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320-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“
turėtų būti skaitomas kartu su 200-uoju TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir
audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.

REIKŠMINGUMAS PLANUOJANT IR ATLIEKANT AUDITĄ

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptarta auditoriaus pareiga atliekant
finansinių ataskaitų auditą taikyti reikšmingumo sampratą. 450-ajame TAS1 paaiškinta,
kaip reikšmingumas taikomas vertinant nustatytų iškraipymų poveikį auditui ir neištaisytų
iškraipymų, jeigu tokių yra, poveikį finansinėms ataskaitoms.

Reikšmingumas atliekant auditą
2.

1
2

Finansinės atskaitomybės tvarkoje dažnai aptariama reikšmingumo samprata rengiant ir
pateikiant finansines ataskaitas. Nors finansinės atskaitomybės tvarkoje reikšmingumas
gali būti aptariamas įvairiais aspektais, dažniausiai paaiškinama, kad:
•

iškraipymai, įskaitant praleidimus, yra laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai
numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali daryti įtaką vartotojo ekonominiams
sprendimams, priimamiems vadovaujantis finansinėmis ataskaitomis;

•

sprendimai dėl reikšmingumo priimami atsižvelgiant į susijusias aplinkybes, jiems
įtaką daro iškraipymo mastas ir pobūdis arba abi šios aplinkybės; ir

•

sprendimai dėl dalykų, kurie gali būti reikšmingi finansinių ataskaitų vartotojams,
priimami atsižvelgiant į vartotojų kaip grupės bendrosios finansinės informacijos
poreikius2. Į galimą iškraipymo poveikį konkretiems vartotojams, kurių poreikiai
gali būti labai nevienodi, šiuo atveju neatsižvelgiama.

3.

Toks aptarimas, jeigu jis pateiktas taikomoje finansinės atskaitomybės tvarkoje, suteikia
pagrindą auditoriui nustatyti reikšmingumą auditui. Jeigu taikomoje finansinės
atskaitomybės tvarkoje reikšmingumo samprata neaptarta, tokį pagrindą auditoriui
suteikia 2 dalyje nurodytos charakteristikos.

4.

Reikšmingumą auditorius nustato priimdamas profesinį sprendimą ir tam įtakos turi jo
supratimas apie finansinių ataskaitų vartotojų finansinės informacijos poreikius. Šiuo
atžvilgiu auditoriui tikslinga daryti prielaidą, kad vartotojai:
a)

turi tinkamų verslo, ūkinės veiklos bei apskaitos žinių ir nori pakankamai išsamiai
išnagrinėti finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją;

b)

supranta, kad finansinės ataskaitos yra rengiamos, pateikiamos ir audituojamos
pagal reikšmingumo lygius;

450-asis TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“.
Pavyzdžiui, 2001 m. balandžio mėn. Tarptautinių apskaitos standartų valdybos priimtuose „Finansinių ataskaitų
rengimo ir pateikimo pagrinduose“ nurodyta, kad pelno siekiančioms įmonėms, kur investuotojai yra rizikos
kapitalo įmonei teikėjai, jų poreikius tenkinančios finansinės ataskaitos taip pat tenkina daugumą kitų vartotojų
poreikių, kuriuos gali tenkinti finansinės ataskaitos.
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c)

pripažįsta neapibrėžtumus, kurie neišvengiamai atsiranda, kai sumos nustatomos
remiantis apskaitiniais įvertinimais, sprendimais ir atsižvelgiant į būsimus įvykius;
ir

d)

remdamiesi finansinėse ataskaitose
ekonominius sprendimus.

pateikta

informacija

priima

pagrįstus

5.

Reikšmingumo sampratą auditorius taiko tiek planuodamas, tiek atlikdamas auditą, taip
pat vertindamas nustatytų iškraipymų įtaką auditui ir, jeigu yra, neištaisytų iškraipymų
įtaką finansinėms ataskaitoms bei nuomonės susidarymui auditoriaus išvadoje (žr. A1
dalį).

6.

Planuodamas auditą auditorius priima sprendimus dėl iškraipymo dydžio, kuris bus
laikomas reikšmingu. Tokie sprendimai tampa pagrindu:
a)

nustatyti rizikos vertinimo procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį;

b)

nustatyti ir įvertinti reikšmingų iškraipymų riziką; ir

c)

nustatyti tolesnių audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį.

Kai planuojamas auditas, nustatant reikšmingumą nebūtinai nustatomas dydis, už kurį
mažesni neištaisyti iškraipymai, atskirai ar visi kartu, visais atvejais bus vertinami kaip
nereikšmingi. Dėl su kai kuriais iškraipymais susijusių aplinkybių auditorius tokius
iškraipymus gali vertinti kaip reikšmingus netgi tuo atveju, kai jie yra mažesni negu
nustatytas reikšmingumo lygis. Nors planuoti audito procedūras iškraipymams, kurie būtų
reikšmingi tik dėl jų pobūdžio, nustatyti būtų netikslinga, vertindamas neištaisytų
iškraipymų įtaką finansinėms ataskaitoms, auditorius vertina ne tik tokių iškraipymų dydį,
bet ir jų pobūdį bei konkrečias jų atsiradimo aplinkybes3.
Įsigaliojimo data
7.

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

Tikslas
8.

Auditoriaus tikslas yra tinkamai taikyti reikšmingumo sampratą planuojant ir atliekant
auditą.

Apibrėžtis
9.

3

Tarptautiniuose audito standartuose darbinis reikšmingumas yra auditoriaus nustatyta
suma ar sumos, mažesnės negu finansinių ataskaitų kaip visumos nustatytas
reikšmingumo dydis, reikalingas tam, kad iki priimtinai žemo lygio būtų sumažinta

450-asis TAS, A16 dalis.
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tikimybė, kad neištaisytų ir nenustatytų iškraipymų visuma bus didesnė už finansinių
ataskaitų kaip visumos nustatytą reikšmingumo dydį. Jeigu tinka, darbinis reikšmingumas
taip pat reiškia auditoriaus nustatytą sumą ar sumas, mažesnes negu nustatytas tam tikrų
ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos informacijos reikšmingumo
lygis ar lygiai.

Reikalavimai
Reikšmingumo ir darbinio reikšmingumo nustatymas planuojant auditą
10.

Nustatydamas bendrąją audito strategiją, auditorius turi nustatyti finansinių ataskaitų kaip
visumos reikšmingumo lygį. Jeigu, atsižvelgus į konkrečias su įmone susijusias
aplinkybes, yra viena ar daugiau ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar informacijos
atskleidimo atvejų, kurių atžvilgiu tikėtina, kad ir mažesnio negu finansinėms ataskaitoms
kaip visumai nustatyto reikšmingumo iškraipymai gali daryti įtaką finansinių ataskaitų
pagrindu vartotojų priimamiems ekonominiams sprendimams, auditorius taip pat turi
nustatyti tokių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos informacijos
reikšmingumo lygį ar lygius (žr. A2–A11 dalis).

11.

Auditorius turi nustatyti darbinio reikšmingumo lygį reikšmingo iškraipymo rizikai
vertinti ir tolesnių audito procedūrų pobūdžiui, atlikimo laikui ar apimčiai nustatyti (žr.
A12 dalį).

Peržiūra atliekant auditą
12.

Auditorius turi peržiūrėti finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumo lygį (ir, jeigu
taikoma, konkrečių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos
informacijos reikšmingumo lygį ar lygius), jeigu, atlikdamas auditą, jis sužino
informaciją, dėl kurios iš pradžių jis būtų nustatęs kitokį reikšmingumo dydį (ar dydžius)
(žr. A13 dalį).

13.

Jeigu auditorius nusprendžia, kad finansinėms ataskaitoms kaip visumai (ir, jeigu tinka,
konkrečioms ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleidžiamai informacijai)
turėtų būti taikytinas mažesnis reikšmingumo lygis, auditorius turi nuspręsti, ar būtina
peržiūrėti darbinį reikšmingumą ir ar tolesnių audito procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir
apimtis tebėra tinkami.

Dokumentai
14.

Į audito dokumentus auditorius turi įtraukti toliau išvardytus dydžius ir veiksnius, į
kuriuos atsižvelgus jie buvo nustatyti4:
a)

4

finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumo lygį (žr. 10 dalį);

230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 8–11 dalys ir A6 dalis.
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b)

jeigu taikoma, konkrečių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos
informacijos reikšmingumo lygį ar lygius (žr. 10 dalį);

c)

darbinį reikšmingumą (žr. 11 dalį); ir

d)

visas a–c punktų peržiūras atliekant auditą (žr. 12–13 dalis).
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Reikšmingumas ir audito rizika (žr. 5 dalį)
A1. Atliekant finansinių ataskaitų auditą, bendrieji auditoriaus tikslai yra gauti pakankamą
užtikrinimą, kad finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl
apgaulės ar klaidos, ir tuo pagrindu pareikšti nuomonę, ar finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais yra parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką; ir
parengti išvadą apie finansines ataskaitas ir ją paskelbti, kaip to reikalaujama pagal
tarptautinius audito standartus, remiantis auditoriaus pastebėjimais5. Pakankamą
užtikrinimą auditorius gauna surinkdamas pakankamų tinkamų audito įrodymų, kurie
leidžia sumažinti audito riziką iki priimtinai žemo lygio6. Audito rizika – tai rizika, kad
auditorius pareikš netinkamą auditoriaus nuomonę, kai finansinės ataskaitos yra
reikšmingai iškraipytos. Audito rizika priklauso nuo reikšmingo iškraipymo ir neaptikimo
rizikos7. Reikšmingumas ir audito rizika vertinami viso audito metu, o ypač:

5
6
7
8
9
10
11

a)

nustatant ir vertinant reikšmingų iškraipymų riziką8;

b)

nustatant tolesnių audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį9; ir

c)

vertinant neištaisytų iškraipymų, jeigu jų yra, poveikį finansinėms ataskaitoms10 ir
nuomonės susidarymui auditoriaus išvadoje11.

200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito
standartus“, 11 dalis.
200-asis TAS, 17 dalis.
200-asis TAS, 13 dalies c punktas.
315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“.
330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“.
450-asis TAS.
700-asis TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas “.
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Reikšmingumo ir darbinio reikšmingumo nustatymas planuojant auditą
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos (žr. 10 dalį)
A2. Dažniausiai pirmieji viešojo sektoriaus įmonių finansinių ataskaitų vartotojai yra įstatymų
leidybos ir priežiūros institucijos. Be to, finansinės ataskaitos gali būti naudojamos
priimant ir kitokius nei ekonominius sprendimus. Todėl, atliekant viešojo sektoriaus
auditą, finansinėms ataskaitoms kaip visumai taikomo reikšmingumo lygio (ir, jeigu
tinka, konkrečioms ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleidžiamai
informacijai taikomo reikšmingumo lygio ar lygių) nustatymui įtakos turi įstatymai, teisės
aktai ar kiti reikalavimai, taip pat įstatymų leidybos institucijų ir visuomenės finansinės
informacijos poreikiai įgyvendinant viešojo sektoriaus programas.
Palyginamųjų rodiklių naudojimas nustatant finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumą
(žr. 10 dalį)
A3. Nustatant reikšmingumo lygį, vadovaujamasi profesiniu sprendimu. Dažnai nustatant
finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumo lygį, pasirinktas palyginamasis rodiklis
išreiškiamas procentiniu dydžiu. Tinkamo palyginamojo rodiklio pasirinkimui įtaką gali
daryti tokie veiksniai:
•

finansinių ataskaitų sudedamosios dalys (pvz., turtas, įsipareigojimai, nuosavybė,
pajamos, išlaidos);

•

straipsniai, į kuriuos konkrečios įmonės finansinių ataskaitų vartotojai dažniausiai
kreipia daugiausia dėmesio (pvz., vertindami finansinius rezultatus, vartotojai gali
daugiausia dėmesio skirti pelnui, pajamoms ar grynajam turtui);

•

įmonės pobūdis, įmonės gyvavimo ciklo etapas, ūkio šaka ir aplinka, kurioje įmonė
veikia;

•

įmonės nuosavybės struktūra ir jos finansavimo būdai (pvz., jeigu įmonė
finansuojama tik skolintomis, o ne nuosavomis lėšomis, vartotojams gali būti
svarbesnis turtas ir jo atžvilgiu teikiami reikalavimai negu įmonės pajamos); ir

•

santykinis palyginamojo rodiklio kintamumas.

A4. Palyginamųjų rodiklių, kurie gali būti laikomi tinkamais atsižvelgiant į įmonės
aplinkybes, pavyzdžiais gali būti tam tikros ataskaitose pateikiamos pajamų grupės,
tokios kaip ikimokestinis pelnas, bendrosios pajamos, bendrasis pelnas ir visos sąnaudos,
visa nuosavybė ar grynojo turto vertė. Iš tęsiamos veiklos uždirbto pelno iki mokesčių
rodiklis dažnai naudojamas pelno siekiančių įmonių atveju. Jeigu iš vykdomos veiklos
uždirbtas ikimokestinis pelnas yra nepastovus dydis, labiau tinka kiti palyginamieji
rodikliai, tokie kaip bendrasis pelnas ar bendrosios pajamos.
A5. Pagal pasirinktą palyginamąjį rodiklį dažniausiai vertinami tokie finansiniai duomenys
kaip praėjusių laikotarpių finansiniai rezultatai ir finansiniai straipsniai, laikotarpio iki
6
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tam tikros datos finansiniai rezultatai ir finansiniai straipsniai, einamojo laikotarpio
biudžetai ar prognozės, koreguojami atsižvelgus į svarbiausias su įmone susijusias
aplinkybes (pvz., reikšmingas verslo įsigijimas) ir svarbiausius ūkio šakos ar ekonominės
aplinkos, kurioje įmonė veikia, sąlygų pokyčius. Pavyzdžiui, jeigu iš pradžių konkrečios
įmonės finansinėms ataskaitoms kaip visumai taikomas reikšmingumo lygis nustatomas
kaip procentinė pelno iki mokesčių iš vykdomos veiklos dalis, susiklosčius aplinkybėms,
dėl kurių toks pelnas gali neįprastai padidėti ar sumažėti, auditorius gali nuspręsti, kad
tikslingiau finansinėms ataskaitoms kaip visumai taikomą reikšmingumo lygį nustatyti
remiantis normalizuotu pelnu iki mokesčių iš vykdomos veiklos pagal praėjusių
laikotarpių rezultatus.
A6. Reikšmingumo lygis nustatomas finansinėms ataskaitoms, apie kurias auditorius teikia
išvadą. Kai rengiamos ilgesnio ar trumpesnio negu 12 mėnesių finansinės atskaitomybės
laikotarpio finansinės ataskaitos (pvz., naujos įmonės ar pasikeitus finansinės
atskaitomybės laikotarpiui), nustatomas tokio finansinės atskaitomybės laikotarpio
sudaromų finansinių ataskaitų reikšmingumo lygis.
A7. Nustatant pasirinktam palyginamajam rodikliui taikomą procentinį dydį, vadovaujamasi
profesiniu sprendimu. Tarp procentinio dydžio ir palyginamojo rodiklio yra toks ryšys,
kad pelnui iki mokesčių iš vykdomos veiklos dažniausiai taikomas didesnis procentinis
dydis negu taikomas bendrosioms pajamoms. Pavyzdžiui, auditorius gali nuspręsti, kad
penki procentai pelno iki mokesčių iš vykdomos veiklos gali būti tinkamas dydis pelno
siekiančiai gamybos įmonei, arba gali nuspręsti, kad vienas procentas bendrųjų pajamų ar
bendrųjų išlaidų yra tinkamas dydis ne pelno įmonei. Tačiau, atsižvelgus į aplinkybes,
tinkamais gali būti laikomi ir didesni ar mažesni dydžiai.
Mažoms įmonėms taikomos nuostatos
A8. Kai įmonės pelnas iki mokesčių iš vykdomos veiklos yra nuolat nedidelis, kaip gali būti
savininko vadovaujamoje įmonėje, kur savininkas pasiima didžiąją pelno iki mokesčių
dalį kaip atlyginimą, svarbesnis gali būti toks palyginamasis rodiklis kaip pelnas iki
atlyginimų išmokėjimo ir mokesčių.
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A9. Atliekant viešojo sektoriaus įmonės auditą, tinkamas pagal programas vykdomos veiklos
palyginamasis rodiklis gali būti bendrosios sąnaudos ar grynosios sąnaudos (sąnaudos
atėmus pajamas ar išmokos atėmus įplaukas). Kai viešojo sektoriaus įmonė saugo
valstybinį turtą, tinkamu palyginamuoju rodikliu gali būti turtas.
Konkrečioms ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleidžiamai informacijai
nustatomas reikšmingumo lygis ar lygiai (žr. 10 dalį)
A10. Apie tai, kad yra viena ar daugiau ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar
informacijos atskleidimo atvejų, kurių atžvilgiu pagrįstai tikėtina, kad ir mažesnio
reikšmingumo iškraipymai negu nustatyta finansinėms ataskaitoms kaip visumai gali
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daryti įtaką finansinių ataskaitų pagrindu vartotojų priimamiems ekonominiams
sprendimams, galima spręsti pagal tokius veiksnius:
•

ar įstatymai, teisės aktai ar taikoma finansinės atskaitomybės tvarka daro įtaką
vartotojų lūkesčiams dėl tam tikrų straipsnių vertinimo ar atskleidimo (pvz.,
susijusių šalių sandoriai, vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atlyginimai);

•

pagrindinė atskleidžiama informacija, susijusi su ūkio šaka, kurioje įmonė veikia
(pvz., farmacijos įmonės mokslinių tyrimų ir plėtros sąnaudos);

•

ar daugiausia dėmesio skiriama konkrečiam įmonės verslo aspektui, kuris atskirai
atskleidžiamas finansinėse ataskaitose (pvz., įsigytas naujas verslas).

A11. Vertinant, ar, atsižvelgus į konkrečias su įmone susijusias aplinkybes, egzistuoja tokios
ūkinių operacijų grupės, sąskaitų likučiai arba atskleidžiama informacija, auditoriui gali
būti naudinga sužinoti už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės nuomones bei
lūkesčius.
Darbinis reikšmingumas (žr. 11 dalį)
A12. Planuojant auditą tik tam, kad būtų atskirai nustatyti reikšmingi iškraipymai,
neatsižvelgiama į tai, kad pavieniai nereikšmingi iškraipymai kartu paėmus gali
reikšmingai iškraipyti finansines ataskaitas kaip visumą, ir nenumatoma, kad gali būti
nenustatytų iškraipymų. Darbinis reikšmingumas (apibrėžiamas kaip vienas ar du dydžiai)
nustatomas siekiant iki priimtinai žemo lygio sumažinti tikimybę, kad neištaisytų ir
nenustatytų iškraipymų visuma finansinėse ataskaitose bus didesnė už finansinėms
ataskaitoms kaip visumai nustatytą reikšmingumą. Panašiai ir darbinis reikšmingumas,
susijęs su konkrečios ūkinių operacijų grupės, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos
informacijos reikšmingumo lygiu, nustatomas siekiant iki priimtinai žemo lygio sumažinti
tikimybę, kad tų konkrečių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos
informacijos neištaisytų ir nenustatytų iškraipymų visuma bus didesnė už tai konkrečiai
ūkinių operacijų grupei, sąskaitų likučiams ar atskleidžiamai informacijai nustatytą
reikšmingumą. Darbiniam reikšmingumui nustatyti vien paprasto mechaninio skaičiavimo
nepakanka, tam būtina priimti profesinį sprendimą. Nustatant darbinį reikšmingumą, įtaką
daro auditoriaus supratimas apie įmonę, kuris atnaujinamas atliekant rizikos vertinimo
procedūras, ankstesnių auditų metu nustatytų iškraipymų pobūdis ir apimtis, taip pat ir
auditoriaus lūkesčiai dėl einamojo laikotarpio iškraipymų.
Peržiūra atliekant auditą (žr. 12 dalį)
A13. Audito metu pasikeitus aplinkybėms (pvz., dėl sprendimo parduoti didžiąją įmonės verslo
dalį), gavus naujos informacijos ar pasikeitus auditoriaus supratimui apie įmonę ir jos
veiklą, atlikus tolesnes audito procedūras, gali prireikti peržiūrėti finansinėms ataskaitoms
kaip visumai taikomą reikšmingumo lygį (ir, jeigu taikoma, konkrečioms ūkinių operacijų
grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleidžiamai informacijai taikomą reikšmingumo lygį ar
lygius). Pavyzdžiui, jeigu audito metu paaiškėja, kad faktiniai finansiniai rezultatai gali
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reikšmingai skirtis nuo numatytų laikotarpio pabaigos finansinių rezultatų, kuriais
remiantis iš pradžių buvo nustatytas finansinėms ataskaitoms kaip visumai taikomas
reikšmingumo lygis, auditorius tokį reikšmingumo lygį peržiūri.
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