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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariamos bendrosios nepriklausomo
auditoriaus pareigos atliekant finansinių ataskaitų auditą pagal TAS. Konkrečiai jame
apibrėžti bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir paaiškinta audito, skirto
nepriklausomo auditoriaus tikslams pasiekti, pobūdis ir apimtis. Be to, jame išaiškinta
TAS taikymas, galia ir struktūra, apibrėžti reikalavimai, kuriais nustatomos bendros
visiems auditams taikomos auditoriaus pareigos, įskaitant pareigą laikytis TAS. Toliau
nepriklausomas auditorius vadinamas auditoriumi.

2.

TAS yra taikomi auditoriui atliekant finansinių ataskaitų auditą. Prireikus standartai
pritaikomi atsižvelgus į aplinkybes, kai taikomi kitos istorinės finansinės informacijos
auditams. TAS neaptartos auditoriaus pareigos, kurios gali būti apibrėžtos įstatymuose,
reglamentuose ar kitaip ir susijusios, pavyzdžiui, su viešu vertybinių popierių platinimu.
Tokios pareigos gali skirtis nuo TAS apibrėžtų pareigų. Todėl, nors tokiomis
aplinkybėmis kai kurie TAS aspektai auditoriui gali pasirodyti naudingi, galiausiai pats
auditorius privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi visų atitinkamų teisinių, priežiūros ar
profesinių pareigų.

Finansinių ataskaitų auditas
3.

Audito tikslas – padidinti numatomų vartotojų pasitikėjimą finansinėmis ataskaitomis.
Tai pasiekiama auditoriui pareiškus nuomonę apie tai, ar finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Taikant
daugelio rūšių bendrosios paskirties tvarką pareiškiama nuomonė, ar finansinės ataskaitos
pateiktos teisingai visais reikšmingais atžvilgiais, ar parodo tikrą ir teisingą vaizdą pagal
taikomą tvarką. Auditas, atliktas pagal TAS ir laikantis atitinkamų etikos reikalavimų,
leidžia auditoriui susidaryti tokią nuomonę (žr. A1 dalį).

4.

Audituojamos finansinės ataskaitos yra įmonės finansinės ataskaitos, kurias rengia
įmonės vadovybė, prižiūrima už valdymą atsakingų asmenų. TAS nenustatytos jokios
pareigos vadovybei ar už valdymą atsakingiems asmenims ir nepažeidžiami įstatymai ar
teisės aktai, kurie tas pareigas nustato. Tačiau pagal TAS auditas atliekamas remiantis
prielaida, kad vadovybė, o jei būtina, už valdymą atsakingi asmenys yra pripažinę tam
tikras pareigas, kurios yra esminės atliekant auditą. Finansinių ataskaitų auditas
neatleidžia vadovybės ar už valdymą atsakingų asmenų nuo jų prievolės vykdyti jų
pareigas (žr. A2–A11 dalis).

5.

Kad galėtų susidaryti nuomonę, pagal TAS auditorius privalo gauti pakankamą
užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose kaip visumoje nėra reikšmingų iškraipymų dėl
apgaulės ar dėl klaidos. Pakankamas užtikrinimas yra aukšto lygio užtikrinimas. Toks
užtikrinimas gaunamas, kai auditorius surenka pakankamų tinkamų audito įrodymų
audito rizikai (rizikai, kad auditorius pareikš neteisingą nuomonę, kai finansinėse
ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų) sumažinti iki priimtinai žemo lygio. Tačiau
pakankamas užtikrinimas nėra absoliutus užtikrinimo lygis, kadangi auditui būdingi
įgimti apribojimai, dėl kurių dauguma audito įrodymų, kuriais remdamasis auditorius
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daro išvadas ir grindžia savo nuomonę, yra labiau įtikinamo nei sprendžiamojo pobūdžio
(žr. A28–A52 dalis).
6.

Reikšmingumo sąvoką auditorius taiko tiek planuodamas, tiek atlikdamas auditą, taip pat
vertindamas nustatytų iškraipymų poveikį auditui arba, jeigu yra, neištaisytų iškraipymų
poveikį finansinėms ataskaitoms1. Apskritai iškraipymai, įskaitant praleidimus, laikomi
reikšmingais, jei gali būti numatoma, kad atskirai arba visi kartu jie paveiks vartotojų
ekonominius sprendimus, priimamus remiantis finansinėmis ataskaitomis. Sprendimai
dėl reikšmingumo priimami atsižvelgus į susijusias aplinkybes. Jiems poveikį daro
auditoriaus supratimas apie tai, kokia finansinė informacija reikalinga finansinių
ataskaitų vartotojams, taip pat iškraipymo mastas ar pobūdis arba abu šie veiksniai.
Auditoriaus nuomonė teikiama apie finansines ataskaitas kaip visumą, todėl auditorius
nėra atsakingas už iškraipymų, kurie nėra reikšmingi finansinėms ataskaitoms kaip
visumai, nustatymą.

7.

TAS apibrėžiami tikslai, reikalavimai, taikymas ir pateikiama kita aiškinamoji medžiaga,
skirta padėti auditoriui gauti pakankamą užtikrinimą. TAS reikalaujama, kad auditorius
vadovautųsi profesiniu sprendimu ir laikytųsi profesinio skepticizmo planuodamas ir
atlikdamas auditą, ir, be kitų dalykų:
•

nustatytų ir įvertintų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos riziką
remdamasis savo supratimu apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmonės vidaus
kontrolę;

•

gautų pakankamų tinkamų audito įrodymų, ar yra reikšmingų iškraipymų,
planuodamas ir įgyvendindamas tinkamą atsaką į įvertintą riziką;

•

susidarytų nuomonę apie finansines ataskaitas remdamasis išvadomis, padarytomis
pagal surinktus audito įrodymus.

8.

Auditoriaus pareikštos nuomonės forma priklauso nuo taikomos finansinės atskaitomybės
tvarkos ir nuo taikomo įstatymo ar teisės akto (žr. A12–A13 dalis).

9.

Auditorius gali turėti tam tikrų kitų pareigų pranešti ar teikti ataskaitas apie audito metu
iškilusius klausimus vartotojams, vadovybei, už valdymą atsakingiems asmenims ar
įmonei nepriklausančioms šalims. Šios pareigos gali būti nustatytos TAS arba taikomame
įstatyme ar teisės akte2.

Įsigaliojimo data
10.

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

Bendrieji auditoriaus tikslai
11.
1

2

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, bendrieji auditoriaus tikslai yra tokie:

320-asis TAS „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“ ir 450-asis TAS „Audito metu nustatytų
iškraipymų vertinimas“.
Žr., pavyzdžiui, 260-ąjį TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“ ir 240-ojo TAS „Auditoriaus
atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą“ 43 dalį.
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12.

a)

gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose kaip visumoje nėra
reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos, ir tuo pagrindu pareikšti nuomonę,
ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką;

b)

parengti išvadą apie finansines ataskaitas ir ją paskelbti, kaip to reikalaujama pagal
tarptautinius audito standartus, remiantis auditoriaus pastebėjimais.

Visais atvejais, kai pakankamo užtikrinimo gauti neįmanoma, o atsižvelgus į aplinkybes,
sąlyginės auditoriaus nuomonės auditoriaus išvadoje teikiant ataskaitą numatomiems
finansinių ataskaitų vartotojams nepakanka, pagal TAS reikalavimus auditorius privalo
atsisakyti pareikšti nuomonę arba atsisakyti toliau vykdyti užduotį (arba atsistatydinti)3,
jeigu atsisakymas galimas pagal taikomus įstatymus ar teisės aktus.

Apibrėžtys
13.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

taikoma finansinės atskaitomybės tvarka – finansinės atskaitomybės tvarka, kurią
vadovybė ir, jeigu būtina, už valdymą atsakingi asmenys taiko rengdami finansines
ataskaitas ir kuri yra priimtina atsižvelgus į įmonės pobūdį bei finansinių ataskaitų
tikslus arba kuri yra privaloma pagal įstatymą ar teisės aktą.
Sąvoka „teisingo pateikimo tvarka“ vartojama apibūdinant finansinės atskaitomybės
tvarką, pagal kurią reikalaujama laikytis tvarkos reikalavimų ir:
i)

tiesiogiai ar netiesiogiai pripažįstama, kad, siekiant užtikrinti teisingą
finansinių ataskaitų pateikimą, vadovybei gali reikėti atskleisti daugiau
dalykų, negu konkrečiai reikalaujama pagal taikomą tvarką; arba

ii)

tiesiogiai pripažįstama, kad, siekiant užtikrinti teisingą finansinių ataskaitų
pateikimą, vadovybei gali reikėti nukrypti nuo taikomos tvarkos reikalavimų.
Tokie nukrypimai turėtų būti daromi tik ypač retomis aplinkybėmis.

Sąvoka „atitikties tvarka“ yra vartojama apibūdinant finansinės atskaitomybės
tvarką, pagal kurią reikalaujama laikytis tvarkos reikalavimų, tačiau ji neapima i ir
ii papunkčiuose nurodytų aplinkybių.
b)

3

audito įrodymai – informacija, kuria auditorius naudojasi darydamas išvadas savo
nuomonei pagrįsti. Audito įrodymai apima tiek apskaitos įrašų, kurių pagrindu
sudaromos finansinės ataskaitos, informaciją, tiek kitą informaciją. Tarptautiniuose
audito standartuose:
i)

audito įrodymų pakankamumas yra audito įrodymų kiekio matas. Reikalingas
audito įrodymų kiekis priklauso nuo auditoriaus atlikto reikšmingo iškraipymo
rizikos įvertinimo ir nuo tokių audito įrodymų kokybės;

ii)

audito įrodymų tinkamumas yra audito įrodymų kokybės matas – t. y. audito
įrodymų tinkamumas ir patikimumas patvirtinant išvadas, kuriomis
grindžiama auditoriaus nuomonė;

TAS vartojamas tik terminas „atsisakymas“.
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c)

audito rizika – rizika, kad auditorius pareikš netinkamą auditoriaus nuomonę, kai
finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos. Audito rizika yra reikšmingo
iškraipymo ir neaptikimo rizikos veiksnių išraiška;

d)

auditorius – sąvoka „auditorius“ vartojama asmeniui ar asmenims, atliekantiems
auditą, dažniausiai užduoties partneriams ar kitiems užduoties grupės nariams arba,
kai tinka, audito įmonei apibūdinti. Kai TAS aiškiai nurodoma, kad reikalavimą
vykdyti ar atsakomybę prisiimti privalo užduoties partneris, vartojama sąvoka
„užduoties partneris“, o ne „auditorius“. Kur tinka, sąvokos „užduoties partneris“ ir
„audito įmonė“ turi būti suprantamos kaip viešajame sektoriuje vartojamų sąvokų
atitikmenys;

e)

neaptikimo rizika – rizika, kad auditorius, atlikdamas procedūras, kad sumažintų
audito riziką iki priimtinai žemo lygio, neaptiks esamų iškraipymų, kurie gali būti
reikšmingi patys savaime arba kartu su kitais iškraipymais;

f)

finansinės ataskaitos – 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. Sąvoka „finansinės ataskaitos“ dažniausiai reiškia visą finansinių
ataskaitų rinkinį, nustatomą pagal taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos
reikalavimus, tačiau taip pat gali reikšti ir atskirą finansinę ataskaitą;

g)

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

h)

vadovybė – asmuo (asmenys), prisiimantis (-ys) administracinę atsakomybę už
įmonės veiklą. Kai kuriose tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose įmonėse
vadovybei priskiriami kai kurie arba visi už valdymą atsakingi asmenys,
pavyzdžiui, vykdomieji valdybos nariai arba įmonės savininkas vadovas;

i)

iškraipymas – skirtumas tarp pateikto finansinės ataskaitos straipsnio sumos,
grupavimo, pateikimo ar atskleidimo ir reikalaujamos to straipsnio sumos,
grupavimo, pateikimo ar atskleidimo, kad straipsnis atitiktų taikomos finansinės
atskaitomybės tvarkos reikalavimus. Informacijos iškraipymų gali atsirasti dėl
apgaulės ar dėl klaidos.
Auditoriui pareiškiant nuomonę, ar finansinės ataskaitos yra visais reikšmingais
atžvilgiais teisingai pateiktos arba ar jos parodo tikrą ir teisingą vaizdą,
iškraipymais gali būti laikomi ir sumų, grupavimo, pateikimo ar atskleidimo
koregavimai, kurių, auditoriaus nuomone, reikia, kad finansinės ataskaitos būtų
pateikiamos teisingai visais reikšmingais atžvilgiais ar parodytų tikrą ir teisingą
vaizdą;

j)

prielaida, susijusi su vadovybės ir, jei būtina, už valdymą atsakingų asmenų
pareigomis, kuria remiantis atliekamas auditas, yra prielaida, kad vadovybė ir, jei
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būtina, už valdymą atsakingi asmenys pripažino ir suprato turintys pareigų, kurios
yra labai svarbios atliekant auditą pagal TAS. Tai yra tokios pareigos:
i)

parengti finansines ataskaitas pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką,
įskaitant, jeigu reikia, jų teisingą pateikimą;

ii)

taikyti tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės ir, jei būtina, už valdymą
atsakingų asmenų nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be
reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos;

iii)

suteikti auditoriui:
a.

galimybę susipažinti su visa informacija, kurią žino vadovybė ir, jei
būtina, už valdymą atsakingi asmenys ir kuri yra svarbi rengiant
finansines ataskaitas, tokia kaip įrašai, dokumentai ir kiti dalykai;

b.

papildomą informaciją, kurios auditorius gali audito tikslais pareikalauti
iš vadovybės ir, jeigu būtina, už valdymą atsakingų asmenų;

c.

galimybę nekliudomai bendrauti su įmonėje dirbančiais asmenimis, iš
kurių, auditoriaus nuomone, būtina gauti audito įrodymus.

Taikant teisingo pateikimo tvarką, pirma pateiktas i punktas gali būti
formuluojamas kaip „parengti ir teisingai pateikti finansines ataskaitas pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką“ arba „parengti finansines ataskaitas,
kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą pagal taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką“.
„Prielaida, susijusi su vadovybės ir, jei būtina, už valdymą atsakingų asmenų
pareigomis, kuria remiantis atliekamas auditas,“ taip pat gali būti vadinama
„prielaida“;
k)

profesinis sprendimas – atitinkamo išsilavinimo, žinių ir patirties taikymas pagal
audito, apskaitos ir etikos standartus priimant kompetentingus sprendimus dėl
audito užduoties aplinkybes atitinkančios veiksmų eigos;

l)

profesinis skepticizmas – požiūris, kurio laikydamasis auditorius nuolat abejoja ir
stebi aplinkybes, galinčias rodyti iškraipymus dėl klaidos ar dėl apgaulės, ir
kritiškai vertina audito įrodymus;

m)

pakankamas užtikrinimas – aukštas, bet neabsoliutus užtikrinimo lygis atliekant
finansinių ataskaitų auditą;

n)

reikšmingo iškraipymo rizika – rizika, kad finansinės ataskaitos yra reikšmingai
iškraipytos prieš atliekant auditą. Reikšmingų iškraipymų riziką tvirtinimo
lygmeniu sudaro dvi dalys:
i)

įgimta rizika – tvirtinimo apie ūkinės operacijos grupę, sąskaitos likutį ar
atskleidžiamą informaciją jautrumas informacijos iškraipymams, kurie gali
būti reikšmingi patys savaime arba kartu su kitais informacijos iškraipymais
dar prieš vertinant bet kokias susijusias kontrolės priemones;

ii)

kontrolės rizika – rizika, kad įmonės vidaus kontrolės sistema laiku neužkirs
kelio arba nenustatys ir neištaisys iškraipymo, kuris galėjo atsirasti tvirtinime
8
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apie ūkinės operacijos grupę, sąskaitos likutį arba atskleidžiamą informaciją ir
kuris galėjo būti reikšmingas pats savaime arba kartu su kitais iškraipymais;
o)

už valdymą atsakingi asmenys – asmuo (asmenys) ar organizacija (-os) (pavyzdžiui,
įmonės patikėtinis), atsakingi už įmonės strateginės krypties priežiūrą ir vykdantys
su įmonės atskaitomybe susijusias pareigas. Šios pareigos apima ir pareigą
prižiūrėti finansinės atskaitomybės procesą. Kai kuriose tam tikroms jurisdikcijoms
priklausančiose įmonėse už valdymą atsakingais asmenimis gali būti ir įmonei
vadovaujantys asmenys, pavyzdžiui, privačiojo ar viešojo sektoriaus įmonės
vykdomieji valdybos nariai arba įmonės savininkas vadovas.

Reikalavimai
Finansinių ataskaitų auditui taikomi etikos reikalavimai
14.

Auditorius turi laikytis atitinkamų etikos reikalavimų, įskaitant reikalavimą užtikrinti
nepriklausomumą atliekant finansinių ataskaitų audito užduotis (žr. A14–A17 dalis).

Profesinis skepticizmas
15.

Auditorius turi planuoti ir atlikti auditą laikydamasis profesinio skepticizmo požiūrio,
pripažindamas, kad gali būti aplinkybių, dėl kurių finansinėse ataskaitose gali būti
reikšmingų iškraipymų (žr. A18–A22 dalis).

Profesinis sprendimas
16.

Planuodamas ir atlikdamas finansinių ataskaitų auditą, auditorius turi priimti profesinius
sprendimus (žr. A23–A27 dalis).

Pakankami tinkami audito įrodymai ir audito rizika
17.

Norėdamas gauti pakankamą užtikrinimą, auditorius turi surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų, reikalingų sumažinti audito riziką iki priimtinai žemo lygio, kad galėtų
padaryti tinkamas išvadas savo nuomonei pagrįsti (žr. A28–A52 dalis).

Audito atlikimas pagal TAS
TAS, susijusių su auditu, laikymasis
18.

Auditorius turi laikytis visų su auditu susijusių TAS. TAS yra susijęs su auditu, jeigu jis
yra galiojantis ir egzistuoja tokiame TAS apibrėžtos aplinkybės (žr. A53–A57 dalis).

19.

Kad galėtų suprasti TAS tikslus ir tinkamai taikyti TAS reikalavimus, auditorius turi
suprasti visą TAS tekstą, įskaitant nuostatas dėl taikymo ir kitą aiškinamąją medžiagą (žr.
A58–A66 dalis).

20.

Auditorius savo išvadoje turi nurodyti, kad auditas atliktas pagal TAS, tik jeigu jis yra
užtikrinęs visišką atitiktį šiam ir visiems kitiems atitinkamam auditui taikomiems TAS.
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Atskiruose TAS apibrėžti tikslai
21.

Siekdamas bendrųjų auditoriaus tikslų, auditorius, planuodamas ir atlikdamas auditą, turi
remtis atitinkamuose TAS apibrėžtais tikslais, atsižvelgdamas į atskirų TAS sąryšį, kad
galėtų (žr. A67–A69 dalis):
a)

nustatyti, ar, atsižvelgus į TAS apibrėžtus tikslus, be TAS nurodytų audito
procedūrų, reikėtų kokių nors kitų papildomų audito procedūrų (žr. A70 dalį); ir

b)

įvertinti, ar buvo surinkta pakankamų tinkamų audito įrodymų (žr. A71 dalį).

Atitinkamų reikalavimų laikymasis
22.

23.

Taikydamas 23 dalies sąlygas, auditorius turi laikytis visų TAS reikalavimų, nebent,
atsižvelgus į audito aplinkybes:
a)

visas TAS nėra aktualus; arba

b)

reikalavimas nėra aktualus, kadangi jis yra sąlyginis, o atitinkama sąlyga
neegzistuoja (žr. A72–A73 dalis).

Išskirtinėmis aplinkybėmis auditorius gali nuspręsti, kad būtina nukrypti nuo atitinkamo
TAS reikalavimo. Tokiais atvejais tokio reikalavimo tikslams pasiekti auditorius turi
atlikti alternatyvias audito procedūras. Tikėtina, kad auditoriui gali prireikti nukrypti nuo
atitinkamo reikalavimo tik tuo atveju, jeigu reikalaujama atlikti konkrečią procedūrą, o
atsižvelgus į konkrečias audito aplinkybes tokia procedūra nebūtų efektyvi priemonė
tokio reikalavimo tikslams pasiekti (žr. A74 dalį).

Negalėjimas pasiekti tikslo
24.

Jeigu atitinkamame TAS apibrėžto tikslo pasiekti negalima, auditorius turi įvertinti, ar dėl
to jis negalės pasiekti bendrųjų tikslų ir vadovaudamasis TAS privalės modifikuoti savo
nuomonę arba atsisakyti toliau vykdyti audito užduotį (jeigu atsisakymas galimas pagal
taikomus įstatymus ar teisės aktus). Negalėjimas pasiekti tikslo yra laikomas svarbia
aplinkybe, kuri pagal 230-ąjį TAS4 turi būti nurodyta dokumentuose (žr. A75–A76 dalis).

∗∗∗

4

230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 8 dalies c punktas.
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Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Finansinių ataskaitų auditas
Audito apimtis (žr. 3 dalį)
A1. Auditoriaus nuomonė apie finansines ataskaitas parodo, ar finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Tokia
nuomonė pareiškiama atliekant visus finansinių ataskaitų auditus. Todėl auditoriaus
nuomonė neužtikrina, kad, pavyzdžiui, įmonė bus gyvybinga ateityje arba kad vadovybė
veiksmingai ir efektyviai tvarkė įmonės reikalus. Tačiau pagal kai kurias jurisdikcijas
taikomame įstatyme ar teisės akte gali būti nustatyta, kad auditorius pareikštų nuomonę
apie kitus konkrečius dalykus, tokius kaip vidaus kontrolės efektyvumas ar atskiros
vadovybės ataskaitos atitiktis finansinėms ataskaitoms. Nors TAS nustatyti su tokiais
dalykais susiję reikalavimai ir pateiktos gairės, jeigu jos yra svarbios auditoriui, kad jis
galėtų susidaryti nuomonę apie finansines ataskaitas, tačiau jeigu auditoriaus
reikalaujama pareikšti nuomonę apie tokius dalykus, jis privalo atlikti papildomą darbą.
Finansinių ataskaitų rengimas (žr. 4 dalį)
A2. Įstatyme ar teisės akte gali būti nustatytos vadovybės ir, jei būtina, už valdymą atsakingų
asmenų pareigos, susijusios su finansine atskaitomybe. Tačiau tokių pareigų apimtis ar jų
aprašymo būdas gali skirtis priklausomai nuo jurisdikcijos. Nepaisant tokių skirtumų,
TAS atitinkantis auditas atliekamas remiantis prielaida, kad vadovybė ir, jeigu būtina, už
valdymą atsakingi asmenys suprato ir pripažino savo pareigą:
a)

parengti finansines ataskaitas pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką,
įskaitant, jeigu reikia, jų teisingą pateikimą;

b)

taikyti tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės ir, jei būtina, už valdymą atsakingų
asmenų nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos;

c)

suteikti auditoriui:
i)

galimybę susipažinti su visa informacija, kurią žino vadovybė ir, jei būtina, už
valdymą atsakingi asmenys ir kuri yra svarbi rengiant finansines ataskaitas,
tokia kaip įrašai, dokumentai ir kiti dalykai;

ii)

papildomą informaciją, kurios auditorius gali audito tikslais pareikalauti iš
vadovybės ir, jei būtina, už valdymą atsakingų asmenų;

iii)

galimybę nekliudomai bendrauti su įmonėje dirbančiais asmenimis, iš kurių,
auditoriaus nuomone, būtina gauti audito įrodymus.

A3. Rengdami finansines ataskaitas, vadovybė ir, jeigu būtina, už valdymą atsakingi asmenys
privalo:
•

nustatyti taikomą finansinės atskaitomybės tvarką atsižvelgiant į atitinkamus
įstatymus ir teisės aktus;

•

parengti finansines ataskaitas pagal tokią taikomą tvarką;
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•

pateikti tinkamą tokios tvarkos apibūdinimą finansinėse ataskaitose.

Rengdama finansines ataskaitas, vadovybė privalo priimti sprendimus dėl pagrįstų
atitinkamomis aplinkybėmis apskaitinių įvertinimų, taip pat parinkti ir taikyti tinkamus
apskaitos metodus. Vadovybė priima šiuos sprendimus atsižvelgdama į taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką.
A4. Finansinės ataskaitos gali būti rengiamos pagal finansinės atskaitomybės tvarką, kurios
tikslas:
•

tenkinti didelės vartotojų grupės bendro pobūdžio finansinės informacijos poreikius
(t. y. „bendrosios paskirties finansinės ataskaitos“); arba

•

tenkinti konkrečios vartotojų grupės finansinės informacijos poreikius (t. y.
„specialiosios paskirties finansinės ataskaitos“).

A5. Taikoma finansinės atskaitomybės tvarka dažnai apima ir įgaliotos ar pripažintos
standartus nustatančios organizacijos patvirtintus finansinės atskaitomybės standartus
arba teisinius ar priežiūros reikalavimus. Tam tikrais atvejais taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka gali apimti ir įgaliotos ar pripažintos standartus nustatančios
organizacijos patvirtintus finansinės atskaitomybės standartus, ir teisinius ar priežiūros
reikalavimus. Kiti šaltiniai gali pateikti nuorodas dėl finansinės atskaitomybės tvarkos
taikymo. Tam tikrais atvejais taikoma finansinės atskaitomybės tvarka gali apimti tokius
kitus šaltinius arba gali būti netgi sudaryta tik iš tokių šaltinių. Kiti šaltiniai gali būti
tokie:
•

teisinė ir etikos aplinka, įskaitant įstatus, taisykles, teismo sprendimus, ir su
apskaita susiję profesiniai etikos įsipareigojimai;

•

įvairaus privalomumo standartus nustatančių, profesinių ar priežiūros organizacijų
paskelbti apskaitos aiškinimai;

•

įvairaus privalomumo standartus nustatančių, profesinių ar priežiūros organizacijų
paskelbtos nuomonės apie iškylančius naujus apskaitos klausimus;

•

plačiai pripažinta, vyraujanti bendra ir atskiros ūkio šakos praktika;

•

literatūra apskaitos klausimais.

Iškilus prieštaravimui tarp taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos ir jos taikymo
nuorodas pateikiančių šaltinių ar tarp taikomą finansinės atskaitomybės tvarką sudarančių
šaltinių viršenybę turi didžiausio autoriteto šaltinis.
A6. Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimai nustato finansinių ataskaitų
formą ir turinį. Nors pagal finansinės atskaitomybės tvarką gali būti ir nenurodyta, kaip
apskaitoje parodyti ar atskleisti visas ūkines operacijas arba įvykius, ji paprastai apima
pakankamai aiškius principus, kurių pagrindu galima nustatyti ir taikyti apskaitos
metodus, kurie atitinka finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus pagrindžiančius
principus.
A7. Finansinės atskaitomybės tvarka gali būti teisingo pateikimo tvarka arba atitikties tvarka.
Finansinės atskaitomybės tvarka, daugiausia apimanti finansinės atskaitomybės
standartus, kuriuos nustatė organizacija, įgaliota ir pripažinta turinčia teisę nustatyti
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finansinių ataskaitų standartus, pagal kuriuos įmonės rengia bendrosios paskirties
finansines ataskaitas, dažnai yra skirta teisingam pateikimui užtikrinti, pavyzdžiui,
Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (TASV) paskelbti tarptautiniai finansinės
atskaitomybės standartai (TFAS).
A8. Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimuose taip pat nustatyta, kas sudaro
visą finansinių ataskaitų rinkinį. Pagal daugelio rūšių finansinės atskaitomybės tvarką
finansinės ataskaitos skirtos informacijai apie įmonės finansinę padėtį, jos finansinius
veiklos rezultatus ir pinigų srautus pateikti. Pagal tokią tvarką visą finansinių ataskaitų
rinkinį sudaro balansas, pajamų ataskaita, nuosavybės pokyčių ataskaita, pinigų srautų
ataskaita ir aiškinamasis raštas. Pagal kitokią finansinės atskaitomybės tvarką visą
finansinių ataskaitų rinkinį gali sudaryti atskira finansinė ataskaita ir aiškinamasis raštas:
•

pavyzdžiui, Tarptautinių viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdybos išleistame
tarptautiniame viešojo sektoriaus apskaitos standarte (TVSAS) „Finansinė
atskaitomybė pinigų apskaitos principu“ teigiama, kad, viešojo sektoriaus įmonei
rengiant finansines ataskaitas pagal TVSAS, pagrindinė finansinė ataskaita yra
grynųjų pinigų įplaukų ir mokėjimų ataskaita.

•

Kiti atskirų finansinių ataskaitų, kurių kiekviena pateikiama su aiškinamuoju raštu,
pavyzdžiai yra tokie:
o

balansas;

o

pajamų ataskaita arba veiklos rezultatų ataskaita;

o

nepaskirstytojo pelno ataskaita;

o

pinigų srautų ataskaita;

o

turto ir įsipareigojimų ataskaita, neįtraukiant savininkų nuosavybės;

o

nuosavybės pokyčių ataskaita;

o

pajamų ir sąnaudų ataskaita;

o

veiklos rezultatų ataskaita pagal produktus.

A9. 210-asis TAS nustato reikalavimus ir pateikia gaires dėl finansinės atskaitomybės tvarkos
priimtinumo nustatymo5. 800-ajame TAS nagrinėjamos kitos situacijos, kai finansinės
ataskaitos rengiamos pagal specialiosios paskirties tvarką6.
A10. Dėl prielaidos svarbos atliekant auditą auditorius privalo gauti iš vadovybės ir, jeigu
būtina, už valdymą atsakingų asmenų patvirtinimą, kad jie pripažįsta ir supranta A2
dalyje apibrėžtas jų pareigas kaip išankstinę sąlygą sutikti atlikti audito užduotį7.

5
6

7

210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“, 6 dalies a punktas.
800-asis TAS „Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas“, 8
dalis.
210-asis TAS, 6 dalies b punktas.
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Viešojo sektoriaus įmonių auditui taikomos nuostatos
A11. Auditoriaus įgaliojimai atliekant viešojo sektoriaus įmonių finansinių ataskaitų auditą gali
būti platesni negu atliekant kitų įmonių auditą. Todėl prielaida dėl vadovybės
atsakomybės, kuria remiantis atliekamas viešojo sektoriaus įmonių finansinių ataskaitų
auditas, gali numatyti ir papildomą atsakomybę, pavyzdžiui, atsakomybę už ūkinių
operacijų vykdymą ir įvykius pagal įstatymus, teisės aktus ar kitus reikalavimus8.
Auditoriaus nuomonės forma (žr. 8 dalį)
A12. Auditoriaus nuomonė pareiškiama apie tai, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Tačiau auditoriaus
pareikštos nuomonės forma priklauso nuo taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos ir
nuo taikomo įstatymo ar teisės akto. Pagal daugelio rūšių finansinės atskaitomybės tvarką
numatomi reikalavimai, susiję su finansinių ataskaitų pateikimu; pagal tokią tvarką
finansinių ataskaitų rengimas pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką apima ir jų
pateikimą.
A13. Jeigu taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra teisingo pateikimo tvarka, kaip
dažniausiai rengiamos bendrosios paskirties finansinės ataskaitos, pagal TAS
reikalaujama pareikšti nuomonę, ar finansinės ataskaitos pateiktos teisingai visais
reikšmingais atžvilgiais arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą. Jeigu taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka yra atitikties tvarka, reikalaujama pareikšti nuomonę, ar finansinės
ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra parengtos pagal taikomą tvarką. Jeigu
specialiai nenurodyta kitaip, TAS esančios nuorodos į auditoriaus nuomonę apima abi
nuomonės formas.
Finansinių ataskaitų auditui taikomi etikos reikalavimai (žr. 14 dalį)
A14. Auditorius privalo laikytis atitinkamų etikos reikalavimų, įskaitant reikalavimą užtikrinti
nepriklausomumą atliekant finansinių ataskaitų audito užduotis. Atitinkami etikos
reikalavimai, susiję su finansinių ataskaitų auditu, apibrėžti Tarptautinės buhalterių
federacijos patvirtinto Buhalterių profesionalų etikos kodekso (TBF kodekso) A ir B
dalyse, kartu su nacionaliniais reikalavimais, jeigu jie yra griežtesni.
A15. TBF kodekso A dalyje apibrėžiami pagrindiniai profesinės etikos principai, taikomi
auditoriui atliekant finansinių ataskaitų auditą, ir pateikiama tokių principų taikymo
koncepcija. Pagrindiniai principai, kurių pagal TBF kodeksą privalo laikytis auditorius,
yra tokie:

8

a)

sąžiningumas;

b)

objektyvumas;

c)

profesinė kompetencija ir reikiamas atidumas;

d)

konfidencialumas;

e)

profesionalus elgesys.

Žr. A57 dalį.
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TBF kodekso B dalyje apibrėžiama, kaip ši koncepcija turi būti taikoma konkrečiose
situacijose.
A16. Atsižvelgiant į viešąjį interesą, TBF kodekse nustatyta, kad auditorius, vykdydamas
audito užduotį, būtų nepriklausomas nuo audituojamosios įmonės. Kaip apibūdinta TBF
kodekse, nepriklausomumas apima nuomonės nepriklausomumą ir veiksmų
nepriklausomumą. Auditoriaus nepriklausomumas nuo įmonės užtikrina auditoriui
galimybę susidaryti audito nuomonę, kuri nebūtų paveikta jokių veiksnių.
Nepriklausomumas padidina auditoriaus galimybes veikti sąžiningai, būti objektyviam ir
išlaikyti profesinį skepticizmą.
A17. 1-ajame tarptautiniame kokybės kontrolės standarte (TKKS)9 ar nacionaliniuose
reikalavimuose, jeigu jie yra tokie pat arba griežtesni10, aptarta audito įmonės pareiga
sukurti ir taikyti savo audito užduočių kokybės kontrolės sistemą. 1-ajame TKKS
reikalaujama, kad audito įmonė nustatytų atitinkamą strategiją ir procedūras, kurios
suteiktų pakankamą užtikrinimą, jog audito įmonė ir jos darbuotojai laikosi atitinkamų
etikos reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl nepriklausomumo11. 220-ajame TAS
apibrėžtos užduoties partnerio pareigos užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų etikos
reikalavimų. Tuo tikslu užduoties partneris išlieka budrus stebėdamas ir, jeigu reikia,
teikdamas paklausimus dėl įrodymų, kad užduoties grupės nariai nesilaiko atitinkamų
etikos reikalavimų, nustato, kokių reikėtų imtis veiksmų pastebėjus dalykus, rodančius,
kad užduoties grupės nariai nesilaikė atitinkamų etikos reikalavimų, ir pateikia išvadą dėl
audito užduočiai taikomų nepriklausomumo reikalavimų laikymosi12. 220-ajame TAS
pripažįstama, kad užduoties grupė turi teisę pasitikėti kokybės kontrolės sistema, kurią
audito įmonė taiko vykdydama savo pareigas, susijusias su konkrečiai audito užduočiai
taikomomis kokybės kontrolės procedūromis, jeigu tik audito įmonės ar kitų šalių
pateikta informacija neleidžia daryti kitokių prielaidų.
Profesinis skepticizmas (žr. 15 dalį)
A18. Pagal profesinio skepticizmo požiūrį būtina, kad auditorius atkreiptų dėmesį, pavyzdžiui,
į:
•

audito įrodymus, kurie prieštarauja kitiems gautiems audito įrodymams;

•

informaciją, keliančią abejonių dėl dokumentų ir atsakymų į paklausimus, numatytų
naudoti kaip audito įrodymai, patikimumo;

•

sąlygas, kurios gali parodyti galimą apgaulę;

•

aplinkybes, rodančias, kad, be TAS nustatytų audito procedūrų, būtina taikyti
papildomas audito procedūras.

A19. Vadovautis profesiniu skepticizmu viso audito metu būtina, jeigu, pavyzdžiui, auditorius
nori sumažinti riziką, kad jis:
9

10
11
12

1-asis Tarptautinis kokybės kontrolės standartas (TKKS) „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą
ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“.
220-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“, 2 dalis.
1-asis TKKS, 20–25 dalys.
220-asis TAS, 9–12 dalys.
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nepastebės neįprastų aplinkybių;

•

padarys pernelyg apibendrintas išvadas iš pastebėjimų audito metu;

•

nustatydamas audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį bei vertindamas jų
rezultatus, remsis netinkamomis prielaidomis.

A20. Profesinis skepticizmas yra būtinas norint kritiškai vertinti audito įrodymus.
Laikydamasis šio požiūrio, auditorius abejoja iš vadovybės ir už valdymą atsakingų
asmenų gautais prieštaraujančiais audito įrodymais bei dokumentų ir gautų atsakymų į
paklausimus bei kitos informacijos patikimumu. Be to, vertinamas audito įrodymų
patikimumas ir tinkamumas atsižvelgus į esamas aplinkybes, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai
egzistuoja apgaulės rizikos veiksniai ir vienas apgaulei jautrus dokumentas yra vienintelis
reikšmingos sumos finansinėje ataskaitoje patvirtinimo įrodymas.
A21. Įrašus ir dokumentus auditorius paprastai priima kaip autentiškus, nebent jis turi
priežasčių manyti priešingai. Ir vis dėlto auditorius privalo vertinti informacijos, kuri bus
naudojama kaip audito įrodymas, patikimumą13. Iškilus abejonėms dėl patikimumo arba
esant galimos apgaulės požymių (pavyzdžiui, audito metu nustatytos aplinkybės verčia
auditorių manyti, kad dokumentas gali būti netikras arba kad dokumente nustatytos
sąlygos galėjo būti suklastotos), pagal TAS reikalaujama, kad auditorius tirtų išsamiau ir
nustatytų, kaip reikėtų pakeisti ar papildyti audito procedūras klausimui išspręsti14.
A22. Negalima tikėtis, kad auditorius neatsižvelgs į ankstesnę patirtį dėl įmonės vadovybės ir
už valdymą atsakingų asmenų dorumo ir sąžiningumo. Ir vis dėlto tikėjimas, kad
vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys yra dori ir sąžiningi, nereiškia, kad auditorius
gali nesilaikyti profesinio skepticizmo ir, siekdamas pakankamo užtikrinimo, tenkintis
nevisiškai įtikinamais audito įrodymais.
Profesinis sprendimas (žr. 16 dalį)
A23. Profesinis sprendimas yra būtina tinkamo audito atlikimo sąlyga. Taip yra todėl, kad
interpretuoti atitinkamus etikos reikalavimus bei tarptautinius audito standartus ir priimti
viso audito metu reikalingus kompetentingus sprendimus galima tik taikant atitinkamas
žinias apie faktus bei aplinkybes ir remiantis patirtimi. Profesinis sprendimas yra ypač
reikalingas priimant sprendimus dėl:

13
14

•

reikšmingumo ir audito rizikos;

•

audito procedūrų, taikomų vykdant TAS reikalavimus ir renkant audito įrodymus,
pobūdžio, atlikimo laiko ir apimties;

•

įvertinimo, ar buvo surinkta pakankamų tinkamų audito įrodymų ir ar, norint
pasiekti TAS apibrėžtus, taigi ir bendruosius auditoriaus tikslus, dar reikia atlikti
papildomus veiksmus;

•

vadovybės sprendimų įvertinimo dėl įmonėje taikomos finansinės atskaitomybės
tvarkos;

500-asis TAS „Audito įrodymai“, 7–9 dalys.
240-asis TAS, 13 dalis, 500-asis TAS, 11 dalis ir 505-asis TAS „Išorės šalių patvirtinimai“, 10–11 ir 16 dalys.
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išvadų, pagrįstų surinktais audito įrodymais, pavyzdžiui, vertinant vadovybės
įvertinimų rengiant finansines ataskaitas pagrįstumą.

A24. Profesinio sprendimo, kurio tikimasi iš auditoriaus, skiriamasis požymis yra tas, kad tokį
sprendimą priima auditorius, kurio išsilavinimas, žinios ir patirtis jam yra padėję įgyti
pagrįstiems sprendimams priimti reikalingą kompetenciją.
A25. Kiekvienu konkrečiu atveju profesinį sprendimą auditorius priima remdamasis auditoriui
žinomais faktais ir aplinkybėmis. Konsultacijos dėl sudėtingų ar ginčytinų klausimų
audito metu tiek užduoties grupėje, tiek tarp užduoties grupės ir kitų atitinkamo lygio
asmenų pačioje audito įmonėje ar už jos ribų, kaip reikalaujama pagal 220-ąjį TAS15,
padeda auditoriui priimti kompetentingus ir pagrįstus sprendimus.
A26. Profesinis sprendimas gali būti vertinamas pagal tai, ar iš padaryto sprendimo matyti, kad
buvo kompetentingai taikyti audito bei apskaitos principai, ir ar sprendimas yra tinkamas
atsižvelgus į auditoriui iki jo išvados datos žinomus faktus ir aplinkybes ir juos atitinka.
A27. Profesiniai sprendimai priimami viso audito metu. Profesinis sprendimas taip pat turi būti
tinkamai dokumentuotas. Siekdamas šio tikslo auditorius privalo parengti pakankamus
audito dokumentus taip, kad patyręs auditorius, anksčiau nesusijęs su auditu, galėtų
suprasti svarbiausius profesinius sprendimus, priimtus darant išvadas dėl svarbiausių
audito metu iškylančių klausimų16. Profesinis sprendimas negali būti naudojamas kaip
pateisinimas sprendimams, kurie nėra pagrįsti užduoties faktais ir aplinkybėmis ar
pakankamais tinkamais audito įrodymais.
Pakankami tinkami audito įrodymai ir audito rizika (žr. 5 ir 17 dalis)
Audito įrodymų pakankamumas ir tinkamumas
A28. Audito įrodymai reikalingi auditoriaus nuomonei ir išvadai pagrįsti. Jie yra kaupiamojo
pobūdžio ir pirmiausia gaunami audito metu taikant audito procedūras. Tačiau audito
įrodymai gali apimti ir informaciją, gautą iš kitų šaltinių, tokių kaip ankstesni auditai (tik
jeigu auditorius nustatė, ar po ankstesnio audito neįvyko kokių nors pokyčių, kurie gali
daryti reikšmingą įtaką dabartiniam auditui17) ar audito įmonės kontrolės procedūros,
taikomos prisiimant klientą ir tęsiant su juo santykius. Be kitų pačiai įmonei priklausančių
ir jai nepriklausančių šaltinių, svarbus audito įrodymų šaltinis yra pačios įmonės apskaitos
įrašai. Be to, informacija, kuri gali būti naudojama kaip audito įrodymai, gali būti
parengta įmonės pasamdyto ar pagal susitarimą su įmone dirbančio eksperto. Audito
įrodymai apima tiek informaciją, kuri pagrindžia ir patvirtina vadovybės tvirtinimus, tiek
bet kokią tokius tvirtinimus paneigiančią informaciją. Tam tikrais atvejais auditorius
vertina ir tai, kad nėra informacijos, pavyzdžiui, vadovybei atsisakius pateikti prašomą
pareiškimą, – tai taip pat yra audito įrodymas. Audito įrodymų rinkimas ir vertinimas
sudaro didžiąją auditoriaus darbo dalį formuojant auditoriaus nuomonę.

15
16
17

220-asis TAS, 18 dalis.
230-asis TAS, 8 dalis.
315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“, 9
dalis.
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A29. Audito įrodymų pakankamumas ir tinkamumas yra tarpusavyje susiję. Pakankamumas yra
audito įrodymų kiekio matas. Reikalingas audito įrodymų kiekis priklauso nuo
auditoriaus atlikto iškraipymo rizikos įvertinimo (kuo didesnė įvertinta rizika, tuo daugiau
reikės audito įrodymų) ir nuo tokių audito įrodymų kokybės (kuo kokybiškesni audito
įrodymai, tuo jų reikės mažiau). Tačiau didesnis audito įrodymų kiekis gali
nekompensuoti prastos jų kokybės.
A30. Audito įrodymų tinkamumas yra audito įrodymų kokybės matas – tai audito įrodymų
tinkamumas ir patikimumas patvirtinant išvadas, kuriomis grindžiama auditoriaus
nuomonė. Audito įrodymų patikimumas priklauso nuo audito įrodymų šaltinių bei
pobūdžio ir nuo konkrečių aplinkybių, kurioms esant audito įrodymai buvo renkami.
A31. Vertinant, ar surinkta pakankamų tinkamų audito įrodymų audito rizikai sumažinti iki
priimtinai žemo lygio tuo būdu suteikiant galimybę auditoriui padaryti teisingas išvadas,
kuriomis grindžiama jo nuomonė, priimamas profesinis sprendimas. 500-ajame TAS ir
kituose susijusiuose TAS nustatyta papildomų reikalavimų ir pateikta daugiau audito
metu taikytinų gairių, į ką auditorius turėtų atsižvelgti rinkdamas pakankamus tinkamus
audito įrodymus.
Audito rizika
A32. Audito rizika yra reikšmingo iškraipymo ir neaptikimo rizikos funkcija. Rizika vertinama
remiantis audito procedūromis, taikytomis tuo tikslu reikalingai informacijai gauti, ir
audito metu surinktais įrodymais. Rizikos vertinimas greičiau yra profesinio sprendimo, o
ne tikslaus jos išmatavimo dalykas.
A33. Taikant TAS, audito rizikos apibrėžtis neapima rizikos, kad auditorius gali pareikšti
nuomonę, jog finansinėse ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų, kai iš tikrųjų tokių
iškraipymų nėra. Dažniausiai ši rizika yra nereikšminga. Be to, audito rizika yra techninė
sąvoka, susijusi su audito procesu; ji nėra susijusi su auditoriaus verslo rizika, tokia kaip
nuostoliai dėl ieškinių, nepalanki reklama ar kiti su finansinių ataskaitų auditu susiję
įvykiai.
Reikšmingų iškraipymų rizika
A34. Reikšmingų iškraipymų rizika gali būti dviem lygmenimis:
•

visų finansinių ataskaitų lygmeniu;

•

tvirtinimų dėl ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos
informacijos lygmeniu.

A35. Reikšmingų iškraipymų rizika visų finansinių ataskaitų lygiu yra reikšmingo iškraipymo
rizika, kylanti finansinėms ataskaitoms kaip visumai ir galinti turėti įtakos daugeliui
tvirtinimų.
A36. Rizikos veiksniai tvirtinimo lygmeniu vertinami siekiant nustatyti tolesnių audito
procedūrų, reikalingų tam, kad būtų galima surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų,
pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį. Turėdamas tokius įrodymus, auditorius gali pareikšti
nuomonę apie finansines ataskaitas esant priimtinai žemo lygio audito rizikai. Siekdami
įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką, auditoriai taiko įvairius metodus. Pavyzdžiui,
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auditorius gali pasinaudoti modeliu, kuris išreiškia audito rizikos sudedamųjų dalių ryšį
matematine išraiška ir leidžia pasiekti priimtiną neaptikimo rizikos lygį. Kai kurių
auditorių nuomone, šis modelis vertingas planuojant audito procedūras.
A37. Reikšmingų iškraipymų riziką tvirtinimo lygmeniu sudaro dvi dalys: įgimta rizika ir
kontrolės rizika. Įgimta rizika ir kontrolės rizika yra įmonės rizikos veiksniai,
egzistuojantys nepriklausomai nuo finansinių ataskaitų audito.
A38. Įgimta rizika vienų tvirtinimų ir susijusių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ir
atskleidžiamos informacijos atžvilgiu gali būti didesnė negu kitų. Pavyzdžiui, didesnė
rizika būdinga sudėtingiems apskaičiavimams ar sąskaitoms, kurias sudaro sumos,
apskaičiuotos remiantis apskaitiniais įvertinimais, kuriems būdingas didelis įvertinimo
neapibrėžtumas. Įgimtai rizikai taip pat gali daryti įtaką išorės aplinkybės, nulemiančios
verslo riziką. Pavyzdžiui, dėl technologinės pažangos tam tikras produktas gali pasenti, ir
dėl to atsargų vertė gali būti nepagrįstai padidinta. Su keliomis ar visomis ūkinių
operacijų grupėmis, sąskaitų likučiais ar atskleidžiama informacija susiję įmonės ir jos
aplinkos veiksniai gali daryti įtaką su tam tikru tvirtinimu susijusiai įgimtai rizikai. Šie
veiksniai gali būti, pavyzdžiui, įmonės veiklai tęsti reikalingo apyvartinio kapitalo
trūkumas arba tam tikros ūkio šakos, kuriai būdinga daug verslo bankrotų, nuosmukis.
A39. Kontrolės rizika yra vadovybės įgyvendinamos vidaus kontrolės planavimo, įgyvendinimo
ir palaikymo, siekiant reaguoti į nustatytą riziką, keliančią grėsmę, kad įmonė nepasieks su
finansinių ataskaitų rengimu susijusių tikslų, efektyvumo funkcija. Tačiau dėl įgimtų vidaus
kontrolės apribojimų, nesvarbu, kaip gerai suplanuota ir įgyvendinama, vidaus kontrolė gali
tik sumažinti, o ne pašalinti reikšmingo finansinių ataskaitų iškraipymo riziką. Tokie
apribojimai, pavyzdžiui, gali būti žmogiškos klaidos ar apsirikimai, kontrolės priemonių
nepaisymas sudarius sąmokslą arba netinkamas vadovybės naudojimasis tarnybine
padėtimi. Taigi tam tikra kontrolės rizika visada bus. TAS apibrėžtos sąlygos, kurioms
esant auditorius privalo arba gali nuspręsti patikrinti kontrolės priemonių efektyvumą
nustatydamas atliktinų pagrindinių procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį18.
A40. Paprastai TAS įgimta rizika ir kontrolės rizika neišskiriamos – jos dažniausiai bendrai
vadinamos „reikšmingų iškraipymų rizika“. Tačiau auditorius įgimtą riziką ir kontrolės
riziką gali vertinti kartu arba atskirai, atsižvelgdamas į pasirinktus audito metodus ar
metodiką bei į praktines aplinkybes. Reikšmingo iškraipymo rizika gali būti išreikšta
kiekybine išraiška, pavyzdžiui, procentais, arba ne kiekybine išraiška. Visais atvejais
auditoriaus atliekamas tinkamas rizikos vertinimas yra daug svarbesnis negu būdai,
kuriais jį galima atlikti.
A41. 315-ajame TAS nustatyti reikalavimai ir pateiktos gairės, kaip nustatyti ir įvertinti
reikšmingų iškraipymų riziką finansinių ataskaitų lygmeniu ir tvirtinimų lygmeniu.
Neaptikimo rizika
A42. Tam tikram audito rizikos lygiui priimtinas neaptikimo rizikos lygis yra atvirkščiai
proporcingas įvertintai reikšmingų iškraipymų tvirtinimo lygmeniu rizikai. Pavyzdžiui,
kuo didesnė, auditoriaus nuomone, reikšmingo iškraipymo rizika, tuo mažesnio lygio jam
18

330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“, 7–17 dalys.
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bus priimtina neaptikimo rizika ir atitinkamai jam reikės gauti įtikinamesnių audito
įrodymų.
A43. Neaptikimo rizika susijusi su audito procedūrų, auditoriaus nustatytų siekiant sumažinti
audito riziką iki priimtinai žemo lygio, pobūdžiu, atlikimo laiku ir apimtimi. Neaptikimo
rizika priklauso nuo audito procedūros efektyvumo ir to, kaip ją taiko auditorius. Tokie
dalykai, kaip
•

tinkamas planavimas;

•

tinkamas darbuotojų paskyrimas į užduoties grupę;

•

profesinio skepticizmo taikymas;

•

atlikto audito darbo priežiūra ir peržiūra

padeda padidinti audito procedūros bei jos taikymo efektyvumą ir sumažinti tikimybę,
kad auditorius gali pasirinkti netinkamą audito procedūrą, netinkamai pritaikyti tinkamą
audito procedūrą ar neteisingai interpretuoti audito rezultatus.
A44. 300-asis TAS19 ir 330-asis TAS nustato reikalavimus ir pateikia gaires dėl finansinių
ataskaitų audito planavimo ir auditoriaus atsako į įvertintą riziką. Tačiau dėl įgimtų audito
apribojimų neaptikimo riziką galima tik sumažinti, o ne pašalinti. Taigi tam tikra
neaptikimo rizika visada bus.
Įgimti audito apribojimai
A45. Auditorius negali sumažinti audito rizikos iki nulio ir iš jo to nesitikima, todėl jis negali
gauti absoliutaus užtikrinimo, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų dėl
apgaulės ar klaidos. Taip yra dėl įgimtų audito apribojimų, dėl kurių dauguma audito
įrodymų, kuriais remdamasis auditorius daro išvadas ir grindžia savo nuomonę, yra labiau
įtikinamo nei sprendžiamojo pobūdžio. Įgimti audito apribojimai gali atsirasti dėl:
•

finansinės atskaitomybės pobūdžio;

•

audito procedūrų pobūdžio;

•

poreikio auditą atlikti per priimtiną laiką ir priimtinomis sąnaudomis.

Finansinės atskaitomybės pobūdis
A46. Rengdama finansines ataskaitas, įmonės vadovybė priima sprendimus dėl įmonės taikomos
finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimų taikymo įmonės faktams ir aplinkybėms. Be
to, nemažai finansinių ataskaitų straipsnių susiję su subjektyviais sprendimais, vertinimais
ar tam tikru neapibrėžtumo lygiu, todėl šiuo atžvilgiu gali būti daugybė priimtinų
interpretacijų ar sprendimų. Todėl kai kuriems finansinių ataskaitų straipsniams būdinga
nemaža įvairovė, kurios negalima pašalinti atliekant papildomas audito procedūras.
Pavyzdžiui, tai dažnai būdinga tam tikriems apskaitiniams įvertinimams. Ir vis dėlto pagal
TAS reikalavimus auditorius privalo konkrečiai vertinti, ar apskaitiniai įvertinimai yra
priimtini atsižvelgus į taikomą finansinės atskaitomybės tvarką ir susijusią atskleidžiamą
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300-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito planavimas“.
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informaciją, taip pat vertinti kiekybinius įmonės apskaitos praktikos aspektus, įskaitant
galimo vadovybės vertinimo šališkumo požymius20.
Audito procedūrų pobūdis
A47. Auditoriaus galimybės surinkti audito įrodymus ribojamos dėl praktinių ir teisinių
priežasčių. Pavyzdžiui:
•

yra tikimybė, kad vadovybė ar kiti asmenys sąmoningai ar nesąmoningai nepateiks
išsamios informacijos, susijusios su finansinių ataskaitų rengimu, arba tos, kurios
prašo auditorius. Atitinkamai auditorius negali būti tikras dėl informacijos
išsamumo, netgi jeigu auditorius atliko audito procedūras, skirtas užtikrinti, kad
būtų gauta visa svarbiausia informacija;

•

apgaulė gali būti įvykdyta taikant sudėtingas ir kruopščiai parengtas schemas,
skirtas apgaulei nuslėpti. Todėl audito įrodymams surinkti taikomos audito
procedūros gali būti nepakankamai efektyvios siekiant nustatyti tyčinį iškraipymą,
kuris yra susijęs, pavyzdžiui, su sąmokslu suklastoti dokumentus, kai auditorius gali
tikėti, kad audito įrodymai yra tikri, o iš tikrųjų jie tokie nėra. Auditorius nėra tam
pasirengęs ir negalima tikėtis, kad jis bus dokumentų autentiškumo ekspertas;

•

auditas nėra oficialus įtariamo pažeidimo tyrimas. Taigi auditoriui nėra suteikti ir
atitinkami teisiniai įgaliojimai, pavyzdžiui, įgaliojimai atlikti kratą, kuri gali būti
reikalinga tokiam tyrimui atlikti.

Finansinė atskaitomybė laiku bei naudos ir sąnaudų santykis
A48. Dalyko sudėtingumas, susijusios laiko ir kitos sąnaudos nėra savaime pakankamas
pagrindas auditoriui netaikyti audito procedūros, kuriai nėra alternatyvios procedūros, ar
tenkintis nevisiškai įtikinamais audito įrodymais. Tinkamas planavimas padeda užtikrinti,
kad auditui būtų skirta pakankamai laiko ir išteklių. Nepaisant to, informacijos
tinkamumas, o todėl ir jos vertė laikui bėgant mažėja, todėl būtina rasti tinkamą
pusiausvyrą tarp informacijos patikimumo ir jos gavimo sąnaudų. Tai yra pripažįstama
pagal kai kurių rūšių finansinės atskaitomybės tvarką (žr., pavyzdžiui, TASV „Finansinių
ataskaitų rengimo ir pateikimo pagrindai“). Todėl finansinių ataskaitų vartotojai tikisi,
kad auditorius susidarys nuomonę apie finansines ataskaitas per priimtiną laiką ir
priimtinomis sąnaudomis, pripažindamas, kad yra nepraktiška aptarti visos esamos
informacijos arba kiekvieno klausimo nagrinėti išsamiai remiantis prielaida, kad
informacija yra klaidinga ar apgaulinga, kol neįrodyta kitaip.
A49. Todėl auditoriui būtina:

20

•

planuoti auditą taip, kad jis būtų atliktas efektyviai;

•

audito pastangas skirti sritims, kur labiausiai tikėtina reikšmingo iškraipymo rizika
dėl apgaulės ar klaidos, atitinkamai kitoms sritims skiriant mažiau pastangų;

540-asis TAS „Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos
informacijos auditas“ ir 700-asis TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“, 12
dalis.
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naudoti testavimą ir kitas priemones siekiant visumose nustatyti iškraipymus.

A50. Atsižvelgiant į A49 dalyje aprašytus būdus, TAS nustatyti audito planavimo bei atlikimo
reikalavimai ir reikalaujama, kad auditorius, be kitų dalykų:
•

apibrėžtų reikšmingo iškraipymo rizikos finansinių ataskaitų lygmeniu ir tvirtinimų
lygmeniu nustatymo ir vertinimo pagrindą, taikydamas rizikos vertinimo
procedūras ir atlikdamas susijusius veiksmus21;

•

taikytų testavimą ir kitas visumos vertinimo priemones taip, kad būtų užtikrintas
pakankamas pagrindas auditoriui padaryti išvadas dėl visumos22.

Kiti dalykai, darantys įtaką įgimtiems audito apribojimams
A51. Auditoriaus gebėjimo nustatyti reikšmingus iškraipymus įgimto apribojimo poveikis gali
būti itin reikšmingas tam tikriems tvirtinimams ar dalykams. Tokie tvirtinimai ar dalykai
gali būti:
•

apgaulė, ypač jeigu ją vykdo vyresnioji vadovybė, arba apgaulė sudarius sąmokslą.
Šis klausimas išsamiau nagrinėjamas 240-ajame TAS;

•

susijusių šalių santykių ir ūkinių operacijų buvimas ir išsamumas. Šis klausimas
išsamiau nagrinėjamas 550-ajame TAS23;

•

įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejai. Šis klausimas išsamiau nagrinėjamas
250-ajame TAS24;

•

ateities įvykiai ar sąlygos, dėl kurių įmonė gali būti priversta nutraukti savo veiklą.
Šis klausimas išsamiau nagrinėjamas 570-ajame TAS25.

Atitinkamuose TAS nustatytos konkrečios audito procedūros, skirtos padėti auditoriui
sušvelninti įgimtų apribojimų poveikį.
A52. Dėl įgimtų audito apribojimų yra neišvengiama rizika, kad kai kurie iškraipymai
finansinėse ataskaitose nebus aptikti, nepaisant to, kad auditas buvo tinkamai suplanuotas
ir atliktas pagal TAS. Atitinkamai vėliau nustačius, kad finansinės ataskaitos buvo
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, savaime dar negalima daryti išvados, kad
auditas nebuvo atliktas pagal TAS. Tačiau, remdamasis įgimtais audito apribojimais,
auditorius negali tenkintis nevisiškai įtikinamais audito įrodymais. Tai, ar auditorius
auditą atliko pagal TAS, parodo atitinkamomis aplinkybėmis atliktos audito procedūros,
audito įrodymų, gautų taikant audito procedūras, pakankamumas bei tinkamumas ir
auditoriaus išvados, parengtos remiantis tų įrodymų vertinimu ir atsižvelgiant į
bendruosius auditoriaus tikslus, tinkamumas.

21
22
23
24
25

315-asis TAS, 5–10 dalys.
330-asis TAS, 500-asis TAS, 520-asis TAS „Analitinės procedūros“ ir 530-asis TAS „Audito atranka“.
550-asis TAS „Susijusios šalys“.
250-asis TAS „Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas atliekant finansinių ataskaitų auditą“.
570-asis TAS „Veiklos tęstinumas“.
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Audito atlikimas pagal TAS
TAS pobūdis (žr. 18 dalį)
A53. Visi kartu paimti TAS apibrėžia auditoriaus darbo, atliekamo siekiant bendrųjų
auditoriaus tikslų, standartus. TAS aptariamos bendrosios auditoriaus pareigos, taip pat ir
kiti auditoriaus darbo aspektai, susiję su tokių pareigų vykdymu konkrečiose srityse.
A54. Konkretaus TAS taikymas, įsigaliojimo data ir konkretūs jo taikymo apribojimai aiškiai
apibrėžti pačiame TAS. Jeigu konkrečiame TAS nenurodyta kitaip, auditorius turi teisę
tokį TAS pradėti taikyti dar iki jame nurodytos įsigaliojimo datos.
A55. Audito metu auditoriaus gali būti reikalaujama laikytis ne tik TAS, bet ir kitų teisinių ar
priežiūros reikalavimų. TAS nėra viršesnis už įstatymą ar teisės aktą, kuriuo
reglamentuojamas finansinių ataskaitų auditas. Jeigu toks įstatymas ar teisės aktas skiriasi
nuo TAS, pagal įstatymą ar teisės aktą atliktas auditas nėra automatiškai laikomas atliktu
pagal TAS.
A56. Auditorius taip pat gali atlikti auditą ir pagal TAS, ir pagal konkrečios jurisdikcijos ar
šalies audito standartus. Tokiais atvejais auditorius ne tik turi laikytis visų atitinkamam
auditui taikomų TAS, bet ir atlikti papildomas audito procedūras, kad užtikrintų atitiktį
tos jurisdikcijos ar šalies nacionaliniams audito standartams.
Viešojo sektoriaus įmonių auditams taikomos nuostatos
A57. TAS taikomi vykdant audito užduotis viešajame sektoriuje. Tačiau viešojo sektoriaus
įmonių auditoriaus pareigoms įtakos gali daryti audito įgaliojimai arba įstatymų, teisės
aktų ar kitų reikalavimų (tokių kaip ministerijų nurodymų, vyriausybės politikos
reikalavimų ar įstatymų leidybos institucijos nutarimų) apibrėžti įpareigojimai viešojo
sektoriaus įmonėms. Jie gali apimti platesnes sritis, negu finansinių ataskaitų auditas
pagal TAS. Šie papildomi įpareigojimai TAS nenagrinėjami. Jie gali būti aptarti
Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos ar nacionalinių standartus
nustatančių institucijų pareiškimuose ar vyriausybinių audito įstaigų parengtose gairėse.
TAS turinys (žr. 19 dalį)
A58. TAS apibrėžti tikslai ir nustatyti reikalavimai (TAS reikalavimai apibrėžti vartojant
„turi“), be to, juose pateiktos susijusios gairės, išdėstytos taikymo ir kitos aiškinamosios
medžiagos forma. Be to, TAS gali būti pateikta įvadinė medžiaga, kuri padeda suprasti
atitinkamo TAS reikalingą kontekstą, ir apibrėžtys. Todėl visas TAS tekstas yra svarbus
norint suprasti jame išdėstytus tikslus ir tinkamai taikyti nustatytus reikalavimus.
A59. Jeigu reikia, taikymo ir kitoje aiškinamojoje medžiagoje išsamiau paaiškinami atitinkamo
TAS reikalavimai ir pateikiamos gairės dėl tokių reikalavimų vykdymo. Taigi gali būti:
•

tiksliau paaiškinta, ką reikalavimas reiškia ar kam jis turėtų būti taikomas;

•

pateikti tokiomis aplinkybėmis tinkamų taikyti procedūrų pavyzdžiai.

Nors pačiose gairėse ir nenustatyti reikalavimai, jos svarbios siekiant tinkamai taikyti
TAS nustatytus reikalavimus. Taikymo ir kitos aiškinamosios medžiagos dalyje taip pat
gali būti pateikta pagrindinė informacija apie atitinkamame TAS nagrinėjamus dalykus.
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A60. Priedai yra taikymo ir aiškinamosios medžiagos dalis. Priedo paskirtis ir jo taikymas
išaiškinti pagrindinėje susijusio TAS dalyje arba paties priedo pavadinime ar jo
įžanginėje dalyje.
A61. Įžangoje, jeigu reikia, gali būti paaiškinta:
•

TAS tikslas ir taikymo sritis, įskaitant ir atitinkamo TAS sąsajas su kitais TAS;

•

TAS dalykas;

•

atitinkamos auditoriaus ir kitų pareigos, susijusios su TAS dalyku;

•

kontekstas, kuriam TAS taikomas.

A62. Atskiroje TAS dalyje, pavadintoje „Apibrėžtys“, gali būti apibrėžtos tam tikros TAS
vartojamos sąvokos. Tai padeda nuosekliai taikyti bei aiškinti TAS, tačiau šios apibrėžtys
nėra viršesnės už kitais tikslais vartojamas sąvokų apibrėžtis, pateiktas įstatymuose, teisės
aktuose ar kitur. Jeigu nenurodyta kitaip, sąvokos bus vartojamos tomis pačiomis
reikšmėmis visuose TAS. TBF paskelbtame Tarptautinių audito, užtikrinimo ir etikos
standartų vadove esančiame Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos priimtų
tarptautinių standartų terminų žodyne pateikiamas išsamus TAS apibrėžtų sąvokų sąrašas.
Sąraše pateikti ir kitų TAS vartojamų sąvokų apibūdinimai, siekiant vienodai bei
nuosekliai jas aiškinti ir versti.
A63. Kai tinkama, TAS taikymo ir kitos aiškinamosios medžiagos dalyje pateikiamos
papildomos nuostatos, taikomos atliekant mažesnių ir viešojo sektoriaus įmonių auditą.
Šios papildomos nuostatos padeda taikyti TAS reikalavimus atliekant tokių įmonių
auditą. Tačiau jos nei apriboja, nei sumažina auditoriaus pareigos taikyti ir laikytis TAS
reikalavimų.
Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos
A64. Apibrėžiant mažesnių įmonių auditams taikomas nuostatas, „mažesne įmone“ vadinama
įmonė, kuriai paprastai būdingi tokie kokybiniai požymiai:
a)

nuosavybės ir valdymo teisės priklauso nedidelei asmenų grupei (dažnai vienam
asmeniui – fiziniam asmeniui ar kitai įmonei, kuri valdo šią įmonę, jeigu tik
savininkas turi atitinkamų kokybinių savybių);

b)

vienas ar daugiau šių požymių:
i)

paprastos ir nesudėtingos ūkinės operacijos;

ii)

paprasta apskaita;

iii)

mažai verslo sričių ir nedaug kiekvienos iš jų produktų;

iv)

nedaug vidaus kontrolės priemonių;

v)

nedaug vadovybės lygių, vadovybė atsakinga už daugybę kontrolės
priemonių;

vi)

nedaug darbuotojų, daugelis iš jų turintys daugybę pareigų.
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Šis kokybinių požymių sąrašas nėra baigtinis; jie nėra būdingi vien tik mažesnėms
įmonėms, o ir mažesnėms įmonės nebūtinai būdingi visi šie požymiai.
A65. Mažesnėms įmonėms taikomos TAS nuostatos buvo kuriamos pirmiausia atsižvelgiant į
įmones, kurių vertybiniais popieriais nėra prekiaujama viešojoje rinkoje. Tačiau kai
kurios iš jų gali būti naudingos ir atliekant mažesnių įmonių, kurių vertybiniais popieriais
viešojoje rinkoje prekiaujama, auditą.
A66. Mažesnės įmonės savininkas, atsakingas už kasdienę įmonės veiklą, TAS vadinamas
„savininku vadovu“.
Atskiruose TAS apibrėžti tikslai (žr. 21 dalį)
A67. Kiekviename TAS nustatytas vienas ar daugiau tikslų, užtikrinančių sąsają tarp reikalavimų
ir bendrųjų auditoriaus tikslų. Atskiruose TAS tikslai apibrėžiami siekiant padėti auditoriui
skirti visas pastangas pageidaujamam TAS tikslui pasiekti. Jie yra pakankamai konkretūs,
kad padėtų auditoriui:
•

suprasti, ką reikia pasiekti, ir, jeigu reikia, kad nurodytų atitinkamas priemones;

•

nuspręsti, ar, atsižvelgus į konkrečias atliekamo audito aplinkybes, dar reikia ką
nors atlikti apibrėžtiems tikslams pasiekti.

A68. Tikslai turi būti suprantami atsižvelgiant į šio TAS 11 dalyje apibrėžtus bendruosius
auditoriaus tikslus. Auditoriaus galimybes pasiekti konkrečius, taip pat kaip ir
bendruosius tikslus riboja įgimti audito apribojimai.
A69. Remdamasis tikslais, auditorius privalo atsižvelgti į sąsajas tarp atskirų TAS. Kaip minėta
A53 dalyje, taip yra todėl, kad kai kuriais atvejais TAS aptartos bendro pobūdžio
pareigos, o kitais atvejais – tokių pareigų atlikimas konkrečiose srityse. Pavyzdžiui, šiame
TAS reikalaujama, kad auditorius laikytųsi profesinio skepticizmo; tai yra privaloma
visuose audito planavimo ir atlikimo etapuose, tačiau tai nėra kartojama kaip reikalavimas
kiekviename TAS. 315-ajame ir 330-ajame TAS, be kitų dalykų, detaliau apibrėžti tikslai
ir reikalavimai, susiję su auditoriaus pareiga nustatyti bei įvertinti reikšmingo iškraipymo
riziką ir atitinkamai suplanuoti bei atlikti tolesnes audito procedūras reaguojant į tą
nustatytą riziką; šie tikslai ir reikalavimai taikomi viso audito metu. TAS, kuriame aptarti
konkretūs audito aspektai (pavyzdžiui, 540-asis TAS), galima plačiau paaiškinti, kaip to
TAS dalykui turi būti taikomi tokių TAS, kaip 315-asis ir 330-asis TAS, tikslai ir
reikalavimai, tačiau tie tikslai nekartojami. Taigi, siekdamas 540-ajame TAS apibrėžtų
tikslų, auditorius turi atsižvelgti ir į kitų susijusių TAS tikslus ir reikalavimus.
Tikslų naudojimas nustatant, ar būtina atlikti papildomas audito procedūras (žr. 21 dalies a
punktą)
A70. TAS apibrėžtų reikalavimų paskirtis – sudaryti galimybes auditoriui pasiekti TAS
apibrėžtus ir kartu bendruosius auditoriaus tikslus. Todėl tikimasi, kad tinkamas TAS
reikalavimų taikymas taps pakankamu pagrindu auditoriui pasiekti tikslus. Tačiau,
kadangi audito užduočių aplinkybės gali būti labai skirtingos ir visų jų TAS numatyti
neįmanoma, auditoriaus pareiga nustatyti audito procedūras, reikalingas TAS
apibrėžtiems reikalavimams įvykdyti ir tikslams pasiekti. Atsižvelgiant į konkrečios

25

BENDRIEJI NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS TIKSLAI IR AUDITO ATLIKIMAS PAGAL
TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS

užduoties aplinkybes, gali būti tam tikrų aspektų, dėl kurių auditorius, siekdamas TAS
tikslų, privalėtų, be apibrėžtų TAS, atlikti ir papildomas audito procedūras.
Tikslų naudojimas vertinant, ar buvo gauta pakankamų tinkamų audito įrodymų (žr. 21 dalies b
punktą)
A71. Auditorius, atsižvelgdamas į bendruosius auditoriaus tikslus, privalo įvertinti, ar buvo
surinkta pakankamų tinkamų audito įrodymų. Jeigu tokiu atveju auditorius padaro išvadą,
kad surinkti audito įrodymai nėra pakankami ir tinkami, 21 dalies b punkto
reikalavimams įvykdyti jis gali imtis vieno ar daugiau tokių veiksmų:
•

įvertinti, ar laikantis kitų TAS buvo ar bus surinkta daugiau atitinkamų audito
įrodymų;

•

išplėsti darbo, atliekamo taikant vieną ar daugiau reikalavimų, apimtį;

•

atlikti kitas, auditoriaus nuomone, reikalingas procedūras atsižvelgiant į aplinkybes.

Jeigu, atsižvelgus į aplinkybes, numatoma, kad nė vienas iš pirma nurodytų veiksmų
nebus tikslingas ar įmanomas, auditorius negalės surinkti pakankamų tinkamų audito
įrodymų ir pagal TAS privalo įvertinti šių aplinkybių įtaką auditoriaus išvadai ar
auditoriaus galimybėms baigti užduotį.
Atitinkamų reikalavimų vykdymas
Atitinkami reikalavimai (žr. 22 dalį)
A72. Tam tikrais atvejais konkretus TAS (taigi ir visi jame apibrėžti reikalavimai) gali būti,
atsižvelgiant į aplinkybes, netaikomas. Pavyzdžiui, jeigu įmonėje nėra vidaus audito
funkcijos, jokios 610-ojo TAS26 nuostatos netaikomos.
A73. Taikomame TAS gali būti nustatyti sąlyginiai reikalavimai. Toks reikalavimas tampa
taikomas, kai taikomos reikalavime numatytos aplinkybės ir egzistuoja numatyta sąlyga.
Apskritai reikalavimo sąlygiškumas gali būti aiškiai nurodytas arba numanomas,
pavyzdžiui:

26
27
28

29

•

reikalavimas modifikuoti auditoriaus nuomonę,
apribojimų27, yra aiškus sąlyginis reikalavimas;

kai

yra

audito

apimties

•

reikalavimas informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito metu nustatytus
reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus28 (jis priklauso nuo to, ar yra tokių nustatytų
esminių trūkumų); reikalavimas surinkti pakankamų tinkamų įrodymų dėl
informacijos apie segmentus pateikimo ir atskleidimo pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką29 (jis priklauso nuo to, ar pagal atitinkamą tvarką toks
atskleidimas yra būtinas ar leidžiamas) yra numanomi sąlyginiai reikalavimai.

610-asis TAS „Vidaus auditorių darbo naudojimas“.
705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“, 13 dalis.
265-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus“, 9
dalis.
501-asis TAS „Audito įrodymai – konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių“, 13 dalis.
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Tam tikrais atvejais reikalavimas gali būti apibrėžiamas kaip priklausantis nuo taikomo
įstatymo ar teisės akto. Pavyzdžiui, gali būti reikalaujama, kad auditorius atsisakytų
toliau vykdyti audito užduotį, jeigu atsisakymas galimas pagal taikomus įstatymus ir
teisės aktus, arba gali būti reikalaujama, kad auditorius ką nors darytų, jeigu tai
nedraudžiama pagal įstatymus ar teisės aktus. Priklausomai nuo jurisdikcijos teisinis ar
priežiūros leidimas ar draudimas gali būti aiškiai apibrėžtas ar numanomas.
Nukrypimas nuo reikalavimo (žr. 23 dalį)
A74. 230-ajame TAS nustatyti dokumentavimo reikalavimai tomis išskirtinėmis aplinkybėmis,
kai auditorius nukrypsta nuo atitinkamo reikalavimo30. TAS nereikalaujama vykdyti
reikalavimo, kuris, atsižvelgus į audito aplinkybes, nėra aktualus.
Negalėjimas pasiekti tikslo (žr. 24 dalį)
A75. Sprendimas, ar konkretus tikslas buvo pasiektas, yra auditorius profesinis sprendimas.
Priimant tokį sprendimą, atsižvelgiama į audito procedūrų, atliktų vykdant TAS
reikalavimus, rezultatus ir auditoriaus vertinimo, ar buvo surinkta pakankamų tinkamų
audito įrodymų ir ar konkrečiomis aplinkybėmis reikia dar ką nors atlikti TAS
apibrėžtiems tikslams pasiekti. Atitinkamai aplinkybės, dėl kurių tikslas gali būti
nepasiektas, yra tokios:
•

kurios neleidžia auditoriui vykdyti svarbių TAS reikalavimų;

•

dėl kurių auditoriui tampa netikslinga ar neįmanoma atlikti papildomas audito
procedūras ar surinkti papildomų audito įrodymų, reikalingų tikslams pasiekti, kaip
aprašyta 21 dalyje, pavyzdžiui, dėl gautų audito įrodymų ribotumo.

A76. 230-ajame TAS ir kituose atitinkamuose TAS apibrėžtus konkrečius dokumentavimo
reikalavimus atitinkantys audito dokumentai aiškiai parodo, kuo remdamasis auditorius
padarė išvadą, ar buvo pasiekti bendrieji auditoriaus tikslai. Nors auditoriui nebūtina
atskirai dokumentuose nurodyti (pavyzdžiui, sudarant kontrolinį sąrašą), kad atskiri
tikslai buvo pasiekti, tačiau, nurodžius, kad tam tikras tikslas nebuvo pasiektas, auditoriui
bus lengviau įvertinti, ar tai jam sutrukdė pasiekti bendruosius savo tikslus.

30

230-asis TAS, 12 dalis.
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