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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame TAS aptariama auditoriaus pareiga atliekant finansinių ataskaitų auditą parengti
audito dokumentus. Priede pateiktas sąrašas kitų TAS, kuriuose išdėstyti specialūs
dokumentavimo reikalavimai ir gairės. Kitų TAS specialūs dokumentavimo reikalavimai
neapriboja šio TAS taikymo. Įstatymuose ar teisės aktuose gali būti nustatyti papildomi
dokumentavimo reikalavimai.

Audito dokumentų pobūdis ir paskirtis
2.

3.

Audito dokumentuose, kurie atitinka šį TAS ir kitų TAS specialius dokumentavimo
reikalavimus, pateikiami:
a)

įrodymai, pagrindžiantys auditoriaus apibendrinančią išvadą, dėl bendrųjų
auditoriaus tikslų pasiekimo1; ir

b)

įrodymai, kad auditas buvo suplanuotas ir atliktas pagal TAS bei taikomus teisinius
ir priežiūros reikalavimus.

Audito dokumentai turi daug papildomų paskirčių, tarp jų:
•

padėti užduoties grupei planuoti ir atlikti auditą;

•

padėti už priežiūrą atsakingiems užduoties grupės nariams vadovauti auditui,
prižiūrėti jo eigą ir vykdyti peržiūros pareigas pagal 220-ąjį TAS2;

•

sudaryti galimybes užduoties grupei būti atskaitingai už savo darbą;

•

išsaugoti duomenis apie svarbius būsimiems auditams dalykus;

•

sudaryti galimybes atlikti kokybės kontrolės peržiūras ir patikrinimus pagal 1-ojo
TKKS3 reikalavimus arba pagal nacionalinius reikalavimus, jeigu jie yra tokie pat
arba griežtesni4;

•

sudaryti galimybes atlikti nepriklausomus patikrinimus pagal taikomus teisinius,
priežiūros ar kitus reikalavimus.

Įsigaliojimo data
4.

Šis TAS galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių
ataskaitų auditams.

Tikslas
5.

Auditoriaus tikslas yra parengti dokumentus, kuriuose:
a)

1
2
3
4

pakankamai ir tinkamai dokumentuojamas pagrindas auditoriaus išvadai; ir

200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito
standartus“, 11 dalis.
220-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“, 14–17 dalys.
1-asis TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo
ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“, 32–33, 35–38 ir 48 dalys.
Žr. 220-ajį TAS, 2 dalį.
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b)

pateikiami įrodymai, kad auditas buvo suplanuotas ir atliktas pagal TAS bei
taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus.

Apibrėžtys
6. Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

audito dokumentai – įrašai apie atliktas audito procedūras, surinktus tinkamus
audito įrodymus ir auditoriaus padarytos išvados (kartais vartojamos kitos sąvokos,
tokios kaip „darbo dokumentai“ arba „darbiniai dokumentai“);

b)

audito byla – vienas ar daugiau aplankų arba kita fizinės ar elektroninės formos
informacijos laikmena, kurioje saugomi su konkrečia audito užduotimi susiję audito
dokumentai;

c)

patyręs auditorius – asmuo (dirbantis arba nedirbantis audito įmonėje), turintis
praktinės audito darbo patirties ir pakankamai gerai suprantantis:
i)

audito procesus;

ii)

TAS ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus;

iii)

verslo aplinką, kurioje įmonė veikia; ir

iv)

įmonės veiklos sričiai būdingas audito ir finansinės atskaitomybės ypatybes.

Reikalavimai
Audito dokumentų parengimas laiku
7.

Audito dokumentus auditorius turi parengti laiku (žr. A1 dalį).

Atliktų audito procedūrų ir surinktų audito įrodymų dokumentavimas
Audito dokumentų forma, turinys ir apimtis
8.

9.

Auditorius turi parengti pakankamus audito dokumentus, kad patyręs auditorius, anksčiau
nesusijęs su auditu, galėtų suprasti (žr. A2–A5, A16–A17 dalis):
a)

audito procedūrų, atliktų pagal TAS ir taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus,
pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį (žr. A6–A7 dalis);

b)

audito procedūrų rezultatus ir surinktus audito įrodymus; ir

c)

reikšmingus audito metu pastebėtus dalykus, dėl jų padarytas išvadas ir svarbiausius
profesinius sprendimus, kuriais remiantis tokios išvados buvo padarytos (žr. A8–
A11 dalis).

Dokumentuodamas atliktų audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, auditorius
turi registruoti:
a)

skiriamuosius patikrintų vienetų ar dalykų požymius (žr. A12 dalį);

b)

kas atliko auditą ir darbo baigimo datą; ir

c)

kas peržiūrėjo atliktą auditą, šios peržiūros datą ir apimtį (žr. A13 dalį).
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10. Auditorius dokumentuose turi aprašyti reikšmingų dalykų aptarimą su vadovybe, už
valdymą atsakingais asmenimis ir kitais asmenimis, nurodydamas aptartų reikšmingų
dalykų pobūdį, kada ir su kuo jie aptarti (žr. A14 dalį).
11. Jeigu auditorius nustato informaciją, kuri prieštarauja jo galutinei išvadai dėl reikšmingo
dalyko, auditorius dokumentuose turi nurodyti, kaip šis neatitikimas buvo išspręstas (žr.
A15 dalį).
Nukrypimas nuo atitinkamo reikalavimo
12. Jeigu ypatingomis aplinkybėmis auditorius nusprendžia, kad būtina nukrypti nuo kuriame
nors TAS nustatyto atitinkamo reikalavimo, jis dokumentuose turi nurodyti, kaip
alternatyviomis audito procedūromis pasiekti atitinkamo reikalavimo tikslai, ir surašyti
nukrypimo nuo atitinkamo reikalavimo priežastis (žr. A18–A19 dalis).
Dalykai, paaiškėję po auditoriaus išvados datos
13. Jeigu išskirtinėmis aplinkybėmis auditorius atlieka naujas ar papildomas audito
procedūras arba parengia naujas apibendrinančias išvadas jau po savo išvados datos, jis
dokumentuose turi nurodyti (žr. A20 dalį):
a)

susidariusias aplinkybes;

b)

atliktas naujas ar papildomas audito procedūras, surinktus audito įrodymus bei
padarytas išvadas ir jų poveikį auditoriaus išvadai; ir

c)

kada ir kas padarė bei peržiūrėjo atitinkamus audito dokumentų pakeitimus.

Galutinės audito bylos sudarymas
14. Auditorius turi surinkti audito dokumentus į audito bylą ir po auditoriaus išvados datos
laiku atlikti administracines galutinės audito bylos sudarymo procedūras (žr. A21–A22
dalis).
15. Sudaręs galutinę audito bylą, auditorius turi nepašalinti ir nesunaikinti jokių audito
dokumentų iki jų saugojimo laikotarpio pabaigos (žr. A23 dalį).
16. Jeigu auditorius, susidarius kitokioms aplinkybėms, negu nurodytos 13 dalyje, jau sudaręs
galutinę audito bylą nusprendžia, kad būtina taisyti esamus audito dokumentus ar ją
papildyti naujais dokumentais, nepriklausomai nuo tokių pataisymų ar papildymų
pobūdžio jis turi dokumentuose nurodyti (žr. A24 dalį):
a)

konkrečias tokių pataisymų ar papildymų priežastis; ir

b)

kada ir kas atliko bei peržiūrėjo tokius pataisymus ar papildymus.
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***
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Audito dokumentų parengimas laiku (žr. 7 dalį)
A1.

Pakankamas ir tinkamas audito dokumentavimas laiku padeda pagerinti audito kokybę,
o prieš baigiant rengti auditoriaus išvadą – efektyviai peržiūrėti ir įvertinti surinktus
audito įrodymus ir padarytas išvadas. Dokumentai, rengiami atlikus auditą, dažniausiai
yra ne tokie tikslūs kaip audito metu rengiami dokumentai.

Atliktų audito procedūrų ir surinktų audito įrodymų dokumentavimas
Audito dokumentų forma, turinys ir apimtis (žr. 8 dalį)
A2.

A3.

Audito dokumentų forma, turinys ir apimtis priklauso nuo tokių veiksnių kaip:
•

įmonės dydis ir sudėtingumas;

•

numatomų atlikti audito procedūrų pobūdis;

•

nustatyta reikšmingo iškraipymo rizika;

•

surinktų audito įrodymų reikšmingumas;

•

nustatytų išimčių pobūdis ir apimtis;

•

būtinybė dokumentuoti išvadą arba išvados pagrindą, kai tai nėra akivaizdu iš
atlikto darbo dokumentų arba surinktų audito įrodymų;

•

taikyta audito metodika ir priemonės.

Audito dokumentai gali būti parengti raštu popieriuje ar saugomi elektroninėje ar
kitokiose laikmenose. Audito dokumentų pavyzdžiai:
•

audito programos;

•

analizės;

•

pastebėjimų memorandumai;

•

reikšmingų dalykų aprašymų santraukos;

•

patvirtinimų ir pareiškimų laiškai;

•

kontroliniai klausimynai;

•

susirašinėjimas dėl reikšmingų dalykų (įskaitant elektroninius laiškus).

Prie audito dokumentų auditorius gali pridėti įmonės dokumentų (pavyzdžiui,
reikšmingų ar specifinių sutarčių ir susitarimų) ištraukas ar kopijas. Tačiau audito
dokumentai negali pakeisti įmonės apskaitos įrašų.
A4.

Auditorius į audito dokumentus gali neįtraukti neaktualių darbo dokumentų ar
finansinių ataskaitų projektų, išankstinių ar neišsamių svarstymų užrašų, dėl
spausdinimo ar kitokių klaidų taisytų ankstesnių dokumentų kopijų ir dubliuojančių
dokumentų.
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A5.

Auditoriaus žodiniai paaiškinimai patys savaime negali būti laikomi pakankamu jo
atlikto darbo ar padarytų išvadų patvirtinimu, tačiau gali būti panaudoti audito
dokumentuose pateiktai informacijai paaiškinti ar išaiškinti.

Atitikimo TAS reikalavimams dokumentavimas (žr. 8 dalies a punktą)
A6.

Iš esmės pagal šio TAS reikalavimus parengti audito dokumentai bus pakankami ir
tinkami atsižvelgiant į aplinkybes. Kituose TAS pateikti specialūs reikalavimai audito
dokumentams, skirti išaiškinti, kaip šis TAS turi būti taikomas kituose TAS
apibrėžtomis konkrečiomis aplinkybėmis. Kituose TAS išdėstyti specialūs reikalavimai
dokumentams neapriboja šio TAS taikymo. Be to, jeigu konkrečiame TAS nenustatyti
konkretūs reikalavimai audito dokumentams, tai nereiškia, kad, vykdant to TAS
reikalavimus, tokių dokumentų rengti nereikia.

A7.

Audito dokumentai įrodo, kad auditas atliekamas pagal TAS reikalavimus. Tačiau
atliekančiam auditą auditoriui nėra būtina ir tikslinga dokumentuoti visų apsvarstytų
klausimų ar kiekvieno priimto profesinio sprendimo. Be to, jam nebūtina atskirai
dokumentuose nurodyti (pavyzdžiui, kaip kontroliniame klausimyne) konkrečių
reikalavimų atitikimą, jeigu atitikimas reikalavimams yra akivaizdus iš į audito bylą
įtrauktų dokumentų. Pavyzdžiui:
•

tinkamai sudarytas audito planas parodo, kad auditorius planavo auditą;

•

prie audito bylos pridėta pasirašyta sutartis dėl užduoties įrodo, kad auditorius yra
susitaręs dėl audito užduoties sąlygų su vadovybe arba, jei būtina, su už valdymą
atsakingais asmenimis;

•

auditoriaus išvada, kurioje pareikšta sąlyginė nuomonė apie finansines atskaitas,
parodo, kad jis įvykdė reikalavimą pareikšti sąlyginę nuomonę atsižvelgdamas į
TAS apibrėžtas aplinkybes;

•

yra ne vienas būdas audito bylą sudarančiuose dokumentuose parodyti, kad
auditorius įvykdė visam audito procesui taikomus reikalavimus:
○

○

pavyzdžiui, gali ir nebūti vienintelio būdo auditoriaus profesiniam
skepticizmui dokumentuoti, tačiau audito dokumentuose gali būti
pateikiama įrodymų, kad jis vadovavosi profesiniu skepticizmu pagal TAS.
Tokie įrodymai gali būti ir konkrečios procedūros, atliekamos siekiant
patvirtinti vadovybės atsakymus į auditoriaus paklausimus;
panašiai yra daug būdų audito dokumentuose parodyti, kad užduoties
partneris yra atsakingas už vadovavimą auditui, jo priežiūrą ir atlikimą pagal
TAS. Dokumentuose gali būti pažymėta, kad užduoties partneris laiku
įsitraukė į konkrečius audito aspektus, tokius kaip dalyvavimas grupiniuose
aptarimuose, kaip to reikalaujama pagal 315-ąjį TAS5.

Reikšmingų dalykų ir susijusių reikšmingų profesinių sprendimų dokumentavimas (žr. 8 dalies c
punktą)
A8.

5

Norint įvertinti dalyko reikšmingumą, būtina atlikti objektyvią faktų ir aplinkybių
analizę. Reikšmingų dalykų pavyzdžiai gali būti tokie:

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“, 10 dalis.
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•

A9.

dalykai, dėl kurių kyla reikšminga rizika (kaip apibrėžta 315-ajame TAS6);

•

audito procedūrų rezultatai, kurie parodo, kad: a) finansinės ataskaitos gali būti
reikšmingai iškraipytos arba b) būtina peržiūrėti ankstesnį auditoriaus reikšmingo
iškraipymo rizikos vertinimą ir jo atsaką į tokią riziką;

•

aplinkybės, dėl kurių auditoriui iškilo didelių sunkumų taikyti būtinas audito
procedūras;

•

pastebėjimai, dėl kurių gali prireikti modifikuoti audito nuomonę arba į
auditoriaus išvadą įtraukti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą.

Atliekant darbą ir vertinat rezultatus taikomo profesinio sprendimo apimtis yra svarbus
veiksnys nustatant reikšmingų dalykų dokumentavimo formą, turinį ir apimtį.
Dokumentuose surašyti padaryti profesiniai sprendimai padeda paaiškinti auditoriaus
išvadas ir pagerina sprendimo kokybę. Šie dalykai yra ypač svarbūs už audito
dokumentų peržiūrą atsakingiems asmenimis, įskaitant tuos, kurie vėlesnių auditų metu
peržiūri ilgalaikę reikšmę turinčius dalykus (pavyzdžiui, atliekant retrospektyvią
apskaitinių įvertinimų peržiūrą).

A10. Aplinkybės, kurioms esant yra tikslinga pagal 8 dalį rengti su priimamais profesiniais
sprendimais susijusius audito dokumentus, esant reikšmingiems dalykams ir priimant
svarbius sprendimus, gali būti tokios:
•

auditoriaus išvados loginis pagrindimas tais atvejais, kai pagal reikalavimą jis
„turi įvertinti“ tam tikrą informaciją ar veiksnius, o toks įvertinimas yra labai
svarbus atliekant konkrečią užduotį;

•

auditoriaus išvados dėl sričių, kuriose priimami subjektyvūs sprendimai,
pagrįstumo pagrindas (pavyzdžiui, svarbių apskaitinių įvertinimų pagrįstumas);

•

auditoriaus išvados dėl dokumento tikrumo pagrindas, jeigu pradedamas
papildomas tyrimas (pavyzdžiui, siekiant tinkamai pasinaudoti eksperto nuomone
ar patvirtinimo procedūromis) įvertinus audito metu nustatytas aplinkybes, dėl
kurių jis padarė išvadą, kad dokumentas gali būti netikras.

A11. Auditorius gali nuspręsti, kad gali būti naudinga parengti ir išsaugoti audito dokumentų
santrauką (kartais vadinamą baigiamuoju memorandumu), kurioje būtų apibūdinti
audito metu nustatyti reikšmingi dalykai, kaip jie buvo vertinami arba kurioje būtų
pateikiamos kryžminės nuorodos į kitus atitinkamus audito dokumentus, kuriuose tokia
informacija pateikiama. Tokia audito dokumentų santrauka gali padėti efektyviai
peržiūrėti ir patikrinti audito dokumentus, ypač atliekant didelės apimties ir sudėtingus
auditus. Be to, tokia parengta audito dokumentų santrauka gali padėti auditoriui tiksliau
įvertinti reikšmingus dalykus. Tokia audito dokumentų santrauka taip pat gali padėti
jam įvertinti ar, atsižvelgus į atliktas audito procedūras ir padarytas išvadas, yra
konkretus TAS numatytas tikslas, kurio auditorius negali įvykdyti, ir dėl to jis negalės
įgyvendinti savo bendrųjų tikslų.

6

315-asis TAS, 4 dalies e punktas.
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Konkrečių tikrinamų straipsnių ar dalykų bei rengėjo ir peržiūrą atliekančio asmens
identifikavimas (žr. 9 dalį)
A12.

Skiriamieji požymiai dokumentuose nurodomi dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiui, tai
sudaro galimybę užduoties grupės nariams priskirti atsakomybę už atliktą darbą ir
padeda nustatyti išimtis bei neatitikimus. Skiriamieji požymiai kinta priklausomai nuo
audito procedūrų ir tikrinamo straipsnio ar dalyko pobūdžio. Pavyzdžiui:
•

atlikdamas išsamų įmonės pirkimo užsakymų patikrinimą, auditorius tikrinti
atrinktus dokumentus gali identifikuoti pagal jų datas ir unikalius pirkimo
užsakymų numerius;

•

atlikdamas procedūrą, pagal kurią būtina iš visumos atrinkti ar peržiūrėti visus
tam tikrą vertę viršijančius vienetus, auditorius gali padaryti dokumentuose įrašą
apie procedūros apimtį ir apibrėžti visumą (pavyzdžiui, visi tam tikrą vertę
viršijantys apskaitos įrašai žurnalo registre);

•

atlikdamas procedūrą, pagal kurią reikia iš visumos pagal tam tikrą sistemą
atrinkti dokumentus, auditorius tokius dokumentus gali identifikuoti
registruodamas jų šaltinį, imties pradžią ir intervalą (pavyzdžiui, sisteminė prekių
pristatymo ataskaitų imtis pagal prekių pristatymo žurnalo duomenis per
laikotarpį nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d., pirmoji ataskaita yra Nr. 12345,
atrenkant kiekvieną 125-ąją ataskaitą);

•

atlikdamas procedūrą, pagal kurią reikia apklausti konkrečios įmonės darbuotojus,
auditorius gali dokumentuose nurodyti apklausų datas ir įmonės darbuotojų
pavardes bei pareigas;

•

atlikdamas stebėjimo procedūrą, auditorius gali dokumentuose nurodyti stebimą
procesą ar dalyką, atitinkamus asmenis, jų pareigas, kur ir kada toks stebėjimas
atliktas.

A13. 220-ajame TAS reikalaujama, kad auditorius peržiūrėtų atliktą audito darbą
peržiūrėdamas audito dokumentus7. Reikalavimas nurodyti, kas peržiūrėjo atliktą audito
darbą, nereiškia, kad prie kiekvieno atskiro darbo dokumento būtina pridėti atliktos
peržiūros įrodymus. Tačiau, vykdant šį reikalavimą, dokumentuose būtina nurodyti,
koks audito darbas buvo peržiūrėtas, kas ir kada atliko tokią peržiūrą.
Reikšmingų dalykų aptarimo su vadovybe, už valdymą atsakingais asmenimis ir kitais
asmenimis nurodymas dokumentuose (žr. 10 dalį)
A14. Dokumentus gali sudaryti ne tik auditoriaus parengti užrašai – prie audito dokumentų
gali būti pridėti ir kiti užrašai, tokie kaip auditoriaus patvirtinti įmonės darbuotojų
parengti susirinkimų protokolai. Kiti asmenys, su kuriais jis gali aptarti reikšmingus
dalykus, yra įmonės darbuotojai ir išorės šalys, tokie kaip profesionalias konsultacijas
įmonei teikiantys asmenys.
Neatitikimų sprendimo būdų dokumentavimas (žr. 11 dalį)
A15. Vykdydamas reikalavimą dokumentuose nurodyti, kaip sprendė neatitikimus, auditorius
neprivalo saugoti neteisingų dokumentų ar dokumentų, kurie buvo vėliau pakeisti.
7

220-asis TAS, 17 dalis.
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Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos (žr. 8 dalį)
A16. Mažesnių įmonių audito dokumentai dažniausiai būna mažesnės apimties negu didesnės
įmonės audito dokumentai. Be to, tais atvejais, kai audito partneris atlieka visą audito
darbą, audito dokumentuose neaprašomi dalykai, kurie galėjo būti nurodyti audito
dokumentuose vien tik siekiant informuoti užduoties grupę ar duoti jai nurodymus arba
reikalingi tik kaip įrodymas, kad kiti grupės nariai atliko darbo peržiūrą (pavyzdžiui,
dokumentuose nenurodomi dalykai, susiję su aptarimu grupėje ar priežiūra). Ir vis dėlto
užduoties partneris privalo laikytis bendro 8 dalyje nurodyto reikalavimo parengti
audito dokumentus, kuriuos galėtų suprasti patyręs auditorius, kadangi priežiūros
vykdymo ar kitokiais tikslais tokie audito dokumentai gali būti pateikti peržiūrai išorės
šalims.
A17. Rengiant mažesnės įmonės audito dokumentus, auditoriui gali pasirodyti tikslinga ir
pravartu nurodyti įvairius audito aspektus viename dokumente, pateikiant kryžmines
nuorodas į patvirtinančius darbo dokumentus. Dalykų, kuriuos atliekant mažesnės
įmonės auditą dokumentuose galima nurodyti kartu, pavyzdžiai: supratimas apie įmonę
ir jos vidaus kontrolę, bendroji audito strategija ir audito planas, reikšmingumas,
nustatytas pagal 320-ąjį TAS8, įvertinta rizika, audito metu nustatyti reikšmingi dalykai
ir padarytos išvados.
Nukrypimas nuo atitinkamo reikalavimo (žr. 12 dalį)
A18. TAS reikalavimais siekiama suteikti auditoriui galimybę pasiekti tikslus, keliamus
TAS, ir kartu jo bendruosius tikslus. Atitinkamai, išskyrus išskirtines aplinkybes, pagal
TAS privaloma laikytis visų reikalavimų, taikomų atsižvelgus į audito aplinkybes.
A19. Reikalavimas dokumentuoti taikomas tik tiems reikalavimams, kurie yra aktualūs
atsižvelgus į aplinkybes. Reikalavimas laikomas neaktualiu9 tik tuomet, jeigu:
a)

visas TAS yra neaktualus (pavyzdžiui, jeigu įmonėje nėra vidaus audito funkcijos,
jokios 610-ojo TAS10 nuostatos netaikomos); arba

b)

reikalavimas yra sąlyginis, o atitinkama sąlyga neegzistuoja (pavyzdžiui,
reikalavimas modifikuoti auditoriaus išvadą, jeigu neįmanoma surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų, o tokios aplinkybės nesusidarė).

Klausimai, iškylantys po auditoriaus išvados datos (žr. 13 dalį)
A20. Išskirtinėmis aplinkybėmis gali būti laikomos, pavyzdžiui, aplinkybės, kai apie faktus,
egzistavusius iki auditoriaus išvados datos, auditorius sužino po išvados datos, ir dėl tų
faktų, jeigu jie būtų buvę žinomi, būtų reikėję koreguoti finansines ataskaitas arba
išvadoje11 modifikuoti auditoriaus nuomonę. Dėl to atsiradę audito dokumentų
pakeitimai yra peržiūrimi pagal 220-ajame TAS12 numatytus peržiūros reikalavimus, o
galutinę atsakomybę už tokius padarytus pakeitimus prisiima užduoties partneris.

8

320-asis TAS „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“.

9

200-asis TAS, 22 dalis.
610-asis TAS „Vidaus auditorių darbo naudojimas“.
11
560-asis TAS „Pobalansiniai įvykiai“, 14 dalis.
10

12

220-asis TAS, 16 dalis.
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Galutinės audito bylos sudarymas (žr. 14–16 dalis)
A21. Pagal 1-ąjį TKKS (ar nacionalinius reikalavimus, jeigu jie yra tokie pat arba griežtesni)
audito įmonės privalo apibrėžti darbo metodus ir procedūras, užtikrinančius audito bylų
sudarymą laiku13. Priimtinas terminas galutinei audito bylai sudaryti – dažniausiai ne
ilgiau negu 60 dienų nuo auditoriaus išvados datos14.
A22. Galutinės audito bylos sudarymas po auditoriaus išvados datos yra administracinis
procesas, kuriam baigti nereikia atlikti naujų audito procedūrų ar rengti naujų
apibendrinančių išvadų. Tačiau, rengiant galutinę audito bylą, gali būti daromi audito
dokumentų pakeitimai, jeigu jie yra tik administracinio pobūdžio. Gali būti atliekami,
pavyzdžiui, tokie pakeitimai:
•

pašalinami ar sunaikinami galios netekę dokumentai;

•

rūšiuojami ar palyginami darbo dokumentai ir tarp jų nustatomos kryžminės
nuorodos;

•

pasirašomi su bylos sudarymo procesu susiję baigiamieji kontroliniai klausimynai;

•

dokumentuose nurodomi iki auditoriaus išvados datos auditoriaus surinkti, aptarti
ir su kitais užduoties grupės nariais patvirtinti audito įrodymai.

A23. Pagal 1-ąjį TKKS (ar nacionalinius reikalavimus, jeigu jie yra tokie pat arba griežtesni)
audito įmonės privalo parengti užduoties dokumentų saugojimo tvarką ir apibrėžti
atitinkamas procedūras15. Paprastai audito užduoties dokumentų saugojimo laikotarpis
yra ne trumpesnis kaip penkeri metai nuo auditoriaus išvados datos arba, jeigu ji
vėlesnė, – nuo grupės auditoriaus išvados datos16.
A24. Auditorius, jau parengęs galutinę audito bylą, gali nuspręsti, kad būtina iš dalies
pakeisti esamus audito dokumentus arba ją papildyti naujais dokumentais, pavyzdžiui,
jeigu pagal vidaus ar išorės šalių atliekamo stebėsenos patikrinimo metu gautas
pastabas reikia paaiškinti esamus audito dokumentus.

13

1-asis TKKS, 45 dalis.
1-asis TKKS, A54 dalis.
15
1-asis TKKS, 47 dalis.
14

16

1-asis TKKS, A61 dalis.
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Priedas
(Žr. 1 dalį)

Specialūs kituose TAS nustatyti audito dokumentams taikomi reikalavimai
Šiame priede nurodytos atitinkamos kitų TAS, galiojančių 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau
prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų auditui, dalys, kuriose apibrėžiami specialūs
reikalavimai audito dokumentams. Šis sąrašas nepakeičia TAS apibrėžtų reikalavimų, atitinkamo
taikymo ir kitos aiškinamosios medžiagos.
•

210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“, 10–12 dalys

•

220-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“, 24–25 dalys

•

240-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės atliekant finansinių ataskaitų auditą“,
44–47 dalys

•

250-asis TAS „Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas atliekant finansinių ataskaitų auditą“, 29
dalis

•

260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“, 23 dalis

•

300-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito planavimas“, 12 dalis

•

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su
įmone ir jos aplinka“, 32 dalis

•

320-asis TAS „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“, 14 dalis

•

330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“, 28–30 dalys

•

450-asis TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“, 15 dalis

•

540-asis TAS „Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir
susijusios atskleistos informacijos auditas“, 23 dalis

•

550-asis TAS „Susijusios šalys“, 28 dalis

•

600-asis TAS „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant
komponentų auditorių darbą)“, 50 dalis

•

610-asis TAS „Vidaus auditorių darbo naudojimas“, 13 dalis.
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