2013 m. liepos mėn.

Ar Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai diskusijos Europoje dėl audito politikos
pajudės teigiama linkme?
Netrukus, Lietuvai perėmus pirmininkavimą iš Airijos, bus atsakytą į šį pagrindinį klausimą, dėl kurio
Valstybės narės niekaip negali susitarti, nes Europos Parlamentui pavyko surasti kompromisą.
1.

Pasiūlymai

Po to, kai 2010 m. spalio 13 d. buvo išleista Europos Komisijos žalioji knyga dėl auditorių vaidmens 1 ir
susijusių viešųjų konsultacijų bei priimtas Europos Parlamento (neprivalomas) pranešimas dėl Žaliosios
knygos ir Komisijos įtakos vertinimo, 2011 m. lapkričio 30 d. Europos Komisija paskelbė šiuos
pasiūlymus:
Teisės aktų nustatyto audito direktyvos persvarstymas2 (2006/43/EC) nustatant „privalomus
suderinimo“ reikalavimus visiems teisės aktų nustatytiems auditams, t.y. reikalavimus, kuriuos
Europos Sąjungos (ES) valstybės narės turės perkelti į savo nacionalinę teisę; ir
naujojo reglamento3 dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių, kurie audituoja ES
viešojo intereso įmones (VIĮ), rengimo nustatant „didžiausius suderinimo“ reikalavimus, kuriuos
ES valstybės narės turėtų taikyti tiesiogiai.





2.

Teisėkūros procesas

Paskelbus šį pranešimą buvo inicijuotas teisėkūros procesas. Iš tiesų, Europos Komisija (EK) turi
vienintelę galią – teikti teisėkūros pasiūlymus. Europos Parlamentas (EP) ir Ministrų taryba (kuri
atstovauja ES valstybėms narėms) yra bendri teisės aktų leidėjai, turintys sprendžiamąją galią keisti ir
galiausiai priimti teisės aktus. Šiuo metu visi dokumentai yra EP ir Ministrų tarybos rankose ir, kaip jau
yra žinoma iš ES istorijos, procesas gali užtrukti nuo ne mažiau kaip 14 mėnesių iki 29 metų –
rekordiškai ilgą laikotarpį, o jei tiksliau:
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jau prasidėjo diskusijos skirtinguose su tuo susijusiuose EP komitetuose. Teisės reikalų komitetas
(JURI) yra pagrindinis atsakingasis komitetas kartu su Sajjadu Karimu, kurį ECR (Europos
konservatorių ir reformuotojų frakcija) yra paskyrusi pranešėju dokumentacijos klausimais. JURI
glaudžiai bendradarbiauja su Ekonomikos ir pinigų politikos komitetu (ECON) ir vadovaujasi
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) nuomone. Po 2013 m. balandžio 26 d.
balsavimo JURI komitete jis paskelbė du pranešimus – vieną dėl direktyvos ir kitą dėl reglamento
(kurių paskelbimo datos yra atitinkamai 2013 m. gegužės 13 d. ir 4 ir 2013 m. gegužės 20 d.5).
Šiuose pranešimuose siūloma daugybė EK pasiūlymų keitimų, kurie aprašyti toliau. Komitetų
pirmasis svarstymas bus užbaigtas balsavimu plenariniame Europos Parlamento posėdyje dėl
nuomonės, iš dalies keičiančios Europos Komisijos pasiūlymą, priėmimo. Rašant šį pranešimą
buvo aišku, kad galutinis balsavimas turėtų įvykti dar nepasibaigus metams, tačiau tikslus laikas
vis dar yra nežinomas;

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/reform/directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/reform/regulation_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201305/20130514ATT66105/20130514ATT66105EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201305/20130521ATT66424/20130521ATT66424EN.pdf
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tuo pat metu Taryba – pirmininkaujant Airijai iki 2013 m. birželio mėn. pabaigos ir nuo 2013 m.
liepos mėn. pradėjus pirmininkauti Lietuvai – svarsto EK pasiūlymus savo Bendrovių teisės darbo
grupėje, kurioje dalyvauja valstybių narių atitinkamų administracijų ir Europos Komisijos atstovai.
Nacionalinės pozicijos yra nevienodos. 2013 m. gegužės 29 d. Konkurencingumo taryboje6 vyko
orientacinė diskusija politiniame lygmenyje, kurioje dalyvavo 27 valstybių narių ir Europos
Komisijos atstovai. Per sesiją kiekviena valstybė narė perteikė savo dabartinį požiūrį į
kompromisinius dalinius pakeitimus, pasiūlytus per Airijos pirmininkavimą, dėl trijų itin diskutuotinų
temų: draudimo teikti ne audito paslaugas, audito priežiūros veiklos koordinavimo Europos
lygmeniu ir privalomos audito įmonių rotacijos. Šių temų išsamesnis nagrinėjimas pateiktas toliau.
Europos Parlamentas dirbo pakankamai skaidriai, tačiau yra visiškai neaišku, kaip klausimus
tarpusavyje nagrinėja valstybės narės. Labai tikėtina, kad Taryba priims savo pačios pakeitimus
vadinamosios „bendrosios pozicijos“ būdu;



siūlomi teisės aktai laikomi priimti oficialiai, jei Europos Parlamentas ir Taryba pritaria tokiems
teisės aktams ir jų formuluotė yra vienoda;



to gali būti pasiekta per vadinamąsias „trišales“ diskusijas, kuriose dalyvauja du bendri teisės aktų
leidėjai ir Europos Komisija.

3. Svarbūs klausimai
Diskusijose, kuriomis siekiama rasti kompromisą, daugiausia dėmesio skiriama toliau nurodytoms
temoms, keliančioms didelį susirūpinimą ir daugeliui ES valstybių narių:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

viešojo intereso įmonių (VIĮ) apibrėžtis ir pasiūlyto reglamento taikymo sritis;
grėsmė auditoriaus nepriklausomumui ir ne audito paslaugų teikiamas audito klientams, kurie yra
VIĮ;
galima prievolė dėl privalomos audito įmonių, kurios audituoja VIĮ, rotacijos;
nacionalinių institucijų, atsakingų už audito sektoriaus priežiūrą, bendradarbiavimas ES
lygmenyje;
reikalavimas auditoriams viešai skelbti išvadą dėl VIĮ audito;
buhalterių profesionalų organizacijų vaidmuo; ir
teisės priemonių – direktyvos ir (arba) reglamento – pasirinkimas.
a)

viešojo intereso įmonių apibrėžtis (VIĮ)

Apibrėžties išplėtimas įtraukiant įmones, teikiančias finansines paslaugas, gali atrodyti prasmingas
priežiūros tikslais arba siekiant apsaugoti investuotojų interesus. Tačiau kai kurios, į pasiūlytos
direktyvos išplėstą VIĮ apibrėžtį įtrauktos, įmonės iš tikrųjų gali būti mažos arba vidutinės – nedidelės
rizikos arba nesudėtingos veiklos – įmonės, kurios turi nedidelės įtakos viešam interesui.
Pranešime, dėl kurio buvo balsuota JURI komitete, siūloma palikti 2006 m. Teisės aktų nustatyto audito
direktyvos VIĮ apibrėžtį, kuri apima tik biržines įmones, finansų įstaigas ir draudimo bendroves.

6

Konkurencingumo tarybos posėdis buvo viešas, todėl jį galima peržiūrėti paspaudus šią nuorodą:
http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-12981
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FEE pritaria šiai analizei ir rekomenduoja, kad EK pasiūlymai būtų iš dalies keičiami, išbraukiant iš
apibrėžties šias mažos rizikos įmones: tačiau būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp viešojo intereso ir
administracinės naštos. Nepaisant to, valstybėms narėms turi būti suteikta teisė nustatyti, kurios VIĮ yra
svarbios visuomenei dėl jų verslo pobūdžio, jų dydžio ir darbuotojų skaičiaus.
FEE primygtinai rekomenduoja tarybai remtis JURI komiteto nuomone dėl VIĮ apibrėžties.
b)

grėsmė auditoriaus nepriklausomumui ir ne audito paslaugų teikimas klientams,
kurie yra VIĮ

JURI komiteto pranešime raginama laikytis Tarptautinio Etikos kodekso (TBF) principų ir reikalavimų
dėl nepriklausomumo, o ne Komisijos pasiūlymo.
FEE laikosi požiūrio, kad šis pasaulinio lygio kodekso reikalavimai yra gerokai griežtesni nei dabartinių
ES teisės aktų reikalavimai. Be to, toks pasaulinio lygmens sprendimas neabejotinai yra žingsnis į
priekį, dėl kurio sumažėtų administracinė našta, būtų išvengta eksteritorinio poveikio ir išlaikytos
vienodos visiems taikomos sąlygos. Iš tiesų FEE mano, kad priėmus Europos Komisijos pasiūlymus
dėl tikrųjų audito įmonių, plataus masto draudimo teikti ne audito paslaugas klientams, kurie yra VIĮ, ir
mokesčio už susijusias audito paslaugas apribojimo iki dešimties procentų nuo mokesčio už auditą,
Europa būtų atskirta nuo viso pasaulio, padidėtų administracinė našta, tačiau, visų svarbiausia,
pablogėtų audito įmonių kompetencija ir jos blogiau išmanytų savo audito klientus.
Europos Sąjungos Tarybos nariai vis dar nesutaria dėl šio klausimo. Nepaisant to, FEE atkreipia
dėmesį, kad daugelis Tarybos narių pritaria požiūriui tekste nurodyti tik baigtinį draudžiamų ne audito
paslaugų sąrašą (vadinamasis „juodojo sąrašo“ metodas). Tačiau FEE pabrėžia, kad daugelis valstybių
narių abejoja EK pasiūlytu plačiu draudžiamų paslaugų sąrašu. FEE apgailestauja, kad rengiant
siūlomą draudžiamų paslaugų sąrašą neatsižvelgta į reikšmingumo ir svarbos audituojamos įmonės
finansinėms ataskaitoms koncepcijas, kurios yra įtvirtintos TBF Etikos kodekse. Daugelis valstybių narių
taip pat nepritaria principui dėl kitų paslaugų teikimo apribojimo, mokesčio procentą skaičiuojant nuo
mokesčio už auditą. Kai ateis laikas priimti kompromisinį sprendimą, labai svarbu, kad valstybės narės
atidžiai išnagrinėtų šio sąrašo turinį ir parengtų praktišką, proporcingą sąrašą, kuris nenukryptų nuo
tarptautinių normų.
c)

galima prievolė dėl privalomos audito įmonių, kurios audituoja VIĮ, rotacijos

Europos Komisija pasiūlytame reglamente yra reikalaujama, kad išorės auditoriai būtų rotuojami kas
šešerius metus, ir yra draudžiamas pakartotinis dabartinio auditoriaus skyrimas. Jei vykdomas bendras
auditas, šis laikotarpis pratęsiamas ne ilgiau kaip devyneriems metams kiekvienam auditoriui arba
audito įmonei.
Tuo tarpu JURI komitetas pranešime siūlo, kad užduotys būtų vykdomos ne ilgiau kaip 14 metų iš eilės,
tačiau būtų kasmet atnaujinamos. Tačiau, pasibaigus šiam 14 metų laikotarpiui, teisės aktų nustatytą
auditą atliekantis auditorius ar audito įmonė negali imtis teisės aktų nustatyto viešojo intereso įmonės
audito bent keturis metus, išskyrus, jeigu: a) teisės aktų nustatyto audito paslaugos yra įsigytos viešojo
konkurso būdu; arba b) audito komitetas išsamiai išnagrinėjo audito užduotį; arba c) atliekamas
bendras auditas. Užduoties atnaujinimas yra galimas remiantis audito komiteto, administracinės arba
priežiūros įstaigos visuotiniam akcininkų susirinkimui teikiamomis rekomendacijomis ir susirinkimui
patvirtinus. Tačiau buvo nustatyta, kad VIĮ audito užduotys gali būti vykdomos ne ilgiau kaip 25 metus.
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Taryboje šiek tiek išsiskiria valstybių nuomonės dėl privalomos audito įmonių rotacijos principo, trukmės
ir taikymo srities. Kiek yra matoma, Tarybos nariai vis dar nepasiekė kompromiso.
FEE išanalizavo turimus labai ribotus įrodymus dėl privalomos audito įmonių rotacijos veiksmingumo ir
įvertinu visus pasiūlymo privalumus ir trūkumus. Daugelis FEE narių priėjo išvados, kad tokios
priemonės bus nenaudingos, nes teiks nedidelę naudą nepriklausomumo atžvilgiu ir gali lemti tolesnę
audito rinkos koncentraciją, o tai prieštarauja privalomam audito įmonių rotacijos principui ir kelia
grėsmę audito kokybei ir, kaip rodo praktika, ne mažina, o didina audito rinkos koncentraciją.
Remiantis gero įmonių valdymo sistema audito komitetas sprendžia, kada turi būti rotuojamas įmonės
auditorius.
Atsižvelgiant į tai, vertėtų paminėti, kad 2013 m. birželio 19 d. JAV Kongreso Finansinių paslaugų
komitetas vienbalsiai patvirtino Audito proceso vientisumo ir darbo vietų apsaugos įstatymą, kuriuos
remiantis draudžiama Viešųjų įmonių apskaitos priežiūros valdybai (PCAOB) įgyvendinti privalomą
audito įmonių rotaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose. 2013 m. liepos 8 d. JAV Kongreso atstovai balsų
dauguma priėmė Audito proceso vientisumo įstatymą. Įstatymo projektas dabar bus perduotas Senatui,
kuris jį turi patvirtinti prieš tai, kai jį pasirašys prezidentas ir jis taps teisės aktu. Neaišku, kokios įtakos
tokie JAV atlikti pakeitimai galės turėti ir turės diskusijoms Europos Sąjungos valstybių narių Ministrų
taryboje.
d)

nacionalinių valdžios įstaigų,
bendradarbiavimas ES lygmenyje

atsakingų

už

audito

sektoriaus

priežiūrą,

Komisijos pasiūlymas numato ES lygmens nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą,
kuris vyks Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijoje (ESMA). Šis komitetas perims funkcijas iš
Europos auditorių priežiūros institucijų grupės (EGAOB) – ekspertų grupės, kuriai pirmininkavo
Komisija.
JURI komiteto pranešime pritariama, kad ESMA vykdytų auditorių profesionalų viešąją priežiūrą
Europos lygmeniu, tačiau mažai rašoma apie ESMA suteiktas reguliavimo ir kitas galias.
Daugelis Tarybos valstybių narių nesutinka su kompromisu, kurio buvo prieita pirmininkaujant Airijai,
ESMA viduje įsteigti Europos audito priežiūros institucijų komitetą (CEAOB), kurį sudarytų EGAOB
nariai ir kuriam būtų suteikta sprendžiamoji galia. Šios nesutinkančios valstybės narės pateikė ESMA
alternatyvų pasiūlymą – stiprinti esamą EGAOB narių bendradarbiavimą. Regis, daugelis ES valstybių
narių pritaria tokiai alternatyvai.
FEE tvirtai remia pasiūlymą dėl viešosios audito profesionalų priežiūros, kuri ypač svarbi siekiant
pagerinti audito kokybę ir užtikrinti ilgalaikį auditorių ir audito įmonių tvarumą. Nepaisant to, turi būti
ieškoma tinkamos pusiausvyros tarp priežiūros institucijų nepriklausomumo ir kompetencijos. ESMA
viduje nėra taip lengva surasti tokią pusiausvyrą.
e)

pakeitimai dėl auditoriaus viešais skelbiamos išvados apie VIĮ auditą

FEE palaiko Europos Komisijos idėją, kad auditoriai teiktų daugiau informacijos visuomenei apie VIĮ,
ypač:



kokybišką informaciją apie reikšmingą audito riziką;
daugiau informacijos dėl veiklos tęstinumo remiantis vadovybės pateikta informacija.
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Vis dėl to, EK pasiūlymuose gausu dalykų, kurie yra pernelyg griežti arba detalūs, tokie kaip auditoriaus
informacija apie metodologiją, reikšmingumą, kiekvieno užduoties grupės nario identifikavimą,
auditoriaus išvados ilgį ir pan.
Šiame pranešime EP JURI komitetas patobulino Komisijos pasiūlymus, kad jie būtų praktiškesni ir
naudingesni. Iš tikrųjų EP atsižvelgė į naujausią Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų valdybos
(TAUSV), kaip svarbaus tarptautinio audito standartų rengėjo, projektą 7, nes pasaulio rinkoms būtini
pasaulinio lygio sprendimai.
FEE laibai vertina šį požiūrį, net, jei kyla minčių dėl tam tikrų pakeitimų, kurie iš tikrųjų tikrovėje būtų
nelabai praktiški: pavyzdžiui, JURI pranešime nurodomas dalinis keitimas, pagal kurį auditorius turėtų
atskleisti informaciją viešai skelbiamoje VIĮ ataskaitoje apie visas kitas paslaugas, teiktas audituojamai
įmonei. FEE abejoja tokios informacijos, atskleistos viešai skelbiamoje audito ataskaitoje, pridėtine
verte.
f)

profesinių organizacijų vaidmuo

EK pasiūlyme dėl profesinių organizacijų vaidmens nurodyta, kad tokioms organizacijoms turėtų būti
suteikiami teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių tvirtinimas ir registravimas.
Visas kitas užduotis, tokias kaip mokymas, kvalifikacijos kėlimas ir ne VIĮ kokybės užtikrinimo peržiūros,
kompetentingos institucijos negali perduoti vykdyti profesinėms organizacijoms.
JURI pranešime tokia apribojanti nuostata dėl delegavimo yra išbraukta. Tai leidžia suprasti, kad
Taryba nesutinka su EK nuostata dėl delegavimo apribojimo.
FEE sutinka, kad būtų atlikti tokie EP komiteto daliniai pakeitimai ir taip pat rekomenduoja, kad
profesinių organizacijų delegavimas, prižiūrint kompetentingai institucijai, apimtų bent:



auditorių, tvirtinimą ir registravimą, įskaitant visą mokymo, pradinį kvalifikacijos kėlimo ir nuolatinį
profesinio tobulinimo procesą;
ne VIĮ kokybės užtikrinimo peržiūras.

Iš tikrųjų dabar šios profesinės organizacijos turi patirties ir žinių, kurių reikia tokioms peržiūroms atlikti
nebrangiai, tačiau nuolat gerinant audito kokybę.
g)

teisės priemonių – direktyvos ir (arba) reglamento – pasirinkimas.

Kaip buvo nurodyta pirmiau, EK išleido du teisės dokumentus: a) Teisės aktų nustatyto audito
direktyvos persvarstymą, kuriame yra nurodyti „privalomi suderinimo reikalavimai“, taikomi teisės aktų
nustatytą auditą atliekantiems auditoriams, t.y. reikalavimai, kuriuos Europos Sąjungos (ES) valstybės
narės turės perkelti į savo nacionalinę teisę, ir b) naują reglamentą dėl teisės aktų nustatytą ES VIĮ
auditą atliekančių auditorių, kuriame yra nurodyti „didžiausi suderinimo“ reikalavimai, kuriuos ES
valstybės narės turės taikyti tiesiogiai.
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EP JURI komitetas siūlo perkelti daugybę išlygų iš reglamento į direktyvą, kurių svarbiausios būtų dėl:
a) „vidaus auditorių ir audito įmonių organizacijos“, b) „nepriklausomumo nuo audituojamos įmonės“ ir
c) „teisės aktų nustatyto audito atlikimo“ ir kurios būtų taikomos visoms įmonėms. Reglamento
straipsnis dėl „Audito komiteto“ taip pat siūlomas perkelti į naująjį direktyvos straipsnį, tačiau jis turi būti
taikomas tik VIĮ.
Žinoma, kad Taryba ketina svarstyti šiuos ir tolesnius perkėlimus iš reglamento į direktyvą.
Išvados
FEE ragina visas suinteresuotas šalis, ypač dalyvaujančias trišalėse diskusijose, šiuos klausimus
nagrinėti atsižvelgiant į visuomenės interesus.
FEE kviečia visus savo narius daugiausiai dėmesio skirti visos buhalterių profesijos atstovų,
neatsižvelgiant į įmonių dydį, darbo sritis ar valstybes nares, bendram ilgalaikiam interesui,
nepamirštant Europos viešojo intereso.
Apie FEE
FEE (Fédération des Experts-comptables Européens – Europos buhalterių federacija) – tai
tarptautinė ne pelno siekianti organizacija, kurios būstinė yra Briuselyje ir kuri atstovauja 45
profesionalių buhalterių ir auditorių institucijoms 33 Europos šalyse, tarp kurių yra 28 ES
valstybės narės.
www.fee.be
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