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265-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės
informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus“ turėtų būti skaitomas kartu su 200-uoju TAS
„Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito
standartus“.

UŽ VALDYMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ IR VADOVYBĖS INFORMAVIMAS
APIE VIDAUS KONTROLĖS TRŪKUMUS

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptarta auditoriaus pareiga tinkamai
informuoti už valdymą atsakingus asmenis ir vadovybę apie finansinių ataskaitų audito
metu auditoriaus nustatytus vidaus kontrolės trūkumus1. Šiame TAS auditoriui nenustatyta
daugiau pareigų, susijusių su vidaus kontrolės supratimu ir kontrolės priemonių testų
suplanavimu bei atlikimu, negu apibrėžta 315-ajame TAS ir 330-ajame TAS2. 260-ajame
TAS3 nustatyti papildomi reikalavimai ir nurodyta auditoriaus pareiga bendrauti su už
valdymą atsakingais asmenimis audito klausimais.

2.

Auditorius privalo suprasti auditui svarbią vidaus kontrolę nustatydamas ir vertindamas
reikšmingo iškraipymo riziką4. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus
kontrolės sistemą, kad galėtų suplanuoti aplinkybes atitinkančias audito procedūras, bet
ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės efektyvumą. Auditorius gali
nustatyti vidaus kontrolės trūkumus ne tik vertindamas riziką, bet ir bet kuriame kitame
audito etape. Šiame TAS nurodyta, apie kuriuos nustatytus vidaus kontrolės trūkumus
auditorius privalo informuoti už valdymą atsakingus asmenis ir vadovybę.

3.

Jokia šio TAS nuostata netrukdo auditoriui informuoti už valdymą atsakingų asmenų ir
vadovybės apie kitus su vidaus kontrole susijusius dalykus, kuriuos auditorius nustatė
audito metu.

Įsigaliojimo data
4.

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

Tikslas
5.

Auditoriaus tikslas yra tinkamai informuoti už valdymą atsakingus asmenis ir vadovybę
apie vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos auditorius nustatė atlikdamas auditą ir kurie,
profesiniu auditoriaus sprendimu, yra pakankamai svarbūs, kad būtų verti atitinkamo už
valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės dėmesio.

Apibrėžtys
6.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

1
2
3
4

vidaus kontrolės trūkumas – kai:

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“, 4
ir 12 dalys.
330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“.
260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“.
315-asis TAS, 12 dalis. A60–A65 dalyse pateiktos auditui svarbios kontrolės procedūrų gairės.
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b)

i)

kontrolė yra suplanuota, įgyvendinta ar vykdoma taip, kad ji neužtikrina, jog
bus laiku nustatyti ir ištaisyti iškraipymai finansinėse ataskaitose ar užkirstas
jiems kelias; arba

ii)

nėra reikalingos kontrolės iškraipymams finansinėse ataskaitose laiku
nustatyti ir ištaisyti ar užkirsti jiems kelią;

reikšmingas vidaus kontrolės trūkumas – vidaus kontrolės trūkumas ar keli tokie
trūkumai, kurie, remiantis profesiniu auditoriaus sprendimu, yra pakankamai
svarbūs, kad būtų verti už valdymą atsakingų asmenų dėmesio (žr. A5 dalį).

Reikalavimai
7.

Auditorius turi nustatyti, ar, remdamasis atliktu audito darbu, auditorius aptiko vieną ar
daugiau vidaus kontrolės trūkumų (žr. A1–A4 dalis).

8.

Jeigu auditorius aptiko vieną ar daugiau vidaus kontrolės trūkumų, remdamasis atliktu
audito darbu, jis turi nustatyti, ar tokie trūkumai atskirai ar kartu su kitais trūkumais yra
reikšmingi trūkumai (žr. A5–A11 dalis).

9.

Auditorius turi laiku raštu informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito metu
nustatytus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus (žr. A12–A18, A27 dalis).

10.

Auditorius taip pat turi laiku informuoti atitinkamo lygio vadovybę (žr. A19, A27 dalis):

11.

a)

raštu apie reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, apie kuriuos auditorius
informavo ar ketina informuoti už valdymą atsakingus asmenis, išskyrus atvejus,
kai tiesiogiai informuoti vadovybę būtų netinkama atsižvelgus į aplinkybes (žr.
A14, A20–A21 dalis); ir

b)

apie kitus audito metu aptiktus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, apie kuriuos
vadovybės neinformavo kitos šalys ir kurie, profesiniu auditoriaus sprendimu, yra
pakankamai svarbūs, kad būtų verti vadovybės dėmesio (žr. A22–A26 dalis).

Rašytiniame pranešime apie reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus auditorius turi
pateikti:
a)

trūkumų apibūdinimą ir galimo jų poveikio paaiškinimą (žr. A28 dalį); ir

b)

pakankamai informacijos, kad už valdymą atsakingi asmenys ir vadovybė galėtų
suprasti pranešimo kontekstą. Visų pirma auditorius turi paaiškinti, kad (žr. A29–
A30 dalis):
i)

audito tikslas buvo suteikti galimybę auditoriui pareikšti nuomonę apie
finansines ataskaitas;

ii)

atliekant auditą buvo vertinama vidaus kontrolė, turinti reikšmės finansinių
ataskaitų sudarymui, siekiant suplanuoti pagal aplinkybes tinkamas audito
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procedūras, tačiau nesiekiant pareikšti nuomonės apie įmonės vidaus
kontrolės efektyvumą; ir
iii)

pranešime nurodyti tik tie trūkumai, kuriuos auditorius nustatė audito metu ir
kurie, auditoriaus nuomone, yra pakankamai svarbūs, kad apie juos būtų
pranešta už valdymą atsakingiems asmenims.

***
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Sprendimas, ar buvo aptikta vidaus kontrolės trūkumų (žr. 7 dalį)
A1. Spręsdamas, ar aptiko vieną ar daugiau vidaus kontrolės trūkumų, auditorius gali aptarti
faktus ir aplinkybes, susijusius su savo pastebėjimais, su atitinkamo lygio vadovybe.
Tokio aptarimo metu auditorius turi galimybę laiku įspėti vadovybę apie esamus
trūkumus, apie kuriuos vadovybė anksčiau galėjo nežinoti. Pastebėjimus tikslinga aptarti
su tokio lygio vadovybe, kuri yra gerai susipažinusi su atitinkama vidaus kontrolės sritimi
ir kuri turi įgaliojimus imtis atitinkamų veiksmų padėčiai ištaisyti dėl nustatytų vidaus
kontrolės trūkumų. Kai kuriomis aplinkybėmis auditoriui gali būti netikslinga aptarti
pastebėjimus tiesiogiai su vadovybe, pavyzdžiui, jeigu dėl tokių pastebėjimų kyla
abejonių dėl vadovybės sąžiningumo ar kompetencijos (žr. A20 dalį).
A2. Aptardamas su vadovybe nustatytus faktus ir aplinkybes, auditorius gali gauti kitos
svarbios informacijos, kurią jis nagrinėja išsamiau, tokios kaip:
•

vadovybės supratimas apie faktines ar įtariamas trūkumų priežastis;

•

dėl trūkumų atsiradę nukrypimai, kuriuos vadovybė galėjo pastebėti, pavyzdžiui,
iškraipymai, kuriems kelio neužkirto atitinkamos informacinių technologijų (IT)
kontrolės priemonės;

•

preliminarūs požymiai, kad vadovybė numato atsižvelgti į pastebėjimus.

Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos
A3. Nors kontrolės veiksmai mažesnėse įmonėse dažniausiai yra panašūs į taikomus
didesnėse įmonėse, kontrolės priemonių formalizavimo mastas skiriasi. Be to, mažesnės
įmonės gali nuspręsti, kad kai kurie kontrolės veiksmai joms nereikalingi dėl pačios
vadovybės taikomų kontrolės priemonių. Pavyzdžiui, išimtiniai vadovybės įgaliojimai
suteikti kreditą klientams ir tvirtinti reikšmingus pirkimo sandorius gali užtikrinti
efektyvią svarbių sąskaitų likučių ir sandorių kontrolę, todėl išsamesnių kontrolės
veiksmų reikia mažiau arba apskritai jų nereikia.
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A4. Be to, mažesnėse įmonėse darbuotojų dažnai yra mažiau, todėl gali būti mažiau
galimybių atskirti pareigas. Tačiau mažoje savininko vadovaujamoje įmonėje savininkas
vadovas gali įgyvendinti efektyvesnę priežiūrą negu didesnėje įmonėje. Tokia aukštesnio
lygio vadovybės vykdoma priežiūra turi būti tinkamai derinama su didesnėmis vadovybės
galimybėmis nepaisyti kontrolės priemonių.
Reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai (žr. 6 dalies b punktą, 8 dalį)
A5. Vidaus kontrolės trūkumo ar kelių trūkumų svarba priklauso ne tik nuo to, ar iškraipymas
buvo faktiškai įvykdytas, bet ir nuo tikimybės, kad iškraipymas galėjo būti įvykdytas, ir
nuo galimo iškraipymo dydžio. Todėl reikšmingi trūkumai gali egzistuoti netgi tuo
atveju, jeigu, atlikdamas auditą, auditorius jokių iškraipymų neaptiko.
A6. Spręsdamas, ar vidaus kontrolės trūkumas ar keli trūkumai yra reikšmingi, auditorius gali
apsvarstyti, pavyzdžiui, tokius dalykus:
•

tikimybė, kad dėl tokių trūkumų ateityje bus reikšmingai iškraipytos finansinės
ataskaitos;

•

susijusio turto ar įsipareigojimų jautrumas nuostoliams ar apgaulei;

•

įvertinamų sumų, tokių kaip tikrosios vertės apskaitiniai įvertinimai, nustatymo
subjektyvumas ir sudėtingumas;

•

finansinių ataskaitų sumos, kurioms trūkumai gali turėti įtakos;

•

įvykusių ar galimų sąskaitų likučių ar ūkinių operacijų grupių, kurioms daro įtaką
trūkumas ar keli trūkumai, pokyčių apimtis;

•

kontrolės priemonių svarba finansinės atskaitomybės procesui, pavyzdžiui:
o

bendrosios stebėsenos kontrolės priemonės (tokios kaip vadovybės priežiūra);

o

kontrolės priemonės, skirtos apgaulei nustatyti ir jai užkirsti kelią;

o

reikšmingų apskaitos metodų pasirinkimo ir taikymo kontrolės priemonės;

o

reikšmingų ūkinių operacijų su susijusiomis šalimis kontrolės priemonės;

o

o

•

reikšmingų ir įprastai įmonės veiklai nebūdingų ūkinių operacijų kontrolės
priemonės;
laikotarpio pabaigos finansinės atskaitomybės proceso kontrolės priemonės
(tokios kaip nepasikartojančių apskaitos įrašų kontrolės priemonės);

dėl kontrolės priemonių trūkumų atsiradusių ir nustatytų nukrypimų priežastys ir
dažnumas;
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•

trūkumo sąveika su kitais vidaus kontrolės trūkumais.

A7. Reikšmingų vidaus kontrolės trūkumų požymiai yra, pavyzdžiui, tokie:
•

įrodymai, kad kontrolės aplinka kai kuriose srityse yra neefektyvi, tokie kaip:
o

o

o

požymiai, kad už valdymą atsakingi asmenys tinkamai neperžiūri reikšmingų
ūkinių operacijų, kuriais vadovybė yra finansiškai suinteresuota;
nustatyta reikšminga ar nereikšminga vadovybės apgaulė, kuriai kelio
neužkirto įmonės vidaus kontrolė;
vadovybės nesugebėjimas įgyvendinti veiksmų reikšmingiems trūkumams,
apie kuriuos jai buvo pranešta anksčiau, ištaisyti;

•

įmonėje nėra rizikos vertinimo proceso ten, kur paprastai toks procesas turėtų būti
įdiegtas;

•

įrodymai, kad rizikos vertinimo procesas yra neefektyvus, pavyzdžiui, vadovybės
nenustatyta reikšmingo iškraipymo rizika, kuri, auditoriaus nuomone, turėjo būti
aptikta įmonės rizikos vertinimo proceso metu;

•

įrodymai, kad atsakas į aptiktą reikšmingą riziką yra neefektyvus (pavyzdžiui, nėra
tokios rizikos kontrolės priemonių);

•

auditoriaus atliekamų procedūrų metu nustatyti iškraipymai, kuriems įmonės vidaus
kontrolė neužkirto kelio arba nenustatė ir neištaisė;

•

anksčiau paskelbtų finansinių ataskaitų patikslinimas dėl klaidos ar apgaulės
atsiradusiam reikšmingam iškraipymui ištaisyti;

•

įrodymai, kad vadovybė nesugeba prižiūrėti, kaip rengiamos finansinės ataskaitos.

A8. Kontrolės priemonės gali būti taikomos atskirai arba kelios kartu, siekiant veiksmingai
nustatyti ir ištaisyti iškraipymus arba užkirsti jiems kelią5. Pavyzdžiui, gautinoms
sumoms taikomas kontrolės priemones gali sudaryti kartu taikomos automatinės ir
rankinės kontrolės priemonės, skirtos sąskaitos likučio iškraipymams nustatyti ir ištaisyti
ar užkirsti tokiems iškraipymams kelią. Pavienis vidaus kontrolės trūkumas gali ir nebūti
toks svarbus, kad būtų laikomas reikšmingu trūkumu. Tačiau keli trūkumai, darantys
įtaką tam pačiam sąskaitos likučiui ar atskleidžiamai informacijai, atitinkamam
tvirtinimui ar vidaus kontrolės sudedamajai daliai, gali tiek padidinti iškraipymo riziką,
kad gali atsirasti reikšmingas trūkumas.
A9. Pagal kai kurias jurisdikcijas įstatymas ar teisės aktas gali nustatyti reikalavimą auditoriui
(ypač atliekant įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
auditą) informuoti už valdymą atsakingus asmenis ir kitas atitinkamas šalis (tokias kaip
5

315-asis TAS, A66 dalis.
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priežiūros institucijos) apie vienos ar kelių konkrečių rūšių vidaus kontrolės trūkumus,
kuriuos auditorius nustatė audito metu. Jeigu įstatyme ar teisės akte nustatyti konkretūs
tokių trūkumų rūšių pavadinimai ir apibrėžtys ir reikalaujama, kad tokius pavadinimus ir
apibrėžtis auditorius vartotų teikdamas informaciją, jis ir vartoja tokius pavadinimus ir
apibrėžtis teikdamas informaciją pagal teisinius ar priežiūros institucijos reikalavimus.
A10. Jeigu pagal jurisdikciją nurodyti konkrečių rūšių vidaus kontrolės trūkumų, apie kuriuos
būtina pranešti, pavadinimai, tačiau nepateiktos jų apibrėžtys, auditoriui gali tekti
vadovautis savo profesiniu sprendimu nusprendžiant, apie kokius dalykus būtina pranešti
pagal teisinius ar priežiūros institucijų reikalavimus. Tai darydamas auditorius gali
nuspręsti, kad būtų galima remtis šio TAS reikalavimais ir gairėmis. Pavyzdžiui, jeigu
teisinio ar priežiūros institucijos reikalavimo tikslas yra atkreipti už valdymą atsakingų
asmenų dėmesį į tam tikrus vidaus kontrolės aspektus, apie kuriuos jie turėtų žinoti, gali
būti tinkama laikyti, kad tokius aspektus iš esmės atitinka reikšmingi iškraipymai, apie
kuriuos reikalaujama informuoti už valdymą atsakingus asmenis šiame TAS.
A11. Šio TAS reikalavimai galioja netgi tuo atveju, jeigu įstatyme ar teisės akte iš auditoriaus
reikalaujama vartoti konkrečius pavadinimus ar apibrėžtis.
Informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus
Už valdymą atsakingų asmenų informavimas apie reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus (žr. 9
dalį)
A12. Už valdymą atsakingų asmenų informavimas apie reikšmingus trūkumus raštu parodo šių
dalykų svarbą ir padeda už valdymą atsakingiems asmenims atlikti jų su priežiūra
susijusias pareigas. 260-ajame TAS nustatyti atitinkami reikalavimai, taikomi
informuojant už valdymą atsakingus asmenis, kai visi tokie asmenys yra susiję su
vadovavimu įmonei6.
A13. Spręsdamas, kada pateikti rašytinį pranešimą, auditorius gali apsvarstyti, ar toks gautas
pranešimas galėtų veiksmingai padėti už valdymą atsakingiems asmenims atlikti jų su
priežiūra susijusias pareigas. Be to, pagal kai kurias jurisdikcijas gali būti privaloma
rašytinį auditoriaus pranešimą pateikti iki finansinių ataskaitų patvirtinimo dienos
įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, už valdymą
atsakingiems asmenims, kad šie galėtų įvykdyti konkrečias su vidaus kontrole susijusias
pareigas pagal teisinius ar kitus reikalavimus. Kitų įmonių atveju auditorius gali pateikti
tokį rašytinį pranešimą ir vėliau. Ir vis dėlto pastaruoju atveju, kadangi auditoriaus
rašytinis pranešimas apie reikšmingus trūkumus yra galutinės audito bylos dalis, rašytinis
pranešimas teikiamas atsižvelgus į viršenybę turintį reikalavimą7 auditoriui laiku užbaigti
galutinės audito bylos sudarymą. 230-ajame TAS nurodyta, kad priimtinas terminas

6
7

260-asis TAS, 13 dalis.
230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 14 dalis.
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galutinei audito bylai sudaryti paprastai yra ne daugiau kaip 60 dienų nuo auditoriaus
išvados datos8.
A14. Nepriklausomai nuo rašytinio pranešimo apie reikšmingus trūkumus pateikimo laiko
auditorius gali apie juos pranešti žodžiu pirmiausia vadovybei ir, kur tinka, už valdymą
atsakingiems asmenims, siekdamas padėti jiems laiku imtis veiksmų padėčiai ištaisyti,
kad būtų sumažinta reikšmingo iškraipymo rizika. Tačiau tai padaręs auditorius nėra
atleidžiamas nuo pareigos apie reikšmingus trūkumus pranešti raštu, kaip nustatyta šiame
TAS.
A15. Kokio detalumo lygio turi būti teikiamas pranešimas apie reikšmingus trūkumus,
priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo atsižvelgus į aplinkybes. Nustatydamas
tinkamą tokio pranešimo detalumo lygį, auditorius gali atsižvelgti į tokius veiksnius,
kaip, pavyzdžiui:
•

įmonės pobūdis. Pavyzdžiui, pranešimas, kurį reikalaujama pateikti apie viešojo
intereso įmonę, gali labai skirtis nuo pranešimo apie ne viešojo intereso įmonę;

•

įmonės dydis ir sudėtingumas. Pavyzdžiui, pranešimas, kurį reikalaujama pateikti
apie sudėtingą įmonę gali labai skirtis nuo pranešimo apie paprastu verslu
užsiimančią įmonę;

•

auditoriaus nustatytų reikšmingų trūkumų pobūdis;

•

įmonės valdymo struktūra. Pavyzdžiui, gali būti reikalaujama nurodyti daugiau
duomenų, jeigu tarp už valdymą atsakingų asmenų yra narių, kurie neturi didelės
patirties ūkio šakoje, kurioje įmonė veikia, ar trūkumo paveiktose srityse;

•

teisiniai ar priežiūros institucijų reikalavimai pranešti apie konkrečių rūšių vidaus
kontrolės trūkumus.

A16. Vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys gali jau žinoti apie reikšmingus trūkumus,
kuriuos auditorius aptiko audito metu, ir gali būti nusprendę jų netaisyti dėl išlaidų ar
kitais sumetimais. Atsakomybė už veiksmų padėčiai ištaisyti taikymo išlaidų ir naudos
įvertinimą tenka vadovybei ir už valdymą atsakingiems asmenims. Todėl 9 dalyje
nurodytas reikalavimas taikomas nepaisant išlaidų ar kitų aplinkybių, kurias vadovybė ar
už valdymą atsakingi asmenys gali laikyti svarbiais sprendžiant, ar tokius trūkumus
reikėtų ištaisyti.
A17. Jeigu auditorius informavo už valdymą atsakingus asmenis ir vadovybę apie ankstesnio
audito metu aptiktą reikšmingą trūkumą, o veiksmai padėčiai ištaisyti nebuvo atlikti,
auditorius privalo tokį pranešimą pakartoti. Jeigu reikšmingas trūkumas, apie kurį buvo
pranešta, nebuvo ištaisytas, einamaisiais metais teikiamame pranešime gali būti
pakartojamas ankstesniame pranešime pateiktas apibūdinimas ar paprasčiausiai pateikta
nuoroda į ankstesnį pranešimą. Auditorius gali paklausti vadovybės arba, jei tinka, už
8

230-asis TAS, A21 dalis.
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valdymą atsakingų asmenų, kodėl reikšmingas trūkumas dar nėra ištaisytas. Neveikimas,
kai tam nėra jokio racionalaus paaiškinimo, gali pats savaime būti laikomas reikšmingu
trūkumu.
Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos
A18. Atlikdamas auditą mažesnėse įmonėse, auditorius gali bendrauti su už valdymą
atsakingais asmenimis ne taip oficialiai, kaip atlikdamas didesnės įmonės auditą.
Vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus (žr. 10 dalį)
A19. Dažniausiai tinkamo lygio vadovybė yra vadovybė, atsakinga bei įgaliota vertinti vidaus
kontrolės trūkumus ir imtis reikiamų veiksmų padėčiai ištaisyti. Pranešant apie
reikšmingus trūkumus, tinkamo lygio vadovas greičiausiai yra generalinis direktorius ar
vyriausiasis finansininkas (ar lygiavertis), kadangi apie trūkumus taip pat būtina
informuoti už valdymą atsakingus asmenis. Pranešant apie kitus vidaus kontrolės
trūkumus, tinkamo lygio vadovybė gali būti administracijos vadovai, tiesiogiai labiau
susiję su trūkumų paveiktomis sritimis ir turintys įgaliojimus imtis atitinkamų veiksmų
padėčiai ištaisyti.
Vadovybės informavimas apie reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus (žr. 10 dalies a punktą)
A20. Kai kurie nustatyti reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai gali sukelti abejonių dėl
vadovybės sąžiningumo ar kompetencijos. Pavyzdžiui, gali būti įrodymų, kad vadovybė
vykdo apgaulę ar tyčia nesilaiko įstatymų ir teisės aktų, ar nesugeba tinkamai vykdyti
finansinių ataskaitų sudarymo priežiūros, ir dėl to iškilti abejonių dėl vadovybės
kompetencijos. Atitinkamai tokiu atveju gali būti netikslinga apie tokius trūkumus
informuoti tiesiogiai vadovybę.
A21. 250-ajame TAS nustatyti reikalavimai ir pateiktos gairės dėl informavimo apie nustatytus
ar įtariamus įstatymų ir kitų teisės aktų nesilaikymo atvejus, įskaitant atvejus, kai už
valdymą atsakingi asmenys yra patys susiję su tokiais nesilaikymo atvejais9. 240-ajame
TAS nustatyti reikalavimai ir pateiktos gairės dėl už valdymą atsakingų asmenų
informavimo apie auditoriaus nustatytą ar įtariamą apgaulę, su kuria susijusi vadovybė10.
Vadovybės informavimas apie kitus vidaus kontrolės trūkumus (žr. 10 dalies b punktą)
A22. Audito metu auditorius gali nustatyti kitų vidaus kontrolės trūkumų, kurie nėra
reikšmingi trūkumai, tačiau gali būti pakankamai svarbūs, kad į juos vadovybė atkreiptų
dėmesį. Nustatydamas, kurie kiti vidaus kontrolės trūkumai verti vadovybės dėmesio,
auditorius vadovaujasi savo profesiniu sprendimu, atsižvelgdamas į aplinkybes ir
įvertinęs tikimybę, kad dėl šių trūkumų finansinėse ataskaitose atsiras iškraipymų, bei
potencialų šių iškraipymų dydį.

9
10

250-asis TAS „Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą“, 22–28 dalys.
240-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą“, 41 dalis.
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A23. Pranešti apie kitus vidaus kontrolės trūkumus, į kuriuos vadovybė turėtų atkreipti dėmesį,
nebūtina raštu, apie tai galima pranešti ir žodžiu. Jei auditorius aptaria pastebėjimus ir su
jais susijusias aplinkybes su vadovybe, jis gali nuspręsti, kad tokio aptarimo metu jis jau
žodžiu informavo vadovybę apie šiuos kitus trūkumus. Todėl vėliau jis neprivalo teikti
oficialaus pranešimo.
A24. Jeigu auditorius jau ankstesniu laikotarpiu yra pranešęs apie vidaus kontrolės trūkumus,
išskyrus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, ir vadovybė nusprendė jų netaisyti dėl
išlaidų ar kitais sumetimais, einamuoju laikotarpiu jis neprivalo šio pranešimo pakartoti.
Auditorius taip pat neprivalo pakartoti informacijos apie tokius trūkumus, jeigu apie juos
vadovybei anksčiau jau yra pranešusios kitos šalys, tokios kaip vidaus auditoriai ar
priežiūros institucijos. Tačiau auditoriui gali reikėti pakartotinai pranešti apie tokius
trūkumus, jeigu pasikeitė vadovybė arba jeigu auditorius gavo naujos informacijos, dėl
kurios pasikeitė ankstesnis auditoriaus ir vadovybės supratimas apie trūkumus. Ir vis
dėlto, jeigu vadovybė neištaiso vidaus kontrolės trūkumų, apie kuriuos jai buvo pranešta
anksčiau, tai gali tapti reikšmingu trūkumu, apie kurį būtina informuoti už valdymą
atsakingus asmenis. Ar taip yra, auditorius, vadovaudamasis profesiniu sprendimu,
sprendžia atsižvelgdamas į aplinkybes.
A25. Tam tikromis aplinkybėmis už valdymą atsakingi asmenys gali pageidauti, kad jiems
būtų pateikta išsami informacija apie kitus vidaus kontrolės trūkumus, apie kuriuos
auditorius pranešė vadovybei, arba kad jie būtų trumpai informuoti apie kitų trūkumų
pobūdį. Kitais atvejais auditorius gali nuspręsti, kad yra tikslinga už valdymą atsakingus
asmenis informuoti apie vadovybei teiktą pranešimą apie kitus trūkumus. Visais šiais
atvejais už valdymą atsakingus asmenis auditorius gali informuoti žodžiu ar raštu, kaip
tinkama.
A26. 260-ajame TAS nustatyti atitinkami reikalavimai, taikomi informuojant už valdymą
atsakingus asmenis, kai visi tokie asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei11.
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos (žr. 9–10 dalis)
A27. Viešojo sektoriaus auditoriams gali būti numatytos papildomos pareigos pranešti apie
vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos auditorius nustato audito metu, šiame TAS
nenustatytu būdu, detalumo lygiu ar šiame TAS nenustatytoms šalims. Pavyzdžiui, gali
būti reikalaujama, kad apie vidaus kontrolės trūkumus auditorius informuotų įstatymų
leidžiamąją valdžią arba kitus valdymo organus. Įstatymuose, teisės aktuose ar kituose
reikalavimuose gali būti reikalaujama, kad viešojo sektoriaus įmonių auditoriai praneštų
apie vidaus kontrolės trūkumus nepriklausomai nuo jų potencialaus poveikio svarbos. Be
to, įstatyme gali būti nustatyta, kad viešojo sektoriaus auditoriai turi pranešti apie kitus,
negu reikalaujama pagal šį TAS, su vidaus kontrole susijusius dalykus, pavyzdžiui,
kontrolės priemones, kuriomis siekiama užtikrinti įstatymų leidžiamosios valdžios
nurodymų ar taisyklių, paramos ar kitų sutarčių sąlygų laikymąsi.
Rašytinio pranešimo apie reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus turinys (žr. 11 dalį)
11

260-asis TAS, 13 dalis.
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A28. Aiškindamas potencialų reikšmingų trūkumų poveikį, auditorius neprivalo tokio poveikio
vertinti kiekybiškai. Kur tinka, teikiant pranešimą, reikšmingi trūkumai gali būti
sugrupuojami kartu. Savo rašytiniame pranešime auditorius gali nurodyti siūlomus
veiksmus padėčiai ištaisyti, faktiškus ar siūlomus vadovybės atsakomuosius veiksmus ir
pažymėti, ar jis ėmėsi kokių nors veiksmų patikrinti, ar vadovybės atsakomieji veiksmai
buvo įgyvendinti.
A29. Kaip papildomą pranešimo medžiagą auditorius gali pateikti, pavyzdžiui, tokią
informaciją:
•

pastabą, kad jeigu auditorius būtų išsamiau patikrinęs vidaus kontrolės priemones,
galbūt jis būtų nustatęs daugiau trūkumų, apie kuriuos būtina pranešti, arba padaręs
išvadą, kad apie kai kuriuos trūkumus nereikėjo teikti pranešimo;

•

pastabą, kad toks pranešimas yra skirtas už valdymą atsakingiems asmenims ir kad
jis gali būti netinkamas naudoti kitais tikslais.

A30. Pagal įstatymą ar teisės aktą gali būti reikalaujama, kad auditorius ar vadovybė pateiktų
rašytinio auditoriaus pranešimo apie reikšmingus trūkumus kopiją atitinkamoms
priežiūros institucijoms. Jeigu taip yra, auditoriaus rašytiniame pranešime tokios
priežiūros institucijos gali būti nurodytos.
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