti atlygį už kliento
perdavimą kitam praktikuojančiam buhalteriui profesionalui;



išankstinis kliento sutikimas dėl komisinių, susijusių su trečiosios šalies prekių
ir paslaugų pardavimu jam.

Praktikuojantis buhalteris profesionalas gali nupirkti visą arba dalį kitos įmonės,
sumokėdamas buvusiems įmonės savininkams, jų įpėdiniams ar paveldėtojams.
Tokie mokėjimai nelaikomi komisiniais ar atlygiu, kurie yra nurodyti 240.5–240.7
pastraipose.

250 SKYRIUS
Profesinių paslaugų rinkodara
250.1.

Praktikuojančiam buhalteriui profesionalui siūlant savo paslaugas, naudojant
reklamos ar kitus rinkodaros būdus, gali kilti grėsmė, kad nebus laikomasi
pagrindinių principų.
Pavyzdžiui, profesionalaus elgesio principui kyla
savanaudiškų interesų grėsmė, jeigu praktikuojančio buhalterio profesionalo
paslaugos, pasiekimai ar produktai yra reklamuojami šiam principui
prieštaraujančiu būdu.

250.2.

Praktikuojantis buhalteris profesionalas, parduodamas profesines paslaugas, neturi
pakenkti geram profesijos vardui. Praktikuojantis buhalteris profesionalas turi būti
sąžiningas, teisingas ir negali:
a) perdėtai apibūdinti savo siūlomas paslaugas, turimas kvalifikacijas ar įgytą

patirtį;
b) netinkamai atsiliepti apie kitų praktikuojančių buhalterių profesionalų darbą, jį

menkindamas ir darydamas nepagrįstus palyginimus.
Jeigu praktikuojančiam buhalteriui profesionalui kyla abejonių dėl pasiūlytos
reklamos ar kitų rinkodaros būdų tinkamumo, jis turėtų pasikonsultuoti su
atitinkama profesine organizacija.

260 SKYRIUS
Dovanos ir vaišės
260.1.

260.2.

260.3.

Praktikuojančiam buhalteriui profesionalui, jo šeimos nariams ar artimiems
giminaičiams klientas gali pasiūlyti dovanų ir vaišių. Dėl tokio pasiūlymo gali kilti
grėsmių pagrindiniams principams. Pavyzdžiui, jei iš kliento priimama dovana,
objektyvumui gali kilti savanaudiškų interesų ar familiarumo grėsmių, o
įbauginimo grėsmė objektyvumui gali kilti dėl galimo šio fakto paviešinimo.
Tokių grėsmių egzistavimas ir jų reikšmingumas priklauso nuo siūlomo atlygio
pobūdžio, vertės ir tikslo. Jei dovanos ar vaišės yra tokios, kad protinga ir
informuota trečioji šalis, įvertinusi visus konkrečius faktus ir aplinkybes, jas laikytų
nežymiomis ar nereikšmingomis, praktikuojantis buhalteris profesionalas gali
daryti išvadą, kad tokie pasiūlymai yra įprastų verslo santykių dalis, neturint
konkretaus tikslo paveikti sprendimų priėmimą ar gauti informaciją. Įprastai tokiais
atvejais praktikuojantis buhalteris profesionalas gali nuspręsti, kad bet kokia
pagrindiniams principams kylanti grėsmė yra priimtino lygio.
Praktikuojantis buhalteris profesionalas turi įvertinti bet kokių grėsmių
reikšmingumą ir, kai reikia, taikyti apsaugos priemones toms grėsmėms pašalinti ar
sumažinti iki priimtino lygio. Jei taikant apsaugos priemones grėsmių panaikinti
arba sumažinti iki priimtino lygio neįmanoma, dovanų ir vaišių praktikuojantis
buhalteris profesionalas turi atsisakyti priimti.

270 SKYRIUS
Kliento turto saugojimas
270.1.

Praktikuojantis buhalteris profesionalas neturi įsipareigoti saugoti kliento pinigų ar
kito turto, nebent tai leistų įstatymai, o tai darydamas jis turi laikytis papildomų
teisinių pareigų, numatytų kliento turtą valdančiam praktikuojančiam buhalteriui
profesionalui.

270.2.

Kliento turto valdymas kelia grėsmes pagrindiniams principams. Pavyzdžiui,
saugant kliento turtą, profesionaliam elgesiui kyla savanaudiškų interesų grėsmė,
taip pat gali kilti grėsmė objektyvumui. Todėl praktikuojantis buhalteris
profesionalas, kuriam yra patikėti kitų pinigai ar turtas, turi:
a) laikyti šį turtą atskirai nuo asmeninio ar įmonės turto;
b) naudoti šį turtą tik numatytam tikslui;
c) būti bet kuriuo metu pasiruošusiam atsiskaityti už šį turtą ir bet kokias gautas

pajamas, dividendus ar pelną asmenims, turintiems teisę į tokį atsiskaitymą;
d) laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kliento

turto valdymą ir jo apskaitą.
270.3.

Prieš sutikdamas potencialiam klientui teikti paslaugas, kurios gali būti susijusios
su kliento turto valdymu, praktikuojantis buhalteris profesionalas turi pateikti
atitinkamus paklausimus dėl turto kilmės ir apsvarstyti savo teisinius ir priežiūros
įsipareigojimus. Pavyzdžiui, grėsmė pagrindiniams principams kiltų, jei kliento
turtas būtų įsigytas iš nelegalios veiklos, tokios kaip pinigų plovimas. Esant
tokioms situacijoms, praktikuojantis buhalteris profesionalas gali apsvarstyti
būtinybę konsultuotis su teisininkais.

280 SKYRIUS
Objektyvumas teikiant visas paslaugas
280.1.

Teikdamas bet kokias profesines paslaugas, praktikuojantis buhalteris profesionalas
turi nustatyti, ar nekyla grėsmių pažeisti vieną iš pagrindinių principų –
objektyvumą, dėl to, kad jis turi interesų, susijusių su kliento įmone ar jos
direktoriais, vadovais ir darbuotojais ar dėl tarpusavio santykių su jais. Pavyzdžiui,
objektyvumui familiarumo grėsmė gali kilti dėl šeimyninių, artimų asmeninių arba
verslo santykių.

280.2.

Praktikuojantis buhalteris profesionalas, teikiantis užtikrinimo paslaugas, turi būti
nepriklausomas nuo užtikrinimo kliento. Nuomonės ir veiksmų nepriklausomumas
yra būtinos sąlygos praktikuojančiam buhalteriui profesionalui, kad jis galėtų
pareikšti savo išvadą ir būtų akivaizdu, kad jis tai daro nešališkai, be interesų
konflikto ir kitų asmenų įtakos. 290-ajame ir 291-ajame skyriuose pateiktos
konkrečios nuorodos, susijusios su nepriklausomumo reikalavimais, keliamais
užtikrinimo užduotis atliekantiems praktikuojantiems buhalteriams profesionalams.

280.3.

Teikiant bet kokias profesines paslaugas, gali atsirasti grėsmių objektyvumui dėl
tam tikrų užduoties aplinkybių ir praktikuojančio buhalterio profesionalo atliekamo
darbo pobūdžio.

280.4.

Praktikuojantis buhalteris profesionalas turi įvertinti nustatytų grėsmių
reikšmingumą ir, kai reikia, taikyti apsaugos priemones toms grėsmėms pašalinti ar
sumažinti iki priimtino lygio.
Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:


pasitraukimas iš užduoties grupės;



priežiūros procedūros;



grėsmę keliančių finansinių ar verslo santykių nutraukimas;



problemos aptarimas su įmonės aukštesnio lygio vadovais;



problemos aptarimas su asmenimis, atsakingais už kliento įmonės valdymą .

Jei apsaugos priemonės grėsmių pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio negali,
buhalteris profesionalas turi atsisakyti atlikti arba nutraukti su grėsmėmis susijusios
užduoties vykdymą.

290 SKYRIUS
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290.500

Skyriaus struktūra
290.1

290.2

290.3

Šiame skyriuje pateikiami nepriklausomumo reikalavimai užtikrinimo – audito ir
peržiūros – užduotims, kurias vykdydamas praktikuojantis buhalteris profesionalas
pateikia išvadą dėl finansinių ataskaitų. Tokių užduočių, apimančių audito ir
peržiūros užduotis, tikslas – pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų rinkinio arba
atskirų finansinių ataskaitų. Užtikrinimo užduotims, kurios nėra audito ar peržiūros
užduotys, taikomi nepriklausomumo reikalavimai yra nustatyti 291-ajame skyriuje.
Tam tikromis aplinkybėmis, susijusiomis su audito užduotimis, kurių auditoriaus
išvadoje nurodytas naudojimo ir platinimo apribojimas, ir jeigu tenkinamos tam
tikros nustatytos sąlygos, šiame skyriuje nurodyti nepriklausomumo reikalavimai
gali būti pakeisti taip, kaip nurodyta 290.500 – 290.514 dalyse. Pakeitimai nėra
leidžiami, jei finansinių ataskaitų audito reikalaujama pagal įstatymus ar kitus
teisės aktus.
Šiame skyriuje vartojamos sąvokos:
a) „Auditas“, „audito grupė“, „audito užduotis“, „audito klientas“ ir „auditoriaus
išvada“ apima peržiūrą, peržiūros grupę, peržiūros užduotį, peržiūros klientą ir
peržiūros išvadą;
b) „Įmonė“ apima tinklo įmonę, nebent nurodyta kitaip.

Pagrindinės nepriklausomumo nuostatos
290.4

290.5
290.6

Atliekamos audito užduotys yra susijusios su visuomenės interesais, todėl šis
Kodeksas reikalauja, kad audito grupės nariai, įmonės ir tinklo įmonės būtų
nepriklausomos nuo audito klientų.
Šio skyriaus tikslas yra padėti įmonėms ir audito grupių nariams taikyti toliau
aprašytas pagrindines nuostatas siekiant nepriklausomumo ir jį išlaikant.
Nepriklausomumas suprantamas kaip:
a) Nuomonės nepriklausomumas
Kai laikomasi nuostatų, kurios leidžia pareikšti nuomonę be pašalinės įtakos,
galinčios paveikti profesinį vertinimą. Toks požiūris leidžia asmeniui veikti
sąžiningai, išlikti objektyviam ir išlaikyti profesinį skeptiškumą.
b) Veiksmų nepriklausomumas

290.7

Kai išvengiama tokių svarbių faktų ir aplinkybių, dėl kurių buvimo protinga ir
informuota trečioji šalis, susipažinusi su visa susijusia informacija ir taikytomis
apsaugos priemonėmis, galėtų padaryti pagrįstą išvadą, kad įmonė arba audito
grupės narys nusižengė sąžiningumo, objektyvumo ir profesinio skeptiškumo
principams.
Buhalteriai profesionalai turi taikyti pagrindines nuostatas tam, kad:
a) nustatytų nepriklausomumui kylančias grėsmes;
b)

įvertintų nustatytų grėsmių reikšmingumą; ir

c)

jeigu reikia, taikytų apsaugos priemones nustatytoms grėsmėms pašalinti ar
sumažinti iki priimtino lygio.

Kai buhalteris profesionalas nustato, kad tinkamų apsaugos priemonių nėra arba jos
negali būti taikomos grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio, buhalteris
profesionalas turi pašalinti grėsmes keliančias aplinkybes, nutraukti grėsmes
keliančius santykius arba atsisakyti atlikti ar nutraukti užduoties vykdymą.
Taikydamas šias pagrindines nuostatas buhalteris profesionalas turi vadovautis
savo profesiniu sprendimu.
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Daugelis įvairių aplinkybių arba jų deriniai gali būti svarbūs vertinant
nepriklausomumui kylančias grėsmes. Neįmanoma apibūdinti kiekvienos
situacijos, kurioje kyla grėsmių nepriklausomumui, ir nustatyti atitinkamus grėsmes
mažinančius veiksmus. Todėl šis Kodeksas įtvirtina pagrindines nuostatas,
reglamentuojančias įmonėms ir audito grupių nariams reikalavimus identifikuoti ir
įvertinti nepriklausomumui kylančias grėsmes ir imtis priemonių jas mažinti.
Pagrindinės nuostatos padeda praktikuojantiems buhalteriams profesionalams
laikytis šio Kodekso etikos reikalavimų. Jos apima daug įvairių nepriklausomumui
grėsmes keliančių aplinkybių ir gali sulaikyti buhalterį profesionalą nuo sprendimo,
kad atitinkama situacija yra leidžiama, jei ji nėra aiškiai uždrausta.
290.9 290.100 ir tolesnės pastraipos aprašo, kaip turi būti taikomos pagrindinės
nepriklausomumo nuostatos. Šiose dalyse nėra aprašytos visos aplinkybės ar
santykiai, kurie kelia ar gali kelti grėsmes nepriklausomumui.
290.10 Spręsdama, ar sutikti atlikti užduotį arba tęsti jos vykdymą ir, ar tam tikras asmuo
gali būti audito grupės narys, įmonė turi identifikuoti ir įvertinti nepriklausomumui
kylančias grėsmes. Jei grėsmės nėra priimtino lygio, spręsdama, ar sutikti atlikti
užduotį arba, ar įtraukti tam tikrą asmenį į audito grupę, įmonė turi nustatyti, ar yra
apsaugos priemonių, kurios galėtų tas grėsmes pašalinti ar sumažinti iki priimtino
lygio. Spręsdama, ar tęsti užduoties vykdymą, įmonė turi nustatyti, ar esančios
apsaugos priemonės yra pakankamai efektyvios grėsmėms pašalinti arba sumažinti
iki priimtino lygio, ar reikia taikyti kitas apsaugos priemones, ar išvis nutraukti
užduoties vykdymą. Jeigu užduoties vykdymo metu įmonę pasiekia nauja
informacija apie nepriklausomumui kylančią grėsmę, įmonė turi įvertinti tokios
grėsmės reikšmingumą remdamasi pagrindinėmis nuostatomis.
290.11 Šiame skyriuje atkreipiamas dėmesys į nepriklausomumui keliančių grėsmių
reikšmingumą. Vertinant grėsmės reikšmingumą reikia atsižvelgti tiek į
kokybinius, tiek į kiekybinius veiksnius.
290.12 Daugeliu atvejų šiame skyriuje nėra apibūdinta konkreti atskirų asmenų
atsakomybė pačioje įmonėje už veiksmus susijusius su nepriklausomumu, kadangi
atsakomybė gali skirtis priklausomai nuo įmonės dydžio, struktūros ir
organizacijos. Tarptautiniai kokybės kontrolės standartai (TKKS) reikalauja, kad
įmonė sukurtų sistemą ir nustatytų procedūras, tinkamai užtikrinančias, kad
nepriklausomumas yra išlaikomas, kaip nurodyta atitinkamuose etikos
reikalavimuose. Be to, Tarptautiniai audito standartai(TAS) reikalauja, kad
užduoties partneris padarytų išvadą dėl tos užduoties vykdymui taikomų
nepriklausomumo reikalavimų laikymosi.
290.8

Tinklai ir tinklo įmonės
290.13 Jeigu įmonė laikoma tinklo įmone, ji turi būti nepriklausoma nuo kitų tinklui
priklausančių įmonių audito klientų (nebent šiame Kodekse nurodyta kitaip). Šiame
skyriuje aprašyti tinklo įmonei keliami nepriklausomumo reikalavimai taikomi ir
bet kuriai bendrovei, pavyzdžiui, vykdančiai konsultacinę veiklą arba teikiančiai
profesionalias teisines paslaugas, atitinkančiai tinklo įmonės apibrėžimą
nepriklausomai nuo to, ar pati bendrovė atitinka įmonės apibrėžimą.
290.14 Siekdamos pagerinti savo galimybes teikti profesines paslaugas, įmonės dažnai
suformuoja platesnes įmonių struktūras su kitomis įmonėmis ir bendrovėmis. Tai,
ar šios platesnės įmonių struktūros sudaro tinklą priklauso nuo konkrečių faktų ir
aplinkybių, bet nepriklauso nuo to, ar įmonės ir bendrovės yra teisiškai atskiros ir
skirtingo pobūdžio. Pavyzdžiui, platesnė struktūra gali būti sudaroma tik tam, kad
lengviau būtų perduoti darbus, tačiau savaime ji dar neatitinka tinklo apibrėžimo. Iš
kitos pusės, gali būti, kad platesnė struktūra, kurios tikslas yra bendradarbiavimas,
ir kurioje įmonės bendrai naudoja tą patį prekės ženklą, vieną kokybės kontrolės
sistemą ar reikšmingus profesinius išteklius, bus laikoma tinklu.
290.15 Sprendimas, ar platesnė struktūra yra tinklas, turi būti priimtas atsižvelgiant į tai, ar
tikėtina, kad protinga ir informuota trečioji šalis, įvertinusi visus konkrečius faktus
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290.16

290.17

290.18

290.19

290.20

290.21

290.22

290.23

ir aplinkybes, nuspręs, kad bendrovės yra susijusios taip, kad jos sudarytų tinklą.
Toks vertinimo principas turi būti nuosekliai taikomas visam tinklui .
Jeigu sudarant platesnę struktūrą yra siekiama bendradarbiauti, ir neabejotinai
dalintis pelną ir sąnaudas tarp bendrovių, tokia struktūra yra laikoma tinklu. Tačiau
jeigu dalijamasi tik nereikšmingomis sąnaudomis, to nepakanka, kad sukurti tinklą.
Be to, jeigu sąnaudų dalijimasis susijęs tik su audito metodikų, darbinių nurodymų
tobulinimu ar mokymo kursų organizavimu, to nepakanka, kad sukurti tinklą.
Įmonės ir kitos nesusijusios bendrovės bendradarbiavimas teikiant bendrą paslaugą
arba bendrai kuriant produktą taip pat nelaikomas tinklo sukūrimu.
Jeigu platesnė struktūra sudaroma siekiant bendradarbiavimo, o tokią struktūrą
sudarančios bendrovės turi bendrus savininkus, yra bendrai kontroliuojamos ar
valdomos, tokia struktūra yra laikoma tinklu. Tai gali būti pasiekiama sudarius
sutartį arba kitais būdais.
Jeigu platesnė struktūra sudaroma siekiant bendradarbiavimo, o struktūrą
sudarančios bendrovės naudoja bendrą kokybės kontrolės sistemą ir procedūras,
tokia struktūra yra laikoma tinklu. Šiuo atveju bendra kokybės kontrolės sistema ir
procedūros yra tos, kurios yra sukurtos, įdiegtos ir prižiūrimos visoje platesnėje
struktūroje.
Jeigu platesnės struktūros tikslas yra bendradarbiavimas, o struktūrą sudarančios
bendrovės taiko bendrą verslo strategiją, tokia struktūra yra laikoma tinklu. Bendra
verslo strategija reiškia, kad bendrovės susitaria siekti bendrų strateginių tikslų.
Bendrovė nėra laikoma tinklo įmone, tik dėl to, kad ji bendradarbiauja su kita
bendrove, siekdama kartu pateikti pasiūlymą dėl profesinių paslaugų teikimo.
Jeigu platesnės struktūros tikslas yra bendradarbiavimas, o struktūrą sudarančios
bendrovės naudoja tą patį prekės ženklą, tokia struktūra yra laikoma tinklu. Bendrą
prekės ženklą sudaro tie patys simboliai arba toks pat pavadinimas. Laikoma, kad
įmonė naudoja bendrą prekės ženklą, kai, pavyzdžiui, bendras prekės ženklas
apima įmonės pavadinimo dalį arba yra naudojamas kartu su įmonės pavadinimu,
kai įmonės partneris pasirašo auditoriaus išvadą.
Netgi jeigu įmonė nepriklauso tinklui ir savo įmonės pavadinime nenaudoja bendro
prekės ženklo, ji gali sudaryti įspūdį, kad priklauso tinklui, jeigu ant savo raštinės
reikmenų arba reklaminės medžiagos nurodo, kad ji yra įmonių asociacijos narė.
Todėl, jei įmonė nepakankamai tiksliai nurodo, kokių asociacijų narė ji yra, gali
susidaryti nuomonė, kad ji priklauso tinklui.
Jeigu įmonė parduoda savo verslo padalinį, kartais pardavimo sutartyje numatoma,
kad padalinys ribotą laikotarpį galės naudoti įmonės pavadinimą ar pavadinimo
dalį, nors padalinys ir nebebus susijęs su ją pardavusia įmone. Tokiais atvejais, nors
dvi bendrovės veikia turėdamos tą patį pavadinimą, iš tikrųjų jos nepriklauso
platesnei struktūrai, siekiančiai bendradarbiauti, todėl šios bendrovės nėra tinklo
įmonės. Šios bendrovės turi nuspręsti, kaip prisistatyti kitiems asmenims
atskleidžiant, kad jos nėra tinklo įmonės.
Jeigu platesnės struktūros tikslas yra bendradarbiavimas, o struktūrą sudarančios
bendrovės dalijasi reikšminga profesinių išteklių dalimi, tokia struktūra yra laikoma
tinklu. Profesinius išteklius sudaro:
•
bendros sistemos, kurios leidžia įmonėms keistis tokia informacija kaip
klientų duomenys, sąskaitų išrašymas ir darbo laiko apskaita;
•

partneriai ir personalas;

•

bendri specializuoti departamentai, konsultuojantys specialiaisiais arba
konkrečios ūkio šakos, ūkinių operacijų ar įvykių užtikrinimo užduočių
klausimais;

•

audito metodika arba audito darbiniai nurodymai;

•

mokymo kursai ir priemonės.
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290.24 Nustatant, ar profesiniai ištekliai, kuriais įmonės dalijasi, yra reikšmingi ir dėl to
įmonės yra laikomos tinklo įmonėmis, būtina atsižvelgti į svarbiausius faktus ir
aplinkybes. Jei dalijimasis ištekliais apsiriboja tik bendros audito metodikos arba
bendrų audito darbinių nurodymų naudojimu, o personalu arba informacija apie
klientus ir rinką nesikeičiama, bendrai naudojami ištekliai veikiausiai yra
nereikšmingi. Tas pats pasakytina ir apie bendrą mokymo veiklą. Tačiau jei
dalijimasis ištekliais apima keitimąsi personalu arba informacija, kai naudojami
bendri darbuotojai arba kai platesnėje struktūroje sukuriamas bendras
specializuotas departamentas, teikiantis patarimus bendradarbiaujančioms įmonėms
specifiniais klausimais ir kurių jos privalo laikytis, tikėtina, kad protinga ir
informuota trečioji šalis manys, kad bendri ištekliai yra reikšmingi.

Viešojo intereso įmonės
290.25 290 skyriuje pateiktos papildomos nuostatos, kuriose kalbama apie visuomenės
intereso mastą tam tikrose bendrovėse. Šiame skyriuje viešojo intereso įmonėmis
laikomos:
a) visos bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje;
b)

ir
bet kuri kita bendrovė:
i)
teisės aktuose ar įstatymuose nurodyta kaip viešojo intereso įmonė; arba

kurių auditas pagal teisės aktus ar įstatymus atliekamas vadovaujantis
tokiais pačiais nepriklausomumo reikalavimais, kokie yra taikomi
bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje.
Tokie teisės aktai gali būti priimti bet kurios atitinkamos priežiūros
institucijos, įskaitant audito priežiūros instituciją.
290.26 Įmonės ir organizacijos nariai skatinami patys nustatyti, ar kitos bendrovės ar tam
tikros jų grupės, su kuriomis susiję daugybė suinteresuotų asmenų, turėtų būti
laikomos viešojo intereso įmonėmis. Veiksniai, kuriuos derėtų apsvarstyti:
•
verslo pobūdis, toks kaip didelio skaičiaus suinteresuotų šalių turto valdymas
patikėjimo pagrindu. Tokių bendrovių pavyzdžiai gali būti finansų įstaigos,
tokios kaip bankai ar draudimo bendrovės, ir pensijų fondai;
ii)

•

dydis; ir

•

darbuotojų skaičius.

Susijusios bendrovės
290.27 Visos audito klientui, kurio vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
taikomos šio skyriaus nuostatos taip pat taikomos ir su šiuo klientu susijusioms
bendrovėms (nebent nurodyta kitaip). Visiems kitiems audito klientams taikomos
šio skyriaus nuostatos taip pat taikomos tik toms susijusioms bendrovėms, kurias
klientas tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja. Kai audito grupė žino arba turi
pagrindo manyti, kad su klientu susijusios bendrovės turimi santykiai ar aplinkybės
yra reikšmingos vertinant įmonės nepriklausomumą nuo kliento, tai bandydama
nustatyti ir įvertinti nepriklausomumui kylančias grėsmes bei taikydama tinkamas
apsaugos priemones, audito grupė turi atsižvelgti ir į šią susijusią bendrovę.

Asmenys, atsakingi už valdymą
290.28 Įmonės ir audito kliento asmenų, atsakingų už valdymą, reguliarus bendravimas dėl
esamų tarpusavio santykių ir kitų aspektų, kurie, įmonės nuomone, galėtų daryti
įtaką nepriklausomumui, yra skatinamas net tada, kai to nereikalauja šio Kodekso
nuostatos, taikomi audito standartai, įstatymai ar kiti teisės aktai. Taip
bendradarbiaudami už valdymą atsakingi asmenys gali:
a) apsvarstyti įmonės sprendimus, priimtus nustatant ir įvertinant
nepriklausomumui kylančias grėsmes;
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b)
c)

apsvarstyti apsaugos priemonių, taikomų grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki
priimtino lygio, tinkamumą; ir
imtis tinkamų veiksmų. Tokio pobūdžio bendravimas gali būti ypač
naudingas mažinant įbauginimo ir familiarumo grėsmes.

Dokumentacija
290.29 Dokumentacija pateikia įrodymus apie profesionalių buhalterių padarytas išvadas
dėl nepriklausomumo reikalavimų laikymosi. Tai, kad tokie dokumentai nėra
sudaromi, dar nereiškia, kad įmonė atitinkamų klausimų nėra svarsčiusi, ar kad ji
nėra nepriklausoma.
Profesionalus buhalteris turi dokumentuoti išvadas dėl nepriklausomumo
reikalavimų laikymosi ir bet kokių susijusių diskusijų esminius aspektus,
pagrindžiančius tokias išvadas. Todėl:
a) kai grėsmei sumažinti iki priimtino lygio būtina taikyti apsaugos priemones,
buhalteris profesionalas turi dokumentuoti grėsmės pobūdį ir taikomas ar jau
pritaikytas apsaugos priemones, kurios padėjo sumažinti grėsmę iki priimtino
lygio; ir
b)

kai norint nustatyti, ar būtina taikyti apsaugos priemones, reikėjo atlikti
išsamią grėsmės analizę ir buhalteris profesionalas nusprendė, jog apsaugos
priemonės nėra reikalingos, nes grėsmė jau buvo priimtino lygio, buhalteris
profesionalas turi dokumentuoti grėsmės pobūdį ir tai, kokiu pagrindu jis
priėmė šį sprendimą.

Užduoties laikotarpis
290.30 Nepriklausomumo nuo audito kliento yra reikalaujama tiek užduoties metu, tiek ir
per laikotarpį, už kurį teikiamos finansinės ataskaitos. Užduoties laikotarpis
prasideda tada, kai audito grupė pradeda teikti audito paslaugas. Užduoties
laikotarpis pasibaigia, kai pateikiama auditoriaus išvada. Atliekant pakartotiną
auditą, užduotis pabaigiama kuriai nors iš šalių pranešus, kad profesiniai santykiai
pasibaigė, arba pateikus auditoriaus išvadą, priklausomai, kas įvyksta vėliau.
290.31 Jeigu bendrovė tampa įmonės klientu per finansinių ataskaitų, apie kurias įmonė
teiks išvadą, laikotarpį ar jam pasibaigus, įmonė turi įvertinti, ar kokia nors grėsmė
nepriklausomumui gali iškilti dėl:
a) finansinių ar verslo santykių su audito klientu, atsiradusių laikotarpyje, už
kurį parengtos finansinės ataskaitos ar jam pasibaigus, bet dar prieš įmonei
pareiškiant sutikimą atlikti audito užduotį; arba
b)

ankstesnių audito klientui teiktų paslaugų.

290.32 Jei audito klientui buvo teikiama kita nei užtikrinimo paslauga per laikotarpį, už
kurį parengtos finansinės ataskaitos arba jam pasibaigus, bet audito grupė dar
nebuvo pradėjusi teikti audito paslaugų ir tokia paslauga nebus teikiama audito
užduoties atlikimo laikotarpiu, įmonė turi įvertinti tokios paslaugos keliamas
grėsmes nepriklausomumui. Jei grėsmė nėra priimtino lygio, sutikti atlikti audito
užduotį galima tik tuo atveju, jei grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio
yra taikomos apsaugos priemonės. Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
į audito grupę neįtraukiami kitas nei užtikrinimo paslaugas teikę darbuotojai;
•
•

paskiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti audito ir kitų nei užtikrinimo
paslaugų rezultatus; arba
samdoma kita įmonė įvertinti kitų nei užtikrinimo paslaugų rezultatus, arba
kita įmonė įgaliojama pakartotinai atlikti kitas nei užtikrinimo paslaugas, kad
jai būtų galima perduoti atsakomybę už paslaugas.
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Susijungimai ir įsigijimai
290.33 Jeigu įvykdžius susijungimo ar įsigijimo sandorį bendrovė tampa audito kliento
susijusia bendrove, įmonė turi įvertinti visus ankstesnius ir esamus interesus ir
santykius su susijusia bendrove, kurie, atsižvelgus į visas taikomas apsaugos
priemones, galėtų daryti įtaką nepriklausomumui ir taip pat jos galimybei tęsti
audito užduotį po susijungimo ar įsigijimo sandorio įsigaliojimo dienos.
290.34 Įmonė turi imtis visų priemonių nuo susijungimo ar įsigijimo sandorio įsigaliojimo
dienos nutraukti visus santykius ar interesus, kurie yra pagal šį Kodeksą
draudžiami. Tačiau, jeigu iki susijungimo ar įsigijimo sandorio įsigaliojimo dienos
esamo intereso ar santykių nutraukti negalima, pavyzdžiui, dėl to, kad susijusi
bendrovė iki sandorio įsigaliojimo dienos negali pagal nustatytą tvarką pereiti pas
kitą paslaugų teikėją, kuris suteiktų kitas nei užtikrinimo paslaugas dabar teikiamas
įmonės, įmonė įvertina tokių interesų ar santykių sukuriamą grėsmę
nepriklausomumui. Kuo reikšmingesnė grėsmė, tuo didesnė tikimybė, kad įmonės
objektyvumas nukentės, ir ji negalės tęsti savo veiklos kaip auditorius. Grėsmių
reikšmingumas priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•

intereso ar santykių pobūdis ir svarba;

•

santykių su susijusia bendrove pobūdis ir svarba (pavyzdžiui, ar susijusi
bendrovė yra patronuojanti ar dukterinė įmonė); ir
•
laikotarpio, per kurį tokie santykiai gali būti pagrįstai nutraukti, trukmė.
Įmonė su asmenimis, atsakingais už valdymą, aptaria priežastis, dėl kurių tokie
interesai ar santykiai negali būti pagrįstai nutraukti iki susijungimo ar įsigijimo
sandorio įsigaliojimo dienos, ir dėl to kylančios grėsmės reikšmingumą.
290.35 Jeigu už valdymą atsakingieji asmenys prašo įmonės tęsti savo kaip auditoriaus
veiklą, įmonė turi tai daryti, tik jeigu:
a) tokie interesai ar santykiai bus nutraukti kaip tik įmanoma greičiau, ir bet
kokiu atveju ne vėliau nei per šešis mėnesius nuo susijungimo ar įsigijimo
sandorio įsigaliojimo dienos;
b) bet kuris tokius interesus turintis asmuo, įskaitant interesus ar santykius,
atsiradusius teikiant kitas nei užtikrinimo paslaugas, kurios neleidžiamos
pagal šį skyrių, negali būti audito grupės nariu, ar atsakinguoju už užduoties
kokybės kontrolės peržiūrą; ir
c) bus taikomos atitinkamos laikinos pereinamosios priemonės ir, jeigu reikia,
jos bus aptariamos su asmenimis, atsakingais už valdymą. Pereinamųjų
priemonių pavyzdžiai yra tokie:
•
paskiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti audito ir kitų nei
užtikrinimo paslaugų rezultatus; arba
•
paskiriamas buhalteris profesionalas, kuris nėra nuomonę apie
finansines ataskaitas teikiančios įmonės narys, atlikti peržiūrą, kuri
atitinka reikalavimus užduoties kokybės kontrolės peržiūrai; arba
•
samdoma kita įmonė įvertinti kitų nei užtikrinimo paslaugų rezultatus,
arba kita įmonė įgaliojama pakartotinai atlikti kitą nei užtikrinimo
užduotį, kad jai būtų galima perduoti atsakomybę už paslaugas.
290.36 Įmonė gali būti atlikus didžiąją audito dalį dar iki susijungimo ar įsigijimo sandorio
įsigaliojimo dienos, ir gali užbaigti likusias audito procedūras per trumpą laiką.
Tokiomis aplinkybėmis, jeigu asmenys, atsakingi už valdymą, prašo įmonės baigti
audito užduotį nenutraukiant 290.33 dalyje minimų interesų ar santykių, įmonė tai
turi daryti tik:
a)
įvertinusi tokio intereso ar santykių grėsmės reikšmingumą, ir aptarusi šį
vertinimą su asmenimis, atsakingais už valdymą;
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b)
c)

užtikrinusi atitiktį 290.35 dalies b-c punktuose išdėstytiems reikalavimams; ir
nustoja būti auditoriumi ne vėliau nei pateikia auditoriaus išvadą.

290.37 Vertindama 290.33-290.36 dalyse minėtus santykius ir interesus įmonė įvertina ar,
netgi įvykdžius visus reikalavimus, interesai ir santykiai sukuria grėsmes, kurios
išlieka tokiomis reikšmingomis, kad gali nukentėti objektyvumas, ir jeigu taip,
įmonė turi nustoti teikti audito paslaugas.
290.38 Buhalteris profesionalas turi dokumentuoti visus 290.34 ir 290.36 dalyse minimus
interesus ar santykius, kurie nebus nutraukti iki susijungimo ar įsigijimo sandorio
įsigaliojimo dienos, ir nurodyti priežastis, dėl kurių tokie interesai ar santykiai
nebus nutraukti, taikytas pereinamojo laikotarpio priemones, aptarimų su už
valdymą atsakingais asmenimis rezultatus, ir paaiškina, kodėl ankstesni ir esami
interesai ar ryšiai nesukuria grėsmių, kurios galėtų išlikti tokiomis reikšmingomis,
kad galėtų nukentėti objektyvumas.

Kiti klausimai
290.39 Gali būti atvejų, kai šio skyriaus reikalavimai pažeidžiami netyčia. Dažniausiai,
netyčia pažeidus šio skyriaus reikalavimus, laikoma, kad nepriklausomumas
nenukenčia, jeigu tik įmonė yra įdiegus atitinkamą kokybės kontrolės sistemą ir
procedūras, atitinkančias reikalaujamas pagal TKKS nepriklausomumui užtikrinti,
ir, jeigu tokius pažeidimus nustačius, jie yra skubiai pašalinami, ir taikomos visos
būtinos apsaugos priemonės grėsmėms pašalinti ar sumažinti jas iki priimtino lygio.
Įmonė turi nuspręsti, ar reikia situaciją aptarti su asmenimis, atsakingais už
valdymą.

290.44-290.99 dalys yra sąmoningai paliktos tuščios.
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Pagrindinių nepriklausomumo nuostatų taikymas
290.100 290.102-290.231 dalyse aptariamos konkrečios aplinkybės arba santykiai, dėl kurių
nepriklausomumui kyla ar gali kilti grėsmių. Šiose dalyse aptariamos galimos
grėsmės ir įvairios apsaugos priemonės, kuriomis tokios grėsmės galėtų būti
pašalintos ar sumažintos iki priimtino lygio, taip pat nurodomos tam tikros
situacijos, kuriomis jokios apsaugos priemonės negalėtų sumažinti grėsmių iki
priimtino lygio. Šiose dalyse nėra aprašytos visos aplinkybės ar santykiai, kurie
kelia ar gali kelti grėsmes nepriklausomumui. Įmonė ir audito grupės nariai turi
įvertinti panašių, bet skirtingų aplinkybių ir santykių reikšmę ir nuspręsti, ar
apsaugos priemonės, įskaitant ir nurodytas 200.12-200.15 dalyse, esant reikalui gali
būti taikomos šalinant nepriklausomumui kylančias grėsmes ar sumažinant jas iki
priimtino lygio.
290.101 290.102-290.126 dalyse aptariamas finansinių interesų, paskolų, garantijų ir verslo
santykių reikšmingumas. Norint nustatyti, ar toks interesas konkrečiam asmeniui
yra reikšmingas, galima atsižvelgti į bendrą grynąją tokio asmens ir jo šeimos narių
turto vertę.

Finansiniai interesai
290.102 Finansinių interesų dėl audito kliento turėjimas gali kelti savanaudiškų interesų
grėsmę. Bet kokios grėsmės egzistavimas ir reikšmingumas priklauso nuo:
a) finansinių interesų turinčio asmens pareigų;
b) to, ar finansiniai interesai yra tiesioginiai, ar netiesioginiai; ir
c) finansinių interesų reikšmingumo.
290.103 Finansiniai interesai gali būti realizuojami per tarpininką (pavyzdžiui, per
kolektyvinio investavimo subjektą, turto valdymo ar investicinius fondus).
Sprendimas, ar tokie finansiniai interesai yra tiesioginiai ar netiesioginiai, priklauso
nuo to, ar tikrasis savininkas kontroliuoja investavimo subjektą, ir turi galimybę
daryti įtaką jo investiciniams sprendimams. Jeigu įdiegta investavimo subjekto
kontrolė ar galimybė daryti įtaką investiciniams sprendimams, pagal šį Kodeksą
toks finansinis interesas yra tiesioginis. Ir priešingai, jei tikrasis finansinio intereso
turėtojas neturi investavimo priemonės kontrolės arba galimybės įtakoti šios
priemonės investicinius sprendimus, pagal šį Kodeksą toks finansinis interesas yra
netiesioginis.
290.104 Jei audito grupės narys, jo šeimos narys arba įmonė turi tiesioginių finansinių
interesų arba reikšmingų netiesioginių finansinių interesų audito kliento įmonėje,
kilusi savanaudiškų interesų grėsmė būtų tokia reikšminga, jog jokios apsaugos
priemonės negalėtų sumažinti jos iki priimtino lygio. Todėl nei vienas iš toliau
paminėtų asmenų neturi turėti jokių tiesioginių ar reikšmingų netiesioginių interesų
audito kliento įmonėje: audito grupės narys, jo šeimos narys; arba įmonė.
290.105 Jeigu audito grupės narys turi artimą giminaitį, kuris audito grupės nario žiniomis
turi tiesioginių ar reikšmingų netiesioginių finansinių interesų audito kliento
įmonėje, kyla savanaudiškų interesų grėsmė. Grėsmės reikšmingumas priklausys
nuo tokių veiksnių, kaip šie:
•
santykių tarp audito grupės nario ir artimo jo giminaičio pobūdis; ir
•
finansinių interesų reikšmingumo artimam giminaičiui.
Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos atitinkamos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
artimas giminaitis atsisako, kai tik įmanoma, visų finansinių interesų arba
pakankamos netiesiogiai turimos turto dalies, kad likusi turto dalis būtų
nereikšminga;
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•
•

buhalteris profesionalas peržiūri audito grupės nario atliktą darbą; arba
atitinkamas asmuo pašalinamas iš audito grupės.

290.106 Jei audito grupės narys, jo šeimos narys arba įmonė turi tiesioginių arba reikšmingų
netiesioginių finansinių interesų bendrovėje, kuri turi audito kliento kontrolę, ir
klientas yra svarbus bendrovei, kilusi savanaudiškų interesų grėsmė būtų tokia
reikšminga, jog jokios apsaugos priemonės negalėtų sumažinti jos iki priimtino
lygio. Todėl nei vienas iš toliau nuodytų asmenų neturi turėti tokių finansinių
interesų: audito grupės narys, jo šeimos narys arba įmonė.
290.107 Dalyvavimas įmonės pensijų išmokų plane, kurio finansiniai interesai tiesiogiai ar
reikšmingai netiesiogiai priklausomi nuo audito kliento įmonės gali sukelti
savanaudiškų interesų grėsmę. Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu
reikia, pritaikytos atitinkamos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti
iki priimtino lygio.
290.108 Jei kiti padalinio, kuriame užduoties partneris atlieka su audito užduotimi susijusius
veiksmus, partneriai, arba jų šeimos nariai turi tiesioginių finansinių interesų arba
reikšmingų netiesioginių finansinių interesų audito kliento įmonėje, kyla tokia
reikšminga savanaudiškų interesų grėsmė, kad sumažinti jos iki priimtino lygio
nepadėtų jokia apsaugos priemonė. Todėl šie partneriai arba jų šeimos nariai
neturėtų turėti kokių nors finansinių interesų audito kliento įmonėje.
290.109 Padalinys, kuriame užduoties partneris atlieka su audito užduotimi susijusį darbą,
gali būti nebūtinai tas padalinys, į kurį jis yra paskirtas. Todėl jei užduoties
partnerio padalinys yra kitame nei audito grupės narių padalinyje, vadovaujantis
profesiniu sprendimu turi būti sprendžiama, kuriame padalinyje užduoties partnerio
darbas yra susijęs su šia konkrečia užduotimi.
290.110 Jei kiti partneriai ir vadovaujantys darbuotojai, teikiantys kitas nei audito paslaugas
audito klientui, išskyrus tuos, kurie dalyvauja tik labai nedideliu mastu, arba jų
šeimos nariai turi tiesioginių finansinių interesų arba reikšmingų netiesioginių
finansinių interesų audito kliento įmonėje, kilusi savanaudiškų interesų grėsmė yra
tokia reikšminga, kad sumažinti grėsmės iki priimtino lygio negalėtų jokia
apsaugos priemonė. Todėl šie darbuotojai arba jų šeimos nariai neturėtų turėti
kokių nors finansinių interesų audito kliento įmonėje.
290.111 Nepaisant 290.108 ir 290.110 dalių, jeigu finansinių interesų audito kliento įmonėje
turi:
a) užduoties partnerio, paskirto į padalinį, kuriame jo darbas yra susijęs su
audito užduotimi, šeimos narys, arba
b) partnerio ar vadovaujančias pareigas einančio darbuotojo, kuris audito
klientui teikia ne audito paslaugas, šeimos narys, tai nelaikoma sukeliančiais
pavojų nepriklausomumui, jei šie finansiniai interesai atsirado dėl šeimos
nario iš darbo santykių kylančių teisių (pavyzdžiui, dalyvaujant pensijų ar
akcijų pasirinkimo sandorių programoje) ir, jei prireikus, taikomos apsaugos
priemonės nepriklausomumui kylančiai grėsmei pašalinti ar sumažinti iki
priimtino lygio.
Tačiau jeigu šeimos narys turi ar įgijo teisę perleisti finansinius interesus, arba,
akcijų pasirinkimo sandorių atveju, teisę pasinaudoti akcijų pasirinkimo sandoriais,
finansinis interesas turi būti kaip galima greičiau perleistas arba jo atsisakyta.
290.112 Savanaudiškų interesų grėsmė taip pat gali kilti, jeigu įmonė arba audito grupės
narys, arba jo šeimos narys turi finansinių interesų bendrovėje, ir audito klientas
taip pat turi finansinių interesų tokioje bendrovėje. Tačiau jeigu tokie interesai nėra
reikšmingi, ir audito klientas negali daryti reikšmingos įtakos bendrovei, laikoma,
kad nepriklausomumo reikalavimas nepažeistas. Jeigu toks interesas yra
reikšmingas, o audito klientas gali daryti reikšmingą įtaką tai kitai bendrovei,
jokios apsaugos priemonės negali sumažinti grėsmės iki priimtino lygio.
Atitinkamai, įmonė tokių interesų turėti negali, ir prieš tapdamas audito grupės
nariu bet kuris tokių interesų turintis asmuo, arba
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a)
b)

tokio intereso atsisako; arba
atsisako didžiosios dalies intereso, taip kad likusi finansinio intereso dalis
būtų nereikšminga.

290.113 Savanaudiškų interesų, familiarumo ar įbauginimo grėsmė taip pat gali kilti, jeigu
audito grupės narys, arba tokio nario šeimos narys, arba įmonė turi finansinių
interesų bendrovėje, kai yra žinoma, kad audito kliento direktorius, pareigūnas ar
kontroliuojantis savininkas taip pat turi finansinių interesų toje bendrovėje.
Grėsmės buvimas ir jos reikšmingumas priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•
profesionalo vaidmuo audito grupėje;
•
ar bendrovės nuosavybės teisės yra platinamos ar neplatinamos viešai;
•
ar turimi interesai suteikia investuotojui galimybę kontroliuoti ar reikšmingai
įtakoti bendrovės veiklą;
•
finansinių interesų reikšmingumas.
Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
finansinių interesų turintis audito grupės narys pašalinamas iš audito grupės;
arba
•
skiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti audito grupės nario atliktą darbą.
290.114 Įmonės, audito grupės nario ar jo šeimos nario turimas tiesioginis finansinis
interesas audito kliento įmonėje, arba turimas reikšmingas netiesioginis finansinis
interesas audito kliento įmonėje veikiant kaip patikėtiniui sukelia savanaudiškų
interesų grėsmę. Panašiai savanaudiškų interesų grėsmė kyla, kai:
a) yra užduoties partneris, kurio darbas padalinyje yra susijęs su auditu;
b) kiti partneriai ir vadovaujantys darbuotojai, teikiantys kitas nei užtikrinimo
paslaugas audito klientui, išskyrus tuos, kurie tokioje veikloje dalyvauja labai
ribotai; arba
c) jų šeimos nariai turi tiesioginių ar reikšmingų netiesioginių finansinių interesų
audito kliento įmonėje veikdami kaip patikėtiniai.
Tokių finansinių interesų turėti negalima, nebent:
a) nei patikėtinis, nei patikėtinio šeimos narys, nei įmonė nėra tikrieji fondo
veiklos naudos gavėjai;
b) fondui priklausanti audito kliento įmonės dalis nėra reikšminga fondui;
c) fondas negali turėti reikšmingos įtakos audito klientui; ir
d) patikėtinis, jo šeimos narys ar įmonė negali daryti reikšmingos įtakos bet
kokiems investiciniams sprendimams, susijusiems su finansiniais interesais
audito kliento įmonėje.
290.115 Audito grupės nariai turi nustatyti, ar savanaudiškų interesų grėsmė kilo dėl kitų
asmenų finansinių interesų audito kliento įmonėje, įskaitant ir:
a) įmonės partnerius ir profesionalius darbuotojus, kitus nei nurodyta aukščiau,
arba jų šeimos narius; ir
b) asmenis, palaikančius glaudžius asmeninius ryšius su audito grupės nariu.
Tai, ar šie interesai kelia savanaudiškų interesų grėsmę priklausys nuo tokių kaip
šie veiksmų:
•
įmonės organizacinės, valdymo ir atskaitomybės struktūros; ir
•
asmens ir audito grupės nario santykių pobūdžio.
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Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•

audito grupės nario, turinčio netinkamų asmeninių santykių, pašalinimas iš
audito grupės;
•
draudimas audito grupės nariui priimti kokius nors reikšmingus su audito
užduotimi susijusius sprendimus; arba
•
buhalterio profesionalo skyrimas peržiūrėti audito grupės nario atliktą darbą.
290.116 Jei įmonė, jos partneris ar darbuotojas arba jų šeimos narys įgyja tiesioginių ar
reikšmingų netiesioginių finansinių interesų, pavyzdžiui, gavęs palikimą, dovaną ar
dėl susijungimo ir tokie interesai yra draudžiami pagal šio skyriaus nuostatas, tada:
a) jei tokių interesų įgyja įmonė, ji turi nedelsdama atsisakyti visų finansinių
interesų arba atsisakyti pakankamai reikšmingos netiesioginių finansinių
interesų dalies, kad likusioji dalis būtų nereikšminga;
b) jei tokių interesų įgyja audito grupės narys ar jo šeimos narys, jis turi
nedelsdamas atsisakyti visų finansinių interesų arba atsisakyti pakankamai
reikšmingos netiesioginių finansinių interesų dalies, kad likusioji dalis būtų
nereikšminga;
c) jei tokių interesų įgyja asmuo, kuris nėra audito grupės narys ar jo šeimos
narys, jis turi nedelsdamas atsisakyti visų finansinių interesų arba atsisakyti
pakankamai reikšmingos netiesioginių finansinių interesų dalies, kad likusioji
dalis nebūtų reikšminga. Iki kol bus atsisakyta finansinių interesų, turi būti
nuspręsta, ar turi būti taikomos kokios nors apsaugos priemonės.
290.117 Netyčia pažeidus šio skyriaus reikalavimus, susijusius su finansiniais interesais dėl
audito kliento, toks pažeidimas nelaikomas keliančiu grėsmę nepriklausomumui,
jei:
a) įmonė yra nustačiusi politiką ir procedūras, kurios reikalauja, kad visi
specialistai nedelsdami praneštų įmonei apie bet kokį reikalavimų pažeidimo
atvejį, įsigijus, paveldėjus ar kitaip įgijus finansinių interesų audito kliento
įmonėje;
b)
c)

290.116 dalies a-c punktuose nuodyti veiksmai yra vykdomi kaip tinkama; ir
prireikus, įmonė taiko kitas apsaugos priemones bet kokioms likusioms
grėsmėms sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių
pavyzdžiai:
•
paskiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti audito grupės nario
atliktą darbą; arba
•
atitinkamam asmeniui neleidžiama priimti jokių reikšmingų su audito
užduotimi susijusių sprendimų.
Įmonė turi nuspręsti, ar situaciją būtina aptarti su asmenimis, atsakingais už
valdymą.

Paskolos ir garantijos
290.118 Jei audito grupės nariui, jo šeimos nariui arba įmonei paskolą arba paskolos
garantiją suteikia audito klientas, kuris yra bankas ar panaši institucija, gali kilti
grėsmė nepriklausomumui. Jei paskola ar garantija suteikta nesilaikant įprastų
skolinimo procedūrų, sąlygų ir reikalavimų, sukelta savanaudiškų interesų grėsmė
būtų tokia reikšminga, jog jokios apsaugos priemonės negalėtų sumažinti grėsmės
iki priimtino lygio. Todėl nei audito grupės narys, nei jo šeimos narys, nei įmonė
neturi sutikti priimti tokios paskolos ar garantijos.
290.119 Jei audito kliento, kuris yra bankas ar panaši institucija, paskola įmonei yra suteikta
laikantis įprastų skolinimo procedūrų, sąlygų ir reikalavimų ir ši paskola yra
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290.120

290.121

290.122

290.123

reikšminga audito klientui arba paskolą gaunančiai įmonei, gali būti įmanoma
pritaikyti tokias apsaugos priemones, kurios sumažintų savanaudiškų interesų
grėsmę iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių pavyzdys yra buhalterio
profesionalo iš tinklo įmonės, kuris nėra susijęs su auditu ir nėra gavęs paskolos,
paskyrimas darbo peržiūrėjimui.
Audito kliento, kuris yra bankas ar panaši institucija, suteikta paskola arba paskolos
garantija audito grupės nariui ar jo šeimos nariui grėsmės nepriklausomumui
nekelia, jei paskola ar garantija yra suteikta laikantis įprastų skolinimo procedūrų,
sąlygų ir reikalavimų. Tokių paskolų pavyzdžiai: hipotekinės paskolos, einamosios
sąskaitos viršijimas, paskolos automobiliams pirkti ir kredito kortelių operacijos.
Jei audito klientas, kuris nėra bankas ar panaši institucija, suteikia paskolą ar
laiduoja už įmonės, audito grupės nario ar jo šeimos nario skolinimąsi, sukelta
savanaudiškų interesų grėsmė būtų tokia reikšminga, jog jokios apsaugos
priemonės negalėtų sumažinti grėsmės iki priimtino lygio, nebent paskola ar
laidavimas būtų nereikšmingas tiek (a) įmonei, audito grupės nariui ar jo šeimos
nariui, tiek (b) klientui.
Arba jeigu įmonė, audito grupės narys ar jo šeimos narys suteikia paskolą ar
laiduoja už audito kliento, kuris nėra bankas ar panaši institucija, skolinimąsi, tada
sukelta savanaudiškų interesų grėsmė būtų tokia reikšminga, jog jokios apsaugos
priemonės negalėtų sumažinti grėsmės iki priimtino lygio, nebent paskola ar
laidavimas būtų nereikšmingas tiek (a) įmonei, audito grupės nariui ar jo šeimos
nariui, tiek (b) klientui.
Jei įmonė, audito grupės narys ar jo šeimos narys turi indėlių arba vertybinių
popierių sąskaitų audito kliento įmonėje, kuri yra bankas, maklerio įmonė ar panaši
institucija, grėsmė nepriklausomumui nekyla, jei indėliai ar sąskaita yra tvarkomi
laikantis įprastų komercinių sąlygų.

Verslo santykiai
290.124 Artimi verslo santykiai tarp įmonės, audito grupės nario ar jo šeimos nario ir audito
kliento ar jo vadovybės kyla dėl komercinių santykių arba bendrų finansinių
interesų ir gali sukelti savanaudiškų interesų ar įbauginimo grėsmes. Tokių santykių
pavyzdžiai:
•

finansinių interesų turėjimas bendroje įmonėje kartu su klientu (įmone) arba
pagrindiniu jo savininku, direktoriumi, vadovu ar kitu asmeniu, einančiu
vadovaujančias pareigas kliento įmonėje;
•
susitarimai sujungti vieną ar daugiau įmonės paslaugų ar produktų su kliento
paslaugomis ar produktais nurodant abi šalis reklamuojant šių paslaugų ar
produktų paketą;
•
platinimo ar rinkodaros susitarimai, pagal kuriuos įmonė platina ar
pardavinėja kliento produktus ar paslaugas arba klientas platina ar
pardavinėja įmonės produktus ar paslaugas.
Dėl šių verslo santykių kilusi grėsmė būtų tokia reikšminga jog jokios apsaugos
priemonės negalėtų sumažinti grėsmės iki priimtino lygio, nebent finansiniai interesai
yra nereikšmingi, o verslo santykiai nereikšmingi nei įmonei, nei klientui (įmonei) ar
jo vadovybei. Todėl, išskyrus tokius atvejus, kai finansiniai interesai ir verslo
santykiai yra nereikšmingi, verslo santykiai tarp šių pusių turi neprasidėti arba būti
apriboti iki nereikšmingo lygmens, arba būti nutraukti.
Jei audito grupės narys turi tokių santykių, jis turi būti pašalintas iš audito grupės,
nebent turimi finansiniai interesai ir santykiai jam yra nereikšmingi.
Jei audito grupės nario šeimos narys turi verslo santykių su audito klientu (įmone) ar
jo vadovybe, bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir apsaugos
priemonės, kai būtina, pritaikytos grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
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290.125 Verslo santykiai, kai įmonė, audito grupės narys ar jo šeimos narys turi finansinių
interesų kokioje nors bendrovėje, kurioje audito klientas, jo direktorius ar vadovas
arba jų grupė taip pat turi finansinių interesų, nekelia grėsmės nepriklausomumui,
jeigu:
a) verslo santykiai yra akivaizdžiai nereikšmingi įmonei, audito grupės nariui ar
jo šeimos nariui ir klientui;
b) finansiniai interesai yra nereikšmingi investuotojui arba investuotojų grupei;
c) finansiniai interesai nesuteikia galimybės investuotojui arba investuotojų
grupei kontroliuoti tokios bendrovės.
290.126 Įmonei, audito grupės nariui ar jo šeimos nariui perkant prekes ir paslaugas iš
audito kliento, grėsmė nepriklausomumui paprastai nekyla, jeigu sandoris yra
vykdomas įprastinėmis verslo sąlygomis ir tarp nesusijusių šalių. Tačiau šie
sandoriai gali būti tokio pobūdžio ar apimties, kad gali sukelti savanaudiškų
interesų grėsmę. Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir jeigu
būtina, taikomos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino
lygio. Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
•

sandorio atsisakoma arba sumažinama jo apimtis, arba
atitinkamas asmuo pašalinamas iš audito grupės.

Giminystės ir asmeniniai santykiai
290.127 Audito grupės nario giminystės ir asmeniniai ryšiai su audito kliento direktoriumi,
vadovu ar tam tikrais darbuotojais (atsižvelgiant į jų pareigas), gali sukelti
savanaudiškų interesų, familiarumo ar įbauginimo grėsmes. Bet kokių grėsmių
egzistavimas ir reikšmingumas priklauso nuo keleto veiksnių, pavyzdžiui, asmens
pareigų audito grupėje, santykių artumo ir šeimos nario ar kito asmens užimamų
pareigų kliento įmonėje.
290.128 Jei audito grupės nario šeimos narys yra:
a) audito kliento direktorius ar vadovas;
b) darbuotojas, galintis daryti reikšmingą įtaką kliento apskaitos įrašų ar
finansinių ataskaitų, apie kurias įmonė pareikš savo nuomonę, rengimui,
arba galėjo daryti tokią įtaką bet kuriuo užduoties atlikimo ar finansinių ataskaitų
rengimo metu, grėsmės nepriklausomumui gali būti sumažintos iki priimtino lygio
tik pašalinus tokį asmenį iš audito grupės. Šių santykių artumas yra toks didelis,
kad jokia kita apsaugos priemonė sumažinti grėsmės iki priimtino lygio negali.
Todėl joks tokių santykių turintis asmuo negali būti audito grupės nariu.
290.129 Jei audito grupės nario šeimos narys yra darbuotojas, galintis daryti reikšmingą
įtaką kliento finansinei padėčiai, finansinei veiklai ar jo pinigų srautams, kyla
grėsmės nepriklausomumui. Grėsmių reikšmingumas priklausys nuo veiksnių,
tokių kaip šie:
•
šeimos nario užimamos pareigos kliento įmonėje;
•
specialisto pareigos audito grupėje.
Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos atitinkamos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
atitinkamas asmuo pašalinamas iš audito grupės;
•
audito grupės narių pareigų paskirstymas užtikrinant, kad tokiam
profesionalui netektų dirbti su informacija, už kurią yra atsakingi jų šeimos
nariai.
290.130 Grėsmės nepriklausomumui kyla, jei audito grupės nario artimas giminaitis yra:
a) audito kliento direktorius ar vadovas; arba
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darbuotojas, galintis daryti reikšmingą įtaką kliento apskaitos įrašų ar
finansinių ataskaitų, apie kurias įmonė pareikš savo nuomonę, rengimui.
Grėsmių reikšmingumas priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
b)

•
santykiai tarp audito grupės nario ir artimo jo giminaičio pobūdžio;
•
artimojo giminaičio užimamos pareigos kliento įmonėje; ir
•
specialisto pareigos audito grupėje.
Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos atitinkamos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
atitinkamas asmuo pašalinamas iš audito grupės;
•
audito grupės narių pareigos paskirstomos taip, kad specialistui nereikėtų
dirbti su informacija, už kurią yra atsakingi jų artimi giminaičiai.
290.131 Grėsmės nepriklausomumui kyla, jei audito grupės narys turi artimų santykių su
asmeniu, kuris nėra šeimos narys ar artimas giminaitis, bet yra audito kliento
direktorius, vadovas ar darbuotojas, galintis daryti reikšmingą įtaką kliento
apskaitos įrašų ar finansinių ataskaitų, apie kurias įmonė pareikš savo nuomonę,
rengimui. Tokių santykių turintis audito grupės narys turi vadovautis įmonės
politika ir procedūromis. Grėsmių reikšmingumas priklausys nuo veiksnių, tokių
kaip šie:
•
santykių tarp šio asmens ir audito grupės nario pobūdis;
•
asmens užimamos pareigos kliento įmonėje;
•
specialisto pareigos audito grupėje.
Grėsmių reikšmingumas turi būti įvertintas ir apsaugos priemonės, kai reikia,
pritaikytos grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos
priemonių pavyzdžiai:
•
specialistas pašalinamas iš audito grupės; arba
•
audito grupės narių pareigos paskirstomos taip, kad specialistui netektų dirbti
su informacija, už kurią atsakingas artimų santykių su juo turintis asmuo.
290.132 Savanaudiškų interesų, familiarumo ar įbauginimo grėsmės gali kilti dėl asmeninių
arba giminystės ryšių tarp (a) įmonės partnerio arba darbuotojo, kuris nėra audito
grupės narys ir (b) audito kliento direktorius, vadovas ar darbuotojas, galintis daryti
reikšmingą įtaką kliento apskaitos įrašų ar finansinių ataskaitų, apie kurias įmonė
pareikš savo nuomonę, rengimui. Įmonės partneriai ir darbuotojai, žinantys apie
tokius santykius, turi vadovautis įmonės politika ir procedūromis. Grėsmės
egzistavimas ir reikšmingumas priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•
įmonės partnerio ar darbuotojo ir kliento direktoriaus, vadovo ar darbuotojo
santykių pobūdis;
•
įmonės partnerio ar darbuotojo bendravimas su audito grupe;
•
partnerio ar darbuotojo užimamos pareigos įmonėje; ir
•
asmens užimamos pareigos įmonėje.
Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
partnerių ar darbuotojų pareigos paskirstomos taip, kad sumažėtų jų galima
įtaka audito užduočiai; arba
•
skiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti su grėsme susijusį atliktą audito
darbą.
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290.133 Netyčinis šios pastraipos reikalavimų, susijusių su giminystės ir asmeniniais
ryšiais, pažeidimas nėra laikomas keliančiu grėsmę nepriklausomumui, jei:
a) įmonė yra nustačiusi politiką ir procedūras, kurios reikalauja, kad visi
specialistai nedelsdami praneštų įmonei apie bet kokį galimą pažeidimo
atvejį, pasikeitus jų šeimos narių ir artimųjų giminaičių darbo santykiams
arba kitiems asmeniniams ryšiams, dėl kurių kyla grėsmių nepriklausomumui;
b) netyčinis pažeidimas susijęs su audito grupės nario šeimos nario tapimu
audito kliento (įmonės) direktoriumi ar vadovu arba buvimu pozicijoje,
kurioje jis gali daryti reikšmingą įtaką kliento apskaitos įrašų ar finansinių
ataskaitų, apie kurias įmonė pareikš savo nuomonę, rengimui, o atitinkamas
specialistas yra pašalinamas iš audito grupės;
c) prireikus, įmonė taiko kitas apsaugos priemones bet kokioms likusioms
grėsmėms sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių
pavyzdžiai:
i)
skiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti audito grupės nario atliktą
darbą; arba
atitinkamas specialistas nušalinamas nuo bent kokių svarbių su audito
užduotimi priimamų sprendimų.
Įmonė turi nuspręsti, ar situaciją būtina aptarti su asmenimis, atsakingais už
valdymą.
ii)

Darbo santykiai su audito klientu
290.134 Familiarumo ar įbauginimo grėsmės gali kilti, jei audito kliento direktorius,
vadovas ar darbuotojas, galintis daryti reikšmingą įtaką kliento apskaitos įrašų ar
finansinių ataskaitų, apie kurias įmonė pareikš savo nuomonę, rengimui buvo
audito grupės narys arba įmonės partneris.
290.135 Jei buvęs audito grupės narys ar įmonės partneris, įsidarbino audito kliento įmonėje
arba tapo jos partneriu, o santykiai tarp jo ir įmonės išliko reikšmingi, kyla tokia
reikšminga grėsmė, jog jokios apsaugos priemonės negalėtų sumažinti jos iki
priimtino lygio. Todėl nepriklausomumo principas laikomas pažeistu, jei buvęs
audito grupės narys ar partneris tampa audito kliento įmonės direktoriumi, vadovu
ar darbuotoju, galinčiu daryti reikšmingą įtaką kliento apskaitos įrašų ar finansinių
ataskaitų, apie kurias įmonė pareikš savo nuomonę, rengimui, nebent:
a) minėtasis asmuo neturi teisės gauti iš įmonės jokių privilegijų ar išmokų,
išskyrus tokius atvejus, kai mokėjimai atliekami pagal iš anksto nustatytus
susitarimus ir mokėtina suma nėra reikšminga įmonei; ir
b) asmuo nebedalyvauja įmonės versle ar jos profesinėje veikloje.
290.136 Jei buvęs audito grupės narys, įmonės partneris įsidarbino audito kliento įmonėje ar
tapo jos partneriu, o tarp asmens ir įmonės neliko jokių reikšmingų santykių,
familiarumo ar įbauginimo grėsmės ir jų reikšmingumas priklausys nuo veiksnių
tokių kaip šie:
•

asmens pradedamos eiti pareigos kliento įmonėje;

•

bet kokios įsidarbinusio asmens sąsajos su audito grupe;

•

laikotarpis nuo tada, kai asmuo buvo įmonės partneris ar audito grupės narys;
ir
•
buvusios įsidarbinusio asmens pareigos įmonėje arba audito grupėje,
pavyzdžiui, ar asmuo buvo atsakingas už nuolatinius ryšius su kliento
vadovybe ar asmenimis, atsakingais už valdymą.
Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
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•

modifikuojamas audito planas;

•

audito grupei priskiriami asmenys, kurie turi pakankamos darbo su audito
kliento įmonėje įsidarbinusiu asmeniu; arba

•

paskiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti buvusio audito grupės nario
atliktą darbą.
290.137 Jei buvęs įmonės partneris anksčiau tapo tam tikros bendrovės partneriu, o ši
bendrovė vėliau tapo įmonės audito klientu, turi būti įvertintas bet kokios
nepriklausomumui keliančios grėsmės reikšmingumas, ir, jeigu reikia, pritaikytos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
290.138 Savanaudiškų interesų grėsmė kyla, jei audito grupės narys audito užduotį atlieka
žinodamas, kad vienas iš audito grupės narių ateityje įsidarbins ar gali įsidarbinti
kliento įmonėje. Įmonės politika ir procedūros turi reikalauti audito grupės narių,
kad jie perspėtų įmonę apie jų su klientu vykstančias derybas dėl įdarbinimo.
Gavus tokį perspėjimą, grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia,
pritaikytos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•

atitinkamas asmuo pašalinamas iš audito grupės; arba

•

peržiūrimi visi svarbūs sprendimai, kuriuos dirbdamas audito grupėje padarė
šis asmuo.

Audito klientai, kurie yra viešojo intereso įmonės
290.139 Familiarumo ar įbauginimo grėsmės kyla, kai pagrindinis audito partneris
įsidarbina audito kliento įmonėje, kuri yra viešojo intereso įmonė, kaip:
a)

bendrovės direktorius ar vadovas; arba

darbuotojas, galintis daryti reikšmingą įtaką kliento apskaitos įrašų ar
finansinių ataskaitų, apie kurias įmonė pareikš savo nuomonę, rengimui.
Nepriklausomumo principas yra laikomas pažeistu, nebent po to, kai partneris
liovėsi būti pagrindiniu audito partneriu, viešojo intereso įmonė paskelbė
audituotas finansines ataskaitas, apimančias ne mažesnį kaip dvylikos mėnesių
laikotarpį ir partneris nebuvo audito grupės, atlikusios šių finansinių ataskaitų
auditą, narys.
290.140 Įbauginimo grėsmė kyla kai asmuo, kuris buvo įmonės vyresnysis ar
vadovaujantysis partneris (vykdantysis direktorius ar jo atitikmuo), įsidarbina
audito kliento įmonėje, kuri yra viešojo intereso įmonė, kaip:
a) darbuotojas, galintis daryti reikšmingą įtaką kliento apskaitos įrašų ar
finansinių ataskaitų, apie kurias įmonė pareikš savo nuomonę, rengimui; arba
b) bendrovės direktorius ar vadovas. Nepriklausomumo principas laikomas
nepažeistu, jeigu praėjo dvylika mėnesių nuo to laiko, kai asmuo buvo įmonės
vyresnysis ar vadovaujantysis partneris (vykdantysis direktorius ar jo
atitikmuo).
290.141 Nepriklausomumo principas laikomas nepažeistu, jei dėl verslo įmonių susijungimo
buvęs pagrindinis audito partneris ar asmuo, kuris buvo įmonės vyresnysis ar
vadovaujantysis partneris užima 290.139 ir 290.140 aprašytas pareigas ir:
b)

a)
b)

c)
d)

asmuo neužėmė tokių pareigų numatant vykdyti įmonių susijungimo sandorį;
įmonė yra visiškai atsiskaičiusi su buvusiu partneriu, išskyrus tokius atvejus,
kai mokėjimai atliekami pagal iš anksto nustatytus susitarimus ir įmonės
mokėtina suma nėra reikšminga įmonei;
buvęs partneris nebedalyvauja įmonės versle ar jos profesinėje veikloje; ir
buvusio partnerio audito kliento įmonėje užimamos pareigos yra aptartos su
asmenimis, atsakingais už valdymą.

52

Laikini darbuotojų paskyrimai
290.142 Jei įmonė laikinai perleidžia savo darbuotojus audito klientui, gali kilti
savikontrolės grėsmė. Iš esmės teikti tokią pagalbą galima, tačiau tik trumpam
laikotarpiui ir tik užtikrinus, kad įmonės darbuotojai:
a) neteiks kitų nei užtikrinimo paslaugų, kurios nėra leidžiamos laikantis šio
skyriaus nuostatų; arba
b) neprisiims vadovybės lygmens įsipareigojimų.
Audito klientas, esant bet kokioms aplinkybėms, turi būti atsakingas už perleistų
darbuotojų veiklos koordinavimą ir priežiūrą.
Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
perleistų darbuotojų atliktas darbas yra papildomai peržiūrimas;
•
perleisti darbuotojai neskiriami atsakingais už funkcijų ar veiklos, kurią jie
vykdė laikino paskyrimo į kliento įmonę metu, auditą; arba
•

perleisti darbuotojai nėra įtraukiami į audito grupę.
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Neseniai buvę audito klientų darbuotojai
290.143 Jei audito grupės narys neseniai buvo audito kliento direktorius, vadovas ar
darbuotojas, gali kilti savanaudiškų interesų, savikontrolės ar familiarumo
grėsmės..Tokios grėsmės pavyzdys galėtų būti situacija, kai audito grupės narys
turi įvertinti finansinių ataskaitų dalis, kurioms audito grupės narys, tuo metu dirbęs
kliento įmonėje, rengė apskaitos įrašus.
290.144 Jei auditoriaus išvados apimamu laikotarpiu audito grupės narys buvo audito
kliento vadovas, direktorius ar darbuotojas, galėjęs daryti reikšmingą įtaką kliento
apskaitos įrašų ar finansinių ataskaitų, apie kurias įmonė pareikš savo nuomonę,
rengimui, kilusi grėsmė yra tokia reikšminga, kad jokia apsaugos priemonė
negalėtų sumažinti jos iki priimtino lygio. Todėl tokie asmenys į audito grupes
neturi būti skiriami.
290.145 Jei, prieš auditoriaus išvados apimamą laikotarpį, audito grupės narys buvo audito
kliento vadovas, direktorius ar darbuotojas, galėjęs daryti reikšmingą įtaką kliento
apskaitos įrašų ar finansinių ataskaitų, apie kurias įmonė pareikš savo nuomonę,
rengimui, gali kilti savanaudiškų interesų, savikontrolės ar familiarumo grėsmės.
Pavyzdžiui, tokios grėsmės kiltų, jei dabartinės audito užduoties metu reikia
įvertinti asmens, kuris prieš tai dirbo kliento įmonėje, priimtą sprendimą ar atliktą
darbą. Bet kokių grėsmių buvimas ir reikšmingumas priklauso nuo veiksnių, tokių
kaip šie:
•
šio asmens pareigos kliento įmonėje;
•
laikas nuo tada, kai šis asmuo nebedirba kliento įmonėje; ir
•
specialisto pareigos audito grupėje.
Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos
apsaugos priemonės grėsmei sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos
priemonių pavyzdys yra audito grupės nario atlikto darbo peržiūra.

Darbas direktoriumi ar vadovu audito kliento įmonėje
290.146 Jei įmonės partneris arba darbuotojas yra audito kliento direktorius arba vadovas,
kilusios savikontrolės ir savanaudiškų interesų grėsmės yra tokios reikšmingos, kad
jokia apsaugos priemonė negalės jų sumažinti iki priimtino lygio. Todėl joks
partneris ar darbuotojas neturi eiti direktoriaus ar vadovo pareigų audito kliento
įmonėje.
290.147 Bendrovės sekretoriaus pareigos įvairiose jurisdikcijose yra skirtingos. Pareigos
gali apimti administracines funkcijas, pavyzdžiui, personalo valdymą, bendrovės
dokumentų ir žurnalų tvarkymą ir įvairias kitas pareigas, tokias kaip užtikrinimas,
kad bendrovė laikytųsi teisės aktų arba konsultavimą bendraisiais valdymo
klausimais. Dažniausiai tokias pareigas einantis asmuo laikomas glaudžiai susijusiu
su bendrove.
290.148 Jei įmonės partneris arba darbuotojas yra audito kliento įmonės sekretorius, kilusios
savikontrolės ir tarpininkavimo grėsmės paprastai yra tokios reikšmingos, kad
sumažinti grėsmių iki priimtino lygio negalėtų jokia apsaugos priemonė. Nepaisant
290.146 dalies, jei šalies įstatymai, profesinės taisyklės ar nusistovėjusi tvarka
užsiimti tokia praktika leidžia ir visus svarbius sprendimus priima kliento
vadovybė, prisiimtos pareigos turi apsiriboti įprastomis ir administracinio pobūdžio
funkcijomis, pavyzdžiui, protokolų ruošimu ir teisės aktais nustatytų ataskaitų
rengimu. Tokiomis aplinkybėmis, bet kokių grėsmių reikšmingumas turi būti
įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar
sumažinti iki priimtino lygio.
290.149 Teikiant įprastas administracines paslaugas ar konsultacijas, susijusias su
bendrovės valdymo ir administraciniais klausimais, grėsmių nepriklausomumui
paprastai nekyla, jeigu visus svarbius sprendimus priima kliento vadovybė.
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Ilgalaikiai vyresniojo personalo santykiai (įskaitant partnerių rotaciją) su
audito klientu
Bendrosios nuostatos
290.150 Jei tas pats įmonės vyresnysis personalas audito užduotį vykdo ilgą laiką, kyla
familiarumo ir savanaudiškų inetersų grėsmės. Grėsmių reikšmingumas priklauso
nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•
kiek ilgai asmuo buvo audito grupės nariu;
•
asmens pareigos audito grupėje;
•
įmonės struktūra;
•
audito užduoties pobūdis;
•
ar keitėsi kliento vadovybės sudėtis; ir
•

ar keitėsi kliento apskaitos ir ataskaitų rengimo pobūdis ar sudėtingumas.

Grėsmių reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos apsaugos
priemonės grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos
priemonių pavyzdžiai:
•

audito grupės vyresniojo personalo rotacija;

•

paskiriamas buhalteris profesionalas, kuris nebuvo audito grupės narys,
peržiūrėti vyresniojo personalo atliktą darbą; arba
atliekamos reguliarios nepriklausomos vidaus ar išorės užduoties kokybės
peržiūros.

•

Audito klientai, kurie yra viešojo intereso įmonės
290.151 Atliekant viešojo intereso įmonės auditą, asmuo pagrindiniu audito partneriu turi
būti ne ilgiau kaip septynis metus. Šiam laikotarpiui pasibaigus, asmuo dvejus
metus neturi būti nei užduoties grupės nariu, nei kliento pagrindiniu audito
partneriu. Šiuo laikotarpiu asmuo neturi dalyvauti atliekant įmonės auditą, vykdyti
užduoties kokybės kontrolės užtikrinimo pareigų, konsultuotis su užduoties grupe
ar klientu dėl ūkinių operacijų, įvykių bei techniniais ar specifiniais pramonės
šakos klausimais arba kitaip tiesiogiai įtakoti užduoties rezultatų.
290.152 Nepaisant 290.151 dalies nuostatų, išskirtiniais atvejais dėl nenumatytų ir įmonės
nekontroliuojamų aplinkybių, tiems audito partneriams, kurių tolimesnis
dalyvavimas yra ypač svarbus audito kokybei užtikrinti, gali būti leista dirbti audito
grupėje dar vienus papildomus metus, jei tik nepriklausomumui kylanti grėsmė gali
būti pašalinta ar sumažinta iki priimtino lygio taikant apsaugos priemones.
Pavyzdžiui, pagrindinis audito partneris gali likti audito grupėje dar vieniems
metams esant tokioms aplinkybėms, kuriomis dėl nenumatytų įvykių reikalaujama
rotacija buvo negalima, pavyzdžiui, dėl rimtos naujai paskirto užduoties partnerio
ligos.
290.153 Ilgalaikiai kitų partnerių ryšiai su audito klientu, kuris yra viešojo intereso įmonė,
kelia familiarumo ir savanaudiškų interesų grėsmes. Grėsmių reikšmingumas
priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•

kiek laiko toks partneris buvo susijęs su audito klientu;

•

tokio asmens pareigos, jei tokių yra, audito grupėje; ir

•

asmens santykių su kliento vadovybe ar su už valdymą atsakingais asmenimis
pobūdis, dažnumas ir apimtis.
Grėsmių reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos apsaugos
priemonės grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos
priemonių pavyzdžiai:
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•

vykdoma audito grupės partnerių rotacija, ar kitaip nutraukiami partnerio
ryšiai su audito klientu; arba
•
atliekamos reguliarios nepriklausomos vidaus ar išorės užduoties kokybės
peržiūros.
290.154 Kai audito klientas tampa viešojo intereso įmone, būtina atsižvelgti į laikotarpį,
kuriuo asmuo buvo pagrindinis audito kliento, prieš jam tampant visuomenės
intereso įmone, audito partneris, tam, kad būtų galima nuspręsti, kada vykdyti
partnerių rotaciją. Jei asmuo penkis metus ar trumpiau buvo pagrindiniu audito
kliento, prieš jam tampant viešojo intereso įmone, audito partneriu, tai toliau eiti
šias pareigas iki rotacinio pakeitimo, jis gali tiek laiko, kiek lieka iš septynių metų
atėmus jau dirbtą šiose pareigose laiką. Jei asmuo pagrindiniu audito kliento, prieš
jam tampant viešojo intereso įmone, audito partneriu buvo šešis metus ar ilgiau, tai
toliau eiti šias pareigas iki rotacinio pakeitimo, jis gali ne daugiau nei du metus.
290.155 Atliekant viešojo intereso įmonės auditą, pagrindinių audito partnerių rotacija gali
būti netinkama apsaugos priemonė, jei įmonėje yra tik keli darbuotojai, turintys
būtinų žinių ir patirties būti pagrindiniu audito partneriu. Jei nepriklausoma
priežiūros institucija atitinkamoje jurisdikcijoje, esant tokioms aplinkybėms, leidžia
įmonei tokios partnerių rotacijos nevykdyti, asmuo gali likti pagrindiniu audito
partneriu ilgiau nei septynis metus, jei nepriklausoma priežiūros institucija nurodė
taikytinas alternatyvias apsaugos priemones, pavyzdžiui, reguliari nepriklausoma
išorės peržiūra.

Kitų nei užtikrinimo paslaugų teikimas audito klientams
290.156 Tradiciškai įmonės, atsižvelgdamos į savo įgūdžius ir patirtį, savo audito klientams
teikia įvairias kitas nei užtikrinimo paslaugas. Tačiau kitų nei užtikrinimo paslaugų
teikimas gali kelti grėsmes įmonės ar audito grupės narių nepriklausomumui.
Dažniausiai kyla savikontrolės, savanaudiškų interesų ir tarpininkavimo grėsmės.
290.157 Dėl verslo naujovių, finansų rinkų vystymosi, informacinių technologijų pokyčių
viso sąrašo kitų nei užtikrinimo paslaugų, kurios gali būti teikiamos audito klientui,
pateikti neįmanoma. Jei tam tikrai kitai nei užtikrinimo paslaugai šiame skyriuje
nėra pateiktos konkrečios gairės, vertinant tam tikras aplinkybes reikia vadovautis
pagrindinėmis nuostatomis.
290.158 Prieš sutikdama teikti kitą nei užtikrinimo paslaugą audito klientui įmonė turi
apsvarstyti, ar šios paslaugos suteikimas nesukels grėsmės nepriklausomumui.
Vertinant dėl konkrečios kitos nei užtikrinimo paslaugos suteikimo kilusios bet
kokios grėsmės reikšmingumą, turi būti atsižvelgta į bet kokią kitą grėsmę, kurią,
audito grupės pagrįsta nuomone, sukėlė kitų susijusių kitų nei užtikrinimo paslaugų
teikimas. Tais atvejais, kai apsaugos priemonės negali pašalinti susidariusios
grėsmės ar sumažinti jos iki priimtino lygio, kita nei užtikrinimo paslauga neturi
būti teikiama.
290.159 Tam tikrų kitų nei užtikrinimo paslaugų teikimas audito klientui gali kelti tokią
reikšmingą grėsmę nepriklausomumui, kad jos pašalinti arba sumažinti iki
priimtino lygio negalėtų jokia apsaugos priemonė. Tačiau netyčinis tokios
paslaugos teikimas susijusiai bendrovei, padaliniui arba dėl atskiro tokio kliento
finansinių ataskaitų straipsnio nebus laikomas nepriklausomumo principo
pažeidimu, jei bet kokia grėsmė įmonės nepriklausomumui yra sumažinama iki
priimtino lygio, susitarus su kita įmone dėl tokios su klientu susijusios bendrovės,
padalinio arba atskiro finansinių ataskaitų straipsnio audito, arba kai kita įmonė
pakartotinai suteikia kitą nei užtikrinimo paslaugą, už tą paslaugą prisiimdama
atsakomybę.
290.160 Įmonė gali teikti kitas nei užtikrinimo paslaugas, kurios paprastai pagal šio skyriaus
nuostatas būtų draudžiamos, šioms su audito klientu susijusioms bendovėms:
a) įmonei, kuri nėra audito klientas, bet tiesiogiai ar netiesiogiai
kontroliuojančiai audito klientą;
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b)

įmonei, kuri nėra audito klientas, bet turinčiai tiesioginių finansinių interesų
audito kliento įmonėje, jei ši įmonė daro reikšmingą įtaką audito klientui ir
turimi interesai kliento įmonėje jai yra reikšmingi; arba

įmonei, kuri nėra audito klientas, bet yra bendrai valdoma kartu su audito
klientu,
jei pagrįsta daryti išvadą, kad a) teikiamos paslaugos nekelia savikontrolės
grėsmės, nes paslaugų rezultatai nebus audito procedūrų objektas, ir b) bet kokios
dėl tokių paslaugų teikimo kilusios grėsmės yra pašalinamos ar sumažinamos iki
priimtino lygio taikant apsaugos priemones.
290.161 Kitos nei užtikrinimo paslaugos teikimas audito klientui, jam tapus viešojo intereso
įmone, nepažeidžia įmonės nepriklausomumo jei:
a) ankstesnė kita nei užtikrinimo paslauga buvo suteikta laikantis šio skyriaus
nuostatų, susijusių su audito klientais, kurie nėra viešojo intereso įmonės;
b) paslaugų, kurios nėra leistinos pagal šio skyriaus nuostatas, teikimas audito
klientui, kuris yra viešojo intereso įmonė, yra nutraukiamas iki audito klientui
tampant viešojo intereso įmone, arba kaip galima greičiau; ir
c)

c)

įmonė, kai reikia, taiko apsaugos priemones bet kokioms dėl teikiamos
paslaugos nepriklausomumui kylančioms grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki
priimtino lygio.

Vadovybės pareigos
290.162 Įmonės vadovybė savo veikla siekia kuo geriau atstovauti įmonės akcininkų
interesams. Neįmanoma įvardinti visų veiklos sričių, už kurias yra atsakinga
vadovybė. Tačiau apibendrintai galima teigti, jog vadovybė yra atsakinga už
vadovavimą įmonei ir jos veiklos krypties parinkimą, įskaitant svarbius
sprendimus, dėl žmogiškųjų, finansinių, fizinių ir nematerialiųjų išteklių įsigijimo,
naudojimo ir kontrolės.
290.163 Ar už tam tikrą veiklą atsakinga vadovybė, priklauso nuo aplinkybių ir reikalauja
sprendimo priėmimo. Veiklos, už kurią paprastai atsakinga vadovybė, pavyzdžiai:
•

politikos nustatymas ir strateginių sprendimų priėmimas;

•

vadovavimas įmonės darbuotojams ir atsakomybė už jų veiksmus;

•

įgaliojimų atlikti ūkines operacijas suteikimas;

•

sprendimai, kurias iš įmonės ar trečiųjų šalių pateiktų rekomendacijų verta
įgyvendinti;
•
atsakomybė už finansinių ataskaitų sudarymą ir teisingą jų pateikimą pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką; ir
•
atsakomybė už vidaus kontrolės sukūrimą, įgyvendinimą ir palaikymą.
290.164 Vadovybė paprastai neatsako už veiklą, kuri yra įprastinio ir administracinio
pobūdžio arba susijusi su nereikšmingais dalykais. Pavyzdžiui, vadovybės įgaliotos
ūkinės operacijos atlikimas arba teisės aktais nustatytų ataskaitų sudarymo terminų
stebėjimas bei audito kliento informavimas apie šiuos terminus nėra laikomi veikla,
už kurią atsakinga vadovybė. Be to, patarimų ir rekomendacijų teikimas vadovybei,
siekiant padėti atlikti jos pareigas, nėra laikomas vadovybės lygmens pareigomis.
290.165 Jei įmonė prisiimtų vadovybės lygmens pareigas audito kliento įmonėje, kiltų
tokios reikšmingos grėsmės, jog jokia apsaugos priemonė negalėtų sumažinti
grėsmių iki priimtino lygio. Pavyzdžiui, sprendžiant, kurias iš įmonės
rekomendacijų verta įgyvendinti kiltų savikontrolės ir savanaudiškų interesų
grėsmės. Be to, vadovybės lygmens pareigų prisiėmimas kelia familiarumo grėsmę,
nes įmonės ir vadovybės požiūriai ir interesai tampa pernelyg susiję. Todėl įmonė
negali prisiimti vadovybės lygmens pareigų audito kliento įmonėje.
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290.166 Siekdama išvengti rizikos, kad bus prisiimtos vadovybės lygmens pareigos,
teikdama kitas nei užtikrinimo paslaugas audito klientui, įmonė turi įsitikinti, kad
vadovybės nariai yra atsakingi už pagal pareigas jiems priklausančių reikšmingų
sprendimų priėmimą, suteiktų paslaugų rezultatų vertinimą ir veiksmus, kurių
nuspręsta imtis atsižvelgus į paslaugų rezultatus. Tai sumažina riziką, kad įmonė
netyčia priims svarbius sprendimus už įmonės vadovybę. Rizika dar labiau
sumažinama, kai įmonė suteikia klientui galimybę priimti sprendimus remiantis
objektyvia ir aiškia problemų analize ir pateikimu.
Apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas
Bendrosios nuostatos
290.167 Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų sudarymą ir teisingą jų pateikimą
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Šios pareigos apima:
•
įrašų žurnale darymą ar jų keitimą arba ūkinių operacijų grupavimo sąskaitose
nustatymą;
•
elektroninių ar kitokios formos pirminių dokumentų arba duomenų rengimą
arba jų keitimą, patvirtinant ūkinės operacijos įvykdymą (pavyzdžiui, pirkimo
užsakymus, atlyginimo ir darbo laiko žiniaraščius, klientų užsakymus).
290.168 Bet kokių apskaitos paslaugų, pavyzdžiui, apskaitos tvarkymo ar finansinių
ataskaitų sudarymo, audito klientui teikimas kelia savikontrolės grėsmę jei įmonė
vėliau atlieka šių finansinių ataskaitų auditą.
290.169 Audito procesas reikalauja įmonės ir audito kliento vadovybės bendradarbiavimo,
kurio metu galima aptarti:
•
apskaitos standartų ar politikos taikymą bei duomenų atskleidimo finansinėse
ataskaitose reikalavimus;
•
finansų ir apskaitos kontrolės bei metodų, naudotų nustatant nurodytas turto ir
įsipareigojimų sumas, tinkamumą; arba
•
pasiūlymus dėl koreguojančiųjų žurnalo įrašų. Tokia veikla laikoma normalia
audito proceso dalimi ir paprastai nekelia grėsmės nepriklausomumui.
290.170 Klientas gali įmonės prašyti techninės pagalbos, pavyzdžiui, sprendžiant sąskaitų
suderinimo problemas arba analizuojant ir kaupiant informaciją priežiūros
institucijoms teikiamoms ataskaitoms. Klientas taip pat gali prašyti techninės
konsultacijos dėl apskaitos, pavyzdžiui, norėdamas esančias finansines ataskaitas,
sudarytas laikantis tam tikros finansinių ataskaitų sudarymo tvarkos, perdaryti
pagal kitą finansinių ataskaitų sudarymo tvarką (pavyzdžiui, norėdamas prisiderinti
prie grupės apskaitos politikos, arba pereidamas prie kitos finansinių ataskaitų
rengimo tvarkos, tokios, kaip tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai).
Tokios paslaugos paprastai nekelia grėsmės nepriklausomumui, jei įmonė
neprisiima vadovybės lygmens atsakomybės audito kliento vardu.
Audito klientai, kurie nėra viešojo intereso įmonės
290.171 Įmonė gali teikti su apskaitos tvarkymu ir finansinių ataskaitų sudarymu susijusias
paslaugas audito klientui, kuris nėra viešojo intereso įmonė, jei tokios paslaugos
yra įprastinio ir kasdieninio pobūdžio, tik jeigu bet kokia kilusi savikontrolės
grėsmė yra sumažinama iki priimtino lygio. Tokių paslaugų pavyzdžiai:
•

darbo užmokesčio apskaitos, remiantis kliento duomenimis, paslaugos;

•
•

ūkinių operacijų registravimas pagal atitinkamą audito kliento nustatytą arba
patvirtintą sąskaitų grupavimą;
kliento koduotų ūkinių operacijų registravimas didžiojoje knygoje;

•
•

kliento patvirtintų duomenų įtraukimas į bandomąjį balansą; ir
finansinių ataskaitų, pagrįstų bandomojo balanso informacija, sudarymas.
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Bet kokios grėsmės reikšmingumas visais atvejais turi būti įvertintas ir, jeigu reikia,
taikomos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
organizuoti tokių paslaugų atlikimą taip, jog jas teiktų asmuo, kuris nėra
audito grupės narys; arba
•
jei tokias paslaugas teikia audito grupės narys, paskirti partnerį ar vyresniojo
personalo narį, turintį atitinkamos patirties ir kuris nėra audito grupės narys,
tam, kad peržiūrėtų atliktą darbą.
Audito klientai, kurie yra viešojo intereso įmonės
290.172 Išskyrus ypatingas situacijas, įmonė neturi audito klientui, kuris yra viešojo
intereso įmonė, teikti apskaitos paslaugas, įskaitant darbo užmokesčio apskaitos
paslaugas, taip pat rengti finansines ataskaitas, apie kurias įmonė pareikš savo
nuomonę, arba finansinę informaciją, kurios pagrindu bus sudaromos finansinės
ataskaitos.
290.173 Nepaisant 290.172 dalies, įmonė gali teikti įprastas ar mechaninio pobūdžio
apskaitos paslaugas, įskaitant darbo užmokesčio apskaitos paslaugas ir finansinių
ataskaitų ar kitos finansinės informacijos rengimą, audito kliento, kuris yra viešojo
intereso įmonė, padaliniams arba su audito klientu susijusioms bendrovėms, jei
paslaugas teikiantis personalas nėra audito grupės nariai, ir:
a) padaliniai ar susijusios bendrovės, kurioms teikiamos šios paslaugos, yra
bendrai nereikšmingos finansinėms ataskaitoms, dėl kurių įmonė pareikš savo
nuomonę; arba
b) teikiamos paslaugos yra susijusios su tokiais klausimais, kurie yra bendrai
nereikšmingi padalinių ar susijusių bendrovių finansinėms ataskaitoms.
Ypatingos situacijos
290.174 Apskaitos paslaugos, kurios kitais atvejais pagal šio skyriaus nuostatas būtų
draudžiamos, gali būti teikiamos audito klientams esant ypatingoms ar kitoms
neįprastoms situacijoms, jei audito klientas negali sudaryti kitų sutarčių. Tokia
situacija gali susidaryti, kai a) tik įmonė turi reikiamų išteklių ir žinių apie kliento
sistemas ir procedūras tam, kad galėtų padėti klientui laiku atlikti buhalterinius
įrašus ir parengti finansines ataskaitas, ir b) draudimas įmonei teikti tokias
paslaugas sukeltų žymių sunkumų klientui (pavyzdžiui, audito klientas gali
neįvykdyti priežiūros institucijos keliamų atskaitomybės reikalavimų). Esant
tokioms situacijoms turi būti įvykdytos šios sąlygos:
a)

paslaugas teikiantys asmenys nėra audito grupės nariai;

b)

paslaugos teikiamos tik trumpam laikotarpiui ir nėra numatytos teikti
pakartotinai; ir
situacija yra aptarta su už valdymą atsakingais asmenimis.

c)

Vertinimo paslaugos
Bendrosios nuostatos
290.175 Teikiant vertinimo paslaugas gali būti daromos prielaidos dėl būsimų įvykių,
taikomos atitinkamos metodikos ir būdai ar jų deriniai, siekiant apskaičiuoti tam
tikrą turto, įsipareigojimų arba viso verslo vertę arba verčių ribas.
290.176 Teikiant vertinimo paslaugas gali kilti savikontrolės grėsmė. Bet kokios grėsmės
buvimas ir jos reikšmingumas priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•
ar vertinimas turės reikšmingą poveikį finansinėms ataskaitoms;
•
kliento dalyvavimo nustatant ir tvirtinant vertinimo metodiką ir kitus svarbius
sprendimus mastas;
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•
•

galimybės pasinaudoti nustatytomis metodikomis ar profesinėmis gairėmis;
vertinamam objektui būdingas subjektyvumo lygis jį vertinant pagal
standartinę ar nustatytą metodiką;

•
•

pagrindinių duomenų patikimumas ir jų kiekis;
priklausomybė nuo ateities įvykių, dėl kurių galėtų žymiai pakisti susiję
duomenys;

•

finansinėse ataskaitose atskleidžiamos informacijos kiekio ir jos aiškumo.

Bet kokios rėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
paskiriamas profesionalas, kuris nebuvo susijęs su vertinimo paslaugų
teikimu, peržiūrėti atliktą auditą ar vertinimo darbą; arba
•
šių paslaugų teikimas organizuojamas taip, kad jas teikiantys darbuotojai
nedalyvautų atliekant auditą.
290.177 Tam tikriems vertinimams didelis subjektyvumo lygis nėra būdingas. Taip
dažniausiai nutinka, kai pagrindinės prielaidos yra nustatytos įstatymų ar kitų teisės
aktų, arba yra visuotinai pripažintos, arba taikomi metodai ir metodika yra
grindžiami visuotinai pripažintais standartais ar yra nustatyti įstatymais ar kitais
teisės aktais. Esant tokioms aplinkybėms, tikėtina, jog dviejų ar daugiau šalių
vertinimo rezultatai reikšmingai nesiskirs.
290.178 Jei įmonės prašoma atlikti vertinimą tam, kad padėtų audito klientui įvykdyti
mokesčių ataskaitų teikimo prievolę, arba mokesčių planavimo tikslais ir vertinimo
rezultatai neturės tiesioginės įtakos finansinėms ataskaitoms, taikomos 290.191
dalyje nurodytos nuostatos.
Audito klientai, kurie nėra viešojo intereso įmonės
290.179 Jei vertinimo paslaugos turės reikšmingą poveikį audito kliento, kuris nėra viešojo
intereso įmonė, finansinėms ataskaitoms, apie kurias įmonė pareikš savo nuomonę,
ir šiam vertinimui būdingas didelis subjektyvumo lygis, jokios apsaugos priemonės
negalės sumažinti savikontrolės grėsmės iki priimtino lygio. Todėl įmonė neturi
teikti tokios vertinimo paslaugos audito klientui.
Audito klientai, kurie yra viešojo intereso įmonės
290.180 Įmonė neturi teikti vertinimo paslaugų audito klientui, kuris yra viešojo intereso
įmonė, jei vertinimai, kartu ar atskirai, turės reikšmingą poveikį finansinėms
ataskaitoms, apie kurias įmonė pareikš nuomonę.
Mokesčių apskaitos paslaugos
290.181 Mokesčių apskaitos paslaugos apima labai platų paslaugų spektrą, įskaitant tokias
kaip:
•
mokesčių deklaracijų rengimas;
•
mokesčių apskaičiavimas apskaitos įrašų darymo tikslais;
•
mokesčių planavimas ir kitos konsultavimo mokesčių klausimais paslaugos; ir
•

pagalba sprendžiant mokestinius ginčus.

Nors įmonės klientui teikiamos su mokesčių apskaita susijusios paslaugos yra
aprašomos atskirai kiekviename poskyryje, praktikoje jos dažnai yra glaudžiai
susijusios.
290.182 Teikiant tam tikras mokesčių apskaitos paslaugas kyla savikontrolės ir
tarpininkavimo grėsmės. Bet kokių grėsmių buvimas ir jų reikšmingumas priklauso
nuo veiksnių, tokių kaip šie:
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•
•
•

mokesčių institucijų taikoma atitinkamo mokesčio vertinimo ir
administravimo sistema, ir įmonės vaidmuo tame procese;
atitinkamos taikomos mokesčių sistemos sudėtingumas, ir ją taikant būtinų
priimti sprendimų laipsnis;
konkrečios su užduotimi susijusios aplinkybės; ir

•
kliento darbuotojų kompetencijos mokesčių klausimais lygis.
Mokesčių deklaracijų rengimas
290.183 Teikiant paslaugas, susijusias su mokesčių deklaracijų rengimu, įmonė padeda
klientui įvykdyti jo prievolę parengti ir pateikti informaciją, taip pat nurodyti
mokėtino mokesčio dydį (dažniausiai standartizuota forma) atitinkamoms mokesčių
institucijoms. Teikiant tokias paslaugas gali būti konsultuojama dėl ankstesnių
ūkinių operacijų pateikimo mokesčių deklaracijose, audito kliento vardu teikiami
atsakymai į mokesčių institucijų paklausimus pateikti informaciją ar atlikti analizę
(taip pat teikiami paaiškinimai bei techninis pagrindimas dėl taikomų metodų).
Paslaugos, susijusios su mokesčių deklaracijų rengimu, dažniausiai remiasi istorine
informacija, iš esmės apima tokios istorinės informacijos analizę ir pateikimą pagal
taikomus mokesčių įstatymus, atsižvelgiant į precedentus ir priimtą praktiką. Be to,
mokesčių deklaracijas gali peržiūrėti ar tvirtinti mokesčių institucijos, taikydamos
jų nuožiūra tinkamą procesą.Todėl teikiant tokias paslaugas dažniausiai grėsmė
nepriklausomumui neiškyla, jeigu tik vadovybė prisiima atsakomybę už mokesčių
deklaracijas ir visus su jomis susijusius svarbiausius priimtus sprendimus.
Mokesčių apskaičiavimas apskaitos įrašų darymo tikslais
Audito klientai, kurie nėra viešojo intereso įmonės
290.184 Audito kliento einamųjų ar atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų (ar turto)
apskaičiavimas apskaitos įrašų darymo tikslais, kurių auditą vėliau atliks pati
įmonė, sukuria savikontrolės grėsmę. Grėsmės reikšmingumas priklausys nuo tokių
veiksnių, kaip šie:
a) atitinkamų mokesčių įstatymų ar kitų teisės aktų sudėtingumas, ir ją taikant
būtinų priimti sprendimų laipsnis;
b)

kliento darbuotojų kompetencijos mokesčių klausimais lygis; ir

c)

sumų reikšmingumas finansinėms ataskaitoms.

Jeigu reikia, turi būti taikomos apsaugos priemonės nustatytoms grėsmėms
pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
paslaugai suteikti skiriami specialistai, kurie nėra audito grupės nariai;
•
jei tokias paslaugas teikia audito grupės narys, paskirti atitinkamos
kompetencijos turintį partnerį ar vyresniojo personalo narį, kuris nėra audito
grupės narys atliktam darbui peržiūrėti; arba
•

kreipiamasi konsultacijos dėl paslaugos į išorės mokesčių specialistą.

Audito klientai, kurie yra viešojo intereso įmonės
290.185 Išskyrus ypatingas situacijas, įmonė neturi teikti apskaitos tvarkymui reikalingų
einamųjų ar atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų (ar turto) skaičiavimo paslaugų
audito klientui, kuris yra viešojo intereso įmonė, jeigu tokie duomenys yra
reikšmingi finansinėms ataskaitoms, apie kurias įmonė turės pareikšti nuomonę.
290.186 Teikti apskaitos tvarkymui reikalingų einamųjų ar atidėtųjų mokesčių
įsipareigojimų (ar turto) apskaičiavimo paslaugas audito klientui, kurios kitu atveju
pagal šio skyriaus nuostatas būtų draudžiamos, galima tik ypatingomis ar kitomis
neįprastomis aplinkybėmis, kai sudaryti kitų sutarčių audito klientas negali. Tokia
situacija gali susidaryti, kai a) tik įmonė turi reikiamų išteklių ir žinių apie kliento
veiklą, kad galėtų padėti klientui laiku apskaičiuoti einamųjų ar atidėtųjų mokesčių
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įsipareigojimus (ar turtą), ir b) draudimas įmonei teikti tokias paslaugas sukeltų
žymių sunkumų klientui (pavyzdžiui, audito klientas gali neįvykdyti priežiūros
institucijos keliamų atskaitomybės reikalavimų). Esant tokioms situacijoms turi
būti įvykdytos šios sąlygos:
a)

paslaugas teikiantys asmenys nėra audito grupės nariai;

b)

paslaugos teikiamos tik trumpam laikotarpiui ir nėra numatytos teikti
pakartotinai; ir

c)

situacija yra aptarta su už valdymą atsakingais asmenimis

Mokesčių planavimo ir kitos konsultavimo mokesčių klausimais paslaugos
290.187 Mokesčių planavimo ir kitos konsultavimo mokesčių klausimais paslaugos apima
platų paslaugų spektrą, įskaitant patarimus dėl veiklos vykdymo efektyvinant
mokesčių mokėjimą bei konsultacijas dėl naujų mokesčių įstatymų ar kitų teisės
aktų taikymo.
290.188 Savikontrolės grėsmė gali iškilti, jeigu tokie patarimai yra susiję su dalykais, kurie
turi būti atspindėti finansinėse ataskaitose. Bet kokios grėsmės buvimas ir jos
reikšmingumas priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•
Subjektyvumo lygis, naudojamas nustatant tinkamą patarimų mokesčių
klausimais traktavimą finansinėse ataskaitose;
•
kokiu mastu remiantis patarimu mokesčių klausimais parengti duomenys
turės reikšmingą poveikį finansinėms ataskaitoms;
•
ar konsultavimo mokesčių klausimais veiksmingumas priklauso nuo taikomos
apskaitos tvarkos, ar nuo pateikimo finansinėse ataskaitose, ir ar yra abejonių
dėl taikomos apskaitos tvarkos ar pateikimo pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką tinkamumo;
•

kliento darbuotojų kompetencijos mokesčių klausimais lygis;

kokiu mastu konsultavimas remiasi mokesčių įstatymais ar kitais teisės aktais,
kitais precedentais ar nusistovėjusia praktika; ir
•
ar vertinimo mokesčių apskaičiavimo tikslais tvarka yra priimta remiantis
atskiru sprendimu, ar kitaip patvirtinta mokesčių institucijų prieš pradedant
rengti finansines ataskaitas;
Pavyzdžiui, teikiant mokesčių planavimo ar kitas konsultavimo mokesčių
klausimais paslaugas, jeigu tokių konsultacijų turinys yra patvirtintas mokesčių
institucijų ar ankstesnio precedento, ar nusistovėjusios praktikos, ar remiasi
mokesčių įstatymais, kurie greičiausiai bus taikomi, dažniausiai grėsmė
nepriklausomumui nėra sukuriama.
290.189 Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
paslaugai suteikti skiriami specialistai, kurie nėra audito grupės nariai;
•
kviečiamas mokesčių specialistas, kuris nėra susijęs su konsultavimo
mokesčių klausimais paslaugos teikimu, konsultuoti audito grupės narius ir
peržiūrėti, kaip atitinkami klausimai yra pateikiami finansinėse ataskaitose;
•

•

kreipiamasi konsultacijos dėl paslaugos į išorės mokesčių specialistą; arba

•

kreipiamasi į mokesčių instituciją dėl išankstinio patvirtinimo ar patarimo.

290.190 Jeigu konsultacijos mokesčių klausimais veiksmingumas priklauso nuo atitinkamos
taikomos apskaitos sistemos ar pateikimo finansinėse ataskaitose, ir:
a) audito grupei yra iškilę pagrįstų abejonių dėl atitinkamos apskaitos sistemos
ar pateikimo pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką tinkamumo; ir
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konsultavimo mokesčių klausimais rezultatai turės reikšmingą poveikį
finansinėms ataskaitoms, apie kurias įmonė turės pareikšti nuomonę;
savikontrolės grėsmė bus tokia reikšminga, kad jokios apsaugos priemonės negalės
jos sumažinti iki priimtino lygio. Todėl įmonė tokios konsultavimo mokesčių
klausimais paslaugos audito klientui teikti negali.
290.191 Teikiant konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas įmonės gali būti paprašyta
atlikti vertinimo darbus padedant klientui įvykdyti jo prievolę teikti mokesčių
ataskaitas ar planuoti mokesčius. Jeigu tokio vertinimo rezultatas turės tiesioginės
įtakos finansinėms ataskaitoms, taikomos 290.175-290.180 dalių nuostatos dėl
vertinimo paslaugų teikimo. Jeigu vertinimo paslaugos teikiamos tik mokesčių
tikslais, ir tokio vertinimo rezultatai neturės tiesioginės įtakos finansinėms
ataskaitoms (t. y., finansinėms ataskaitoms įtakos turės tik su mokesčiu susiję
apskaitos įrašai), dažniausiai grėsmių nepriklausomumui neiškyla, jeigu tokia įtaka
finansinėms ataskaitoms yra nereikšminga, arba jeigu vertinimo rezultatai bus
teikiami mokesčių institucijos ar panašios priežiūros institucijos išorės peržiūrai.
Jeigu vertinimo rezultatai nėra teikiami išorės peržiūrai ir jų poveikis finansinėms
ataskaitoms yra reikšmingas, bet kokios grėsmės buvimas ir jos reikšmingumas
priklausys nuo tokių veiksnių:
b)

•

kokiu mastu vertinimo metodika grindžiama mokesčių įstatymais ar kitais
teisės aktais, ankstesniais precedentais ar nustovėjusia praktika, ir vertinimui
būdingo subjektyvumo lygis;

•

pagrindinių duomenų patikimumas ir jų kiekis.

Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
paslaugai suteikti skiriami specialistai, kurie nėra audito grupės nariai;
•
kviečiamas specialistas peržiūrėti audito darbą arba konsultacijos mokesčių
klausimais rezultatus; arba
•

kreipiamasi į mokesčių instituciją dėl išankstinio patvirtinimo ar patarimo.

Pagalba sprendžiant mokestinius ginčus
290.192 Tarpininkavimo ar savikontrolės grėsmės gali iškilti, kai įmonė atstovauja audito
klientą sprendžiant mokestinius ginčus mokesčių institucijoms informavus klientą
apie tai, kad jos atmetė kliento argumentus konkrečiu klausimu, arba jeigu
mokesčių institucija ar pats klientas perduoda klausimą spręsti laikantis oficialių
procedūrų, pavyzdžiui, arbitražui arba teismui. Bet kokios grėsmės buvimas ir jos
reikšmingumas priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•
ar mokestinis ginčas yra įmonės teiktų konsultacijų objektas;
•
kokiu mastu mokestinio ginčo rezultatai turės reikšmingo poveikio
finansinėms ataskaitoms, apie kurias įmonė turės pareikšti nuomonę;
•
kokiu mastu atitinkamas klausimas yra grindžiamas mokesčių įstatymais ar
kitais teisės aktais, kitais precedentais ar nusistovėjusia praktika;
•

ar ginčas bus nagrinėjamas viešai; ir

•

vadovybės vaidmuo sprendžiant ginčą.

Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
paslaugai suteikti skiriami specialistai, kurie nėra audito grupės nariai;
•
kviečiamas mokesčių specialistas, kuris nėra susijęs su konsultavimo
mokesčių klausimais paslaugos teikimu, konsultuoti audito grupės narius ir
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peržiūrėti, kaip atitinkami klausimai yra pateikiami finansinėse ataskaitose;
arba
•

kreipiamasi konsultacijos dėl teikiamos paslaugos į išorės mokesčių
specialistą.
290.193 Jeigu, teikdama konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas, įmonė veikia kaip
audito kliento advokatas viešajame arbitraže ar teisme sprendžiant mokestinį ginčą,
ir sumos, dėl kurių yra kilęs ginčas, yra reikšmingos finansinėms ataskaitoms, apie
kurias įmonė reikš nuomonę, kilusi tarpininkavimo grėsmė būtų tokia reikšminga,
jog jokios apsaugos priemonės nepašalins jos ar nesumažins iki priimtino lygio.
Todėl įmonė tokios rūšies paslaugos teikti audito klientui negali. Kas yra „viešas
arbitražas ar teismas“ nustatoma pagal konkrečioje jurisdikcijoje taikomą
mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarką.
290.194 Tačiau įmonei nedraudžiama nuolat teikti konsultacijas audito klientui dėl
viešajame arbitraže ar teisme nagrinėjamo klausimo (pavyzdžiui, atsakant į
prašymus pateikti informaciją, teikiant faktines ataskaitas ar įrodymus apie atliktą
darbą, ar padedant klientui analizuoti atskirus su mokesčiais susijusius klausimus).
Vidaus audito paslaugos
Bendrosios nuostatos
290.195 Vidaus audito apimtis ir tikslai labai skiriasi ir priklauso nuo bendrovės dydžio ir
struktūros bei vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų keliamų reikalavimų.
Vidaus audito veikla gali būti:
•
vidaus kontrolės stebėsena – kontrolės priemonių peržiūra, jos veikimo
stebėjimas ir rekomendacijų jai patobulinti teikimas;
•
finansinės ir veiklos informacijos nagrinėjimas – priemonių, naudotų
nustatyti, įvertinti, klasifikuoti ir pateikti finansinę ir veiklos informaciją,
peržiūra, konkrečių straipsnių nagrinėjimas, tame tarpe išsamus ūkinių
operacijų, likučių ir procedūrų patikrinimas;
•
bendrovės veiklos, įskaitant jo ne finansinę veiklą, ekonomiškumo,
efektyvumo ir veiksmingumo peržiūra; ir
•

atitikties įstatymams, kitiems teisės aktams ir išorės priežiūros institucijų
reikalavimams, taip pat vadovybės politikos, nurodymų ir kitų vidaus
reikalavimų laikymosi peržiūra;
290.196 Vidaus audito paslaugos apima ir pagalbą audito klientui atliekant jo vidaus auditą.
Vidaus audito paslaugų audito klientui teikimas kelia savikontrolės grėsmę
nepriklausomumui tuo atveju, kai įmonė vidaus audito metu surinktą medžiagą
vėliau panaudoja atlikdama išorinį auditą. Atliekant reikšmingą audito kliento
vidaus audito dalį padidėja tikimybė, kad vidaus audito paslaugas teikiantys
darbuotojai prisiims vadovybės lygmens pareigas. Jei teikdami vidaus audito
paslaugas įmonės darbuotojai prisiimtų vadovybės lygmens pareigas audito kliento
įmonėje, kiltų tokia reikšminga grėsmė, jog jokia apsaugos priemonė nesumažins
grėsmių iki priimtino lygio. Todėl įmonės darbuotojai, teikdami vidaus audito
paslaugas audito klientui, neturi prisiimti vadovybės lygmens pareigų.
290.197 Vidaus audito paslaugų, kurias teikiant prisiimamos vadovybės lygio pareigos,
pavyzdžiai yra tokie:
•
•
•
•

vidaus audito politikos arba strateginių vidaus audito veiklos krypčių
nustatymas;
vadovavimas bendrovės darbuotojams ir atsakomybė už jų veiksmus;
sprendimų, kurios vidaus audito pateiktos rekomendacijos turėtų būti
įgyvendinamos, priėmimas;
ataskaitų apie vidaus audito veiklą teikimas už valdymą atsakingiems
asmenims;
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•
•

vidaus kontrolės sistemos procedūros, tokios kaip darbuotojų prieigos prie
duomenų teisių peržiūra ir jų pakeitimų tvirtinimas;
atsakomybė už vidaus kontrolės sukūrimą, įgyvendinimą ir palaikymą; ir

•

perduotos vidaus audito funkcijos, sudarančios visas ar didžiąją dalį vidaus
audito padalinio vykdomų funkcijų, kai įmonė yra atsakinga už vidaus audito
darbo apimties nustatymą ir gali būti atsakinga už vieną ar kelis a-f punktuose
nurodytų dalykų.
290.198 Siekdama neprisiimti vadovybei tenkančios atsakomybės įmonė teikia vidaus
audito paslaugas audito klientui, tik įsitikinusi, kad:
a) klientas yra paskyręs atitinkamus ir kompetentingus darbuotojus,
pageidautina iš vyresniosios vadovybės tarpo, būti nuolat atsakingais už
vidaus audito veiklą ir prisiimti atsakomybę už vidaus kontrolės sistemos
sukūrimą, įdiegimą ir palaikymą;
b) kliento vadovybė arba už valdymą atsakingi asmenysperžiūri, vertina ir
tvirtina vidaus audito paslaugų apimtis, riziką ir tokių paslaugų teikimo
dažnumą;
kliento vadovybė vertina vidaus audito paslaugų pakankamumą ir jų
rezultatus;
d) kliento vadovybė įvertina ir nusprendžia, kurios vidaus audito paslaugų
rekomendacijos turi būti įgyvendintos, ir vadovauja tokių rekomendacijų
įgyvendinimui; ir
e) kliento vadovybė informuoja už valdymą atsakingus asmenisapie svarbiausias
vidaus audito darbo išvadas ir rekomendacijas.
290.199 Kai įmonė naudojasi vidaus audito padalinio darbu, pagal TAS būtina taikyti
atitinkamas procedūras tokio darbo pakankamumui įvertinti. Kai įmonė sutinka
atlikti vidaus audito paslaugų teikimo užduotį audito klientui, ir tokių paslaugų
rezultatai bus naudojami atliekant išorės auditą, iškyla savikontrolės grėsmė, nes
audito grupė gali pasinaudoti vidaus audito padalinio darbo rezultatais šiuos
rezultatus nepakankamai įvertinusi, arba netaikydama tokio profesinio
skeptiškumo, koks būtų taikomas, jeigu vidaus audito darbą atliktų asmenys, kurie
nėra įmonės darbuotojai. Grėsmės reikšmingumas priklausys nuo tokių veiksnių,
kaip šie:
c)

•

susijusių finansinių ataskaitų sumų reikšmingumas;

•

rizika dėl su tokiomis finansinių ataskaitų sumomis susijusių tvirtinimų
iškraipymo; ir

•

pasitikėjimo vidaus audito paslauga lygis.

Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos atitinkamos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokia
apsaugos priemonė gali būti, pavyzdžiui, specialistų, kurie nėra audito grupės
nariais, skyrimas atlikti vidaus audito paslaugas.
Audito klientai, kurie yra viešojo intereso įmonės
290.200 Klientui, kuris yra viešojo intereso įmonė, įmonė negali teikti vidaus audito
paslaugų, jeigu jos susijusios su:
a)

reikšminga finansinei atskaitomybei taikomų vidaus kontrolės priemonių
dalimi;

b)

finansinės apskaitos sistemomis, iš kurių yra gaunama informacija, kuri
atskirai ar visa kartu yra reikšminga kliento apskaitos įrašams ar finansinėms
ataskaitoms, apie kurias įmonė reikš nuomonę; arba
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c)

sumomis ar atskleidžiama informacija, kuri atskirai ar visa kartu yra
reikšminga finansinėms ataskaitoms, apie kurias įmonė reikš nuomonę.

IT sistemų paslaugos
Bendrosios nuostatos
290.201 Su informacinių technologijų (IT) sistemomis susijusios paslaugos apima techninės
ir programinės įrangos sukūrimą ir diegimą. Tokios sistemos gali būti naudojamos
rinkti pirminius duomenis, veikti kaip finansinės atskaitomybės vidaus kontrolės
dalis, ar rengti apskaitos įrašams ar finansinėms ataskaitoms svarbią informaciją;
arba sistemos gali būti nesusijusios su audito kliento apskaitos įrašais, finansinės
atskaitomybės vidaus kontrole ar finansinėmis ataskaitomis. Teikiant sistemų
paslaugas, gali kilti savikontrolės grėsmė priklausomai nuo paslaugų ir IT sistemų
pobūdžio.
290.202 Jeigu įmonės darbuotojai neprisiima vadovybės lygio pareigų, tokios IT sistemų
paslaugos nesukuria grėsmės nepriklausomumui:
a) su finansinės atskaitomybės vidaus kontrole nesusijusių IT sistemų sukūrimas
ir diegimas;

c)

IT sistemų, kurios nerengia informacijos, sudarančios reikšmingą apskaitos
įrašų ar finansinių ataskaitų dalį, sukūrimas ar diegimas;
standartinės apskaitos ar finansinės informacijos teikimo programinės įrangos
diegimas, jeigu tokią programinę įrangą sukūrė ne įmonė, ir kurią nėra sunku
pritaikyti kliento poreikiams; ir

d)

kito paslaugos teikėjo ar kliento sukurtos, įdiegtos ir valdomos sistemos
vertinimas ar rekomendacijų dėl jos teikimas.

b)

Audito klientai, kurie nėra viešojo intereso įmonės
290.203 Kai audito klientui, kuris nėra viešojo intereso įmonė, teikiamos paslaugos,
susijusios su kūrimu ar diegimu IT sistemų, kurios a) sudaro svarbią finansinei
atskaitomybei taikomos kontrolės dalį, arba b) rengia informaciją, kuri yra svarbi
kliento apskaitos įrašams ar finansinėms ataskaitoms, apie kurias įmonė pareikš
nuomonę, kyla savikontrolės grėsmė.
290.204 Savikontrolės grėsmė yra pernelyg reikšminga, kad įmonei būtų leidžiama teikti
tokias paslaugas, nebent būtų pritaikytos atitinkamos apsaugos priemonės,
užtikrinančios, kad:
a) klientas pripažįsta savo atsakomybę už vidaus kontrolės sistemos sukūrimą ir
priežiūrą;
b) klientas perduoda atsakomybę už visus vadovybės lygio sprendimus dėl
techninės ar programinės įrangos sukūrimo ir įdiegimo kompetentingam
darbuotojui, pageidautina iš vyresniosios vadovybės tarpo;
c) klientas priima visus vadovybės lygio sprendimus dėl kūrimo ir įdiegimo
proceso;
d) klientas įvertina tokios sistemos sukūrimo ir įdiegimo pakankamumą ir
rezultatus; ir
e)
klientas yra atsakingas už (techninės ir programinės įrangos) sistemos
veikimą ir jos naudojamus ar rengiamus duomenis.
290.205 Atliekant auditą, priklausomai nuo pasitikėjimo konkrečia IT sistema lygio, būtina
nuspręsti, ar paskirti teikti tokias kitas nei užtikrinimo paslaugas tik darbuotojams,
kurie nėra audito grupės nariais, ir kuriems įmonėje vadovauja kiti asmenys. Bet
kokios likusios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu būtina,
taikomos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
Tokių apsaugos priemonių pavyzdys yra buhalterio profesionalo skyrimas audito ar
kito nei užtikrinimo darbo peržiūrai atlikti.
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Audito klientai, kurie yra viešojo intereso įmonės
290.206 Klientui, kuris yra viešojo intereso įmonė, įmonė negali teikti paslaugų, susijusių su
IT sistemų kūrimu ar įdiegimu, jeigu tokios sistemos:
a) yra svarbi finansinei atskaitomybei taikomų vidaus kontrolės priemonių dalis,
arba
b) rengia informaciją, kuri yra svarbi kliento apskaitos įrašams arba finansinėms
ataskaitoms, apie kurias įmonė pareikš nuomonę.
Su bylinėjimusi susijusios paslaugos
290.207 Paslaugos, teikiamos klientui bylinėjantis, gali apimti tokias paslaugas, kaip,
pavyzdžiui, buvimas ekspertu-liudininku, įvertintų nuostolių arba kitų dėl
bylinėjimosi ar teisminio ginčo gautinų arba mokėtinų sumų apskaičiavimas,
pagalba tvarkant ar gaunant atitinkamus dokumentus. Teikiant tokias paslaugas
gali būti sukuriamos savikontrolės ir tarpininkavimo grėsmės.
290.208 Jeigu įmonė audito klientui teikia su bylinėjimusi susijusias paslaugas, ir teikiant
tokias paslaugas yra apskaičiuojami nuostoliai ar kitos sumos, turinčios įtakos
finansinėms ataskaitoms, apie kurias įmonė pareikš nuomonę, turi būti taikomos
290.175-290.180 dalių nuostatos dėl vertinimo paslaugų. Teikiant kitas su
bylinėjimusi susijusias paslaugas bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti
įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar
sumažinti iki priimtino lygio.
Teisinės paslaugos
290.209 Šiame skyriuje teisinės paslaugos yra tokios paslaugos, kurias teikiantis asmuo turi
leidimą veikti kaip teisininkas teismuose toje jurisdikcijoje, kurioje teikiamos šios
paslaugos, arba turi būti įgijęs reikiamą teisininko išsilavinimą, leidžiantį užsiimti
teisininko praktika. Priklausomai nuo jurisdikcijos teisinės paslaugos apima
daugybę ir įvairių sričių paslaugas, įskaitant bendrovių valdymo ir komercinio
pobūdžio paslaugas, pavyzdžiui, pagalba klientams ir jų konsultavimas sudarant
sutartis, bylinėjantis, vykdant verslo jungimą ir (ar) įsigijimą, ir pagalba kliento
vidaus teisės skyriui. Jei įmonė paslaugas teisės klausimais teikia audito klientui,
gali kilti tiek savikontrolės grėsmė, tiek tarpininkavimo grėsmė.
290.210 Teisinės paslaugos padedant audito klientui vykdant ūkines operacijas (pavyzdžiui,
pagalba sudarant sutartis, teisinės konsultacijos, atliekant teisinį išsamų patikrinimą
ar restruktūrizavimą) gali sukelti savikontrolės grėsmę. Bet kokios grėsmės
egzistavimas ir reikšmingumas priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•

paslaugos pobūdis;

•

ar paslaugą teikia audito grupės narys; ir

•
bet kokio dalyko reikšmingumas kliento finansinėms ataskaitoms.
Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
paslaugai suteikti skiriami specialistai, kurie nėra audito grupės nariai; arba
•
kviečiamas specialistas, kuris nėra susijęs su konsultavimu teisės klausimais,
konsultuoti audito grupės narius dėl paslaugos ir peržiūrėti kaip atitinkami
klausimai yra parodomi finansinėse ataskaitose.
290.211 Jei įmonė audito kliento vardu dalyvauja sprendžiant ginčą arba bylinėjantis, o
susijusios sumos yra reikšmingos finansinėms ataskaitoms, apie kurias įmonė
pareikš nuomonę, kyla tokios reikšmingos tarpininkavimo ir savikontrolės grėsmės,
kad jokia apsaugos priemonė negali sumažinti grėsmės iki priimtino lygio. Todėl
įmonė tokios rūšies paslaugos teikti audito klientui negali.
290.212 Jei įmonė yra paprašoma būti audito kliento gynėju sprendžiant ginčą arba
bylinėjantis, o susijusios sumos nėra reikšmingos finansinėms ataskaitoms, apie
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kurias įmonė reikš nuomonę, įmonė turi įvertinti bet kokios kilusios tarpininkavimo
ir savikontrolės grėsmės reikšmingumą ir taikyti atitinkamas apsaugos priemones
grėsmei pašalinti arba sumažinti ją iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių
pavyzdžiai:
•
paslaugai suteikti skiriami specialistai, kurie nėra audito grupės nariai; arba
•
kviečiamas specialistas, kuris nėra susijęs su konsultavimu teisės klausimais,
konsultuoti audito grupės narius dėl paslaugos ir peržiūrėti, kaip atitinkami
klausimai yra parodomi finansinėse ataskaitose.
290.213 Įmonės partnerį ar darbuotoją paskyrus audito kliento vyriausiuoju patarėju teisės
klausimais, kiltų tokios reikšmingos savikontrolės ir tarpininkavimo grėsmės, kad
jokia apsaugos priemonė negalėtų sumažinti grėsmių iki priimtino lygio.
Vyriausiojo patarėjo pareigos yra viena iš vyresniųjų vadovų pareigų, kurios apima
atsakomybę už daugelį juridinio asmens teisės klausimų, todėl įmonės darbuotojai
neturėtų sutikti imtis tokių pareigų audito kliento įmonėje.
Darbuotojų samdymo paslaugos
Bendrosios nuostatos
290.214 Darbuotojų samdymo paslaugų teikimas audito klientui gali sukelti savanaudiškų
interesų, familiarumo ar įbauginimo grėsmes. Bet kokios grėsmės egzistavimas ir
reikšmingumas priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•

prašomos teikti pagalbos pobūdis; ir

•

būsimos samdomo asmens pareigos.

Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Bet kuriuo
atveju įmonė neturėtų prisiimti kliento vadovybės lygmens pareigų, pavyzdžiui
veikti kaip derybininkas kliento vardu, ir visus įdarbinimo sprendimus turėtų
priimti pats klientas.
Paprastai įmonė gali teikti tokias paslaugaskaip keleto kandidatų profesinės
kvalifikacijos patikrinimas ir savo nuomonės apie jų tinkamumą užimti tam tikras
pareigas išsakymas. Be to, įmonė gali vesti pokalbius su kandidatais, ir išsakyti
savo nuomonę apie kandidato tinkamumą užimti finansų apskaitos, administracines
ar kontrolės pareigas.
Audito klientai, kurie yra viešojo intereso įmonės
290.215 Audito klientui, kuris yra viešojo intereso įmonė, samdant direktorių ar bendrovės
vadovą, ar vyresniosios vadovybės pareigūną, galintį daryti reikšmingą įtaką
kliento apskaitos įrašų ar finansinių ataskaitų, apie kurias įmonė pareikš nuomonę,
rengimui įmonė negali teikti tokių paslaugų:
•

ieškoti ar kviesti kandidatus užimti tokias pareigas; ir

•

apsiimti tikrinti galimų kandidatų į tokias pareigas rekomendacijas.

Bendrovės finansų tvarkymo paslaugos
290.216 Bendrovės finansų tvarkymo paslaugų, tokių kaip:
• pagalba audito klientui rengiant bendrovės strategijas;
• galimų audito kliento siektinų tikslų nustatymas;
• patarimai dėl pardavimo ūkinių operacijų;
• pagalba vykdant kapitalo pritraukimo ūkines operacijas; ir
• konsultavimas struktūrizavimo klausimais
teikimas gali sukelti tarpininkavimo ir savikontrolės grėsmes. Bet kokios grėsmės
reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos apsaugos priemonės,
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grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių
pavyzdžiai:
•
•

paslaugoms suteikti skiriami specialistai, kurie nėra audito grupės nariai; arba
kviečiamas specialistas, kuris nėra susijęs su konsultavimu bendrovės finansų
tvarkymo klausimais, konsultuoti audito grupės narius dėl paslaugos ir
peržiūrėti, kaip atitinkami klausimai yra parodomi apskaitoje ir finansinėse
ataskaitose.
290.217 Teikiant bendrovės finansų tvarkymo paslaugas, pavyzdžiui, konsultuojant dėl
bendrovės finansinio sandorio sudarymo, ar susitarimų dėl finansavimo, kurie turės
tiesioginės įtakos finansinėms ataskaitoms, apie kurias įmonė pareikš nuomonę,
gali sukelti savikontrolės grėsmę. Bet kokių grėsmių buvimas ir jų reikšmingumas
priklauso nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•
subjektyvumo lygis, nustatant tinkamą konsultavimo bendrovės finansų
tvarkymo klausimais rezultatų ir pasėkmių pateikimą finansinėse ataskaitose;
•
konsultavimo dėl bendrovės finansų tvarkymo rezultato tiesioginės įtakos
finansinėse ataskaitose registruojamoms sumoms mastas, ir kiek tokios sumos
yra reikšmingos finansinėms ataskaitoms; ir
•
ar konsultavimo bendrovės finansų tvarkymo klausimais veiksmingumas
priklauso nuo taikomos apskaitos politikos arba nuo pateikimo finansinėse
ataskaitose, ir kai abejojama dėl taikomos apskaitos politikos ar pateikimo
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką tinkamumo.
Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės, grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
paslaugai suteikti skiriami specialistai, kurie nėra audito grupės nariai; arba
•
kviečiamas specialistas, kuris nėra susijęs su konsultavimu bendrovės finansų
tvarkymo klausimais, konsultuoti audito grupės narius dėl paslaugos ir
peržiūrėti, kaip atitinkami klausimai yra parodomi apskaitoje ir finansinėse
ataskaitose.
290.218 Jeigu konsultacijos bendrovės finansų tvarkymo klausimais veiksmingumas
priklauso nuo atitinkamos taikomos apskaitos sistemos ar pateikimo finansinėse
ataskaitose, ir:
a) audito grupei yra iškilę pagrįstų abejonių dėl atitinkamos apskaitos sistemos
ar pateikimo pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką tinkamumo; ir
b) konsultavimo bendrovės finansų tvarkymo klausimais rezultatai turės
reikšmingo poveikio finansinėms ataskaitoms, apie kurias įmonė pareikš
nuomonę;
kyla tokia reikšminga savikontrolės grėsmė, kad jokia apsaugos priemonė negali
sumažinti grėsmės iki priimtino lygio, todėl įmonė konsultavimo bendrovės finansų
tvarkymo klausimais paslaugos teikti negali.
290.219 Teikiant bendrovės finansų tvarkymo paslaugas, susijusias su kliento akcijų
reklamavimu, prekyba jomis ar įsipareigojimu akcijas išplatinti, kyla tokia
reikšminga tarpininkavimo ar savikontrolės grėsmė, kad jokia apsaugos priemonė
negali grėsmės pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Todėl įmonė tokios
paslaugos audito klientui teikti negali.

Atlygis
Atlygis - santykinis dydis
290.220 Jei bendras atlygis, gaunamas iš audito kliento sudaro didelę audito nuomonę
reiškiančios įmonės bendro atlygio dalį, priklausomybė nuo to kliento ir baimė
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prarasti klientą gali sukelti savanaudiškų interesų ar įbauginimo grėsmę. Grėsmės
reikšmingumas priklausys nuo tokių veiksnių, kaip šie:
•

įmonės struktūra;

•

ar įmonė yra įsitvirtinusi ar nauja; ir

•
kliento svarbos kiekybiniu ir (arba) kokybiniu požiūriu įmonei.
Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos atitinkamos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•

sumažinama priklausomybė nuo kliento;

•

atliekamos išorės kokybės kontrolės peržiūros; arba

•

konsultavimasis su trečiąja šalimi, pavyzdžiui, priežiūros institucija arba kitu
buhalteriu profesionalu dėl svarbiausių su auditu susijusių sprendimų.
290.221 Savanaudiškų interesų ar įbauginimo grėsmė taip pat kyla, jei iš audito kliento
gaunamas atlygis sudaro didelę atskiro partnerio pajamų dalį, arba reikšmingą
atskiro įmonės padalinio pajamų dalį. Grėsmės reikšmingumas priklausys nuo
veiksnių, tokių kaip šie:
•
kliento svarbos kiekybiniu ir (arba) kokybiniu požiūriu partneriui ar įmonės
padaliniui; ir
•
kokiu mastu padalinio partnerio ar partnerių užmokestis priklauso nuo iš
kliento gaunamo atlygio.
Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos atitinkamos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•

sumažinama priklausomybė nuo audito kliento;

•

profesionalo buhalterio prašoma peržiūrėti darbą, arba, jeigu reikia, suteikti
konsultacijas; arba
atliekamos reguliarios nepriklausomos užduoties kokybės vidaus ar išorės
peržiūros.

•

Audito klientai, kurie yra viešojo intereso įmonės
290.222 Jeigu audito klientas yra viešojo intereso įmonė ir du metus iš eilės bendras atlygis
iš šio kliento ir su juo susijusių bendrovių (atsižvelgiant į 290.27 dalies nuostatas)
sudaro daugiau nei 15 proc. nuomonę apie kliento finansines ataskaitas reiškiančios
įmonės bendro atlygio, įmonė privalo atskleisti audito kliento už valdymą
atsakingiems asmenims tai, kad bendra tokio atlygio suma sudaro daugiau nei 15
proc. bendro įmonės gaunamo atlygio, ir aptarti, kurias iš toliau nurodytų apsaugos
priemonių taikys grėsmei sumažinti iki priimtino lygio, bei taikyti pasirinktą
apsaugos priemonę:
•
prieš pareiškiant nuomonę apie antrųjų metų finansines ataskaitas, buhalteris
profesionalas, kuris nėra įmonės, reiškiančios nuomonę apie finansines
ataskaitas, narys, atlieka atitinkamos užduoties kokybės kontrolės peržiūrą,
arba profesinė priežiūros institucija atlieka tokios užduoties peržiūrą, kuri
atitinka užduoties kokybės kontrolės peržiūrą („peržiūra prieš nuomonės
paskelbimą“); arba
•
pareiškus auditoriaus nuomonę apie antrųjų metų finansines ataskaitas, ir,
prieš pareiškiant nuomonę apie trečiųjų metų finansines ataskaitas, buhalteris
profesionalas, kuris nėra įmonės, reiškiančios nuomonę apie finansines
ataskaitas, narys, arba profesinė priežiūros institucija atlieka antrųjų metų
audito peržiūrą, kuri atitinka užduoties kokybės kontrolės peržiūrą („peržiūra
po nuomonės paskelbimo“).
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Kai bendras atlygio dydis smarkiai viršija 15 proc., įmonė turi nustatyti, ar grėsmė
yra tokia reikšminga, kad peržiūra po paskelbimo negalėtų sumažinti grėsmės iki
priimtino lygio, ir todėl būtina atlikti peržiūrą iki paskelbimo. Tokiomis
aplinkybėmis atliekama peržiūra prieš nuomonės paskelbimą.
Vėliau, jeigu atlygis kiekvienais metais ir toliau viršija 15 proc., tai turi būti
atskleidžiama ir aptariama su už valdymą atsakingais asmenimis, ir turi būti
taikoma viena iš pirmiau aprašytų apsaugos priemonių. Kai atlygio dydis smarkiai
viršija 15 proc., įmonė turi nustatyti, ar grėsmė yra tokia reikšminga, kad peržiūra
po nuomonės paskelbimo nesumažintų grėsmės iki priimtino lygio, todėl būtina
atlikti peržiūrą iki nuomonės paskelbimo. Tokiomis aplinkybėmis atliekama
peržiūra prieš nuomonės paskelbimą.
Atlygis - vėlavimas sumokėti
290.223 Savanaudiškų interesų grėsmė gali kilti, jei audito klientas ilgai nesumoka už
paslaugas, ypač jei didelė sumos dalis yra dar nesumokėta prieš pateikiant kitų
metų auditoriaus išvadą. Dažniausiai įmonė turėtų pareikalauti, kad atlygis būtų
sumokėtas prieš paskelbiant tokią auditoriaus išvadą. Jeigu atlygis nesumokamas
jau paskelbus auditoriaus išvadą, turi būti įvertinamas bet kokios grėsmės buvimas
ir reikšmingumas ir, jeigu reikia, taikomos atitinkamos apsaugos priemonės
grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokios apsaugos priemonės
pavyzdys yra kreipimasis į papildomą buhalterį profesionalą, kuris nedalyvavo
atliekant audito užduotį, suteikti konsultaciją ar peržiūrėti atliktą darbą. Įmonė turi
nustatyti, ar kliento nesumokėtas atlygis gali būti pripažįstamas paskola klientui ir,
atsižvelgdama į nesumokėto atlygio dydį, nusprendžia, ar tikslinga įmonei būti
pakartotinai paskirtai atlikti ar tęsti audito užduotį.
Neapibrėžtasis atlygis
290.224 Neapibrėžtasis atlygis yra iš anksto, remiantis numatytais sandorio arba įmonės
atlikto darbo rezultatais, apskaičiuotas atlygis. Šiame skyriuje teismo arba kitos
valdžios institucijos nustatytas atlygis neapibrėžtuoju atlygiu nelaikomas.
290.225 Tiesiogiai ar netiesiogiai, pavyzdžiui, per tarpininką, įmonei už audito užduotį
mokamas neapibrėžtasis atlygis sukelia tokią reikšmingą savanaudiškų interesų
grėsmę, kad jokia apsaugos priemonė jos negali sumažinti iki priimtino lygio.
Atitinkamai, įmonė negali sudaryti susitarimo dėl tokio atlygio.
290.226 Tiesiogiai ar netiesiogiai, pavyzdžiui, per tarpininką, įmonei mokamas
neapibrėžtasis atlygis už audito klientui suteiktas kitas nei užtikrinimo paslaugas
taip pat gali sukelti savanaudiškų interesų grėsmę. Grėsmė bus tokia reikšminga,
kad jokios apsaugos priemonės jos negalės sumažinti iki priimtino lygio, jeigu:
a) atlygis mokamas įmonei reiškiančiai nuomonę apie finansines ataskaitas, ir
atlygis yra ar numatoma, kad bus reikšmingas tokiai įmonei;
b) atlygis mokamas tinklo įmonei, kuri dalyvauja atliekant didžiąją audito dalį, ir
atlygis yra ar numatoma, kad bus reikšmingas tokiai įmonei; arba
c) kitos nei užtikrinimo paslaugos rezultatai, o todėl ir atlygio dydis priklauso
nuo būsimo ar esamo sprendimo, susijusio su finansinių ataskaitų reikšmingos
sumos auditu.
Atitinkamai, tokie susitarimai negali būti sudaromi.
290.227 Susitarus dėl kito neapibrėžtojo atlygio įmonei už audito klientui suteiktas kitas nei
užtikrinimo paslaugas bet kokios grėsmės buvimas ir reikšmingumas priklauso nuo
tokių veiksnių kaip:
•

galimo atlygio sumų dydžiai;

•

ar atitinkama institucija nustato kriterijų, pagal kurį nustatomas neapibrėžtasis
atlygis;

•

paslaugos pobūdis; ir
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•

įvykio ar ūkinės operacijos poveikis finansinėms ataskaitoms.

Bet kokių grėsmių reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
profesionalo buhalterio prašoma peržiūrėti atitinkamą audito darbą, arba,
jeigu reikia, suteikti konsultacijas; arba
•
kitai nei užtikrinimo paslaugai suteikti skiriami specialistai, kurie nėra audito
grupės nariai.

Atlygio ir vertinimo politika
290.228 Savanaudiškų interesų grėsmė sukeliama, kai audito grupės narys yra vertinamas
arba jam užmokestis mokamas priklausomai nuo tam audito klientui parduotų kitų
nei užtikrinimo paslaugų. Grėsmės reikšmingumas priklausys nuo tokių veiksnių,
kaip šie:
•
kokia dalis tokiam asmeniui mokamo atlygio ar kiek jo atlikto darbo
vertinamas priklauso nuo tokių paslaugų pardavimo;
•
•

asmens pareigos audito grupėje; ir
ar sprendimams dėl asmens skatinimo daro įtaką tokių paslaugų pardavimai.

Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertinamas, ir, jeigu grėsmė nėra priimtino lygio,
įmonė turi arba peržiūrėti tokiam asmeniui taikomą atlygio sistemą ar to asmens
vertinimo procesą, arba taikyti apsaugos priemones grėsmei pašalinti ar sumažinti
iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
tokie nariai pašalinami iš audito grupės; arba
•
skiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti audito grupės nario atliktą darbą.
290.229 Pagrindinis audito partneris neturi būti vertinamas, ar atlyginimas jam mokamas
pagal jo rezultatus parduodant kitas nei užtikrinimo paslaugas partnerio audito
klientui. Šios nuostatos nedraudžia įmonės partneriams sudaryti normalių
susitarimų dėl pelno pasidalijimo.

Dovanos ir vaišės
290.230 Priimant dovanas ar vaišes iš audito kliento gali kilti savanaudiškų interesų ar
familiarumo grėsmės. Jei įmonė arba audito grupės narys priima dovanas ir vaišes,
išskyrus atvejus, kai jų vertė yra akivaizdžiai nereikšminga, grėsmės yra tokios
reikšmingos, kad jų sumažinti iki priimtino lygio negalėtų jokia apsaugos
priemonė. Todėl nei įmonė, nei audito grupės narys neturėtų priimti tokių dovanų
ar vaišių.

Esantis arba numatomas bylinėjimasis
290.231 Jei įmonė ar audito grupės narys bylinėjasi su audito klientu, arba jei toks
bylinėjimasis yra tikėtinas, kyla savanaudiškų interesų arba įbauginimo grėsmės.
Kliento vadovybės ir audito grupės narių santykiai turi būti visiškai atviri, o jų
metu turi būti visiškai atskleisti visi kliento verslo aspektai. Dėl esančio ar
numatomo bylinėjimosi įmonė ir kliento vadovybė gali tapti priešiškos, dėl ko
kliento vadovybė gali nenorėti atskleisti informacijos, todėl kyla savanaudiškų
interesų ir įbauginimo grėsmės. Grėsmių reikšmingumas priklausys nuo tokių
veiksnių, kaip šie:
•

bylinėjimosi svarbumas; ir

•

ar bylinėjimasis yra susijęs su ankstesnėmis audito užduotimis.

Grėsmių reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos apsaugos
priemonės grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos
priemonių pavyzdžiai:
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•

jei bylinėjimasis yra susijęs su audito grupės nariu, šis narys yra pašalinamas
iš audito grupės; arba

•

skiriamas specialistas darbo peržiūrai atlikti.

Jei tokios apsaugos priemonės nesumažina grėsmės iki priimtino lygio, vienintelė
išeitis yra atsisakyti vykdyti audito užduotį.
290.232-290.499 dalys yra sąmoningai paliktos tuščios.

73

Riboto naudojimo ir platinimo išvados
Įžanga
290.500 290 skyriuje apibrėžti nepriklausomumo reikalavimai taikomi visoms audito
užduotims. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis, kai atliekamos audito užduotys
pateikiant riboto naudojimo ar platinimo išvadas, ir jeigu vykdomos 290.501290.502 dalyse apibrėžtos sąlygos, šiame skyriuje apibrėžti nepriklausomumo
reikalavimai gali būti iš dalies keičiami kaip nurodyta 290.505-290.514 dalyse.
Šios dalys yra taikomos tik atliekant specialios paskirties finansinių ataskaitų
audito užduotį, a) kuria siekiama pateikti teigiamos ar neigiamos formos išvadą,
kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra parengtos pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, ir jeigu taikoma teisingo pateikimo tvarka
– kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parodo tikrą ir teisingą
vaizdą pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, ir b) kuomet auditoriaus
išvadoje pateikiamas apribojimas dėl naudojimo ar platinimo. Pakeitimai nėra
leidžiami, jei finansinių ataskaitų audito reikalaujama pagal įstatymus ar kitus
teisės aktus.
290.501 290 skyriuje apibrėžtus reikalavimus leidžiama keisti, jeigu numatomi auditoriaus
išvados vartotojai a) supranta išvados paskirtį ir jai taikomus apribojimus, ir b)
aiškiai sutinka, kad būtų taikomi iš dalies pakeisti nepriklausomumo reikalavimai.
Sužinoti apie išvados paskirtį ar jai taikomus apribojimus numatomi vartotojai gali
tiesiogiai ar netiesiogiai per atstovus, kurie turi įgaliojimus atstovauti numatomus
vartotojus, apibrėžiant užduoties pobūdį ir apimtį. Toks dalyvavimas pagerina
įmonės galimybes bendrauti su numatomais vartotojais nepriklausomumo
klausimais, įskaitant aplinkybes, kurios yra svarbios vertinant grėsmes
nepriklausomumui ir nustatant taikytinas apsaugos priemones tokioms grėsmėms
pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio, ir susitarti su jais dėl numatomų taikyti
pakeistų nepriklausomumo reikalavimų.
290.502 Įmonė turi informuoti numatomus vartotojus (pavyzdžiui, užduoties sutartyje) apie
audito užduočiai taikomus nepriklausomumo reikalavimus. Jeigu numatomi
vartotojai yra vartotojų klasė (pavyzdžiui, sindikuotos paskolos teikėjai), kurių
užduoties sąlygų apibrėžimo metu atskirai identifikuoti pavardėmis negalima, tokie
vartotojai turi būti vėliau informuojami apie atstovų susitarimu nustatytus
nepriklausomumo reikalavimus (pavyzdžiui, atstovui pateikus įmonės užduoties
sutartį visiems vartotojams).
290.503 Jeigu įmonė paskelbia auditoriaus išvadą, kuriai to paties kliento atžvilgiu nėra
taikomi naudojimo ar platinimo apribojimai, 290.500-290.514 dalių nuostatos
nekeičia reikalavimo tokiai audito užduočiai taikyti 290.1-290.232 dalių nuostatas.
290.504 Pirmiau aprašytomis aplinkybėmis 290 skyriuje apibrėžtus reikalavimus galima
keisti kaip aprašyta 290.505-290.514 dalyse. Visais kitais atžvilgiais reikalaujama
laikytis 290 skyriaus nuostatų.
Viešojo intereso įmonės
290.505 Jeigu vykdomos 290.500-290-502 dalyse apibrėžtos sąlygos, 290.100-290.232
dalyse apibrėžtų viešojo intereso įmonėms numatytų papildomų reikalavimų taikyti
nebūtina.
Susijusios bendrovės
290.506 Jeigu vykdomos 290.500-290.502 dalyse apibrėžtos sąlygos, nuorodos į audito
klientą neapima susijusių bendrovių. Tačiau, jeigu audito grupė žino arba turi
pagrindo manyti, kad su klientu susijusios bendrovės turimi santykiai ar aplinkybės
yra svarbios vertinant įmonės nepriklausomumą nuo kliento, tai audito grupė
nustatydama ir vertindama nepriklausomumui kylančias grėsmes ir taikydama
tinkamas apsaugos priemones turi atsižvelgti ir į šią susijusią bendrovę.
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Tinklai ir tinklo įmonės
290.507 Jeigu vykdomos 290.500-290.502 dalyse apibrėžtos sąlygos, nuorodos į įmonę
neapima tinklo įmonių. Tačiau, jeigu įmonė žino arba turi pagrindo manyti, kad
bet kokie tinklo įmonės interesai ar santykiai sukelia grėsmes, į tai turi būti
atsižvelgta vertinant grėsmes nepriklausomumui.
Finansiniai interesai, paskolos ir garantijos, artimi verslo santykiai bei giminystės ir
asmeniniai ryšiai
290.508 Jeigu vykdomos 290.500-290.502 dalyse apibrėžtos sąlygos, atitinkamos 290.102290.145 dalių nuostatos taikomos tik užduoties grupės nariams, jų šeimos nariams
ir artimiems giminaičiams.
290.509 Be to, būtina nustatyti, ar grėsmę nepriklausomumui sukelia interesai ir santykiai,
kaip aprašyta 290.102-290.145 dalyse, tarp audito kliento ir audito grupės narių,
kurie:
a) teikia konsultacijas techniniais ar su konkrečia ūkio šaka susijusiais
specifiniais klausimais, taip pat dėl tokių ūkinių operacijų ar įvykių; ir
b) užtikrina užduoties kokybės kontrolę, įskaitant atliekančius užduoties
kokybės kontrolės peržiūrą. Būtina įvertinti reikšmingumą bet kokių grėsmių,
kurias užduoties grupė turi pagrindo manyti sukelia interesai ir santykiai tarp
audito kliento ir kitų įmonės darbuotojų, kurie gali daryti tiesioginę įtaką
audito užduoties baigčiai, įskaitant tuos darbuotojus, kurie rekomenduoja
užduoties partneriui skirtiną atlygį, ar tiesiogiai prižiūri, vadovauja ar kitaip
kontroliuoja užduoties partnerį, atliekant audito užduotį (įskaitant visus
užimančius pareigas visuose iš eilės aukštesniuose nei partnerio vadovybės
lygmenyse iki pat asmens, kuris yra įmonės vyresnysis ar vadovaujantis
partneris (vykdantysis direktorius ar jo atitikmuo).
290.510 Taip pat turi būti įvertinamas reikšmingumas bet kokios grėsmės, kurią, kaip
užduoties grupė turi pagrindo manyti, sukelia asmenų finansiniai interesai audito
kliento įmonėje, kaip aprašyta 290.108-290.111 ir 290.113-290.115 dalyse.
290.511 Jeigu grėsmė nepriklausomumui nėra priimtino lygio, turi būti taikomos
atitinkamos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
290.512 Taikant 290.106-290.115 dalių nuostatas įmonės interesams, jeigu įmonė turi
reikšmingų tiesioginių ar netiesioginių finansinių interesų audito kliento įmonėje,
sukeliama savanaudiškų interesų grėsmė būtų tokia reikšminga, kad jokia apsaugos
priemonė negalėtų grėsmės sumažinti iki priimtino lygio. Atitinkamai, įmonė tokio
finansinio intereso turėti negali.
Darbo santykiai su audito klientu
290.513 Turi būti vertinamas reikšmingumas bet kokios grėsmės, kurią sukuria darbo
santykiai su audito klientu kaip apibrėžta 290.134-290.138 dalyse. Jeigu yra
grėsmė, kuri nėra priimtino lygio, taikomos atitinkamos apsaugos priemonės
grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Apsaugos priemonių, kurios
galėtų būti tinkamos, pavyzdžiai pateikti 290.136 dalyje.
Kitų nei užtikrinimo paslaugų teikimas
290.514 Jeigu įmonė atlieka užduotį, kurios tikslas audito klientui pateikti riboto naudojimo
ir platinimo ataskaitą, ir teikia kitas nei užtikrinimo paslaugas audito klientui,
būtina laikytis 290.156-290.323 dalių nuostatų, atsižvelgiant į 290.504-290.507
dalis.
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291 DALIS

NEPRIKLAUSOMUMAS ATLIEKANT KITAS UŽTIKRINIMO UŽDUOTIS
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Skyriaus struktūra ...................................................................................................

291.1

Pagrindinės nepriklausomumo nuostatos ...............................................................
Užtikrinimo užduotys .............................................................................................

291.4
291.12

Tvirtinimu pagrįstos užtikrinimo užduotys ............................................................
Tiesioginės atskaitomybės užtikrinimo užduotys ...................................................
Riboto naudojimo ir platinimo išvados ...................................................................

291.17
291.20
291.21

Kelios atsakingosios šalys ......................................................................................
Dokumentacija .......................................................................................................

291.28
291.29

Užduoties laikotarpis ..............................................................................................

291.30

Kiti klausimai ........................................................................................................

291.33

Pagrindinių nepriklausomumo nuostatų taikymas ................................................
Finansiniai interesai ...............................................................................................

291.100
291.104

Paskolos ir garantijos ............................................................................................
Verslo santykiai .....................................................................................................
Giminystės ir asmeniniai santykiai ........................................................................
Darbo santykiai su užtikrinimo klientu ...................................................................
Neseniai buvę užtikrinimo klientų darbuotojai ......................................................

291.113
291.119
291.121
291.128
291.132

Direktoriaus ar vadovo pareigų ėjimas užtikrinimo kliento įmonėje.................... ..
Ilgalaikiai vyresniojo personalo santykiai su užtikrinimo klientu .........................
Kitų nei užtikrinimo paslaugų teikimas užtikrinimo klientams ..............................
Vadovybės pareigos ........................................................................................
Kiti klausimai ..................................................................................................
Atlygis .....................................................................................................................

291.135
291.139
291.140
291.143
291.148
291.151

Atlygio – santykinis dydis .................................................................................
Atlygis – vėlavimas sumokėti ..........................................................................
Neapibrėžtasis atlygis ......................................................................................
Dovanos ir vaišės ...................................................................................................

291.151
291.153
291.154
291.158

Esamas ir gresiantis bylinėjimasis..........................................................................

291.159

77

Skyriaus struktūra
291.1

291.2

291.3

Šiame skyriuje apibrėžiami nepriklausomumo reikalavimai užtikrinimo užduotims,
kurios nėra audito ar peržiūros užduotys. Audito ir peržiūros užduotims taikomi
nepriklausomumo reikalavimai nagrinėjami 290 skyriuje. Jeigu užtikrinimo
klientas yra tuo pat metu ir audito, ir peržiūros klientas, 290 skyriuje apibrėžti
reikalavimai taip pat taikomi įmonei, tinklo įmonėms ir audito ar peržiūros grupės
nariams. Tam tikromis aplinkybėmis, susijusiomis su užtikrinimo užduotimis, kurių
užtikrinimo išvadoje nurodytas naudojimo ir platinimo ribojimas, ir jeigu
tenkinamos tam tikros nustatytos sąlygos, šiame skyriuje nurodyti
nepriklausomumo reikalavimai gali būti pakeisti taip, kaip nurodyta 291.21 –
291.27 dalyse.
Užtikrinimo užduotys yra skirtos padidinti numatomų vartotojų pasitikėjimą
tikrinamo dalyko vertinimo ir matavimo, remiantis atitinkamais kriterijais,
rezultatais. Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos paskelbtoje
Tarptautinėje užtikrinimo užduočių sistemoje (Užtikrinimo sistema) aprašytos
užtikrinimo užduoties sudedamosios dalys ir tikslai, ir apibrėžtos užduotys,
kurioms taikomi Tarptautiniai užtikrinimo užduočių standartai (TUUS).
Užtikrinimo užduoties sudedamųjų dalių ir tikslų aprašymą galite rasti Užtikrinimo
sistemoje.
Būtina užtikrinti nepriklausomumą nuo užtikrinimo kliento, išlaikant pamatinį
objektyvumo principą. Viešojo intereso vardan ir, kaip reikalaujama pagal šį
Kodeksą, užtikrinimo užduotis atliekantys užtikrinimo grupės nariai ir užtikrinimo
paslaugas teikiančios įmonės turi būti nepriklausomos nuo užtikrinimo klientų, ir
turi būti įvertintos visos grėsmės, kurios, kaip įmonė turi pagrindo manyti gali kilti
dėl tinklo įmonės interesų ir santykių. Be to, jeigu užtikrinimo grupė žino arba turi
pagrindo manyti, kad su užtikrinimo klientu susijusios bendrovės turimi santykiai
ar aplinkybės yra reikšmingos vertinant įmonės nepriklausomumą nuo kliento,
nustatydama ir vertindama nepriklausomumui kylančias grėsmes užtikrinimo grupė
turi atsižvelgti ir į tokią susijusią bendrovę.

Pagrindinės nepriklausomumo nuostatos
291.4
291.5

Šio skyriaus tikslas yra padėti įmonėms ir užtikrinimo grupių nariams taikyti toliau
aprašytas pagrindines nuostatas siekiant nepriklausomumo ir jį išlaikant.
Nepriklausomumas suprantamas kaip:
a)

Nuomonės nepriklausomumas
Kai laikomasi nuostatų, kurios leidžia pareikšti nuomonę be pašalinės įtakos,
galinčios paveikti profesinį vertinimą. Toks požiūris leidžia asmeniui veikti
sąžiningai, išlikti objektyviam ir išlaikyti profesinį skeptiškumą.

b)

Veiksmų nepriklausomumas
Kai išvengiama tokių svarbių faktų ir aplinkybių, dėl kurių buvimo protinga ir
informuota trečioji šalis, susipažinusi su visa susijusia informacija ir
taikytomis apsaugos priemonėmis, galėtų padaryti pagrįstą išvadą, kad įmonė
arba užtikrinimo grupės narys nusižengė sąžiningumo, objektyvumo ir
profesinio skeptiškumo principams.

291.6

Buhalteriai profesionalai turi taikyti pagrindines nuostatas tam, kad:
a)

nustatytų nepriklausomumui kylančias grėsmes;

b)

įvertintų nustatytų grėsmių reikšmingumą; ir

c)

jeigu reikia, taikytų apsaugos priemones nustatytoms grėsmėms pašalinti ar
sumažinti iki priimtino lygio.
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Kai buhalteris profesionalas nustato, kad tinkamų apsaugos priemonių nėra arba jos
negali būti taikomos grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio, buhalteris
profesionalas turi pašalinti grėsmes keliančias aplinkybes, nutraukti grėsmes
keliančius santykius arba atsisakyti atlikti ar nutraukti užtikrinimo užduoties
vykdymą.
Taikydamas šias nuostatas buhalteris profesionalas turi vadovautis savo profesiniu
sprendimu.
291.7 Daugelis įvairių aplinkybių arba jų deriniai gali būti svarbūs vertinant
nepriklausomumui kylančias grėsmes. Neįmanoma apibūdinti kiekvienos situacijos,
kurioje kyla grėsmių nepriklausomumui, ir nustatyti atitinkamus grėsmes
mažinančius veiksmus. Todėl šis Kodeksas nustato pagrindines nuostatas, kuriomis iš
įmonių ir užtikrinimo grupių narių reikalaujama identifikuoti ir įvertinti
nepriklausomumui kylančias grėsmes, ir imtis priemonių jas mažinti. Pagrindinės
nuostatos padeda praktikuojantiems buhalteriams profesionalams laikytis šiame
Kodekse apibrėžtų etikos reikalavimų. Jos apima daug įvairių nepriklausomumui
grėsmes keliančių aplinkybių ir gali sulaikyti buhalterį profesionalą nuo sprendimo,
kad atitinkama situacija yra leidžiama, jei ji nėra aiškiai uždrausta.
291.100 ir tolesnės dalys aprašo, kaip turi būti taikomos pagrindinės
nepriklausomumo nuostatos. Šiose dalyse nėra aprašytos visos aplinkybės ar
santykiai, kurie kelia ar gali kelti grėsmes nepriklausomumui.
291.9 Spręsdama, ar sutikti atlikti užduotį arba tęsti jos vykdymą ir, ar tam tikras asmuo
gali būti užtikrinimo grupės narys, įmonė turi identifikuoti ir įvertinti
nepriklausomumui kylančias grėsmes. Jei grėsmės nėra priimtino lygio, spęsdama, ar
sutikti atlikti užduotį arba, ar įtraukti tam tikrą asmenį į užtikrinimo grupę, įmonė turi
nustatyti, ar yra apsaugos priemonių, kurios galėtų tas grėsmes pašalinti ar sumažinti
iki priimtino lygio. Spręsdama, ar tęsti užduoties vykdymą, įmonė turi nustatyti, ar
esančios apsaugos priemonės yra pakankamai efektyvios grėsmėms pašalinti arba
sumažinti iki priimtino lygio, ar reikia taikyti kitas apsaugos priemones, ar iš viso
nutraukti užduoties vykdymą. Jeigu užduoties vykdymo metu įmonę pasiekia nauja
informacija apie nepriklausomumui kylančią grėsmę, įmonė turi įvertinti tokios
grėsmės reikšmingumą remdamasi pagrindinėmis nuostatomis.
291.10 Šiame skyriuje daromos nuorodos į nepriklausomumui keliančių grėsmių
reikšmingumą. Vertinant grėsmės reikšmingumą, reikia atsižvelgti tiek į kokybinius,
tiek į kiekybinius veiksnius.
291.11 Daugeliu atvejų šiame skyriuje nėra apibūdinta atskirų asmenų atsakomybė pačioje
įmonėje už veiksmus susijusius su nepriklausomumu, kadangi asmeninė atsakomybė
gali skirtis priklausomai nuo įmonės dydžio, struktūros ir organizacijos. Tarptautiniai
kokybės kontrolės standartai (TKKS) reikalauja, kad įmonė sukurtų sistemą ir
nustatytų procedūras, užtikrinančias, kad atitinkamas nepriklausomumo lygis būtų
palaikomas, kaip nurodyta atitinkamuose etikos reikalavimuose.
291.8

Užtikrinimo užduotys
291.12 Kaip toliau yra paaiškinta Užtikrinimo sistemoje, atlikdamas užtikrinimo užduotį
praktikuojantis buhalteris profesionalas pateikia išvadą, skirtą padidinti numatomų
vartotojų (išskyrus atsakingąją šalį) pasitikėjimą tikrinamo dalyko vertinimo ir
matavimo remiantis atitinkamais kriterijais rezultatais.
291.13 Tikrinamo dalyko vertinimas ir matavimas yra informacija, gaunama taikant
tokiam dalykui atitinkamus kriterijus. Sąvoka „tikrinamo dalyko informacija“ yra
naudojama išreikšti dalyko vertinimo ir matavimo rezultatą. Pavyzdžiui, kaip
teigiama Sistemoje, tvirtinimas dėl vidaus kontrolių sistemos veiksmingumo
(tikrinamo dalyko informacija) pateikiamas vidaus kontrolei, procesui (tikrinamam
dalykui) taikant vidaus kontrolės veiksmingumo vertinimo sistemą, tokią kaip
COSO1 arba CoCo2 (kriterijus).
1

„Vidaus kontrolė — Integruota sistema“. Tredvėjaus komisijos rėmimo organizacijų komitetas.
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291.14 Užtikrinimo užduotys gali būti tvirtinimu pagrįstos užduotys arba tiesioginės
atskaitomybės užduotys. Abiem atvejais jos apima tris atskiras šalis: praktikuojantis
buhalteris profesionalas, atsakingoji šalis ir numatomi vartotojai.
291.15 Vykdant tvirtinimu pagrįstas užtikrinimo užduotis, tikrinamą dalyką vertina ir
matuoja atsakingoji šalis, o tikrinamo dalyko informacija pateikiama kaip
atsakingosios šalies tvirtinimas, kuris yra pateikiamas numatytiems vartotojams.
291.16 Vykdant tiesioginės atskaitomybės užduotis, praktikuojantis buhalteris
profesionalas arba pats vertina ar matuoja tikrinamą dalyką, arba gauna iš
atsakingosios šalies patvirtinimą, kad tokia šalis atliko dalyko vertinimą ar matavimą,
kurio išvados nėra pateiktos numatytiems vartotojams. Numatytiems vartotojams
tikrinamo dalyko informacija pateikiama užtikrinimo išvadoje.

Tvirtinimu pagrįstos užtikrinimo užduotys
291.17 Vykdant tvirtinimu pagrįstas užtikrinimo užduotis, užtikrinimo grupės nariai ir
įmonė yra nepriklausomi nuo užtikrinimo kliento (šalies, atsakingos už tikrinamo
dalyko informaciją, kuri gali būti taip pat atsakinga už tikrinamą dalyką). Tokie
nepriklausomumo reikalavimai draudžia tam tikrus santykius tarp užtikrinimo
grupės narių ir a) direktorių ar vadovų, ir b) kliento įmonėje dirbančių asmenų,
galinčių daryti reikšmingą įtaką tikrinamo dalyko informacijai. Taip pat būtina
įvertinti, ar tam tikri santykiai su kliento įmonėje dirbančiais asmenimis, galinčiais
daryti reikšmingą įtaką užduoties dalykui, sukelia kokią nors grėsmę
nepriklausomumui. Vertinamas grėsmės, kurią įmonės nuomone gali kelti tinklo
įmonės3 interesai ir santykiai, reikšmingumas.
291.18 Atliekant daugumą tvirtinimu pagrįstų užtikrinimo užduočių, atsakingoji šalis yra
atsakinga tiek už tikrinamo dalyko informaciją, tiek ir už dalyką. Tačiau atliekant kai
kurias užduotis atsakingoji šalis gali nebūti atsakinga už dalyką. Pavyzdžiui, jeigu
praktikuojantis buhalteris profesionalas yra samdomas atlikti užtikrinimo užduotį dėl
išvados, kurią konsultantas aplinkosaugos klausimais yra parengęs apie įmonės
veiklą užtikrinant tvarumą, skirtą numatytiems vartotojams, konsultantas
aplinkosaugos klausimais yra už tikrinamo dalyko informaciją atsakingoji šalis, o už
patį tikrinamą dalyką (tvarumo praktiką) yra atsakinga pati įmonė.
291.19 Atliekant tvirtinimu pagrįstas užtikrinimo užduotis, kai atsakingoji šalis yra
atsakinga už tikrinamo dalyko informaciją, bet ne už tikrinamą dalyką, užtikrinimo
grupės nariai ir įmonė turi būti nepriklausoma nuo šalies, atsakingos už tikrinamo
dalyko informaciją (užtikrinimo kliento). Be to, vertinamos grėsmės, kurias įmonės
nuomone gali sukelti užtikrinimo grupės nario, įmonės, tinklo įmonės ir už tikrinamo
dalyko informaciją atsakingosios šalies interesai ir santykiai.

Tiesioginės atskaitomybės užtikrinimo užduotys
291.20 Atliekant tiesioginės atskaitomybės užtikrinimo užduotis užtikrinimo grupės nariai
ir įmonės darbuotojai privalo būti nepriklausomais nuo užtikrinimo kliento (už
dalyką atsakingosios šalies). Vertinama grėsmė, kurią įmonės nuomone gali kelti
tinklo įmonės interesai ir santykiai.

Riboto naudojimo ir platinimo išvados
291.21 Tam tikromis aplinkybėmis, kai teikiama riboto naudojimo ir platinimo užtikrinimo
išvada, ir jeigu tenkinamos šios dalies ir 291.22 dalies sąlygos, šioje dalyje aprašyti
nepriklausomumo reikalavimai gali būti iš dalies pakeisti. 291 skyriuje apibrėžtus
reikalavimus leidžiama keisti, jeigu numatomi auditoriaus išvados vartotojai a)
supranta išvados paskirtį, tikrinamo dalyko informaciją, ir išvadai taikomus
apribojimus, ir b) aiškiai sutinka, kad būtų taikomi iš dalies pakeisti
„Kontrolės vertinimo gairės —CoCo principai“ („Guidance on Assessing Control—The CoCo Principles"). Kontrolės valdybos kriterijai.
Kanados sertifikuotų apskaitininkų institutas.
2

3

290.13-290.14 dalyse pateiktos gairės dėl to, kas yra laikoma tinklo įmone.
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nepriklausomumo reikalavimai. Sužinoti apie išvados paskirtį, susipažinti su
tikrinamo dalyko informacija ir išvadai taikomais apribojimais numatomi vartotojai
gali tiesiogiai ar netiesiogiai per savo vartotojo vardu veikti įgaliotus atstovus
dalyvaudami apibrėžiant užduoties pobūdį ir apimtį. Toks vartotojų dalyvavimas
pagerina įmonės galimybes bendrauti su numatomais vartotojais nepriklausomumo
klausimais, įskaitant aplinkybes, kurios yra svarbios vertinant grėsmes
nepriklausomumui ir, nustatant taikytinas apsaugos priemones tokioms grėsmėms
pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio, ir susitarti su jais dėl numatomų taikyti
pakeistų nepriklausomumo reikalavimų.
291.22 Įmonė informuoja numatomus vartotojus (pavyzdžiui, užduoties sutartyje) apie
užtikrinimo užduočiai taikomus nepriklausomumo reikalavimus. Jeigu numatomi
vartotojai yra vartotojų klasė (pavyzdžiui, sindikuotos paskolos teikėjai), kurių
užduoties sąlygų apibrėžimo metu atskirai identifikuoti pavardėmis negalima, tokie
vartotojai yra vėliau informuojami apie atstovų susitarimu nustatytus
nepriklausomumo reikalavimus (pavyzdžiui, atstovui pateikus įmonės užduoties
sutartį visiems vartotojams).
291.23 Jeigu įmonė paskelbia užtikrinimo išvadą, kuriai to paties kliento atžvilgiu nėra
taikomi naudojimo ar platinimo apribojimai, 291.25-291.27 dalių nuostatos nekeičia
reikalavimo tokiai užtikrinimo užduočiai taikyti 291.1-290.159 dalių nuostatas. Jeigu
įmonės taip pat paskelbia auditoriaus išvadą, nesvarbu, ar joje yra ar nėra nuorodos
dėl riboto naudojimo ir platinimo tam pačiam klientui, tokiai audito užduočiai
taikomos 290 skyriaus nuostatos.
291.24 Pirmiau aprašytomis aplinkybėmis 291 skyriuje apibrėžtus reikalavimus galima
keisti kaip aprašyta 291.25-291.27 dalyse. Visais kitais atžvilgiai reikalaujama
laikytis 291 skyriaus nuostatų.
291.25 Jeigu vykdomos 291.21 ir 291.22 dalyse apibrėžtos sąlygos, atitinkamos 291.104291.134 dalių nuostatos taikomos visiems užduoties grupės nariams ir jų šeimos
nariams ir artimiems giminaičiams. Be to, būtina nustatyti, ar nesukelia grėsmės
nepriklausomumui interesai ir santykiai, susiklostę tarp užtikrinimo kliento ir
užtikrinimo grupės narių, kurie:
a)
teikia konsultacijas techniniais ar su profesine sritimi susijusiais klausimais,
taip pat dėl ūkinių operacijų ar įvykių; ir
užtikrina užduoties kokybės kontrolę, įskaitant atliekančius užduoties
kokybės kontrolės peržiūrą.
Remiantis 291.104-291.134 dalyse išdėstytomis nuostatomis vertinamos visos
grėsmės, kurios, kaip užduoties grupės nariai turi pagrindo manyti, gali kilti dėl
interesų ar santykių tarp užtikrinimo kliento ir kitų įmonės darbuotojų, kurie gali
daryti tiesioginę įtaką užtikrinimo užduoties baigčiai, ypač tų, kurie rekomenduoja
atlygį užtikrinimo užduoties partneriui, ar tiesiogiai jį prižiūri, vadovauja ar kitaip
kontroliuoja.
291.26 Netgi jeigu 291.21 ir 290.22 dalių sąlygos yra tenkinamos, jeigu įmonė turi
reikšmingų tiesioginių ar netiesioginių finansinių interesų užtikrinimo kliento
įmonėje, sukeliama savanaudiškų interesų grėsmė bus tokia reikšminga, kad jokia
apsaugos priemonė nesumažins grėsmės iki priimtino lygio. Atitinkamai, įmonė tokio
finansinio intereso turėti negali. Be to, įmonė privalo laikytis kitų šio skyriaus
291.113-291.159 dalyse pateiktų nuostatų.
b)

291.27 Vertinama grėsmė, kurią įmonės nuomone gali kelti tinklo įmonės interesai ir
santykiai.

Kelios atsakingosios šalys
291.28 Atliekant kai kurias užtikrinimo užduotis, nesvarbu, ar tvirtinimu pagrįstas, ar
tiesioginės atskaitomybės, gali būti kelios atsakingosios šalys. Nustatydama, ar šio
skyriaus nuostatas būtina taikyti visoms su tokiomis užduotimis susijusioms
atsakingosioms šalims, įmonė gali įvertinti, ar tarp įmonės, arba užtikrinimo grupės
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nario ir atitinkamos atsakingosios šalies susiklostę interesai ir santykiai galėtų
sukelti grėsmę nepriklausomumui, kuri nėra nereikšminga, ir kuri, atsižvelgiant į
tikrinamo dalyko informaciją, gali sukelti pasekmių. Tai vertinant atsižvelgiama į
tokius veiksnius:
•
tikrinamo dalyko informacijos (arba tikrinamo dalyko), už kurią konkreti
atsakingoji šalis yra atsakinga, reikšmingumas; ir
•

su užduotimi susijusio viešojo intereso mastas.

Jeigu įmonė nustato, kad tokio intereso ar santykių su atitinkama atsakingąja šalimi
sukuriama grėsmė būtų nereikšminga ir nesukeltų jokių pasekmių, visas šio
skyriaus nuostatas taikyti gali būti netikslinga.

Dokumentacija
291.29 Dokumentacija pateikia įrodymus apie profesionalių buhalterių padarytas išvadas
dėl nepriklausomumo reikalavimų laikymosi. Tai, kad tokie dokumentai nėra
sudaromi, dar nereiškia, kad įmonė atitinkamų klausimų nėra svarsčiusi, ar kad ji
nėra nepriklausoma.
Profesionalus buhalteris turi dokumentuoti išvadas dėl nepriklausomumo
reikalavimų laikymosi ir bet kokių susijusių tokias išvadas pagrindžiančių diskusijų
esminius aspektus. Todėl:
a) kai grėsmei sumažinti iki priimtino lygio būtina taikyti apsaugos priemones,
buhalteris profesionalas turi dokumentuoti grėsmės pobūdį ir taikomas ar jau
pritaikytas apsaugos priemones, kurios padėjo sumažinti grėsmę iki priimtino
lygio; ir
b) kai, norint nustatyti, ar būtina taikyti apsaugos priemones, reikėjo atlikti
išsamią grėsmės analizę ir buhalteris profesionalas nusprendė, jog apsaugos
priemonės nėra reikalingos, nes grėsmė jau buvo priimtino lygio, buhalteris
profesionalas turi dokumentuoti grėsmės pobūdį ir tai, kokiu pagrindu jis
priėmė šį sprendimą.

Užduoties laikotarpis
291.30 Nepriklausomumo nuo užtikrinimo kliento yra reikalaujama tiek užduoties metu,
tiek ir per laikotarpį, su kuriuo yra susijusi tikrinamo dalyko informacija. Užduoties
laikotarpis prasideda, kai užtikrinimo grupė pradeda teikti užtikrinimo paslaugas
pagal atitinkamą užtikrinimo užduotį. Užduoties laikotarpis pasibaigia, kai
pateikiama užtikrinimo išvada. Atliekant pakartotiną užduotį, užduotis pasibaigia
kuriai nors iš šalių pranešus, kad profesiniai santykiai pasibaigė, arba pateikus
užtikrinimo išvadą, priklausomai, kas įvyksta vėliau.
291.31 Jeigu įmonė tampa užtikrinimo klientu per laikotarpį, su kuriuo yra susijusi
tikrinamo dalyko informacija, apie kurią įmonė teikia išvadą, ar jam pasibaigus,
įmonė turi įvertinti, ar kokia nors grėsmė nepriklausomumui gali iškilti dėl:
a) finansinių ar verslo santykių su užtikrinimo klientu, atsiradusių per laikotarpį,
susijusį su tikrinamo dalyko informacija, ar jam pasibaigus, bet dar prieš
įmonei pareiškiant sutikimą atlikti užtikrinimo užduotį; arba
b)

ankstesnių užtikrinimo klientui teiktų paslaugų.

291.32 Jei užtikrinimo klientui buvo teikiama kita nei užtikrinimo paslauga per su
tikrinamo dalyko informacija susijusį laikotarpį arba jam pasibaigus, bet
užtikrinimo grupei dar nepradėjus teikti užtikrinimo paslaugų, ir tokia paslauga
nebus teikiama užtikrinimo užduoties atlikimo laikotarpiu, įmonė turi įvertinti
tokios paslaugos keliamas grėsmes nepriklausomumui. Jei grėsmė nėra priimtino
lygio, sutikti atlikti užtikrinimo užduotį galima tik tuo atveju, jei yra taikomos
atitinkamos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:

82

•

kitas nei užtikrinimo paslaugas teikę darbuotojai į užtikrinimo grupę
neįtraukiami;
•
paskiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti užtikrinimo, ar kitas nei
užtikrinimo paslaugų rezultatus; arba
•
samdoma kita įmonė įvertinti kitų nei užtikrinimo paslaugų rezultatus, arba
kita įmonė įgaliojama pakartotinai atlikti kitą nei užtikrinimo užduotį, kad jai
būtų galima perduoti atsakomybę už paslaugas.
Tačiau, jeigu kita nei užtikrinimo paslauga nebuvo baigta teikti, ir baigti tokią
paslaugą teikti ar nutraukti jos teikimą prieš pradedant teikti profesionalias
paslaugas pagal užtikinimo užduotį būtų netikslinga, įmonė sutinka atlikti
užtikrinimo užduotį tik įsitikinusi, kad:
a) kita nei užtikrinimo paslauga neužilgo bus baigta teikti; arba
b) klientas jau yra susitaręs dėl paslaugos vykdymo perdavimo kitam paslaugos
teikėjui artimiausiu metu.
Jeigu reikia, paslaugos teikimo laikotarpiu taikomos apsaugos priemonės. Be to,
klausimas aptariamas su už valdymą atsakingais asmenimis.

Kiti klausimai
291.33 Gali būti atvejų, kai šio skyriaus reikalavimai pažeidžiami netyčia. Dažniausiai,
netyčia pažeidus šio skyriaus reikalavimus, toks pažeidimas nelaikomas keliančiu
grėsmę nepriklausomumui, jeigu tik įmonė yra įdiegus atitinkamą kokybės
kontrolės sistemą ir procedūras, atitinkančias reikalaujamas pagal TKKS
nepriklausomumui užtikrinti, ir, jeigu tokius pažeidimus nustačius, jie yra skubiai
pašalinami, ir taikomos visos būtinos apsaugos priemonės grėsmėms pašalinti ar
sumažinti jas iki priimtino lygio. Įmonė turi nuspręsti, ar situaciją būtina aptarti su
asmenimis, atsakingais už valdymą.

291.34-291.99 dalys yra sąmoningai paliktos tuščios.
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Pagrindinių nepriklausomumo nuostatų taikymas
291.100 291.104-290.159 dalyse aptariamos konkrečios aplinkybės arba santykiai, dėl kurių
kyla ar gali kilti grėsmių nepriklausomumui. Šiose dalyse aptariamos galimos
grėsmės ir įvairios apsaugos priemonės, kuriomis tokios grėsmės galėtų būti
pašalintos ar sumažintos iki priimtino lygio, taip pat nurodomos tam tikros
situacijos, kuriomis jokios apsaugos priemonės negalėtų sumažinti grėsmių iki
priimtino lygio. Šiose dalyse nėra aprašytos visos aplinkybės ar santykiai, kurie
kelia ar gali kelti grėsmes nepriklausomumui. Įmonė ir užtikrinimo grupės nariai
turi įvertinti panašių, bet skirtingų aplinkybių ir santykių reikšmę ir nuspręsti, ar
apsaugos priemonės, įskaitant ir nurodytas 200.11-200.14 pastraipose, esant
reikalui gali būti taikomos šalinant nepriklausomumui kylančias grėsmes ar
sumažinant jas iki priimtino lygio.
291.101 Šiose dalyse yra paaiškinta, kaip pagrindinės nepriklausomumo nuostatos yra
taikomos užtikrinimo užduotims ir skaitomos kartu su 291.28 dalimi, kurioje
paaiškinama, kad atliekant daugumą užtikrinimo užduočių yra tik viena atsakinga
šalis, ir ta atsakinga šalis yra užtikrinimo klientas. Tačiau kai kuriose užtikrinimo
užduotyse yra dvi ar daugiau atsakingųjų šalių. Tokiais atvejais, vertinamos
grėsmės, kurias įmonės nuomone gali sukelti užtikrinimo grupės nario, įmonės,
tinklo įmonės ir už tikrinamo dalyko informaciją atsakingosios šalies interesai ir
santykiai. Teikiant riboto naudojimo ir platinimo užtikrinimo išvadas, šios dalys
turi būti skaitomos kartu su 291.21-291.27 dalimis.
291.102 Aiškinime Nr. 2005-01 pateikiamos papildomos gairės dėl šiame skyriuje apibrėžtų
nepriklausomumo reikalavimų užtikrinimo užduotims.
291.103 291.104-290.120 dalyse yra nuorodos į finansinių interesų, paskolos ar garantijos
reikšmingumą, arba verslo santykių svarbą. Norint nustatyti, ar toks interesas
konkrečiam asmeniui yra reikšmingas, galima atsižvelgti į bendrą grynąją tokio
asmens ir jo šeimos narių turto vertę.

Finansiniai interesai
291.104 Finansiniai interesai užtikrinimo kliento įmonėje gali kelti savanaudiškų interesų
grėsmę. Bet kokios grėsmės buvimas ir reikšmingumas priklauso nuo:
a) finansinių interesų turinčio asmens pareigų;
b) to, ar finansiniai interesai yra tiesioginiai, ar netiesioginiai; ir
c) finansinių interesų reikšmingumo.
291.105 Finansiniai interesai gali būti realizuojami per tarpininką (pavyzdžiui, per
kolektyvinio investavimo subjektą, turto valdymo ar investicinius fondus).
Sprendimas, ar tokie finansiniai interesai yra tiesioginiai ar netiesioginiai priklauso
nuo tikrojo savininko galimybės kontroliuoti investavimo subjektą ir daryti įtaką jo
investiciniams sprendimams. Jeigu investavimo subjektas yra taip kontroliuojamas,
ir jo investiciniams sprendimams daroma įtaka, pagal šį Kodeksą toks finansinis
interesas yra tiesioginis. Ir priešingai, jei tikrasis finansinio intereso turėtojas neturi
investavimo subjekto kontrolės arba galimybės daryti įtaką šio subjekto
investiciniams sprendimams, pagal šį Kodeksą toks finansinis interesas yra
netiesioginis.
291.106 Jei užtikrinimo grupės narys, jo šeimos narys arba įmonė turi tiesioginių finansinių
interesų arba reikšmingų netiesioginių finansinių interesų užtikrinimo kliento
įmonėje, kilusi savanaudiškų interesų grėsmė būtų tokia reikšminga, jog jokios
apsaugos priemonės negalėtų sumažinti jos iki priimtino lygio. Todėl nei vienas iš
toliau minimų asmenų neturi turėti jokių tiesioginių ar reikšmingų netiesioginių
interesų užtikrinimo kliento įmonėje: užtikrinimo grupės narys, jo šeimos narys;
arba įmonė.
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291.107 Jeigu užtikrinimo grupės narys turi artimą giminaitį, kuris užtikrinimo grupės nario
žiniomis turi tiesioginių ar reikšmingų netiesioginių finansinių interesų užtikrinimo
kliento įmonėje, kyla savanaudiškų interesų grėsmė. Grėsmių reikšmingumas
priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•
santykių tarp užtikrinimo grupės nario ir artimo jo giminaičio pobūdis; ir
•
finansinių interesų reikšmingumas artimam giminaičiui.
Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos atitinkamos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
artimas giminaitis atsisako, kai tik įmanoma, visų finansinių interesų arba
pakankamos netiesiogiai turimos dalies, kad likusi dalis būtų nereikšminga;
•
paskiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti užtikrinimo grupės nario
atliktą darbą; arba
•
atitinkamas asmuo pašalinamas iš užtikrinimo grupės.
291.108 Jei užtikrinimo grupės narys, jo šeimos narys arba įmonė turi tiesioginių arba
reikšmingų netiesioginių finansinių interesų įmonėje, kuri turi užtikrinimo kliento
kontrolę, ir klientas yra reikšmingas tai įmonei, kilusi savanaudiškų interesų grėsmė
būtų tokia reikšminga, jog jokios apsaugos priemonės negalėtų sumažinti jos iki
priimtino lygio. Todėl nei vienas iš toliau nurodytų asmenų neturi turėti tokių
finansinių interesų: užtikrinimo grupės narys; jo šeimos narys; ir įmonė.
291.109 Įmonės, užtikrinimo grupės nario ar jo šeimos nario turimas tiesioginis finansinis
interesas užtikrinimo kliento įmonėje, arba turimas reikšmingas netiesioginis
finansinis interesas užtikrinimo kliento įmonėje veikiant jos patikėtiniu kelia
savanaudiškų interesų grėsmę. Tokių finansinių interesų turėti negalima, nebent:
a) nei patikėtinis, nei patikėtinio šeimos narys, nei įmonė nėra tikrieji fondo
veiklos naudos gavėjai;
b) fondui priklausanti užtikrinimo kliento įmonės dalis nėra reikšminga fondui;
c) fondas negali turėti reikšmingos įtakos užtikrinimo klientui; ir
patikėtinis, patikėtinio šeimos narys arba įmonė negali reikšmingai įtakoti
jokių investicinių sprendimų, susijusių su finansiniu interesu užtikrinimo
kliento įmonėje.
291.110 Užtikrinimo grupės nariai turi nustatyti, ar savanaudiškų interesų grėsmė kilo dėl
kitų asmenų finansinių interesų užtikrinimo kliento įmonėje, įskaitant ir:
•
įmonės partnerius ir profesionalius darbuotojus, kitus nei nurodyta pirmiau,
arba jų šeimos narius; ir
•
asmenis, palaikančius glaudžius asmeninius ryšius su užtikrinimo grupės
nariu.
Tai, ar šie interesai kelia savanaudiškų interesų grėsmę priklausys nuo tokių kaip
šie veiksnių:
•
įmonės organizacinės, valdymo ir atskaitomybės struktūros; ir
•
asmens ir užtikrinimo grupės nario santykių pobūdžio.
d)

Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
užtikrinimo grupės nario, turinčio asmeninių santykių, pašalinimas iš
užtikrinimo grupės;
•
draudimas užtikrinimo grupės nariui priimti kokius nors reikšmingus su
užtikrinimo užduotimi susijusius sprendimus; arba
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•

skiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti užtikrinimo grupės nario atliktą
darbą.

291.111 Jei įmonė, užtikrinimo grupės narys, arba asmens šeimos narys įgyja tiesioginių ar
reikšmingų netiesioginių interesų užtikrinimo kliento įmonėje, pavyzdžiui, gavęs
palikimą, dovaną ar dėl susijungimo, ir tokių interesų turėti pagal šio skyriaus
nuostatas yra draudžiama, tada:
a) jei tokių interesų įgyja įmonė, ji turi nedelsdama atsisakyti visų finansinių
interesų, arba atsisakyti pakankamai reikšmingos netiesioginių finansinių
interesų dalies, kad likusioji dalis būtų nereikšminga;
b) jei tokių interesų įgyja užtikrinimo grupės narys ar tokio asmens šeimos
narys, jis turi nedelsdamas atsisakyti visų finansinių interesų, arba atsisakyti
pakankamai reikšmingos netiesioginių finansinių interesų dalies, kad likusioji
dalis būtų nereikšminga.
291.112 Netyčia pažeidus šio skyriaus reikalavimus, susijusius su finansiniais interesais
užtikrinimo kliento įmonėje, toks pažeidimas nelaikomas keliančiu grėsmę
nepriklausomumui, jei:
a)

b)

įmonė yra nustačiusi politiką ir procedūras, pagal kurias įmonė turi būti
nedelsiant informuojama apie bet kokį reikalavimų pažeidimo atvejį, įsigijus,
paveldėjus ar kitaip įgijus finansinių interesų užtikrinimo kliento įmonėje;
291.111 dalies a-b punktuose nurodyti veiksmai yra vykdomi kaip tinkama; ir

prireikus, įmonė taiko kitas apsaugos priemones bet kokioms likusioms
grėsmėms sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių
pavyzdžiai:
•
paskiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti užtikrinimo grupės nario
atliktą darbą; arba
•
atitinkamam asmeniui neleidžiama priimti jokių reikšmingų su
užtikrinimo užduotimi susijusių sprendimų.
Įmonė turi nuspręsti, ar situaciją būtina aptarti su asmenimis, atsakingais už
valdymą.
c)

Paskolos ir garantijos
291.113 Jei užtikrinimo grupės nariui, jo šeimos nariui arba įmonei paskolą arba paskolos
garantiją suteikia užtikrinimo klientas, kuris yra bankas ar panaši institucija, gali
kilti grėsmė nepriklausomumui. Jei paskola ar garantija suteikta nesilaikant įprastų
skolinimo procedūrų, sąlygų ir reikalavimų, sukelta savanaudiškų interesų grėsmė
būtų tokia reikšminga, jog jokios apsaugos priemonės negalėtų sumažinti grėsmės
iki priimtino lygio. Todėl nei užtikrinimo grupės narys, nei jo šeimos narys, nei
įmonė neturi sutikti priimti tokios paskolos ar garantijos.
291.114 Jei užtikrinimo kliento, kuris yra bankas ar panaši institucija, paskola įmonei yra
suteikta laikantis įprastų skolinimo procedūrų, sąlygų ir reikalavimų, ir ši paskola
yra reikšminga užtikrinimo klientui arba paskolą gaunančiai įmonei, gali būti
pritaikytos tokios apsaugos priemonės, kurios sumažintų savanaudiškų interesų
grėsmę iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių pavyzdys yra buhalterio
profesionalo iš tinklo įmonės, kuris nėra susijęs su užtikrinimo užduotimi, nei
gavęs paskolos, paskyrimas darbo peržiūrėjimui.
291.115 Užtikrinimo kliento, kuris yra bankas ar panaši institucija, suteikta paskola arba
paskolos garantija užtikrinimo grupės nariui ar jo šeimos nariui grėsmės
nepriklausomumui nekelia, jei paskola ar garantija yra suteikta laikantis įprastų
skolinimo procedūrų, sąlygų ir reikalavimų. Tokių paskolų pavyzdžiai būtų
hipotekinės paskolos, einamosios sąskaitos viršijimas, paskolos automobiliams
pirkti ir kredito kortelių operacijos.
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291.116 Jei užtikrinimo klientas, kuris nėra bankas ar panaši institucija, suteikia paskolą ar
laiduoja už įmonės, užtikrinimo grupės nario ar jo šeimos nario paskolas, sukelta
savanaudiškų interesų grėsmė bus tokia reikšminga, jog jokios apsaugos priemonės
nesumažins grėsmės iki priimtino lygio, nebent paskola ar laidavimas būtų
nereikšmingas tiek įmonei, užtikrinimo grupės nariui ar jo šeimos nariui, tiek
užtikrinimo klientui.
291.117 Panašiai, jeigu įmonė, užtikrinimo grupės narys ar jo šeimos narys suteikia paskolą
ar laiduoja už užtikrinimo kliento, kuris nėra bankas ar panaši institucija,
skolinimąsi, tada sukelta savanaudiškų interesų grėsmė būtų tokia reikšminga, jog
jokios apsaugos priemonės negalėtų sumažinti grėsmės iki priimtino lygio, nebent
paskola ar laidavimas būtų nereikšmingas tiek įmonei, užtikrinimo grupės nariui ar
jo šeimos nariui, tiek užtikrinimo klientui.
291.118 Jei įmonė, užtikrinimo grupės narys ar jo šeimos narys turi indėlių arba vertybinių
popierių sąskaitų užtikrinimo kliento įmonėje, kuri yra bankas, maklerio įmonė ar
panaši institucija, grėsmė nepriklausomumui nekyla, jei indėliai ar sąskaita yra
tvarkomi laikantis įprastų komercinių sąlygų.

Verslo santykiai
291.119 Artimi verslo santykiai tarp įmonės, užtikrinimo grupės nario ar jo šeimos nario ir
užtikrinimo kliento ar jo vadovybės kyla dėl komercinių santykių arba bendrų
finansinių interesų ir gali sukelti savanaudiškų interesų ar įbauginimo grėsmes.
Tokių santykių pavyzdžiai:
•
finansinių interesų turėjimas bendroje įmonėje kartu su klientu (įmone) arba
pagrindiniu jo savininku, direktoriumi, vadovu ar kitu asmeniu, einančiu
vadovaujančias pareigas tokio kliento įmonėje;
•
susitarimai sujungti vieną ar daugiau įmonės paslaugų ar produktų su kliento
paslaugomis ar produktais ir nuorodos į abi šalis reklamuojant šių paslaugų ar
produktų paketą;
•
platinimo ar rinkodaros susitarimai, pagal kuriuos įmonė platina ar
pardavinėja kliento produktus ar paslaugas arba klientas platina ar
pardavinėja įmonės produktus ar paslaugas.
Dėl šių verslo santykių kilusi grėsmė bus tokia reikšminga, jog jokios apsaugos
priemonės nesumažins jos iki priimtino lygio, nebent finansiniai interesai yra
nereikšmingi, o verslo santykiai nereikšmingi nei įmonei, nei klientui (įmonei) ar jo
vadovybei. Todėl, išskyrus tokius atvejus, kai finansiniai interesai ir verslo
santykiai yra nereikšmingi, verslo santykiai tarp šių šalių neturėtų būti užmezgami
arba būti apriboti iki nereikšmingo lygmens, arba turi būti nutraukti.
Jei užtikrinimo grupės narys turi tokių santykių, jis turi būti pašalintas iš
užtikrinimo grupės, nebent turimi finansiniai interesai ir santykiai jam yra
nereikšmingi.
Jei užtikrinimo grupės nario šeimos narys turi verslo santykių su užtikrinimo
klientu (įmone) ar jo vadovybe, bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti
įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar
sumažinti iki priimtino lygio.
291.120 Įmonei, užtikrinimo grupės nariui ar jo šeimos nariui perkant prekes ir paslaugas iš
užtikrinimo kliento, grėsmė nepriklausomumui paprastai nekyla, jeigu sandoris yra
vykdomas įprastinėmis verslo sąlygomis ir tarp nesusijusių šalių. Tačiau tokie
sandoriai gali būti tokio pobūdžio ar dydžio, kad gali sukelti savanaudiškų interesų
grėsmę. Bet kurios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia,
taikomos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
sandorio atsisakoma arba sumažinamas jo dydis, arba
•
atitinkamas asmuo pašalinamas iš užtikrinimo grupės.
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Giminystės ir asmeniniai santykiai
291.121 Užtikrinimo grupės nario giminystės ir asmeniniai ryšiai su užtikrinimo kliento
direktoriumi, vadovu ar tam tikrais darbuotojais (priklausomai nuo jų pareigų), gali
sukelti savanaudiškų interesų, familiarumo ar įbauginimo grėsmes. Bet kokių
grėsmių buvimas ir reikšmingumas priklausys nuo keleto veiksnių, pavyzdžiui,
asmens pareigų užtikrinimo grupėje, šeimos nario ar kito asmens užimamų pareigų
kliento įmonėje, bei santykių artumo.
291.122 Jei užtikrinimo grupės nario šeimos narys yra:
a) užtikrinimo kliento direktorius ar vadovas; arba
b) darbuotojas, galintis daryti reikšmingą įtaką su užtikrinimo užduotimi
susijusiai tikrinamo dalyko informacijai,
arba galėjo daryti tokią įtaką bet kuriuo metu, kol buvo atliekama užduotis, ar
laikotarpiu, su kuriuo yra susijusi tikrinamo dalyko informacija, grėsmės
nepriklausomumui gali būti sumažintos iki priimtino lygio tik pašalinus tokį asmenį
iš užtikrinimo grupės. Šie santykiai yra tokie artimi, kad jokia kita apsaugos
priemonė sumažinti grėsmės iki priimtino lygio negalėtų. Atitinkamai, joks tokių
santykių turintis asmuo negali būti užtikrinimo grupės nariu.
291.123 Grėsmės nepriklausomumui kyla, kai užtikrinimo grupės nario šeimos narys yra
darbuotojas, galintis daryti reikšmingą įtaką užduoties dalykui. Grėsmės
reikšmingumas priklausys nuo tokių veiksnių, kaip šie:
•
šeimos nario užimamos pareigos; ir
•
profesionalo pareigos užtikrinimo grupėje.
Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos atitinkamos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
asmuo pašalinamas iš užtikrinimo grupės; arba
•
užtikrinimo grupės narių pareigos paskirstomos taip, kad tokiam profesionalui
netektų dirbti su dalykais, už kuriuos yra atsakingi jų šeimos nariai.
291.124 Grėsmės nepriklausomumui kyla, jei užtikrinimo grupės nario artimas giminaitis
yra:
•
užtikrinimo kliento direktorius ar vadovas; arba
•
darbuotojas, galintis daryti reikšmingą įtaką su užtikrinimo užduotimi
susijusiai tikrinamo dalyko informacijai.
Grėsmių reikšmingumas priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•
santykių tarp užtikrinimo grupės nario ir artimo jo giminaičio pobūdžio;
•
artimojo giminaičio pareigų kliento įmonėje; ir
•
specialisto pareigų užtikrinimo grupėje.
Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos atitinkamos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
•

atitinkamas asmuo pašalinamas iš užtikrinimo grupės; arba
užtikrinimo grupės narių pareigos paskirstomos taip, kad tokiam profesionalui
netektų dirbti su dalykais, už kuriuos yra atsakingi jų artimi giminaičiai.
291.125 Grėsmės nepriklausomumui kyla, kai užtikrinimo grupės narys palaiko artimus
santykius su asmeniu, kuris nėra šeimos narys ar artimas giminaitis, bet kuris yra
direktorius, vadovas ar darbuotojas, galintis daryti reikšmingą įtaką užtikrinimo
užduoties tikrinamo dalyko informacijai. Tokių santykių turintis užtikrinimo grupės
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narys turi vadovautis įmonės politika ir procedūromis. Grėsmių reikšmingumas
priklausys nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•
asmens ir užtikrinimo grupės nario santykių pobūdžio;
•
asmens užimamos pareigos kliento įmonėje;
•
specialisto pareigos užtikrinimo grupėje.
Grėsmių reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos apsaugos
priemonės grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos
priemonių pavyzdžiai:
•
atitinkamas specialistas pašalinamas iš užtikrinimo grupės; arba
•
užtikrinimo grupės narių pareigos paskirstomos taip, kad specialistui netektų
dirbti su dalykais, už kuriuos atsakingas artimų santykių su juo turintis
asmuo.
291.126 Savanaudiškų interesų, familiarumo ar įbauginimo grėsmės gali kilti dėl asmeninių
arba giminystės ryšių tarp a) įmonės partnerio arba darbuotojo, kuris nėra
užtikrinimo grupės narys, ir b) užtikrinimo kliento direktoriaus, vadovo ar
darbuotojo, galinčio daryti reikšmingą įtaką užtikrinimo tikrinamo dalyko
informacijai. Grėsmės buvimas ir jos reikšmingumas priklausys nuo veiksnių, tokių
kaip šie:
•
įmonės partnerio ar darbuotojo ir kliento direktoriaus, vadovo ar darbuotojo
santykių pobūdis;
•
įmonės partnerio ar darbuotojo bendravimas su užtikrinimo grupe;
•
partnerio ar darbuotojo užimamos pareigos įmonėje; ir
•
asmens užimamos pareigos kliento įmonėje.
Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
partnerių ar darbuotojų pareigos paskirstomos taip, kad sumažėtų jų galima
įtaka užtikrinimo užduočiai; arba
•

skiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti su grėsme susijusį atliktą
užtikrinimo darbą.
291.127 Netyčinis šios pastraipos reikalavimų, susijusių su giminystės ir asmeniniais
ryšiais, pažeidimas nėra laikomas keliančiu grėsmę nepriklausomumui, jeigu:
a) įmonė yra nustačiusi politiką ir procedūras, pagal kurias įmonė turi būti
nedelsiant informuojama apie bet kokį reikalavimų pažeidimo atvejį,
pasikeitus jų šeimos narių ir artimųjų giminaičių pareigoms arba kitiems
asmeniniams ryšiams, dėl kurių kyla grėsmių nepriklausomumui;
b) netyčinis pažeidimas yra susijęs su užtikrinimo grupės nario šeimos nario
tapimu užtikrinimo kliento direktoriumi ar vadovu, ar jo galimybe daryti
reikšmingą įtaką užtikrinimo užduoties tikrinamo dalyko informacijai, ir
atitinkamas specialistas yra pašalinamas iš užtikrinimo grupės; ir
c) prireikus, įmonė taiko kitas apsaugos priemones bet kokioms likusioms
grėsmėms sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių
pavyzdžiai:
•
paskiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti užtikrinimo grupės nario
atliktą darbą; arba
•
atitinkamas specialistas nušalinamas nuo bent kokių svarbių su
užduotimi susijusių priimamų sprendimų.
Įmonė turi nuspręsti, ar situaciją būtina aptarti su už valdymą atsakingais
asmenimis.
89

Darbo santykiai su užtikrinimo klientu
291.128 Familiarumo ar įbauginimo grėsmės gali kilti, jei užtikrinimo kliento direktorius,
vadovas ar darbuotojas, galintis daryti reikšmingą įtaką užtikrinimo užduoties
tikrinamo dalyko informacijai, yra buvęs užtikrinimo grupės nariu arba įmonės
partneriu.
291.129 Jeigu buvęs užtikrinimo grupės narys arba įmonės partneris pradeda eiti tokias
pareigas užtikrinimo kliento įmonėje, familiarumo ar įbauginimo grėsmių buvimas
ir reikšmingumas priklausys nuo tokių veiksnių kaip:
•

asmens pradedamos eiti pareigos kliento įmonėje;

•
•

bet kokios įsidarbinusio asmens sąsajos su užtikrinimo grupe;
laiko tarpas nuo tada, kai asmuo buvo įmonės partneris ar užtikrinimo grupės
narys; ir
buvusios įsidarbinusio asmens pareigos įmonėje arba užtikrinimo grupėje,
pavyzdžiui, ar asmuo buvo atsakingas už nuolatinius ryšius su kliento
vadovybe arba už valdymą atsakingais asmenimis.

•

Visais atvejais toks asmuo negali toliau dalyvauti įmonės versle ar jos profesinėje
veikloje.
Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
susitarimai, pagal kuriuos minėtasis asmuo neturi teisės gauti iš įmonės jokių
privilegijų ar išmokų, išskyrus tokius atvejus, kai mokėjimai atliekami pagal
iš anksto nustatytus susitarimus.
•
susitarimai, pagal kuriuos bet kokia tokiam asmeniui mokėtina suma įmonei
nėra reikšminga;
•

užtikrinimo užduoties plano keitimas;

•

užtikrinimo grupei priskiriami asmenys, kurie turi pakankamos darbo patirties
su kliento įmonėje įsidarbinusiu asmeniu; arba

•

skiriamas buhalteris profesionalas peržiūrėti užtikrinimo grupės nario atliktą
darbą.
291.130 Jei buvęs įmonės partneris anksčiau tapo įmonės partneriu, o ši įmonė vėliau tapo
įmonės užtikrinimo klientu, turi būti įvertinas bet kokios nepriklausomumui
keliančios grėsmės reikšmingumas, ir, jeigu reikia, pritaikytos apsaugos priemonės
grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
291.131 Savanaudiškų interesų grėsmė kyla, jei užtikrinimo grupės narys užtikrinimo
užduotį atlieka žinodamas, kad vienas iš užtikrinimo grupės narių ateityje įsidarbins
ar gali įsidarbinti kliento įmonėje. Įmonės politika ir procedūros turi reikalauti
užtikrinimo grupės narių, kad jie perspėtų įmonę apie jų su klientu vykstančias
derybas dėl įdarbinimo. Gavus tokį perspėjimą, grėsmės reikšmingumas turi būti
įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar
sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•

atitinkamas asmuo pašalinamas iš užtikrinimo grupės; arba

•

peržiūrimi visi svarbūs sprendimai, kuriuos dirbdamas užtikrinimo grupėje
padarė šis asmuo.

Neseniai buvę užtikrinimo klientų darbuotojai
291.132 Savanaudiškų interesų, savikontrolės ar familiarumo grėsmės gali kilti, jei neseniai
užtikrinimo grupės narys buvo užtikrinimo kliento vadovas, direktorius ar
darbuotojas. Tai būtų tuo atveju, kai, pavyzdžiui, užtikrinimo grupės narys
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skiriamas įvertinti atskirus tikrinamo dalyko informacijos elementus, kuriuos jis
rengė dirbdamas kliento įmonėje.
291.133 Jeigu užtikrinimo išvados apimamu laikotarpiu užtikrinimo grupės narys buvo
užtikrinimo kliento vadovas, direktorius ar darbuotojas, galėjęs daryti reikšmingą
įtaką užtikrinimo užduoties tikrinamo dalyko informacijai, kilusi grėsmė yra tokia
reikšminga, kad jokia apsaugos priemonė negalėtų sumažinti jos iki priimtino lygio
Todėl tokie asmenys negali būti skiriami užtikrinimo grupės nariais.
291.134 Savanaudiškų interesų, savikontrolės ar familiarumo grėsmės gali kilti jeigu prieš
užtikrinimo išvados apimamą laikotarpį užtikrinimo grupės narys buvo užtikrinimo
kliento vadovu, direktoriumi ar darbuotoju, galėjusiu daryti reikšmingą įtaką
užtikrinimo užduoties tikrinamo dalyko informacijai. Pavyzdžiui, tokios grėsmės
kyla, jei dabartinės užtikrinimo užduoties metu reikia įvertinti asmens, prieš tai
dirbusio kliento įmonėje, priimtą sprendimą ar atliktą darbą. Grėsmių buvimas ir
reikšmingumas priklauso nuo veiksnių, tokių kaip šie:
•
šio asmens pareigų kliento įmonėje;
•
laiko nuo tada, kai šis asmuo nebedirba kliento įmonėje; ir
•

specialisto pareigų užtikrinimo grupėje.

Bet kokios grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdys yra užtikrinimo grupės nario atlikto darbo peržiūra.

Darbas direktoriumi ar vadovu užtikrinimo kliento įmonėje
291.135 Jei įmonės partneris arba darbuotojas yra užtikrinimo kliento vadovas arba
direktorius, kilusios savikontrolės arba savanaudiškų interesų grėsmės yra tokios
reikšmingos, kad jokios apsaugos priemonės negalėtų jų sumažinti iki priimtino
lygio. Todėl joks partneris ar darbuotojas neturi eiti direktoriaus ar vadovo pareigų
užtikrinimo kliento įmonėje.
291.136 Bendrovės sekretoriaus pareigos įvairiose jurisdikcijose yra skirtingos. Pareigos
gali apimti administracines funkcijas, pavyzdžiui, personalo valdymą, bendrovės
dokumentų ir žurnalų tvarkymą ir įvairias kitas pareigas, tokias kaip užtikrinimas,
kad bendrovė laikytųsi teisės aktų arba konsultavimas įmonės valdymo klausimais.
Dažniausiai tokias pareigas einantis asmuo laikomas glaudžiai susijusiu su įmone.
291.137 Jei įmonės partneris arba darbuotojas yra užtikrinimo kliento įmonės sekretorius,
kilusios savikontrolės ir tarpininkavimo grėsmės paprastai yra tokios reikšmingos,
kad jokios apsaugos priemonės negalėtų jų sumažinti iki priimtino lygio. Nepaisant
291.135 dalies, jei šalies įstatymai, profesinės taisyklės ar nusistovėjusi tvarka
užsiimti tokia praktika leidžia ir visus svarbius sprendimus priima kliento
vadovybė, tarnybinės pareigos ir veikla turi apsiriboti įprastomis ir administracinio
pobūdžio funkcijomis, pavyzdžiui, protokolų ruošimu ir teisės aktais nustatytų
ataskaitų rengimu. Tokiomis aplinkybėms, bet kokių grėsmių reikšmingumas turi
būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar
sumažinti iki priimtino lygio.
291.138 Teikiant įprastas administracines paslaugas ar konsultacijas, susijusias su kliento
valdymo ir administraciniais klausimais, grėsmių nepriklausomumui paprastai
nekyla, jeigu visus svarbius sprendimus priima kliento vadovybė.

Ilgalaikiai vyresniojo personalo santykiai su užtikrinimo klientu
291.139 Jei tas pats įmonės vyresnysis personalas užtikrinimo užduotį vykdo ilgą laiką, gali
kilti familiarumo ar savanaudiškų interesų grėsmė. Grėsmės reikšmingumas
priklausys nuo tokių veiksnių, kaip šie:
•
kiek ilgai asmuo buvo užtikrinimo grupės nariu;
•
asmens pareigos užtikrinimo grupėje;
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•
•

įmonės struktūra;
užtikrinimo užduoties pobūdis;

•

ar keitėsi kliento vadovybės sudėtis; ir

•
ar keitėsi tikrinamo dalyko informacijos pobūdis ir sudėtingumas.
Grėsmių reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos apsaugos
priemonės grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos
priemonių pavyzdžiai:
•

užtikrinimo grupės vyresniojo personalo rotacinis keitimas;

•

paskiriamas buhalteris profesionalas, kuris nebuvo užtikrinimo grupės narys,
patikrinti vyresniojo personalo atliktą darbą; arba
atliekamos reguliarios nepriklausomos vidaus ar išorės užduoties kokybės
peržiūros.

•

Kitų nei užtikrinimo paslaugų teikimas užtikrinimo klientams
291.140 Tradiciškai įmonės, atsižvelgdamos į savo įgūdžius ir patirtį, savo užtikrinimo
klientams teikia įvairias kitas nei užtikrinimo paslaugas. Tačiau kitų nei
užtikrinimo paslaugų teikimas gali kelti grėsmes įmonės ar užtikrinimo grupės
narių nepriklausomumui. Dažniausiai kyla savikontrolės, savanaudiškų interesų ir
tarpininkavimo grėsmės.
291.141 Jei dėl tam tikros kitos nei užtikrinimo paslaugos šiame skyriuje nėra pateiktos
konkrečios gairės, vertinant tam tikras aplinkybes reikia vadovautis pagrindinėmis
nuostatomis.
291.142 Prieš sutikdama teikti kitą nei užtikrinimo paslaugą užtikrinimo klientui įmonė turi
apsvarstyti, ar šios paslaugos suteikimas nesukels grėsmės nepriklausomumui.
Vertinant dėl konkrečios kitos nei užtikrinimo paslaugos teikimo kilusios grėsmės
reikšmingumą, turi būti atsižvelgta į bet kokią grėsmę, kuri, užtikrinimo grupės
pagrįsta nuomone, kyla teikiant kitas susijusias kitas nei užtikrinimo paslaugas.
Tais atvejais, kai apsaugos priemonės negali pašalinti susidariusios grėsmės ar
sumažinti jos iki priimtino lygio, kita nei užtikrinimo paslauga neturi būti teikiama.
Vadovybės pareigos
291.143 Įmonės vadovybė atlieka daug veiklų valdant įmonę, siekiant kuo geriau atstovauti
įmonės akcininkų interesus. Visų veiklos sričių, už kurias vadovybė yra atsakinga,
išvardyti yra neįmanoma. Tačiau vadovybė yra atsakinga už vadovavimą įmonei ir
jos veiklos krypties parinkimą, taip pat svarbius sprendimus, dėl žmogiškųjų,
finansinių, fizinių ir nematerialiųjų išteklių įsigijimo, naudojimo ir kontrolės.
291.144 Tai, ar už tam tikrą veiklą atsakinga vadovybė, priklauso nuo aplinkybių, ir nuo
atitinkamu klausimu priimto sprendimo. Veiklos, už kurią paprastai atsakinga
vadovybė pavyzdžiai:
•

įmonės politikos nustatymas ir strateginių veiklos krypčių nustatymas;

•

vadovavimas įmonės darbuotojams ir atsakomybė už jų veiksmus;

•

įgaliojimų atlikti ūkines operacijas suteikimas;

•

sprendimai, kurias iš įmonės ar trečiųjų šalių pateiktų rekomendacijų verta
įgyvendinti; ir
•
atsakomybė už vidaus kontrolės sukūrimą, įgyvendinimą ir palaikymą.
291.145 Vadovybė paprastai neatsako už veiklą, kuri yra įprastinio ir administracinio
pobūdžio arba susijusi su nereikšmingais dalykais.
Pavyzdžiui, vadovybės įgaliotos mažai reikšmingos ūkinės operacijos atlikimas
arba teisės aktais nustatytų ataskaitų sudarymo terminų stebėjimas bei užtikrinimo
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kliento informavimas apie šiuos terminus nėra laikomi veikla, už kurią atsakinga
vadovybė. Be to, patarimų ir rekomendacijų teikimas vadovybei siekiant padėti
atlikti jos pareigas nėra laikomas vadovybės lygmens pareigomis.
291.146 Užtikrinimo kliento vadovybės lygmens pareigų prisiėmimas gali sukelti grėsmes
nepriklausomumui. Jei įmonė prisiimtų vadovybės lygmens pareigas užtikrinimo
kliento įmonėje, kiltų tokios reikšmingos grėsmės, jog jokia apsaugos priemonė
negalėtų sumažinti grėsmių iki priimtino lygio. Atitinkamai, teikdama užtikrinimo
paslaugas užtikrinimo klientui įmonė negali prisiimti užtikrinimo kliento
vadovybės lygmens pareigų. Jeigu įmonė prisiima vadovybės lygmens pareigas
teikdama bet kokias kitas paslaugas užtikrinimo klientui, įmonė privalo užtikrinti,
kad tokios pareigos nebūtų susijusios su įmonės atliekamos užtikrinimo užduoties
dalyku ar tikrinamo dalyko informacija.
291.147 Siekdama išvengti rizikos, kad bus prisiimtos vadovybės lygmens pareigos,
teikdama kitas nei užtikrinimo paslaugas užtikrinimo klientui, įmonė turi užtikrinti,
kad vadovybės nariai būtų atsakingi už pagal pareigas jiems priklausančių
reikšmingų sprendimų priėmimą, suteiktų paslaugų rezultatų vertinimą ir veiksmus,
kuriuos nuspręsta atlikti atsižvelgus į paslaugų rezultatus. Tai sumažina riziką, kad
įmonė netyčia priims svarbius sprendimus už įmonės vadovybę. Rizika dar labiau
sumažinama, kai įmonė suteikia klientui galimybę priimti sprendimus remiantis
objektyvia ir skaidria klausimų analize ir pateikimu.
Kiti klausimai
291.148 Grėsmės nepriklausomumui taip pat gali būti sukeltos, kai įmonė teikia kitas nei
užtikrinimo paslaugas, susijusias su užtikrinimo užduoties tikrinamo dalyko
informacija. Tokiais atvejais būtina įvertinti, kokiu mastu įmonė yra susijusi su
užtikrinimo užduoties tikrinamo dalyko informacija, ir ar yra kokių nors
savikontrolės grėsmių dėl, kurios yra nepriimtino lygio ir kurias galima būtų
sumažinti iki priimtino lygio pritaikius apsaugos priemones.
291.149 Savikontrolės grėsmės gali kilti, jeigu įmonė yra susijusi su tikrinamo dalyko
informacijos, kuri vėliau taps užtikrinimo užduoties tikrinamo dalyko informacija,
rengimu. Pavyzdžiui, savikontrolės grėsmė kiltų, jeigu tokia įmonė parengtų
perspektyvinę finansinę informaciją, o vėliau suteiktų užtikrinimą dėl tokios
informacijos. Todėl įmonė turi įvertinti bet kokios kilusios savikontrolės grėsmės
reikšmingumą ir taikyti atitinkamas apsaugos priemones pašalinti grėsmę arba
sumažinti ją iki priimtino lygio.
291.150 Jeigu įmonė atlieka vertinimą, apimantį užtikrinimo užduoties tikrinamo dalyko
informaciją, įmonė vertina savikontrolės grėsmės reikšmingumą ir, jeigu reikia,
taiko apsaugos priemones grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.

Atlygis
Atlygis – santykinis dydis
291.151 Jei bendras atlygis, gaunamas iš užtikrinimo kliento sudaro didelę užtikrinimo
išvadą teikiančios įmonės bendrųjų pajamų dalį, priklausomybė nuo to kliento ir
baimė prarasti klientą gali sukelti savanaudiškų interesų ar įbauginimo grėsmę.
Grėsmės reikšmingumas priklausys nuo tokių veiksnių, kaip šie:
•

įmonės struktūra;

•

ar įmonė yra įsitvirtinusi rinkoje ar nauja; ir

•
kliento svarbos kiekybiniu ir(arba) kokybiniu požiūriu įmonei.
Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos atitinkamos
apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•

sumažinama priklausomybė nuo kliento;
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•

atliekamos išorės kokybės kontrolės peržiūros; arba

•

konsultuojamasi su trečiąja šalimi, pavyzdžiui, priežiūros institucija arba kitu
buhalteriu profesionalu dėl svarbiausių su užtikrinimo užduotimi susijusių
sprendimų.
291.152 Savanaudiškų interesų ar įbauginimo grėsmės taip pat sukeliamos kai iš
užtikrinimo kliento gaunamas atlygis sudaro didelę partnerio pajamų iš atskirų
klientų dalį. Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos
atitinkamos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio.
Tokios apsaugos priemonės pavyzdys būtų skyrimas papildomo buhalterio
profesionalo, kuris nebuvo užtikrinimo grupės nariu darbui peržiūrėti, arba, jeigu
reikia, suteikti kitokias konsultacijas.
Atlygis - vėlavimas sumokėti
291.153 Savanaudiškų interesų grėsmė gali kilti, jei užtikrinimo klientas ilgai nesumoka už
paslaugas, ypač jei didelė sumos dalis yra dar nesumokėta prieš pateikiant kitų
metų užtikrinimo išvadą. Dažniausiai laukiama, kad įmonė pareikalaus atalygio,
kad jis būtų sumokėtas prieš paskelbiant tokią užtikrinimo išvadą. Jeigu atlygis
lieka nesumokėtu jau paskelbus užtikrinimo išvadą, yra įvertinamas bet kokios
grėsmės buvimas ir reikšmingumas ir, jeigu reikia, taikomos atitinkamos apsaugos
priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokios apsaugos
priemonės pavyzdys yra kreipimasis į papildomą buhalterį profesionalą, kuris
nedalyvavo atliekant užtikrinimo užduotį suteikti konsultaciją ar peržiūrėti atliktą
darbą. Įmonė nustato, ar kliento nesumokėtas atlygis gali būti pripažįstamas
paskola klientui ir, atsižvelgdama į nesumokėto atlygio dydį, nusprendžia, ar
tikslinga įmonei būti pakartotinai paskirtai atlikti ar tęsti užtikrinimo užduotį.
Neapibrėžtasis atlygis
291.154 Neapibrėžtasis atlygis yra atlygis, apskaičiuotas iš anksto pasirinktu pagrindu,
susijusiu su sandorio pasekme arba įmonės atlikto darbo rezultatu. Šiame skyriuje
teismo arba kitos valdžios institucijos nustatytas užmokestis neapibrėžtuoju atlygiu
nelaikomas.
291.155 Tiesiogiai ar netiesiogiai, pavyzdžiui, per tarpininką, įmonei mokamas
neapibrėžtasis atlygis sukelia tokią reikšmingą savanaudiškų interesų grėsmę, kad
jokia apsaugos priemonė jos negali sumažinti iki priimtino lygio. Atitinkamai,
įmonė negali sudaryti susitarimo dėl tokio atlygio.
291.156 Tiesiogiai ar netiesiogiai, pavyzdžiui, per tarpininką, įmonei mokamas
neapibrėžtasis atlygis už užtikrinimo klientui suteiktas kitas nei užtikrinimo
paslaugas taip pat gali sukelti savanaudiškų interesų grėsmę. Jeigu kitos nei
užtikrinimo užduoties baigtis, o todėl ir atlygio dydis priklauso nuo esamo ar
būsimo sprendimo apie dalyką, kuris yra svarbus užtikrinimo užduoties tikrinamo
dalyko informacijai, jokios apsaugos priemonės negali sumažinti tokios grėsmės iki
priimtino lygio. Atitinkamai, tokie susitarimai negali būti sudaromi.
291.157 Susitarus dėl kito neapibrėžtojo atlygio įmonei už užtikrinimo klientui suteiktos
kitos nei užtikrinimo paslaugos bet kokios grėsmės buvimas ir reikšmingumas
priklauso nuo tokių veiksnių kaip:
•

neapibrėžtojo atlygio dydžiai;

•

ar atitinkama institucija nustato kriterijų, pagal kurį nustatomas neapibrėžtasis
atlygis;

•

paslaugos pobūdis; ir

•

įvykio ar ūkinės operacijos poveikis tikrinamo dalyko informacijai.

Bet kokių grėsmių reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos
apsaugos priemonės grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
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•

profesionalo buhalterio prašoma peržiūrėti atitinkamą užtikrinimo darbą, arba,
jeigu reikia, suteikti konsultacijas; arba

•

kitai nei užtikrinimo paslaugai suteikti skiriami specialistai, kurie nėra
užtikrinimo grupės nariai.

Dovanos ir vaišės
291.158 Priimant dovanas ar vaišes iš užtikrinimo kliento gali kilti savanaudiškų interesų ar
familiarumo grėsmės. Jei dovanas ir vaišes priima įmonė arba užtikrinimo grupės
narys, išskyrus atvejus, kai dovanų ar vaišių vertė yra akivaizdžiai nereikšminga ir
negali sukelti jokių pasekmių, grėsmės yra tokios reikšmingos, kad jų sumažinti iki
priimtino lygio negali jokia apsaugos priemonė. Todėl nei įmonė, nei užtikrinimo
grupės narys tokių dovanų ar vaišių priimti negali.

Esamas arba gresiantis bylinėjimasis
291.159 Jei įmonė ar užtikrinimo grupės narys bylinėjasi su užtikrinimo klientu, arba jei
toks bylinėjimasis yra tikėtinas, gali kilti savanaudiškų interesų ar įbauginimo
grėsmė. Kliento vadovybės ir užtikrinimo grupės narių santykiai turi būti visiškai
atviri, o jų metu turi būti visiškai atskleisti visi kliento verslo aspektai. Kai dėl
esamo arba gresiančio bylinėjimosi įmonės ir kliento vadovybės atsiranda
priešiškose pozicijose,, dėl ko paveikiamas kliento vadovybės noras pilnai atskleisti
informaciją, būtų sukeltos savanaudiškų interesų ar įbauginimo grėsmės. Grėsmės
reikšmingumas priklausys nuo tokių veiksnių, kaip šie:
•

bylinėjimosi svarbumas; ir

•

ar bylinėjimasis yra susijęs su ankstesnėmis užtikrinimo užduotimis.

Grėsmių reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos apsaugos
priemonės grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos
priemonių pavyzdžiai:
•
jei bylinėjimasis yra susijęs su užtikrinimo grupės nariu, šis narys yra
pašalinamas iš užtikrinimo grupės; arba
•

skiriamas specialistas darbo peržiūrai atlikti.

Jei tokios apsaugos priemonės nesumažina grėsmės iki priimtino lygio, vienintelė
tinkama išeitis yra pasitraukti iš užtikrinimo užduoties arba atsisakyti ją atlikti.
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2005-01 aiškinimas (peržiūrėtas 2009 m. liepos mėn. atsižvelgiant į Tarptautinių
buhalterių etikos standartų valdybos (IESBA) Kodekso aiškumo didinimo projekto
patvirtintus pokyčius.
291 skyriaus reikalavimų taikymas atliekant užtikrinimo užduotis, kurios nėra finansinių
ataskaitų auditas
Šiame aiškinime pateikiami patarimai dėl 291 skyriuje išdėstytų nepriklausomumo
reikalavimų taikymo atliekant užtikrinimo užduotis, kurios nėra finansinių ataskaitų auditas.
Didžiausias dėmesys šiame aiškinime skiriamas klausimams, būdingiems užtikrinimo
užduotims, kurios nėra finansinių ataskaitų audito užduotys. 291 skyriuje minimi ir kiti
dalykai, kurie yra svarbūs vertinant visoms užtikrinimo užduotims taikomus
nepriklausomumo reikalavimus. Pavyzdžiui, 291.3 dalyje nurodyta, kad įmonė turi įvertinti
visas grėsmes, kurios, jos nuomone, gali kilti dėl tinklo įmonės interesų ir santykių. Taip pat
toje dalyje nurodyta, kad kai užtikrinimo grupė turi pagrindo manyti, kad su užtikrinimo
klientu susijusi bendrovė yra reikšminga vertinant įmonės nepriklausomumą nuo kliento,
užtikrinimo grupė, vertindama nepriklausomumą ir taikydama atitinkamas apsaugos
priemones, turi atsižvelgti ir į šią susijusią bendrovę. Šiame aiškinime šie klausimai nėra
specialiai nagrinėjami.
Kaip aiškinama Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleistame Tarptautinės
užtikrinimo užduočių vykdymo sistemos aprašyme, atlikdamas užtikrinimo užduotį,
praktikuojantis buhalteris profesionalas pateikia išvadą, kuria siekiama padidinti kitų nei
atsakingoji šalis numatytų vartotojų pasitikėjimą pagal atitinkamus kriterijus įvertinto ar
išmatuoto tikrinamo dalyko rezultatais.
Tvirtinimais pagrįstos užtikrinimo užduotys
Atliekant tvirtinimu pagrįstas užtikrinimo užduotis, tikrinamą dalyką vertina ir matuoja
atsakingoji šalis, o tikrinamo dalyko informacija pateikiama kaip atsakingosios šalies
tvirtinimas, skirtas numatytiems vartotojams.
Atliekant tvirtinimais pagrįstas užtikrinimo užduotis, būtinas nepriklausomumas nuo šalies,
atsakingos už tikrinamo dalyko informaciją, ir kuri taip pat gali būti atsakinga už tikrinamą
dalyką.
Atliekant tvirtinimais pagrįstas užtikrinimo užduotis, kur atsakingoji šalis yra atsakinga už
tikrinamo dalyko informaciją, bet nėra atsakinga už tikrinamą dalyką, taip pat būtinas
nepriklausomumas nuo šios šalies. Be to, vertinamos bet kokios grėsmės, kurias įmonės
nuomone gali sukelti užtikrinimo grupės nario, įmonės, tinklo įmonės ir už tikrinamo dalyko
informaciją atsakingosios šalies interesai ir santykiai.
Tiesioginės atskaitomybės užtikrinimo užduotys
Atliekant tiesioginės atskaitomybės užtikrinimo užduotis, praktikuojantis buhalteris
profesionalas arba pats vertina ar matuoja tikrinamą dalyką, arba gauna iš atsakingosios
šalies patvirtinimą, kad tokia šalis atliko tikrinamo dalyko vertinimą ar matavimą, kurio
išvados nėra pateiktos numatytiems vartotojams. Numatytiems vartotojams tikrinamo dalyko
informacija pateikiama užtikrinimo išvadoje.
Atliekant tiesioginės atskaitomybės užtikrinimo užduotį, būtinas nepriklausomumas nuo
šalies, atsakingos už tikrinamą dalyką.
Kelios atsakingosios šalys
Atliekant tiek tvirtinimais pagrįstas, tiek tiesioginės atskaitomybės užtikrinimo užduotis, gali
būti kelios atsakingosios šalys. Pavyzdžiui, praktikuojančio buhalterio profesionalo gali būti
paprašyta atlikti užtikrinimo užduotį patvirtinti kelių nepriklausomų laikraščių mėnesio
tiražo statistinius duomenis. Ši užduotis galėtų būti tvirtinimais pagrįsta užtikrinimo
užduotis, jei kiekvienas laikraštis suskaičiuotų savo tiražą ir statistiniai duomenys būtų
pateikiami kaip tvirtinimas, skirtas numatytiems vartotojams. Kitu atveju, ši užduotis gali
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būti ir tiesioginė atskaitomybės užtikrinimo užduotis, dėl kurios jokių tvirtinimų nėra taip pat
gali būti pateikiami arba nepateikiami vertinimai iš laikraščių.
Atlikdama tokias užduotis ir spręsdama, ar būtina kiekvienai atsakingajai šaliai taikyti 291
skyriaus nuostatas, įmonė gali atsižvelgti į tai, ar įmonės arba užtikrinimo grupės nario ir
konkrečios atsakingos šalies interesai ar tarpusavio santykiai kelia grėsmę
nepriklausomumui, kuri nėra nereikšminga, ir gali sukelti pasekmes, susijusias su tikrinamo
tikrinamo dalyko informacija. Tokiu atveju atsižvelgiama į šiuos veiksnius:
a)
tikrinamo dalyko informacijos (arba tikrinamo dalyko), už kurią konkreti
atsakingoji šalis yra atsakinga, reikšmingumas;
su užduotimi susijusio viešojo intereso mastas.

b)

Jei įmonė nustato, kad tokių santykių su konkrečia atsakingąja šalimi sukelta grėsmė
nepriklausomumui yra akivaizdžiai nereikšminga, ir jokių pasekmių sukelti negali,
atsakingajai šaliai taikyti visų šio skyriaus nuostatų gali ir neprireikti.
Pavyzdys
Šis pavyzdys pateiktas siekiant parodyti kaip turi būti taikomos 291 skyriaus nuostatos. Čia
daroma prielaida, kad nei įmonė nei tinklo įmonė šiam klientui finansinių ataskaitų audito
paslaugų neteikia.
Įmonė yra pasamdyta atlikti užtikrinimo užduotį dėl 10 nepriklausomų bendrovių patvirtinto
bendro naftos atsargų kiekio. Kiekviena bendrovė, siekdama nustatyti savo atsargas
(tikrinamą dalyką), atliko atitinkamus geografinius ir inžinerinius tyrimus. Siekiant įsitikinti,
ar atsargas galima laikyti patvirtintomis, taikomi nustatyti kriterijai, kuriuos praktikuojantis
buhalteris profesionalas pripažįsta tinkamais šiai užduočiai. Visų bendrovių patvirtintos
atsargos 20X0 m. gruodžio 31 d. buvo tokios:
Patvirtintos naftos atsargos, tūkst. barelių
5 200
725
3 260
15 000
6 700
39 126
345
175
24 135
9 635
104 301

1-a bendrovė
2-a bendrovė
3-a bendrovė
4-a bendrovė
5-a bendrovė
6-a bendrovė
7-a bendrovė
8-a bendrovė
9-a bendrovė
10-a bendrovė
Iš viso

Užduotis gali būti vykdoma keliais skirtingais būdais:
Tvirtinimais pagrįstos užduotys
A1
A2

Kiekviena bendrovė nustato savo atsargas ir pateikia tvirtinimą įmonei ir
numatytiems vartotojams.
Atsargas matuoja ne bendrovės, o kita kompanija, kuri teikia tvirtinimą
įmonei ir numatytiems vartotojams.

Tiesioginės atskaitomybės užduotys
D1

Kiekviena bendrovė nustato savo atsargas ir įmonei pateikia rašytinį
pareiškimą, kad išmatavo savo atsargas pagal nustatytus kriterijus, taikomus
vertinant patvirtintas atsargas. Toks pareiškimas numatytiems vartotojams
nėra pateikiamas.

D2

Įmonė pati išmatuoja kai kurių bendrovių atsargas.
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Metodo taikymas
Kiekviena bendrovė nustato savo atsargas ir pateikia tvirtinimą įmonei ir
numatytiems vartotojams.
Atlikdama šią užduotį įmonė susiduria su keliomis atsakingosiomis šalimis (10 bendrovių).
Siekdama nustatyti, ar visoms bendrovėms reikia taikyti nepriklausomumo nuostatas, įmonė
gali atsižvelgti į tai, ar interesai ir santykiai su konkrečia bendrove kelia grėsmę
nepriklausomumui, kuri nėra priimtino lygio. Tai vertinant atsižvelgiama į tokius veiksnius:
•
bendrovės patvirtintų atsargų reikšmingumas lyginant su bendru atsargų kiekiu,
apie kurį bus teikiama ataskaita; ir
•
su užduotimi susijusio viešojo intereso mastas (291.28 dalis).
Pavyzdžiui, 8-os bendrovės atsargos sudaro 0,17 % visų atsargų, todėl verslo santykiai arba
interesai su šia bendrove kelia daug mažesnę grėsmę nei panašūs ryšiai su 6-a bendrove,
kurios atsargos sudaro maždaug 37,5 % visų atsargų.
Nustačius bendroves, kurioms yra taikytini nepriklausomumo reikalavimai, užtikrinimo
grupė ir įmonė turi būti nepriklausomos nuo tų atsakingų šalių, kurios yra laikomos
užtikrinimo klientais (291.28 dalis).
A1

Atsargas matuoja ne bendrovės, o kita kompanija, kuri teikia tvirtinimą
įmonei ir numatytiems vartotojams.
Įmonė turi būti nepriklausoma nuo kompanijos, kuri nustato atsargas ir teikia tvirtinimą
įmonei ir numatytiems vartotojams (291.19 dalis). Ši kompanija nėra atsakinga už tikrinamą
dalyką, todėl įmonė turi apsvarstyti bet kokią grėsmę, kuri, jos nuomone, gali kilti dėl
interesų ir santykių su už tikrinamą dalyką atsakingąja šalimi (291.19 dalis). Atlikdama šią
užduotį įmonė susiduria su keliomis šalimis, atsakingomis už tikrinamą dalyką (10
bendrovių). Kaip paminėta anksčiau pateiktame A1 pavyzdyje, įmonė gali atsižvelgti į tai, ar
interesai ar santykiai su konkrečia bendrove kelia grėsmę nepriklausomumui, kuri nėra
priimtino lygio.
D1
Kiekviena bendrovė pateikia įmonei pranešimą, kad ji vertina savo atsargas
pagal atitinkamus kriterijus, taikomus nustatant patvirtintas atsargas. Toks
pranešimas numatytiems vartotojams nėra pateikiamas.
Atlikdama šią užduotį įmonė susiduria su keliomis atsakingosiomis šalimis (10 bendrovių).
Siekdama nustatyti, ar visoms bendrovėms reikia taikyti nepriklausomumo nuostatas, įmonė
gali atsižvelgti į tai, ar interesai ir santykiai su konkrečia bendrove kelia grėsmę
nepriklausomumui, kuri nėra priimtino lygio. Tai vertinant atsižvelgiama į tokius veiksnius:
•
bendrovės patvirtintų atsargų reikšmingumas lyginant su bendru atsargų kiekiu,
apie kurį bus teikiama ataskaita; ir
A2

•
su užduotimi susijusio viešojo intereso mastas (291.28 dalis).
Pavyzdžiui, 8-os bendrovės atsargos sudaro 0,17 % visų atsargų, todėl verslo santykiai su šia
bendrove arba interesai kelia mažesnę grėsmę nei panašūs santykiai su 6-a bendrove, kurios
atsargos sudaro maždaug 37,5% visų atsargų.
Nustačius bendroves, kurioms yra taikytini nepriklausomumo reikalavimai, užtikrinimo
grupė ir įmonė turi būti nepriklausomos nuo šių atsakingųjų šalių, kurios yra laikomos
užtikrinimo klientais (291.28 dalis).
D2

Įmonė tiesiogiai išmatuoja kai kurių bendrovių atsargas.

Taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir D1 pavyzdyje.
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300 SKYRIUS
Įžanga
300.1

300.2

300.3

300.4

300.5

300.6

300.7.

300.8

Šioje Kodekso dalyje aiškinama, kaip A dalyje aprašytos pagrindinės nuostatos tam
tikrose situacijose taikomos samdomiems buhalteriams profesionalams. Ši dalis
neapima visų pagrindiniams principams keliančių, ar galinčių kelti grėsmę
aplinkybių ir santykių, su kuriais gali susidurti samdomas buhalteris profesionalas.
Todėl samdomas buhalteris profesionalas turėtų būti pasirengęs susidurti su šioje
dalyje neaprašytomis aplinkybėmis ir santykiais.
Investuotojai, kreditoriai, darbdaviai ir kiti verslo bendruomenės atstovai, taip pat
vyriausybė ir plačioji visuomenė gali pasikliauti samdomo buhalterio profesionalo
darbu. Samdomi buhalteriai profesionalai gali būti vienasmeniškai arba kartu su
kitais atsakingi už finansinės ir kitokios informacijos, kuria gali pasikliauti tiek juos
samdanti organizacija, tiek trečiosios šalys, rengimą ir pateikimą ataskaitose. Jie
taip pat gali būti atsakingi už veiksmingą finansų valdymą ir profesionalias
konsultacijas įvairiais verslo klausimais.
Samdomas buhalteris profesionalas gali būti samdomas darbuotojas, partneris,
direktorius (tiek vykdantysis, tiek nevykdantysis), vadovas savininkas, savanoris
arba specialistas, dirbantis vienoje ar keliose samdančiose organizacijose.
Samdomo buhalterio profesionalo santykių su samdančia organizacija teisinė forma
nedaro įtakos jam keliamiems etikos reikalavimams.
Samdomo buhalterio profesionalo pareiga yra siekti teisėtų jį samdančios
organizacijos tikslų ir uždavinių. Šis Kodeksas samdomam buhalteriui
profesionalui netrukdo tinkamai atlikti šią pareigą, jis tik nurodo aplinkybes,
kuriomis gali būti nusižengta pagrindiniams principams.
Samdomas buhalteris profesionalas organizacijoje gali eiti aukštas pareigas. Kuo
aukštesnės pareigos, tuo didesnės galimybės daryti įtaką įvykiams, atliekamam
darbui ir požiūriui. Todėl tikimasi, kad samdomas buhalteris profesionalas
samdančioje organizacijoje stengsis įtvirtinti tokią etika grindžiamą darbo kultūrą,
kuri pabrėžtų vyresniųjų vadovų etiškam elgesiui skiriamą dėmesį.
Samdomas buhalteris profesionalas neturi sąmoningai užsiimti jokiu verslu, dirbti
darbo ar užsiimti veikla, kuri kenktų ar galėtų pakenkti sąžiningumui,
objektyvumui ar geram profesijos vardui ir todėl būtų nesuderinama su
pagrindiniais principais.
Pagrindiniams principams grėsmę gali kelti įvairiausios aplinkybės ir santykiai.
Visas grėsmes galima priskirti vienam ar keliems iš šių grėsmių tipų:
a) savanaudiškų interesų grėsmė;
b) savikontrolės grėsmė;
c) tarpininkavimo grėsmė;
d) familiarumo grėsmė;
e) įbauginimo grėsmė.
Šie grėsmės tipai yra išsamiau aptarti Kodekso A dalyje.
Aplinkybių, kurioms esant samdomam buhalteriui profesionalui gali kilti
savanaudiškų interesų grėsmių, pavyzdžiai:
•
finansinių interesų jį samdančioje organizacijoje turėjimas arba paskolos ar
garantijos iš tokios organizacijos gavimas;
•
susitarimai dėl samdančios organizacijos siūlomo skatinamojo atlygio;
•
netinkamas įmonės turto naudojimas asmeniniais tikslais;
•
baimė prarasti darbą;
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•
kitų nei samdančioji organizacijų komercinis spaudimas.
300.9 Aplinkybės, kuri samdomam buhalteriui profesionalui kelia savikontrolės grėsmę,
pavyzdys yra tinkamos apskaitos tvarkos parinkimas verslo junginiui jau šiam
samdomam buhalteriui profesionalui parengus galimybių studiją, kuria remiantis
buvo priimtas sprendimas dėl įsigijimo sandorio.
300.10 Pritardami teisėtiems juos samdančių organizacijų tikslams ir uždaviniams,
samdomi buhalteriai profesionalai gali palaikyti organizacijos poziciją, jeigu jos
pareiškimai yra teisingi ir neklaidinantys. Paprastai tokie samdomo buhalterio
veiksmai nekelia grėsmės dėl atstovavimo.
300.11 Aplinkybių, kurioms esant samdomam buhalteriui profesionalui gali kilti
familiarumo grėsmių, pavyzdžiai:
•
samdomas buhalteris profesionalas yra atsakingas už jį samdančios
organizacijos finansinių ataskaitų rengimą, kai šioje įmonėje dirbantis šeimos
narys arba artimas giminaitis priima sprendimus, darančius įtaką šių finansinių
ataskaitų rengimui;
•
ilgalaikiai santykiai su verslo atstovais, darančiais įtaką verslo sprendimams;
•

dovanos priėmimas arba naudojimasis lengvatomis, nebent jų vertė būtų
nežymi ir nereikšminga.
300.12 Aplinkybių, kurioms esant samdomam buhalteriui profesionalui gali kilti
įbauginimo grėsmių, pavyzdžiai:
•
grėsmė, kad samdomas buhalteris profesionalas, jo artimas giminaitis ar
šeimos narys gali būti atleistas ar pakeistas dėl nesutarimų, susijusių su
apskaitos principų taikymu arba finansinės informacijos pateikimo ataskaitose
būdu;
•
vadovaujančio asmens bandymas daryti įtaką sprendimų priėmimui,
pavyzdžiui, sudarant sutartis arba taikant apskaitos principą.
300.13 Visas apsaugos priemones, kurios gali pašalinti arba sumažinti grėsmes iki
priimtino lygio, galima suskirstyti į dvi plačias kategorijas:
a) profesijos atstovų, įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytos apsaugos priemonės;
ir
b) darbo aplinkoje taikomos apsaugos priemonės.
Profesijos atstovų, įstatymų arba kitų teisės aktų nustatytos apsaugos priemonės yra
išsamiai aprašytos šio Kodekso A dalies 100.14 dalyje.
300.14 Darbo aplinkoje taikomos apsaugos priemonės gali būti:
•
samdančios organizacijos priežiūros sistemos arba kitos priežiūros struktūros;
•
samdančios organizacijos etikos ir elgesio politika;
•
samdančios organizacijos įdarbinimo procedūros, pabrėžiančios išsilavinusių
ir kompetentingų darbuotojų priėmimo svarbą;
•
veiksminga vidaus kontrolė;
•
tinkamos drausminės priemonės;
•
•
•

vadovavimo stilius, vertinantis etišką elgesį ir lūkesčius, kad darbuotojai
elgsis etiškai;
politika ir procedūros, padedančios įgyvendinti ir stebėti darbuotojų darbo
kokybę;
savalaikis visų darbuotojų informavimas apie samdančios organizacijos
politiką ir procedūras, taip pat apie bet kokius jų pasikeitimus, ir tinkamas
darbuotojų mokymas ir lavinimas, susijęs su šia politika ir procedūromis;
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•

politika ir procedūros, įgalinančios ir skatinančios darbuotojus be baimės
susilaukti bausmės pranešti samdančios organizacijos aukštesnio lygio
darbuotojams apie bet kokius jiems nerimą keliančius etikos klausimus;

•
konsultavimasis su kitu tinkamu buhalteriu profesionalu.
300.15 Tais atvejais, kai samdomas buhalteris profesionalas mano, kad kiti samdančios
organizacijos asmenys ir toliau elgsis neetiškai, jis gali apsvarstyti galimybę
pasikonsultuoti su teisininku. Ypatingomis aplinkybėmis, kai yra išnaudotos visos
galimos apsaugos priemonės, o grėsmės neįmanoma sumažinti iki priimtino lygio,
samdomas buhalteris profesionalas gali nuspręsti, kad reikia nutraukti santykius su
samdančiąja organizacija.

102

310 SKYRIUS
Galimi konfliktai
310.1

310.2

Samdomas buhalteris profesionalas turi laikytis pagrindinių principų. Tačiau gali
pasitaikyti atvejų, kai įsipareigojimai samdančiai organizacijai prieštarauja
profesinei pareigai laikytis pagrindinių principų. Samdomas buhalteris
profesionalas turėtų palaikyti samdančios organizacijos nustatytus teisėtus ir
etiškus tikslus, tokių tikslų siekimui patvirtintas taisykles ir procedūras. Vis dėlto,
kai santykiai ar aplinkybės kelia grėsmę pagrindiniams principams, siekdamas
tokią grėsmę pašalinti, samdomas buhalteris profesionalas turi taikyti 100 skyriuje
aprašytas pagrindines nuostatas.
Dėl įsipareigojimų samdančiai organizacijai samdomas buhalteris profesionalas
gali būti verčiamas veikti ar elgtis taip, kad jo veiksmai ar elgesys gali sukelti
grėsmių pagrindiniams principams. Toks spaudimas gali būti atviras arba
numanomas. Spaudimą gali daryti darbą prižiūrintis vadovas, direktorius ar kitas
samdančios organizacijos asmuo. Samdomas buhalteris profesionalas gali būti
verčiamas:


nusižengti įstatymams arba kitiems teisės aktams;



nusižengti specialiesiems arba profesiniams standartams;



padėti įgyvendinti neetišką ar neteisėtą pajamų valdymo strategiją;



meluoti kitiems arba sąmoningai klaidinti kitus (įskaitant klaidinimą nutylint),
ypač:



310.3

-

samdančios organizacijos auditorius;

-

priežiūros institucijas.

pateikti arba kitaip būti susijusiam su finansinėmis ar nefinansinėmis
ataskaitomis, kurios reikšmingai iškraipo faktus, įskaitant tvirtinimus,
susijusius, pavyzdžiui, su:
-

finansinėmis ataskaitomis;

-

mokestinių reikalavimų laikymusi;

-

teisinių reikalavimų laikymusi;

-

vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų reikalaujamomis
ataskaitomis.

Dėl tokio spaudimo kylančių bet kokių grėsmių, pavyzdžiui, įbauginimo grėsmių,
reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos apsaugos priemonės
grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių
pavyzdžiai:


tam tikrais atvejais konsultuotis su samdančios organizacijos darbuotojais,
nepriklausomu profesionaliu konsultantu arba atitinkama profesine institucija;

•

taikyti samdančioje organizacijoje oficialiai patvirtintą ginčų sprendimo
tvarką;

•

kreiptis patarimo į teisininkus.

103

320 SKYRIUS
Informacijos rengimas ir pateikimas
320.1

320.2

320.3

320.4

320.5

320.6

Samdomi buhalteriai profesionalai dažnai rengia informaciją ir pateikia ją
ataskaitose, kurios gali būti skelbiamos viešai ar naudojamos kitų asmenų tiek
samdančioje organizacijoje, tiek už jos ribų. Šią informaciją gali sudaryti finansinė
ar su valdymu susijusi informacija, pavyzdžiui, prognozės ir biudžetai, finansinės
ataskaitos, vadovybės svarstymai ir analizė, įmonės finansinių ataskaitų audito
metu auditoriams pateiktas vadovybės tvirtinimų laiškas. Samdomas buhalteris
profesionalas šią informaciją turi paruošti ir pateikti teisingai, sąžiningai ir pagal
atitinkamus profesinius standartus, kad ši informacija būtų suprantama
atitinkamame kontekste.
Samdomas buhalteris profesionalas, kuris yra atsakingas už samdančios
organizacijos bendros paskirties finansinių ataskaitų parengimą arba patvirtinimą,
turi įsitikinti, kad šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal taikomus finansinės
atskaitomybės standartus.
Samdomas buhalteris profesionalas turi imtis tinkamų veiksmų ir informaciją, už
kurią jis yra atsakingas, tvarkyti taip, kad ji:
a) aiškiai atspindėtų tikrąjį įmonės ūkinių operacijų, turto ir įsipareigojimų
pobūdį;
b)

būtų grupuojama ir registruojama laiku ir tinkamu būdu; ir

c)

visais reikšmingais atžvilgiais tiksliai ir pilnai atspindėtų faktus.

Grėsmės pagrindiniams principams, pavyzdžiui, savanaudiškų interesų ar
įbauginimo grėsmės objektyvumui arba profesinei kompetencijai ir reikiamam
atidumui, kyla, jei samdomam buhalteriui profesionalui yra daromas spaudimas
(išorės šalių ar siekiant asmeninės naudos) teikti klaidinančią informaciją arba būti
susijusiam su klaidinančia informacija dėl kitų asmenų veiksmų.
Grėsmių reikšmingumas priklauso nuo tokių veiksnių kaip, pavyzdžiui, kas vykdo
spaudimą ir kokiu lygiu informacija yra ar gali būti iškraipyta. Grėsmių
reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos pasaugos priemonės
grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Šios apsaugos priemonės gali
būti: pasitarimas su samdančios organizacijos vadovais, audito komitetu, už
organizacijos valdymą atsakingais asmenimis arba atitinkama profesine institucija.
Jei grėsmės iki priimtino lygio sumažinti neįmanoma, samdomas buhalteris
profesionalas turi atsisakyti būti toliau siejamas su informacija, kuri, jo nuomone,
yra klaidinanti. Samdomas buhalteris profesionalas gali būti jam nežinomai susijęs
su klaidinančia informacija. Tai sužinojęs samdomas buhalteris profesionalas turi
imtis priemonių nuo tokios informacijos atsiriboti. Spręsdamas, ar apie susidariusią
situaciją reikia informuoti atitinkamas institucijas, samdomas buhalteris
profesionalas gali apsvarstyti galimybę kreiptis patarimo į teisininkus. Jis taip pat
gali apsvarstyti galimybę atsistatydinti.
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330 SKYRIUS
Pakankama kompetencija
330.1

330.2

330.3

Profesinės kompetencijos ir reikiamo atidumo principas reikalauja, kad samdomas
buhalteris profesionalas imtųsi tik tokių užduočių, kurioms atlikti jis yra įgijęs arba
gali įgyti pakankamą išsilavinimą ir patirtį. Samdomas buhalteris profesionalas
negali sąmoningai klaidinti samdančios organizacijos dėl savo turimos
kompetencijos arba patirties, o prireikus, neturėtų vengti kreiptis pagalbos į
ekspertus ar konsultuotis.
Priežastys, kurios mažina samdomo buhalterio profesionalo galimybes pakankamai
kompetentingai ir su reikiamu atidumu atlikti pareigas:
•
nepakanka laiko tinkamai atlikti arba baigti svarbius darbus;
•
nepakankama, ribota ar netinkama informacija reikalinga darbui tinkamai
atlikti;
•

nepakankama patirtis, mokymai ir (arba) išsilavinimas;

•

nepakankami ištekliai darbui tinkamai atlikti.

Grėsmių reikšmingumas priklauso nuo tokių veiksnių, kaip, pavyzdžiui, samdomo
buhalterio profesionalo bendro darbo su kitais apimtis, atitinkama darbo patirtis,
atliekamo darbo priežiūra ir tikrinimas. Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas
ir, jeigu reikia, pritaikytos atitinkamos apsaugos priemonės grėsmei pašalinti ar
sumažinti iki priimtino lygio. Tokių apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•

papildomos konsultacijos arba mokymai;

•
•
•

užtikrinimas, kad pakaktų laiko atitinkamoms užduotims atlikti;
kreipimasis pagalbos į atitinkamos kompetencijos turintį asmenį;
konsultavimasis tam tikrais atvejais su:

samdančios organizacijos vadovais;

nepriklausomais ekspertais; arba


330.4

atitinkama profesine institucija.

Jei grėsmių pašalinti arba sumažinti iki priimtino lygio neįmanoma, samdomas
buhalteris profesionalas turi nuspręsti, ar nereikėtų to darbo atsisakyti. Jei
samdomas buhalteris profesionalas nusprendžia, kad užduoties reikėtų atsisakyti,
jis turi aiškiai nurodyti tokio savo sprendimo priežastis.
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340 SKYRIUS
Finansiniai interesai
340.1

Samdomi buhalteriai profesionalai gali turėti finansinių interesų arba žinoti, kad jų
artimiausi šeimos nariai ar artimi giminaičiai turi finansinių interesų, ir tokie
finansiniai interesai galėtų tam tikromis aplinkybėmis kelti grėsmes pagrindiniams
principams. Pavyzdžiui, objektyvumui ar konfidencialumui gali kilti savanaudiškų
interesų grėsmių, jei egzistuoja paskata ar galimybė siekiant finansinės naudos,
manipuliuoti poveikį kainai darančia informacija. Pavyzdžiai aplinkybių, kurios
gali sukelti savanaudiškų interesų grėsmes apima tokius atvejus, kai samdomas
buhalteris profesionalas, jo šeimos narys arba artimas giminaitis:
•
turi tiesioginių arba netiesioginių finansinių interesų samdančioje
organizacijoje, o samdomo buhalterio profesionalo daromi sprendimai gali
tiesiogiai daryti įtaką tokių finansinių interesų vertei;
•
turi galimybę gauti nuo pelno priklausančius dividendus, o samdomo
buhalterio profesionalo daromi sprendimai gali tiesiogiai daryti įtaką tokių
dividendų dydžiui;
•

340.2

samdančioje organizacijoje tiesiogiai arba netiesiogiai yra sudarę akcijų
pasirinkimo sandorių, o samdomo buhalterio profesionalo daromi sprendimai
gali tiesiogiai daryti įtaką jų vertei;
•
samdančioje organizacijoje tiesiogiai arba netiesiogiai yra sudarę akcijų
pasirinkimo sandorių, kurie yra arba greitai bus konvertuojami; arba
•
gali tikėtis sudaryti su samdančia organizacija akcijų pasirinkimo sandorį arba
nuo veiklos rezultatų priklausančių premijų, jei pasiekia tam tikrų nustatytų
rezultatų.
Grėsmės reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, taikomos apsaugos
priemonės grėsmei pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Vertindamas grėsmės
reikšmingumą ir, jeigu reikia, spręsdamas, kokias apsaugos priemones taikyti
grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio, samdomas buhalteris
profesionalas turi įvertinti finansinių interesų pobūdį. Tuo tikslu jis įvertina
finansinių interesų reikšmingumą ir nustato, ar tai yra tiesioginiai ar netiesioginiai
interesai. Skirtingų asmenų reikšminga ar didelės vertės akcijų dalis organizacijoje
yra kitokia kiekvienam individuliai ir priklauso nuo asmeninių aplinkybių. Tokių
apsaugos priemonių pavyzdžiai:
•
nuo vadovybės nepriklausomo komiteto taikoma vyresniųjų vadovų
atlyginimo dydžio ir formos nustatymo politika ir procedūros;
•
samdančios organizacijos už valdymą atsakingų asmenų informavimas pagal
vidaus tvarkos taisykles apie visus svarbius interesus ir planus prekiauti
atitinkamomis akcijomis;
•
konsultavimasis tam tikrais atvejais su samdančios organizacijos vadovais;
•

konsultavimasis tam tikrais atvejais su samdančios organizacijos už valdymą
atsakingais asmenimis arba atitinkamomis profesinėmis institucijomis;

•

vidaus ir išorinio audito procedūros;

•

340.3

informavimas apie etikos dalykus, teisinius apribojimus ir kitus reglamentus,
susijusius su prekyba bendrovės akcijomis pasinaudojant viešai neatskleista
informacija.
Samdomas buhalteris profesionalas negali manipuliuoti arba naudotis
konfidencialia informacija siekdamas asmeninės naudos.
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350 SKYRIUS
Skatinimas
Pasiūlymų gavimas
350.1

350.2

350.3

350.4

Samdomam buhalteriui profesionalui, jo šeimos nariui arba artimam giminaičiui
gali būti pasiūlytos skatinimo priemonės. Tokios skatinimo priemonės gali būti
įvairios, t. y. dovanos, vaišės, lengvatos ir netinkamos užuominos į draugystę ar
lojalumą.
Siūlomos skatinimo priemonės gali kelti grėsmių pagrindiniams principams. Jei
samdomam buhalteriui profesionalui, jo šeimos nariui arba artimam giminaičiui
siūloma skatinimo priemonė, susidariusi situacija turi būti įvertinta. Objektyvumui
arba konfidencialumui kyla savanaudiškų interesų grėsmių, jei skatinimo priemone
siekiama netinkamai įtakoti veiksmus ar sprendimus, neteisėtą ar nesąžiningą elgesį
arba išgauti konfidencialią informaciją. Objektyvumui ar konfidencialumui kyla
įbauginimo grėsmių, jei tokia skatinimo priemonė yra priimama, o vėliau
grasinama šią situaciją paviešinti ir pakenkti geram samdomo buhalterio
profesionalo, jo šeimos nario arba artimo giminaičio vardui.
Bet kokių grėsmių buvimas ir jų reikšmingumas priklauso nuo pasiūlymo
pobūdžio, vertės ir ketinimų. Jei protinga ir informuota trečioji šalis, įvertinusi
visus konkrečius faktus ir aplinkybes, skatinimo priemonę laikytų nereikšminga ir
neskirta skatinti elgtis neetiškai, samdomas buhalteris profesionalas gali nuspręsti,
kad toks pasiūlymas yra daromas pagal įprastas verslo sąlygas, ir kad reikšmingos
grėsmės pagrindiniams principams nekyla.
Bet kokių grėsmių reikšmingumas turi būti įvertintas ir, jeigu reikia, pritaikytos
apsaugos priemonės grėsmėms pašalinti ar sumažinti iki priimtino lygio. Jei
apsaugos priemonės grėsmių pašalinti arba sumažinti iki priimtino lygio negali,
samdomas buhalteris profesionalas turi atsisakyti tokios skatinimo priemonės.
Kadangi faktiškai ar tariamai grėsmių pagrindiniams principams kyla ne tik
priėmus skatinimo priemones, bet vien dėl paties skatinimo priemonės pasiūlymo,
turi būti taikomos papildomos apsaugos priemonės. Samdomas buhalteris
profesionalas turi įvertinti dėl tokių pasiūlymų kilusias grėsmes ir nuspręsti, ar
nereikėtų imtis vieno ar kelių iš šių veiksmų:
a) nedelsiant informuoti samdančios organizacijos aukštesnio lygio vadovus
arba kitus už valdymą atsakingus asmenis apie gautą pasiūlymą;
b) informuoti trečiąsias šalis, pavyzdžiui, asmens, pateikusio pasiūlymą,
profesinę organizaciją ar darbdavį apie gautą pasiūlymą. Tačiau prieš tai
samdomas buhalteris profesionalas gali svarstyti galimybę kreiptis patarimo į
teisininkus, ir
c) informuoti savo šeimos narius ir artimus giminaičius apie atitinkamas
grėsmes ir apsaugos priemones, jei jiems gali būti pasiūlyta skatinimo
priemonė, pavyzdžiui, dėl jų darbo vietos;
d) informuoti samdančios organizacijos aukštesnio lygio vadovus ar už valdymą
atsakingus asmenis apie konkurentų ar potencialių organizacijos tiekėjų
įmonėse dirbančius šeimos narius ar artimus giminaičius.

Pasiūlymų teikimas
350.5

350.6

Samdomas buhalteris profesionalas gali susidurti su tokiu atveju, kai iš jo tikimasi
paskatinimo arba jam daromas spaudimas siūlyti skatinimo priemonę siekiant
įtakoti kito asmens ar organizacijos sprendimą ar sprendimo priėmimo procesą,
arba norint išgauti konfidencialią informaciją.
Tokį spaudimą gali daryti pačioje samdančioje organizacijoje dirbantis asmuo,
pavyzdžiui, bendradarbis ar viršininkas. Tokį spaudimą, stengdamasis daryti
netinkamą įtaką samdomam buhalteriui profesionalui, taip pat dažnai gali daryti

107

išorės asmuo ar organizacija, kuri buhalterio profesionalo samdančiai organizacijai
siūlo naudingesnius veiksmus arba verslo sprendimus.
350.7
350.8

Samdomas buhalteris profesionalas neturi siūlyti skatinimo priemonės, siekdamas
daryti netinkamos įtakos trečiosios šalies profesiniam sprendimui.
Jei spaudimas pasiūlyti neetišką skatinimo priemonę daromas samdančioje
organizacijoje, samdomas buhalteris profesionalas turi vadovautis šio Kodekso A
dalyje pateiktais etikos konfliktų sprendimo principais ir nuorodomis.
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SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI
Šiame Buhalterių profesionalų etikos kodekse vartojamų sąvokų reikšmės yra tokios:
Artimi giminaičiai
(Close family)

– tėvai, vaikai arba broliai, seserys, kurie nėra šeimos nariai.

Asmenys, atsakingi už
valdymą
(Those charged with
governance)

– asmenys, atsakingi už įmonės strateginės krypties priežiūrą ir
vykdantys su įmonės atskaitomybe susijusias pareigas. Šios
pareigos apima ir pareigą prižiūrėti finansinės atskaitomybės
procesą.

Audito grupė
(Audit team)

a)
b)

Visi užduoties grupės nariai, paskirti atlikti audito
užduotį.
Visi kiti įmonės asmenys, kurie gali daryti tiesioginę įtaką
audito užduoties rezultatams:
asmenys, kurie rekomenduoja užduoties partneriui
skirtiną atlygį, ar tiesiogiai prižiūri, vadovauja ar
kitaip kontroliuoja užduoties partnerį atliekant audito
užduotį (įskaitant visus užimančius pareigas visuose
iš eilės aukštesniuose nei partnerio vadovybės
lygmenyse iki pat asmens, kuris yra įmonės
vyresnysis ar vadovaujantis partneris (vykdantysis
direktorius ar jo atitikmuo);
ii) asmenys, kurie audito užduoties atlikimo metu
konsultuoja specifiniais techniniais arba ūkio šakos,
ūkinių operacijų arba įvykių klausimais; ir
iii) asmenys, atsakingi už audito užduoties atlikimo
kokybės kontrolę, įskaitant tuos, kurie atlieka audito
užduoties atlikimo kokybės peržiūrą.
i)

c)

Visi tinklo įmonės asmenys, kurie gali daryti tiesioginę
įtaką audito užduoties rezultatams.

Audito klientas
(Audit client)

– bendrovė, kurioje įmonė atlieka audito užduotį. Kai audito
klientas yra bendrovė, kurios vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, audito klientais visais atvejais
yra ir su tokia bendrove susijusios bendrovės. Kai audito
klientas nėra bendrovė, kurios vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, audito klientas yra tos
susijusios bendrovės, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai
kontroliuoja klientas.

Audito užduotis
(Audit engagement)

– pakankamo užtikrinimo užduotis, atliekama pagal
tarptautinius
audito
standartus,
kurią
vykdydamas
praktikuojantis buhalteris profesionalas pateikia išvadą, ar
finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra
parengtos (arba visais reikšmingais atžvilgiais parodo tikrą ir
teisingą vaizdą, arba pateiktos teisingai) pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką. Tai apima ir teisės aktų
nustatytą auditą, kuris yra privalomas pagal įstatymus ar kitus
teisės aktus.
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Bendrovė, kurios
vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje
rinkoje
(Listed entity)

– bendrovė, kurios perleidžiamais vertybiniais popieriais yra
prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba prekyba remiasi
reguliuojamos rinkos operatoriaus ar jo funkcijas atitinkančios
institucijos
prekybos
taisyklėmis,
tačiau
nebūtinai
reguliuojamoje rinkoje.

Buhalteris profesionalas
(Professional accountant)

– asmuo, kuris yra TBF narės-organizacijos narys.

Dabartinis buhalteris
(Existing accountant)

– praktikuojantis buhalteris profesionalas, kuris šiuo metu
klientui atlieka auditą arba teikia apskaitos, mokesčių
apskaitos, konsultavimo ar panašias paslaugas.

Direktorius arba vadovas
(Director or officer)

– už įmonės valdymą atsakingi asmenys, nepriklausomai nuo
jų pareigybių pavadinimų, kurie skirtingose šalyse gali skirtis.

Finansinės ataskaitos
(Financial statements)

– struktūrizuotai pateikta istorinė finansinė informacija,
įskaitant aiškinamąjį raštą, skirta informuoti apie tam tikru
momentu įmonės turimus ekonominius išteklius ar
įsipareigojimus arba jų pasikeitimus per apibrėžtą laikotarpį
pagal
taikomą
finansinės
atskaitomybės
tvarką.
Aiškinamajame rašte dažniausiai pateikiama svarbiausių
apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija. Šis
terminas gali reikšti visą finansinių ataskaitų rinkinį, arba
atskirą finansinę ataskaitą, pavyzdžiui, balansą, pajamų ir
sąnaudų ataskaitą, ir susijusį aiškinamąjį raštą.

Finansinės ataskaitos, apie
kurias įmonė pareikš
nuomonę
(Financial statements on
which the firm will express
an opinion)

– vienos bendrovės finansinės ataskaitos. Konsoliduotų
finansinių ataskaitų atveju, kurios taip pat vadinamos grupės
finansinėmis ataskaitomis – konsoliduotos finansinės
ataskaitos.

Finansiniai interesai
(Financial interest)

– interesai, susiję su įmonės akciniu kapitalu ar kitais
vertybiniais popieriais, skoliniais įsipareigojimais, paskolomis,
ar kitais skolos instrumentais, įskaitant teises ir įsipareigojimus
įgyti tokius interesus ir išvestines finansines priemones,
tiesiogiai susijusias su šiais interesais.

Istorinė finansinė
informacija
(Historical financial
information)

– su konkrečia įmone susijusi finansinė informacija,
daugiausia gaunama iš įmonės apskaitos sistemos, apie
praėjusiais laikotarpiais įvykusius ekonominius įvykius arba
apie tam tikru metu buvusias ekonomines sąlygas ar
aplinkybes;

Išorės ekspertas
(External expert)

– asmuo (kuris nėra įmonės ar tinklo įmonės partneris, ar
specialistų grupės narys) arba organizacija, turinti kitos nei
apskaita ar auditas srities įgūdžių, žinių ir patirties, ir kurios
darbu toje srityje yra naudojamasi padėti buhalteriui
profesionalui surinkti pakankamų ir tinkamų įrodymų.
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Įmonė
(Firm)

a)

individualiai praktikuojantis buhalteris profesionalas,
buhalterių profesionalų bendrija ar bendrovė;

b)

bendrovė, kuri tokias šalis kontroliuoja nuosavybės,
valdymo ar kitais būdais;
bendrovė, kurią tokios šalys kontroliuoja nuosavybės,
valdymo ar kitais būdais.

c)
Neapibrėžtasis atlygis
(Contingent fee)

– iš anksto pagal sutartus kriterijus apskaičiuojamas atlygis,
kurio dydis priklauso nuo sandorio rezultato arba įmonės
atlikto darbo rezultato
Teismo arba kitos valdžios institucijos nustatytos rinkliavos ar
mokesčiai neapibrėžtuoju atlygiu nelaikomi.

Nepriklausomumas
(Independence)

Nepriklausomumas apima:
a) nuomonės nepriklausomumą, kai laikomasi nuostatų,
kurios leidžia pareikšti nuomonę be pašalinės įtakos,
galinčios paveikti profesinį vertinimą. Toks požiūris
leidžia asmeniui veikti sąžiningai, išlikti objektyviam ir
išlaikyti profesinį skeptiškumą.
b)

veiksmų nepriklausomumą, kai išvengiama tokių svarbių
faktų ir aplinkybių, dėl kurių buvimo protinga ir
informuota trečioji šalis, susipažinusi su visa susijusia
informacija ir taikytomis apsaugos priemonėmis, galėtų
padaryti pagrįstą išvadą, kad įmonė arba audito ar
užtikrinimo grupės narys nusižengė sąžiningumo,
objektyvumo ir profesinio skeptiškumo principams.

Netiesioginiai finansiniai
interesai
(Indirect financial interest)

– finansiniai interesai, kuriuos fizinis asmuo ar bendrovė
bendrai turi per kolektyvinio investavimo priemones, turto
valdymo ir investavimo bendroves ar kitus tarpininkus, kurių
jis nekontroliuoja

Padalinys
(Office)

– atskiras struktūrinis vienetas, įsteigtas dėl teritorinio
būtinumo ar dėl kitokios veiklos rūšies.

Pagrindinis audito partneris
(Key audit partner)

– užduoties partneris, asmuo, atsakingas už užduoties kokybės
kontrolės peržiūrą, ir, jeigu yra, kiti audito užduoties
partneriai, kurie priima svarbiausius sprendimus, dėl finansinių
ataskaitų, apie kurias įmonė pareikš nuomonę, audito.
Priklausomai nuo aplinkybių ir asmenų vaidmens atliekant
audito užduotį, „kiti audito partneriai“ gali būti, pavyzdžiui, už
svarbiausias dukterines įmones arba padalinius atsakingi
audito partneriai.

Peržiūros klientas
(Review client)

– bendrovė, kurioje įmonė atlieka peržiūros užduotį.

Peržiūros grupė
(Review team)

a)
b)

Visi užduoties grupės nariai, paskirti atlikti peržiūros
užduotį.
Visi kiti įmonės asmenys, kurie gali daryti tiesioginę įtaką
peržiūros užduoties rezultatams:
i) asmenys, kurie rekomenduoja užduoties partneriui
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c)

skirtiną atlygį, ar tiesiogiai prižiūri, vadovauja ar
kitaip kontroliuoja užduoties partnerį atliekant
peržiūros užduotį (įskaitant visus užimančius
pareigas visuose iš eilės aukštesniuose nei partnerio
vadovybės lygmenyse iki pat asmens, kuris yra
įmonės vyresnysis ar vadovaujantis partneris
(vykdantysis direktorius ar jo atitikmuo);
ii) asmenys, kurie užduoties atlikimo metu konsultuoja
specifiniais techniniais arba ūkio šakos, ūkinių
operacijų arba įvykių klausimais;
iii) asmenys, atsakingi už užduoties atlikimo kokybės
kontrolę, įskaitant tuos, kurie atlieka užduoties
atlikimo kokybės kontrolės peržiūrą.
Visi tinklo įmonės asmenys, kurie gali daryti tiesioginę
įtaką peržiūros užduoties rezultatams.

Peržiūros užduotis
(Review engagement)

– pagal Tarptautinius peržiūros užduočių ar lygiaverčius
standartus atliekama užtikrinimo užduotis, kurios metu
praktikuojantis buhalteris profesionalas pateikia išvadą, ar,
remiantis procedūromis, kurių metu nėra gaunami visi audito
užduočiai reikalingi įrodymai, buhalteris pastebėjo ką nors, kas
jį verstų manyti, kad finansinės ataskaitos nebuvo visais
reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką.

Praktikuojantis buhalteris
profesionalas
(Professional accountant
in public practice)

– buhalteris profesionalas, nepriklausomai nuo pareigų
skirstymo pagal funkcijas (pavyzdžiui, auditas, mokesčiai ar
konsultavimas), dirbantis įmonėje, kuri teikia profesines
paslaugas. Ši sąvoka taip pat vartojama kalbant apie
praktikuojančių buhalterių profesionalų įmonę.

Priimtinas lygis
(Acceptable level)

– lygis, kuriam esant protinga ir informuota trečioji šalis,
įvertinusi visus konkrečius tuo metu buhalteriui profesionalui
žinomus faktus ir aplinkybes, galėtų daryti išvadą, jog
pagrindiniams principams nebuvo nusižengta.

Profesinės paslaugos
(Professional services)

– apskaitos ar susijusių žinių reikalaujančios paslaugos, kurias
teikia buhalteriai profesionalai, t. y. apskaitos, audito,
mokesčių, valdymo, konsultavimo ir finansų valdymo
paslaugos.

Reklama
(Advertising)

– visuomenės informavimas apie praktikuojančių buhalterių
profesionalų teikiamas paslaugas arba kvalifikaciją siekiant
vykdyti profesinę veiklą.

Samdomas buhalteris
profesionalas
(Professional accountant in
business)

– buhalteris profesionalas, dirbantis pagal darbo sutartį,
einantis vadovaujančias ar nevadovaujančias pareigas
prekybos, pramonės, paslaugų, viešosiose, švietimo, pelno
nesiekiančiose įmonėse ar organizacijose, priežiūros ar
profesinėse institucijose, taip pat kai buhalteris profesionalas
yra šių bendrovių samdomas.
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Specialios paskirties
finansinės ataskaitos
(Special purpose financial
statements)

– finansinės ataskaitos, sudarytos pagal finansinės
atskaitomybės tvarką, skirtą tenkinti nurodytų vartotojų
finansinės informacijos poreikius.

Susijusi bendrovė
(Related entity)

– bendrovė, kurią su klientu (įmone) sieja bet kurie iš šių
ryšių:
a) kai bendrovė tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kliento
įmonę ir kuriai ši kliento įmonė yra reikšminga;
b) kai bendrovė turi tiesioginių finansinių interesų kliento
įmonėje ir turi reikšmingą įtaką kliento įmonėje ir šios
bendrovės interesai kliento įmonėje jai yra svarbūs;
c) kai bendrovė yra tiesiogiai arba netiesiogiai
kontroliuojama kliento įmonės;
d) kai bendrovė, kurioje kliento įmonė arba su ja susijusi
bendrovė, apibūdinta c) punkte, turi tiesioginių finansinių
interesų, darančių reikšmingą įtaką šiai bendrovei, o
interesai yra svarbūs kliento įmonei, ir su ja susijusiai
bendrovei, apibūdintai c) punkte;
e)

kai bendrovė (kita tos pačios patronuojančios įmonės
dukterinė įmonė) ir kliento įmonė yra bendrai valdomos
kitos įmonės, su sąlyga, kad kita tos pačios
patronuojančios įmonės dukterinė įmonė ir kliento įmonė
yra reikšmingos tai įmonei, kuri valdo abi šias įmones.

Šeimos nariai
(Immediate family)

– sutuoktinis (sugyventinis), išlaikytinis.

Tiesioginiai finansiniai
interesai
(Direct financial Interest)

– tai finansiniai interesai, kuriuos:
a) fizinis asmuo arba bendrovė tiesiogiai turi ar gali juos
valdyti (įskaitant tokius, kuriuos savarankiškai valdo kiti
asmenys);
b) fizinis asmuo ar bendrovė bendrai turi per kolektyvinio
investavimo priemones, turto valdymo ir investavimo
bendroves ar kitus tarpininkus, kuriuos jis kontroliuoja.

Tinklas
(Network)

– platesnė įmonių struktūra:
a) kurioje įmonių tikslas yra tarpusavio bendradarbiavimas;
b) kurioje įmonės aiškiai siekia dalytis pelną ar sąnaudas
arba turi bendrus savininkus, kontrolės ar valdymo
sistemą, bendrą kokybės kontrolės politiką ir procedūras,
bendrą verslo strategiją, naudoja tą patį prekinį ženklą,
arba kurioje dalijamasi reikšminga dalimi profesinių
išteklių.

Tinklo įmonė
(Network firm)

– įmonė ar kitokios veiklos bendrovė, priklausanti tinklui.
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Užduoties atlikimo kokybės
peržiūra
(Engagement quality control
review)

– veiksmai, atliekami prieš ataskaitos pateikimą, siekiant
objektyviai įvertinti svarbius užduoties grupės priimtus
sprendimus ir padarytas išvadas, rengiant galutinę ataskaitą.

Užduoties partneris
(Engagement partner)

– įmonės partneris arba kitas jos darbuotojas, atsakingas už
užduotį ir jos atlikimą, taip pat už įmonės vardu parengiamą
ataskaitą, ir kuris, kur tai reikalaujama, turi atitinkamus
įgaliojimus, suteiktus profesinės, teisinės arba priežiūros
institucijos.

Užduoties grupė
(Engagement team)

– visi užduotį atliekantys partneriai ir darbuotojai, įskaitant
įmonės ar tinklo įmonės tai užduočiai atlikti pasamdytus
ekspertus. Užtikrinimo grupei nepriklauso įmonės ar tinklo
įmonės samdomi išorės ekspertai.

Užtikrinimo grupė
(Assurance team)

a)
b)

Visi užduoties grupės nariai, paskirti atlikti užtikrinimo
užduotį.
Visi kiti įmonės asmenys, kurie gali daryti tiesioginę įtaką
užtikrinimo užduoties rezultatams:
asmenys, kurie nustato užtikrinimo užduoties partnerio
atlygį arba kurie tiesiogiai jį prižiūri, jam vadovauja
ar kitaip stebi jo darbą užtikrinimo užduoties atlikimo
metu.
asmenys, kurie užtikrinimo užduoties atlikimo metu
konsultuoja specifiniais techniniais arba ūkio šakos,
ūkinių operacijų arba įvykių klausimais;
asmenys, atsakingi už užtikrinimo užduoties atlikimo
kokybės kontrolę, įskaitant tuos, kurie atlieka
užtikrinimo užduoties atlikimo kokybės peržiūrą.

Užtikrinimo klientas
(Assurance client)

– atsakingoji šalis, t. y. asmuo (arba asmenys), kuris:
a) esant tiesioginės atsakomybės tikrinimo užduočiai, yra
atsakingas už tikrinamą dalyką;
b) esant tvirtinimu pagrįstai tikrinimo užduočiai, yra
atsakingas už tikrinamo dalyko informaciją, bet gali būti
atsakingas ir už patį tikrinamą dalyką.
(Jei užtikrinimo klientas yra dar ir finansinių ataskaitų audito
klientas, žr. sąvoką finansinių ataskaitų audito klientas).

Užtikrinimo užduotis
(Assurance Engagement)

– užduotis, kurią vykdydamas praktikuojantis buhalteris
profesionalas pateikia išvadą, kuria siekiama padidinti
numatytų vartotojų, nesančių atsakingąja šalimi, pasitikėjimą
pagal nustatytus kriterijus įvertinamo dalyko rezultatais.
(Užtikrinimo užduočių gairės yra pateiktos Tarptautinių audito
ir užtikrinimo standartų valdybos išleistame Tarptautiniame
užtikrinimo užduočių sistemos aprašyme, kuriame aprašomos
užtikrinimo užduoties sudedamos dalys ir tikslai, nurodomos
užduotys, kurioms taikomi tarptautiniai audito standartai
(TAS), tarptautiniai peržvalgos užduočių standartai (TPUS) ir
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tarptautiniai užtikrinimo užduočių standartai (TUUS)).
Viešojo intereso įmonė
(Public interest entity)

a)
b)

bendrovė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje; ir
bendrovė:
i) teisės aktuose ar įstatymuose nurodyta kaip viešojo
intereso įmonė; arba
ii) kurios auditas pagal teisės aktus ar įstatymus
atliekamas
vadovaujantis
tokiais
pačiais
nepriklausomumo reikalavimais, kokie yra taikomi
bendrovėms,
kurių
vertybiniais
popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje. Tokie teisės aktai gali
būti priimti bet kurios atitinkamos priežiūros
institucijos, įskaitant audito priežiūros instituciją.

115

ĮSIGALIOJIMO DATA
Šis Kodeksas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.; Kodeksą galima pradėti taikyti ir anksčiau.
Kodeksui taikomos tokios pereinamojo laikotarpio nuostatos:
Viešojo intereso įmonės
1.

Kodekso 290 skyriuje pateiktos papildomos nuostatos dėl nepriklausomumo,
taikomos tais atvejais, kai audito ar peržiūros klientas yra viešojo intereso įmonė.
Papildomos nuostatos, taikomos atsižvelgiant į naują viešojo intereso įmonės
apibrėžimą, arba 290.46 dalies nuostatos įsigalioja 2012 m. sausio 1 d. Partnerių
rotacijos reikalavimams taikomos toliau esančiuose 2 ir 3 punktuose pateiktos
pereinamojo laikotarpio nuostatos.

Partnerių rotacija
2.

Partnerio, kuris atitinka naujo termino „pagrindinis audito partneris“ apibrėžtį, ir
nėra nei užduoties partneris, nei asmuo, atsakingas už užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą, atžvilgiu 290.151 dalies nuostatos dėl rotacijos įsigalioja atliekant 2011
m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą ar
peržiūrą. Pavyzdžiui, atliekant kliento, kurio finansiniai metai sutampa su
kalendoriniais metais, auditą, pagrindinis audito partneris, kuris nėra nei užduoties
partneris, nei asmuo, atsakingas už užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, ir kuris
dirbo pagrindiniu kliento audito partneriu septynis ar daugiau metų (t. y.,
atlikdamas 2003-2010 m. auditą), turi būti pakeistas po dar vienų metų darbo
pagrindiniu audito partneriu (t. y., atlikęs 2011 m. auditą).

3.

Užduoties partnerio, arba asmens, atsakingo už užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą, kuris prieš pat pradėdamas vykdyti bet kurias šių pareigų, dirbo kitu
kliento pagrindiniu audito partneriu, ir kuris pirmųjų 2010 m. gruodžio 15 d. ar
vėliau prasidedančių finansinių metų pradžioje jau buvo dirbęs užduoties partneriu
arba asmeniu, atsakingu už užduoties kokybės kontrolės peržiūrą šešis ar mažiau
metų, atžvilgiu nuostatos dėl rotacijos įsigalioja atliekant 2011 m. gruodžio 15 d. ar
vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą ar peržiūrą. Pavyzdžiui,
atliekant kliento, kurio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, auditą,
pagrindinis partneris, kuris dirbo pagrindiniu kliento audito partneriu keturis metus
(t. y., atlikdamas 2002-2005 m. auditą), o vėliau užduoties partneriu penkis metus
(t. y., atlikdamas 2006-2010 m. auditą) turi būti pakeistas po dar vienų metų darbo
užduoties partneriu (t. y., atlikęs 2011 m. auditą).

Kitos nei užtikrinimo paslaugos
4.

290.151-290.219 dalies nuostatos taikomos audito ar peržiūros klientui teikiant
kitas nei užtikrinimo paslaugas. Jeigu Kodeksui įsigaliojus paslaugos yra teikiamos
audito ar peržiūros klientui, ir tokios paslaugos buvo leidžiamos pagal 2005 m.
birželio mėn. Kodeksą (peržiūrėtą 2006 m. liepos mėn.), bet pagal peržiūrėtą
Kodeksą yra draudžiamos, arba joms taikomi apribojimai, įmonė gali tęsti tokias
paslaugas tik jeigu sutartis dėl tokių paslaugų buvo sudaryta iki 2011 m. sausio 1 d.
ir jos bus baigtos teikti iki 2011 m. liepos 1 d.

Atlygis - santykinis dydis
5.

290.222 dalyje numatyta, kad jeigu du metus iš eilės bendras atlygis iš kliento,
kuris yra viešojo intereso įmonė, ir jo susijusių bendrovių (atsižvelgiant į 290.27
dalies nuostatas) sudaro daugiau nei 15 proc. nuomonę apie kliento finansines
ataskaitas reiškiančios įmonės bendrų pajamų, atliekant antrųjų metų auditą turi
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būti atliekama peržiūra prieš išvados paskelbimą ir peržiūra po išvados paskelbimo
(kaip aprašyta 209.222 dalyje). Šis reikalavimas taikomas 2010 m. gruodžio 15 d.
ar vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų auditui ar peržiūrai.
Pavyzdžiui, jeigu 2011 m. ir 2012 m. atlygis, gaunamas iš audito kliento, kurio
finansiniai metai baigiasi su kalendoriniais metais, viršija 15 proc. ribą, atliekant
2012 m. finansinių ataskaitų auditą, atliekama peržiūra prieš išvados paskelbimą ir
peržiūra po išvados paskelbimo.
Atlygio ir vertinimo politika
6.

290.229 dalyje nustatyta, kad pagrindinis audito partneris negali būti vertinamas, ir
atlygis negali būti nustatomas pagal jo rezultatus parduodant kitas nei užtikrinimo
paslaugas partnerio audito klientui. Šis reikalavimas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.
Tačiau po 2012 m. sausio 1 d. pagrindiniam audito partneriui gali būti mokamas
atlygis, remiantis iki 2012 sausio 1 d. atliktu jo rezultatų parduodant kitas nei
užtikrinimo paslaugas audito klientui įvertinimu.
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