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Apie FEE
Būdama Europos buhalterių ir auditorių atstove, FEE yra įsipareigojusi skatinti audito politikos
pažangą Europos Sąjungoje (ES) ir pasaulyje.
Remdamiesi 45 Europos organizacijomis narėmis ir jų patirtimi įvairiausiose apskaitos ir audito
srityse, kurią jie įgijo dirbdami didelėse ir mažose audito įmonėse, verslo įmonėse, viešąjame
sektoriuje ir užsiimdami privačia praktika, esame tinkamai pasirengę pateikti informacijos tokioms
diskusijoms. Tai darome atsižvelgdami į visos profesijos atstovų ilgalaikį kolektyvinį interesą ir
nepamiršdami Europos viešojo intereso.
Šiuo metu vykstanti diskusija dėl audito politikos
Prasidėjus svarbiausiam diskusijos dėl audito politikos etapui nusprendėme šiuo laišku atkreipti
jūsų dėmesį į Tarybos darbotvarkę įtrauktus sprendimus, kurie yra itin svarbūs siekiant, kad būtų
nuolat teikiamos aukštos kokybės audito paslaugos ir skatinama ne tik sutarčių sudarymo laisvė,
administracinės naštos mažinimas, viso pasaulio investuotojų pasitikėjimas ir Europos
konkurencingumas, bet ir teisės aktų derinimas ir bendrosios rinkos vientisumas.
FEE palankiai vertina Tarybos pastangas skatinant valstybes nares susitarti dėl pačių svarbiausių
klausimų. Jau yra žengta keletas svarbių žingsnių. Tačiau vis dar yra pasiūlymų, kurie turi būti
išsamiai išanalizuoti ir patobulinti prieš jiems įsigaliojant ir priimant tinkamus teisinius sprendimus.
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Europos Komisija (EK) pateikė pasiūlymus dėl dviejų teisinių dokumentų – teisės aktų nustatyto viešojo intereso
įmonių audito reglamento ir teisės aktų nustatyto metinių ataskaitų ir konsoliduotų ataskaitų audito direktyvos
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Šiame laiške daugiausia dėmesio skiriama nepriklausomumui ir ypač draudimui teikti ne audito
paslaugas audito klientams, nes dabartiniais pasiūlymais veiklos pasirinkimo laisvė yra
ribojama daugiau nei to reikia nepriklausomumui užtikrinti. Be to, nepriklausomumas yra
esminis aukštos kokybės audito dalykas. Tačiau yra tikėtina, kad dėl nepagrįstai sugriežtintų ir
sunkiai praktikoje pritaikomų taisyklių padidės verslo ir kiekvienos šalies sąnaudos bei pablogės
audito kokybė, kurią užtikrina darbuotojų nepriklausomumas, žinios ir aukšta kvalifikacija. Dėl
keleto su ne audito paslaugomis susijusių pasiūlymų neabejotinai bus sunku diegti naujoves ir įgyti
įvairiapusių įgūdžių, būtinų audito profesijai, kurios atstovai privalo būti aukštos kvalifikacijos.
Be to, dėl ekstrateritorinio pasiūlymų poveikio Europa atsidurs nepalankioje padėtyje. Iš
tikrųjų, dėl keleto tokių pasiūlymų gali būti sudarytos nevienodos veikimo sąlygos tarptautiniu
mastu. Labai svarbu, kad Europos Sąjungoje išliktų tokios pačios vienodos veikimo sąlygos, kaip ir
daugelyje trečiųjų šalių, nes Europai yra ypač reikalingos tiesioginės užsienio investicijos.
Nepriklausomumo užtikrinimas, kuris neturėtų neigiamos įtakos ekonomikai
Siekiant užtikrinti nepriklausomumą ir nepakenkti Europos verslui, būtina laikytis holistinio
požiūrio ir taikyti šias papildomas ryžtingas priemones:
−
priimti Buhalterių profesionalų etikos kodekso, kurį išleido Tarptautinių
buhalterių etikos standartų valdyba (TBESV) 2, principus ir reikalavimus, o ypač
šio kodekso 290 dalį, kurioje yra nurodyti nepriklausomumui keliami reikalavimai.
Būtina pabrėžti, kad daugelyje atvejų buvo nustatyta, kad šio principais pagrįsto kodekso
reikalavimai yra tvirtesni ir griežtesni nei Europos Komisijos siūlomi apribojimai 3.
−

priimti bendrą griežtą požiūrį į grėsmes ir apsaugos priemones siekiant auditorių
nepriklausomumo, į kurį daugiausia yra atsižvelgta atitinkamame siūlomos direktyvos
skyriuje 4. Tai yra itin svarbu, nes detalesnės nuostatos dėl nepriklausomumo ir su juo
susiję draudimai turi būti pagrįsti pagrindiniu principu – auditorius neturi audituoti
savo paties darbo arba, kaip nurodyta tarptautiniame kodekse ir daugelyje Europos
standartų, auditorius neturi teikti paslaugų, dėl kurių gali atsirasti būtinybė peržiūrėti
savo darbą vykdant teisės aktų nustatytą auditą. Be to, auditorius neturėtų teikti
paslaugų, kurios nėra draudžiamos, dėl kurių jam tektų dalyvauti audito kliento
sprendimų priėmimo procese arba eiti audito kliento tarpininko pareigų.

2

Tarptautinį etikos kodeksą parengė TESV (Tarptautinių etikos standartų valdyba). TESV yra nepriklausoma TBF
standartus rengianti valdyba, kurios ne mažiau kaip pusė narių nėra auditoriai, įskaitant narius-visuomenės atstovus.
Valdyba laikosi griežtos tvarkos, kuria remdamasi užtikrina, kad yra atsižvelgiama į visuomenės intereso
perspektyvą. Viešųjų interesų priežiūros valdyba, kurią skiria stebėsenos taryba – reguliavimo institucijų ir
tarptautinių organizacijų, kurios nare yra ir Europos komisija, grupė, prižiūri, kad šis procesas vyktų tinkamai.
Išnagrinėjus suinteresuotųjų šalių, kuriems įtakos turi standartai, nuomonę parengiami aukštos kokybės pasauliniai
standartai, kuriuos šiuo metu taiko daugelis TESV narių, įskaitant ir Europos Sąjungos valstybes nares. Daugiau
informacijos pateikta: https://www.ifac.org/sites/default/files/uploads/IESBA/IESBA-Fact-Sheet.pdf
3
Žr. http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1300:fee-paper-onauditorindependenceprovisions&catid=37:ethics&Itemid=172
4
Nurodomas IV skyrius „Profesinė etika, nepriklausomumas, objektyvumas ir profesinė paslaptis“
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−

pagrindinis principas reiškia, kad dažniausiai paslaugas leidžiama teikti tuomet, kai
nekyla bendroji rizika peržiūrėti savo paties darbą. Europos (EP) teisės reikalų (JURI)
komiteto galutiniame pranešime yra nurodyta, kad perkėlus keletą reglamento nuostatų
dėl nepriklausomumo į direktyvą galima būtų įtvirtinti šias bendras apsaugos priemones;

−

priimti tvirtas nepriklausomumo apsaugos priemones, susijusias su įmonių
valdymu. Audito komiteto įtraukimas būtų svarbiausiu patobulinimu šioje srityje.
Vienas iš strateginių tokio komiteto vaidmenų – patvirtinti audito klientui ketinamas
teikti paslaugas po to, kai įvertinamas auditoriaus nepriklausomumas.

Siekiant apsaugoti rinką nuo nepagrįstų ir žalingų trikdymų, labai svarbu, kad įmonės už valdymą
atsakingi asmenys tebeturėtų teisę spręsti, kada keisti auditorių, nes jie geriausiai mato, kada ir
kaip tai padaryti atsižvelgdami į dabartines ekonomikos ir įmonės sąlygas. Be to, jei bus įvesta
privaloma auditorių rotacija, kyla papildomų susirūpinimų dėl ekstrateritorinio poveikio ir galimo
audito rinkos struktūros sutrikdymo, nes, kaip rodo patirtis, tai paskatins koncentraciją.
EP JURI komitetas pateikė keletą pagirtinų pasiūlymų, kuriuos reikėtų palaikyti. Juose
pripažįstama, kad yra būtina kurti suderintus ir visuotinai priimtinus principus bei reikalavimus,
tačiau suvokiama, kad aplinkybės keičiasi ir kad skiriasi ES valstybių narių ūkių dydis, struktūra,
sudėtingumas ir tipas.
„Juodojo sąrašo“ sudarymas – žingsnis į priekį
Turėtų būti skatinama parengti juodąjį sąrašą − draudžiamų audito klientams teikti ne audito
paslaugų sąrašą, apimantį tik tokias ne audito paslaugas, dėl kurių kiltų arba galėtų kilti grėsmė
nepriklausomumui, nuo kurios būtų neįmanoma apsisaugoti. „Juodasis sąrašas“, apimantis tik
draudžiamas paslaugas, užtikrina didesnį teisinį aiškumą ir skatina prisitaikyti prie
besikeičiančių rinkų poreikių ir naujovių.
Toks požiūris atitinka EP JURI komiteto poziciją ir pasaulinio lygio TESV etikos kodekso
reikalavimus.
Juodojo sąrašo turinys turi būti išsamiai išanalizuotas
Be to, reikėtų tinkamai atsižvelgti į tokio sąrašo turinį: turinys yra ypač svarbus, nes taikant
„juodojo sąrašo“ požiūrį nedraudžiamos paslaugos turi būti teikiamos remtis bendruoju grėsmių ir
apsaugos priemonių požiūriu, nurodytu pirmiau.
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Sudarant tokį sąrašą būtina nepamiršti šių pagrindinių principų:
−
draudimu teikti paslaugas turi būti didinamas arba išsaugomas auditoriaus
nepriklausomumas, išvengiama neaiškumo dėl tokio draudimo masto ir (arba)
ketinimų, taip pat tokio draudimo negali lemti kiti tokie tikslai, kaip siekis apriboti
auditoriaus galimybes teikti savo žinias arba laisvę sudaryti sutartis, tarnauti rinkai ir
skatinti naujoves.
Pavyzdžiui, mums yra žinoma, kad kai kurie siūlo į galimų draudžiamų paslaugų sąrašą
įrašyti „visuomenės rėmimo priemones“. Tokios paslaugos nėra susijusios su mums
žinomomis paslaugomis, paslaugų kategorija arba praktikos sritimi. Iš tikrųjų netgi
neaišku, ką jos reiškia: pagalbą teikiant subsidijas ar valstybinę pagalbą? Nepaisant jų
reikšmės, nėra jokių įrodymų, kad dėl tokių paslaugų sumažės auditoriaus
nepriklausomumas. Pavyzdžiui, nepriklausomas užtikrinimas dėl tam tikrų sąlygų, kurias
klientas turi įgyvendinti, siekdamas gauti subsidijų, yra visuomenės intereso paslaugos,
todėl jos neturėtų būti draudžiamos.
−
draudžiamos paslaugos turi būti aiškiai apibrėžtos, nes, priešingu atveju, gali atsirasti
teisinis netikrumas. Jų draudimas taip pat turi būti apsvarstytas atsižvelgiant į paslaugų
svarbą arba reikšmingumą finansinėms ataskaitoms. Remiantis tuo turi būti
nustatyta, ar nepažeidžiamas proporcingumo principas.
Pavyzdžiui, mums yra žinoma, kad kai kurie siūlo į galimų draudžiamų paslaugų sąrašą
įrašyti „įmonėms teikiamos finansinės paslaugos“. Tuo paprasčiausiai apibūdinama
veiklos rūšis, kurios ribos nėra aiškios ir kuri yra skirtingai suprantama. Ar terminas
„paslauga“ reiškia „patarimas“? Kokios rūšies patarimas? Šiuo atveju trūksta teisinio
aiškumo ir, remiantis vietine praktika, netgi gali apimti išsamų patikrinimą arba bendrą
patarimą dėl naujo kapitalo pritraukimo (tai laikome leistinomis paslaugomis), arba
akcijų platinimą, kliento vertybinių popierių arba investicinio banko paslaugų
reklamavimą (tai laikome neleistinomis paslaugomis). Pagal TESV kodeksą šioje srityje
yra draudžiama „teikti finansinį patarimą, kuris priklauso nuo konkretaus apskaitos
tvarkymo ir (arba) pateikimo finansinėje ataskaitoje, dėl kurio kyla pagrįstų abejonių
dėl tokio patarimo tinkamumo“, jei tai turi reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms
5
. Taip būtų tinkamai nurodoma, kokiais atvejais kyla nepriklausomumo problema.
Taip pat mums yra žinoma, kad „bet koks vaidmuo audituojamos įmonės valdyme arba
sprendimų priėmimo procese“ yra laikomas galima draudžiama paslauga. Nors visi
puikiai supranta, kad auditorius negali priimti valdymo sprendimų, tačiau žodžiai „bet
koks“ yra labai neaiškūs ir neapibrėžti, todėl kyla teisinio netikrumo grėsmė. Teiginys,
kad „vadovavimo pareigų prisiėmimas“ yra draudžiama paslauga, būtų gerokai
tikslesnis teiginys.
EP JURI komiteto draudžiamų ne audito paslaugų sąrašas atitinka prieš tai nurodytus
pagrindinius principus. Priėmus EP JURI komiteto sąrašą, galima būtų padidinti tarptautinį
suderinamumą, palyginamumą ir nuoseklumą bei sudaryti vienodas veikimo sąlygas, kurie yra labai
svarbūs dabartinei pasaulio verslo aplinkai. EP JURI draudžiamų ne audito paslaugų sąrašas iš
esmės atitinka TESV išleistą Tarptautinį buhalterių profesionalų etikos kodeksą.
5

Kaip nurodyta TESV etikos kodekse. Žr.
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/IESBA%20High%20Level%20Summary%20of%20Prohibition
s-Updated.pdf
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Sutartinis apribojimas prieštarauja visuomenės interesui
Dėl sutartinio nedraudžiamų paslaugų teikimo visoms viešojo intereso įmonėms apribojimo, kaip
tai buvo aptarta pirmiau, nepriklausomumas nedidėja, tačiau atsiranda nenumatytų pasekmių, net,
jei dėl tokio apribojimo nereikia atlikti pagal nacionalinius ir ES teisės aktus reikalaujamo darbo. Iš
tikrųjų:
−

apribojimas, siekiant išlaikyti nepriklausomumą, nėra teisiškai pagrįstas: siekdamas
teikti tokias paslaugas auditorius turi būti visais atžvilgiais nepriklausomas ir atlikti
kiekvieno atskiro atvejo įvertinimą vadovaudamasis grėsmių ir apsaugos priemonių
požiūriu. Apsaugos priemonės yra gerokai veiksmingesnės nei bet kokios rūšies
apribojimai, nes juos galima apeiti;

−

apribojimų principas prieštarauja „juodojo sąrašo“ požiūriui. Jei paslaugos nėra įtrauktos
į draudžiamų paslaugų sąrašą, tai reiškia, kad tokios paslaugos turi būti teikiamos
remiantis bendruoju grėsmių ir apsaugos priemonių požiūriu. Todėl audituojamos
įmonės už valdymą atsakingi asmenys – įskaitant audito komitetą – turi priimti
sprendimą, kokia įmonės politika dėl ne audito paslaugų įsigijimo iš tesės aktų nustatytą
auditą atliekančio auditoriaus arba kito teikėjo būtų tinkama.

Be to, apribojimų sistema, apie kurią 2013 m. gegužės 29 d. buvo kalbėta Konkurencingumo
taryboje, vis dar yra labai neaiški ir skirtingai aiškinama, todėl gali pakenkti bendrai rinkai ir lemti
reikšmingą teisinį netikrumą. EP JURI komitetas nesilaiko šio sutartinio apribojimų požiūrio. Jis
suteikia teisę už valdymą atsakingiems asmenims apsaugoti auditoriaus nepriklausomumą.
Galiausiai FEE nepritaria draudimui teikti ne audito paslaugas per finansinius metus, po
kurių bus vykdoma audito užduotis, ir per finansinius metus po audito užduoties pabaigos.
Tikime, kad tai yra nebūtina ir neveiksminga priemonė, dėl kurios būtų gerokai apribotos galimybės
rinktis ir kurią įmonėms būtų sunku įgyvendinti praktiškai: nepriklausomumas yra būtinas vykdant
audito užduotį. Nėra jokios prasmės to reikalauti prieš auditoriaus skyrimą arba po to, kai
pasirašoma galutinė audito ataskaita (nors, kai to reikia, auditorius įvertina praėjusio laikotarpio
grėsmes nepriklausomumui ir pritaiko apsaugos priemones).
Tarybos vaidmuo diskusijose
Daugeliu atveju atrodė, kad valstybės narės nekreipia dėmesio į Europos Parlamento atliekamą
didžiulį darbą – problemų tyrimą ir ilgas diskusijas. FEE mano, kad turi būti skiriama daugiau
dėmesio Europos Parlamento diskusijų rezultatams. Kadangi Tarybos ir Parlamento pozicijos
išsiskiria, todėl lieka dar mažiau vilčių, kad bus pasiektas susitarimas.
Šie bendri teisės aktų ledėjai turi pagrindinę užduotį – keisti Komisijos pasiūlymus, kuriais
remiantis būtų priimti visoms pusėms priimtini teisės aktai, užtikrinantys aukštos kokybės audito
paslaugų teikimą, investuotojų pasitikėjimo didėjimą esant patikimoms, stabilesnėms ir
skaidresnėms finansų rinkoms, suteikiantys galimybių sparčiai audito rinkos plėtrai ir paramą
nepriklausomai ir tvariai audito profesijai.
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Savo laiško dalyje apie juodojo sąrašo turinį konkrečiais pavyzdžiais įrodėme, kad būtina iš esmės
tobulinti projektus, jei norime, kad teisėkūros pasiūlymai būtų suprantami, teisiškai aiškūs ir
įgyvendinami praktikoje.
Mes esame pasirengę susitikti ir aptarti išsamiau, kaip, mūsų nuomone, tai galėtų būti įgyvendinta
atsižvelgiant į visuomenės interesus.
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