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450-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“
turėtų būti skaitomas kartu su 200-uoju TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir
audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.

AUDITO METU NUSTATYTŲ IŠKRAIPYMŲ VERTINIMAS

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariama auditoriaus pareiga įvertinti
nustatytų iškraipymų poveikį auditui ir neištaisytų iškraipymų, jeigu yra, poveikį
finansinėms ataskaitoms. Auditoriaus pareiga, susidarant nuomonę apie finansines
ataskaitas, nustatyti, ar buvo gautas pakankamas užtikrinimas, kad finansinėse ataskaitose
kaip visumoje nėra reikšmingų iškraipymų, aprašyta 700-ajame TAS. Pagal 700-ąjį TAS
reikalaujamoje auditoriaus apibendrinančioje išvadoje atsižvelgiama į auditoriaus
atliekamą vertinimą dėl neištaisytų iškraipymų, jeigu jų yra, poveikio finansinėms
ataskaitoms pagal šį TAS1. Auditoriaus pareiga, planuojant ir atliekant finansinių ataskaitų
auditą, tinkamai atsižvelgti į reikšmingumo sampratą aptarta 320-ajame TAS2.

Įsigaliojimo data
2.

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

Tikslas
3.

Auditoriaus tikslas yra įvertinti:
a)

nustatytų iškraipymų poveikį auditui; ir

b)

neištaisytų iškraipymų, jei yra, poveikį finansinėms ataskaitoms.

Apibrėžtys
4.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

iškraipymas – skirtumas tarp pateiktos finansinės ataskaitos straipsnio sumos,
grupavimo, pateikimo ar atskleidimo ir reikalaujamos straipsnio sumos, grupavimo,
pateikimo ar atskleidimo, kad straipsnis atitiktų taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką. Iškraipymų gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos (žr. A1 dalį).
Auditoriui pareiškiant nuomonę, ar finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą
vaizdą arba visais reikšmingais atžvilgiais pateiktos teisingai, iškraipymais laikomi
ir tie sumų, grupavimo, pateikimo ar atskleidimo koregavimai, kurie auditoriaus
sprendimu yra reikalingi, kad finansinės ataskaitos parodytų tikrą ir teisingą vaizdą
ar visais reikšmingais atžvilgiais būtų pateiktos teisingai;

b)

neištaisyti iškraipymai – iškraipymai, kuriuos, atlikdamas auditą, sukaupė
auditorius ir kurie nebuvo ištaisyti.

Reikalavimai
Nustatytų iškraipymų kaupimas
5.

1
2

Auditorius turi kaupti audito metu nustatytus iškraipymus, išskyrus tuos, kurie yra aiškiai
nesvarbūs (žr. A2–A3 dalis).

700-asis TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“, 10–11 dalys.
320-asis TAS „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“.

1

AUDITO METU NUSTATYTŲ IŠKRAIPYMŲ VERTINIMAS

Nustatytų iškraipymų apsvarstymas atliekant auditą
6.

7.

Auditorius turi nustatyti, ar būtina peržiūrėti bendrąją audito strategiją ir audito planą,
jeigu:
a)

nustatytų iškraipymų pobūdis ir jų atsiradimo aplinkybės rodo, kad gali būti kitų
iškraipymų, kurie kartu su audito metu sukauptais iškraipymais galėtų būti
reikšmingi; arba (žr. A4 dalį)

b)

audito metu sukauptų iškraipymų visuma artėja prie reikšmingumo lygio, nustatyto
pagal 320-ąjį TAS (žr. A5 dalį).

Jeigu, auditoriui paprašius, vadovybė patikrino ūkinių operacijų grupę, sąskaitos likutį ar
atskleistą informaciją ir ištaisė nustatytus iškraipymus, auditorius turi atlikti papildomas
audito procedūras, kad nustatytų, ar dar yra iškraipymų (žr. A6 dalį).

Informavimas apie iškraipymus ir jų taisymas
8.

Auditorius turi laiku informuoti apie visus audito metu sukauptus iškraipymus atitinkamo
lygio vadovybę, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal įstatymą ar teisės aktą3.
Auditorius turi paprašyti vadovybės tuos iškraipymus ištaisyti (žr. A7–A9 dalis).

9.

Jeigu vadovybė atsisako ištaisyti kai kuriuos ar visus iškraipymus, apie kuriuos informavo
auditorius, jis turi siekti suprasti priežastis, dėl kurių vadovybė šių iškraipymų neištaisė, ir
į tai turi atsižvelgti vertindamas, ar finansinėse ataskaitose kaip visumoje nėra reikšmingų
iškraipymų (žr. A10 dalį).

Neištaisytų iškraipymų poveikio vertinimas
10.

Prieš vertindamas neištaisytų iškraipymų poveikį, auditorius turi iš naujo įvertinti pagal
320-ąjį TAS nustatytą reikšmingumą, kad patvirtintų, jog jis išlieka tinkamas atsižvelgiant
į faktinius įmonės finansinius rezultatus (žr. A11–A12 dalis).

11.

Auditorius turi nustatyti, ar kiekvienas atskirai arba visi kartu neištaisyti iškraipymai yra
reikšmingi. Tai nuspręsdamas auditorius turi atsižvelgti į:
a)

tiek konkrečių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleistos informacijos,
tiek finansinių ataskaitų kaip visumos iškraipymų dydį bei pobūdį ir konkrečias jų
atsiradimo aplinkybes; ir (žr. A13–A17, A19–A20 dalis);

b)

su ankstesniais laikotarpiais susijusių neištaisytų iškraipymų poveikį atitinkamoms
ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleistai informacijai ir
finansinėms ataskaitoms kaip visumai (žr. A18 dalį).

Už valdymą atsakingų asmenų informavimas
12.

3
4

Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie neištaisytus iškraipymus ir
poveikį, kurį kiekvienas atskirai arba visi kartu jie gali turėti auditoriaus išvadoje
pareikštai nuomonei, nebent tai yra draudžiama pagal įstatymą ar teisės aktą4. Teikdamas
tokią informaciją, auditorius turi nurodyti kiekvieną reikšmingą neištaisytą iškraipymą

260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“, 7 dalis.
Žr. 3 išnašą.
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atskirai. Jis turi paprašyti, kad neištaisyti iškraipymai būtų ištaisyti (žr. A21–A23 dalis).
13.

Auditorius taip pat turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie su ankstesniais
laikotarpiais susijusių neištaisytų iškraipymų poveikį atitinkamoms ūkinių operacijų
grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleidžiamai informacijai ir finansinėms ataskaitoms
kaip visumai.

Rašytinis pareiškimas
14.

Auditorius turi paprašyti, kad vadovybė ir, jei būtina, už valdymą atsakingi asmenys
pateiktų rašytinį pareiškimą, ar jie yra įsitikinę, kad kiekvieno atskirai ar visų kartu
neištaisytų iškraipymų poveikis finansinėms ataskaitoms kaip visumai yra nereikšmingas.
Tokių iškraipymų santrauka turi būti įtraukta į rašytinį pareiškimą arba prie jo pridedama
(žr. A24 dalį).

Dokumentavimas
15.

Audito dokumentuose auditorius turi nurodyti5: (žr. A25 dalį)
a)

sumą, už kurią mažesnės sumos iškraipymai būtų laikomi aiškiai nesvarbiais (5
dalis);

b)

visus audito metu sukauptus iškraipymus ir ar jie buvo ištaisyti (5, 8 ir 12 dalys); ir

c)

auditoriaus apibendrinančią išvadą, ar neištaisyti iškraipymai kiekvienas atskirai ar
visi kartu yra reikšmingi ir kokiu pagrindu jis tokią apibendrinančią išvadą padarė
(11 dalis).

***
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Iškraipymo apibrėžtis (žr. 4 dalies a punktą)
A1. Iškraipymai gali atsirasti dėl:
a)

finansinėms ataskaitoms parengti naudojamų duomenų rinkimo ar apdorojimo
netikslumų;

b)

praleistos sumos ar informacijos;

c)

neteisingo apskaitinio įvertinimo, atsirandančio dėl neapsižiūrėjimo ar aiškiai
klaidingo faktų interpretavimo; ir

d)

vadovybės sprendimų dėl apskaitinių įvertinimų, kurie, auditoriaus nuomone, yra
nepagrįsti, ar dėl, auditoriaus nuomone, netinkamų apskaitos metodų pasirinkimo ir
taikymo.

Dėl apgaulės atsiradusių iškraipymų pavyzdžių pateikta 240-ajame TAS6.

5
6

230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 8–11 dalys ir A6 dalis.
240-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą“, A1–A6 dalys.
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Nustatytų iškraipymų kaupimas (žr. 5 dalį)
A2. Auditorius gali nustatyti sumą, už kurią mažesni iškraipymai būtų aiškiai nesvarbūs ir
kurių nereikėtų kaupti, kadangi auditorius numato, kad tokių sumų kaupimas neturėtų
reikšmingo poveikio finansinėms ataskaitoms. „Aiškiai nesvarbus“ nėra kitas būdas
pasakyti „nereikšmingas“. Aiškiai nesvarbūs dalykai yra dalykai, kurie yra visiškai
kitokio (mažesnio) dydžio negu 320-ajame TAS nustatytas reikšmingumas, ir tai yra
dalykai, kurie kiekvienas atskirai ar visi kartu aiškiai nesukelia padarinių vertinant pagal
bet kurį dydžio, pobūdžio ar aplinkybių kriterijų. Kai yra neapibrėžtumas dėl to, ar vienas
ar daugiau dalykų yra aiškiai nesvarbūs, laikoma, kad dalykas nėra aiškiai nesvarbus.
A3. Kad auditoriui būtų lengviau įvertinti audito metu sukauptų iškraipymų poveikį ir
informuoti apie iškraipymus vadovybę bei už valdymą atsakingus asmenis, gali būti
naudinga išskirti faktinius iškraipymus, vertinimo iškraipymus ir numatomus
iškraipymus.
•

Faktiniai iškraipymai yra iškraipymai, dėl kurių nekyla jokių abejonių.

•

Vertinimo iškraipymai yra skirtumai, kurie atsiranda dėl vadovybės sprendimų dėl
apskaitinių įvertinimų, kurie, auditoriaus nuomone, yra nepagrįsti, ar dėl,
auditoriaus nuomone, netinkamų apskaitos metodų pasirinkimo ar taikymo.

•

Numatomi iškraipymai yra auditoriaus geriausias visumoje esančių iškraipymų
įvertinimas, apimant audito imtyje nustatytų iškraipymų pritaikymą visoms
visumoms, iš kurių buvo sudarytos imtys. Gairės dėl numatomų iškraipymų
nustatymo ir rezultatų vertinimo pateiktos 530-ajame TAS7.

Nustatytų iškraipymų apsvarstymas atliekant auditą (žr. 6–7 dalis)
A4. Iškraipymas gali būti nepavienis atvejis. Įrodymai, kad gali būti kitų iškraipymų, apima
pavyzdžiui, tai, kad auditorius nustato, jog iškraipymas atsirado dėl netinkamos vidaus
kontrolės tvarkos ar dėl plačiai įmonės taikytų netinkamų prielaidų ar vertinimo metodų.
A5. Jeigu audito metu sukauptų iškraipymų visuma artėja prie 320-ajame TAS nustatyto
reikšmingumo lygio, gali atsirasti didesnio negu priimtinai žemo lygio rizika, kad galimi
nenustatyti iškraipymai kartu su kitais audito metu sukauptais iškraipymais gali viršyti
reikšmingumo lygį. Nenustatyti iškraipymai galėtų būti ir dėl atrankos rizikos, ir dėl ne
atrankos rizikos8.
A6. Auditorius gali paprašyti vadovybės patikrinti ūkinių operacijų grupę, sąskaitų likutį ar
atskleistą informaciją, kad ji suprastų auditoriaus nustatyto iškraipymo priežastį, atlikti
procedūras, reikalingas nustatyti faktinio ūkinių operacijų grupės, sąskaitos likučio ar
atskleistos informacijos iškraipymo sumą ir atitinkamai pakoreguoti finansines ataskaitas.
Toks prašymas gali būti pateiktas remiantis, pavyzdžiui, auditoriaus atliktu audito imtyje
nustatytų iškraipymų pritaikymu visai visumai, iš kurios buvo sudaryta imtis.
Informavimas apie iškraipymus ir jų taisymas (žr. 8–9 dalis)
A7. Labai svarbu apie iškraipymus laiku informuoti tinkamo lygio vadovybę, kadangi tai
7
8

530-asis TAS „Audito atranka“ 14–15 dalys.
530-asis TAS, 5 dalies c–d punktai.
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suteikia jai galimybę įvertinti, ar tai iš tikrųjų iškraipymai, informuoti auditorių, jeigu su
tuo nesutinka, ir imtis reikiamų veiksmų. Paprastai tinkamo lygio vadovybė yra
vadovybė, kuri yra atsakinga ir turi įgaliojimus įvertinti iškraipymus ir imtis reikiamų
veiksmų.
A8. Įstatymas ar teisės aktas gali riboti auditoriaus galimybes apie kai kuriuos iškraipymus
informuoti vadovybę ar kitus įmonės darbuotojus. Pavyzdžiui, įstatymai ar teisės aktai
gali drausti informuoti ar imtis kokių nors kitų veiksmų, kurie galėtų trukdyti atitinkamos
priežiūros institucijos atliekamam faktinio ar įtariamo neteisėto veiksmo tyrimui. Kai
kuriomis aplinkybėmis galimi prieštaravimai tarp auditoriaus pareigos užtikrinti
konfidencialumą ir jo pareigos informuoti gali būti komplikuoti. Tokiais atvejais
auditorius gali nuspręsti kreiptis teisinio patarimo.
A9. Ištaisydama visus iškraipymus, įskaitant tuos, apie kuriuos informavo auditorius,
vadovybė gali užtikrinti, kad būtų tinkamai tvarkomi apskaitos dokumentai ir įrašai, kartu
tai sumažina riziką, kad dėl bendro nereikšmingų neištaisytų su praėjusiais laikotarpiais
susijusių iškraipymų poveikio būsimose finansinėse ataskaitose atsiras reikšmingų
iškraipymų.
A10. 700-ajame TAS nustatyta, kad auditorius įvertintų, ar finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką. Toks vertinimas apima kokybinių įmonės apskaitos praktikos aspektų
apsvarstymą, įskaitant galimo vadovybės šališkumo priimant sprendimus požymius9; tai,
kad auditorius supranta priežastis, dėl kurių vadovybė neištaisė iškraipymų, gali turėti
įtakos jo vertinimui.
Neištaisytų iškraipymų poveikio vertinimas (žr. 10–11 dalis)
A11. Auditorius, pagal 320-ąjį TAS nustatydamas reikšmingumą, dažnai remiasi įmonės
finansinių rezultatų įvertinimais, kadangi faktiniai rezultatai dar gali būti nežinomi. Todėl,
prieš vertinant neištaisytų iškraipymų poveikį, auditoriui gali prireikti peržiūrėti pagal
320-ąjį TAS nustatytą reikšmingumą pagal faktinius finansinius rezultatus.
A12. 320-ajame TAS paaiškinta, kad toliau atliekant auditą nustatytas finansinių ataskaitų kaip
visumos reikšmingumas (ir, jeigu taikoma, konkrečių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų
likučių ar atskleidžiamos informacijos nustatytas reikšmingumo lygis ar lygiai)
peržiūrimas, jeigu, atlikdamas auditą, auditorius sužino informaciją, dėl kurios iš pradžių
jis būtų nustatęs kitokį reikšmingumo dydį (ar dydžius)10. Todėl tikėtina, kad, prieš
auditoriui vertinant neištaisytų iškraipymų poveikį, reikšmingumas buvo iš esmės
peržiūrėtas. Tačiau jeigu iš naujo įvertinęs pagal 320-ąjį TAS nustatytą reikšmingumą (žr.
šio TAS 10 dalį), auditorius nustato mažesnį dydį (ar dydžius), būtina peržiūrėti darbinį
reikšmingumą ir tolesnių audito procedūrų pobūdžio, atlikimo laiko ir apimties
tinkamumą, kad būtų galima surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų auditoriaus
nuomonei pagrįsti.
A13. Kiekvienas atskiras iškraipymas nagrinėjamas vertinant jo poveikį atitinkamoms ūkinių
operacijų grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleidžiamai informacijai, taip pat, ar nebuvo
9
10

700-asis TAS, 12 dalis.
320-asis TAS, 12 dalis.
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viršytas tokiai ūkinių operacijų grupei, sąskaitos likučiui ar atskleidžiamai informacijai,
jeigu yra, nustatytas reikšmingumo lygis.
A14. Jeigu nusprendžiama, kad atskiras iškraipymas yra reikšmingas, mažai tikėtina, kad jo
poveikį galėtų kompensuoti kiti iškraipymai. Pavyzdžiui, jeigu pajamos buvo reikšmingai
padidintos, finansinės ataskaitos kaip visuma bus reikšmingai iškraipytos, netgi jeigu
pajamų iškraipymo poveikis yra visiškai kompensuojamas atitinkamai padidinus
sąnaudas. Tam tikrais atvejais gali būti tinkama kompensuoti to paties sąskaitos likučio ar
ūkinių operacijų grupės iškraipymus; tačiau, prieš nusprendžiant, kad kompensuoti netgi
nereikšmingus iškraipymus yra priimtina11, būtina įvertinti riziką, kad gali būti ir kitų
nenustatytų iškraipymų.
A15. Nustatant, ar grupavimo iškraipymas yra reikšmingas, atsižvelgiama į kokybinius
aspektus, tokius kaip grupavimo iškraipymo įtaka skolai ar kitiems sutartiniams
įsipareigojimams, poveikis atskiriems straipsniams ar tarpinėms sumoms, ar poveikis
pagrindiniams rodikliams. Tam tikromis aplinkybėmis auditorius gali nuspręsti, kad
grupavimo iškraipymas nėra reikšmingas finansinių ataskaitų kaip visumos atžvilgiu,
netgi jeigu jis didesnis už kitų iškraipymų vertinimui taikomą reikšmingumo lygį ar
lygius. Pavyzdžiui, neteisingas balanso straipsnių grupavimas gali būti nelaikomas
reikšmingu finansinių ataskaitų kaip visumos atžvilgiu, jeigu neteisingo grupavimo suma
yra nedidelė, palyginti su atitinkamo balanso straipsnio dydžiu, ir toks neteisingas
grupavimas nedaro įtakos pajamų ataskaitai ar kuriems nors pagrindiniams rodikliams.
A16. Atsižvelgdamas į su kai kuriais iškraipymais susijusias aplinkybes, auditorius juos gali
vertinti kiekvieną atskirai ar kartu su kitais audito metu sukauptais iškraipymais kaip
reikšmingus, netgi jeigu jie yra mažesni negu finansinių ataskaitų kaip visumos nustatytas
reikšmingumas. Vertinimui gali daryti įtaką tai, kokiu mastu iškraipymas:

11

•

daro įtaką priežiūros institucijų reikalavimų laikymuisi;

•

daro įtaką skolinių įsipareigojimų ir kitų sutartinių reikalavimų vykdymui;

•

yra susijęs su neteisingu apskaitos politikos pasirinkimu ar taikymu, kas nedaro
reikšmingo poveikio einamojo laikotarpio finansinėms ataskaitoms, tačiau, tikėtina,
kad gali turėti didelį poveikį būsimųjų laikotarpių finansinėms ataskaitoms;

•

paslepia pajamų pokytį ar kitas tendencijas, ypač atsižvelgiant į bendras
ekonomines ir ūkio šakos sąlygas;

•

daro įtaką rodikliams, kurie yra naudojami vertinant įmonės finansinę padėtį,
veiklos rezultatus ar pinigų srautus;

•

daro įtaką finansinėse ataskaitose pateiktai informacijai apie segmentą (pavyzdžiui,
dalyko svarba segmentui ar kitai įmonės veiklos daliai, kuri laikoma reikšminga
įmonės veiklai ar pelningumui);

•

daro poveikį vadovybei mokamo atlygio padidėjimui, pavyzdžiui, užtikrinant, kad
būtų įvykdyti reikalavimai premijai ar kitokioms skatinimo priemonėms gauti;

Nustačius kelis nereikšmingus to paties sąskaitos likučio ar ūkinių operacijų grupės iškraipymus, auditoriui gali prireikti iš naujo įvertinti
tokio sąskaitos likučio ar ūkinių operacijų grupės iškraipymų riziką.
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•

yra reikšmingas atsižvelgiant į auditoriaus turimą informaciją apie žinomus
ankstesnius vartotojų informavimo atvejus, pavyzdžiui, susijusius su
prognozuojamomis pajamomis;

•

yra susijęs su dalykais, siejamais su konkrečiomis šalimis (pavyzdžiui, ar ūkinėje
operacijoje dalyvaujančios išorės šalys yra susijusios su įmonės vadovybės nariais);

•

yra praleista informacija, kurios nėra konkrečiai reikalaujama pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką, tačiau kuri, auditoriaus nuomone, yra svarbi
vartotojo supratimui apie įmonės finansinę padėtį, finansinius rezultatus ar pinigų
srautus; arba

•

daro įtaką kitai informacijai, pateiktai dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos
finansinės ataskaitos (pavyzdžiui, dokumentuose „Vadovybės aptarimas ir analizė“
arba „Veiklos ir finansinė apžvalga“ pateikiamai informacijai), kuri, kaip pagrįstai
galima manyti, daro įtaką ekonominiams finansinių ataskaitų vartotojų
sprendimams. 720-ajame TAS12 aptarta, kaip auditorius apsvarsto kitą informaciją
dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos, apie kurią
auditorius teikti išvados neprivalo.

Šios aplinkybės pateiktos tik kaip pavyzdžiai; greičiausiai ne visos iš jų pasitaikys visų
auditų metu ir šis sąrašas nebūtinai yra baigtinis. Kai pasitaiko nors viena iš šių
aplinkybių, nebūtinai darytina išvada, kad iškraipymas yra reikšmingas.
A17. 240-ajame TAS13 paaiškinta, kaip reikėtų vertinti iškraipymo, kuris yra ar gali būti
atsiradęs dėl apgaulės, poveikį kitiems audito aspektams, netgi jeigu iškraipymo dydis
finansinių ataskaitų atžvilgiu nėra reikšmingas.
A18. Su praėjusiais laikotarpiais susijusių nereikšmingų neištaisytų iškraipymų kaupiamasis
poveikis gali daryti reikšmingą įtaką einamojo laikotarpio finansinėms ataskaitoms. Yra
įvairių priimtinų metodų, kuriais remdamasis auditorius vertina neištaisytų iškraipymų
įtaką einamojo laikotarpio finansinėms ataskaitoms. Taikant tą patį vertinimo metodą,
užtikrinamas nuoseklumas visais laikotarpiais.
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A19. Atliekant viešojo sektoriaus įmonės auditą, vertinimui, ar iškraipymas yra reikšmingas,
įtaką gali daryti ir įstatymo, teisės akto ar kitų reikalavimų nustatytos auditoriaus pareigos
pranešti apie konkrečius dalykus, įskaitant, pavyzdžiui, apgaulę.
A20. Be to, tokie dalykai, kaip viešasis interesas, atskaitomybė, sąžiningumas, o ypač
veiksmingos teisinės priežiūros užtikrinimas, gali daryti įtaką vertinimui, ar dalykas yra
reikšmingas vien dėl savo pobūdžio. Tai ypač taikytina dalykams, susijusiems su
įstatymų, teisės aktų ar kitų reikalavimų laikymusi.
Už valdymą atsakingų asmenų informavimas (žr. 12 dalį)
A21. Jeigu apie neištaisytus iškraipymus yra informuojami vadovų pareigas vykdantis (-ys)
asmuo (asmenys) ir šis (-ie) asmuo (asmenys) yra atsakingas (-i) už įmonės valdymą, tų
12
13

720-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos“.
240-asis TAS, 35 dalis.
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pačių asmenų, jiems vykdant valdymo pareigas, atitinkamai informuoti nereikia. Vis dėlto
auditorius turi įsitikinti, kad, informuodamas vadovų pareigas vykdančius asmenis, jis
pakankamai informuoja ir tuos asmenis, kuriuos kitu atveju jis turėtų informuoti kaip
įmonės valdytojus14.
A22. Jeigu yra daug atskirų nereikšmingų neištaisytų iškraipymų, auditorius gali informuoti
apie bendrą neištaisytų iškraipymų skaičių ir bendrą jų poveikį pinigine išraiška, o ne
teikti išsamią informaciją apie kiekvieną neištaisytą iškraipymą.
A23. Pagal 260-ąjį TAS auditorius privalo informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie
rašytinius pareiškimus, kuriuos auditorius prašo pateikti (žr. šio TAS 14 dalį)15. Auditorius
gali aptarti su už valdymą atsakingais asmenimis priežastis, dėl kurių nebuvo ištaisyti
iškraipymai, ir atitinkamus to padarinius, atsižvelgdamas į iškraipymo dydį ir pobūdį
pagal esamas aplinkybes ir galimą tokio neištaisymo poveikį būsimų laikotarpių
finansinėms ataskaitoms.
Rašytinis pareiškimas (žr. 14 dalį)
A24. Kadangi, sudarant finansines ataskaitas, vadovybė ir, jeigu taikoma, už valdymą atsakingi
asmenys privalo koreguoti finansines ataskaitas, kad būtų ištaisyti reikšmingi
iškraipymai, auditorius privalo paprašyti jų pateikti rašytinį pareiškimą dėl neištaisytų
iškraipymų. Tam tikromis aplinkybėmis vadovybė ir, jei taikoma, už valdymą atsakingi
asmenys gali nemanyti, kad kai kurie neištaisyti iškraipymai yra iškraipymai. Dėl šios
priežasties jie į savo rašytinį pareiškimą gali norėti įtraukti tokius žodžius kaip: „Mes
nesutinkame, kad ... ir ... yra iškraipymai, kadangi [priežasčių apibūdinimas]“. Tačiau
toks pareiškimas neatleidžia auditoriaus nuo pareigos suformuluoti apibendrinančią
išvadą apie neištaisytų iškraipymų poveikį.
Dokumentavimas (žr. 15 dalį)
A25. Auditoriaus atliekamas neištaisytų iškraipymų dokumentavimas gali būti:

14
15

a)

bendro neištaisytų iškraipymų poveikio aprašymas;

b)

vertinimas, ar buvo viršytas tam tikroms ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų
likučiams ar atskleidžiamai informacijai, jeigu yra, nustatytas reikšmingumo lygis
ar lygiai; ir

c)

neištaisytų iškraipymų poveikio pagrindiniams rodikliams ar tendencijoms ir
teisinių, priežiūros ar sutartinių reikalavimų (pavyzdžiui, skolinių įsipareigojimų)
laikymosi vertinimas.

260-asis TAS, 13 dalis.
260-asis TAS, 16 dalies c punkto ii papunktis.
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