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

AUDITO ĮRODYMAI

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) išaiškinta, kas sudaro audito įrodymus
atliekant finansinių ataskaitų auditą, ir išnagrinėta auditoriaus atsakomybė rengiant ir
atliekant audito procedūras, kuriomis siekiama surinkti pakankamų tinkamų audito
įrodymų, kad būtų galima padaryti pagrįstas išvadas, kuriomis grindžiama auditoriaus
nuomonė.

2.

Šis standartas taikomas visiems audito įrodymams, kurie surenkami audito metu. Kituose
standartuose išnagrinėti konkretūs audito aspektai (pavyzdžiui, 315-asis TAS1), su tam
tikru dalyku susiję audito įrodymai, kuriuos reikia surinkti (pavyzdžiui, 570-asis TAS2),
konkrečios procedūros, atliekamos siekiant surinkti audito įrodymų (pavyzdžiui, 520-asis
TAS3), ir įvertinimas, ar surinkta pakankamų tinkamų audito įrodymų (200-asis TAS4 ir
330-asis TAS5).

Įsigaliojimo data
3.

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

Tikslas
4.

Auditoriaus tikslas yra parengti ir atlikti audito procedūras taip, kad jis sugebėtų gauti
pakankamų tinkamų audito įrodymų ir kad būtų galima padaryti pagrįstas išvadas,
kuriomis grindžiama auditoriaus nuomonė.

Apibrėžtys
5.

1
2
3
4
5

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

apskaitos dokumentai – pirminių įrašų ir papildomi dokumentai, tokie kaip čekiai ir
elektroninio lėšų pervedimo dokumentai; sąskaitos faktūros; sutartys; įvairūs
apskaitos registrai; apskaitos įrašai ir kiti finansinių ataskaitų koregavimai, kurie
neparodyti oficialiuose apskaitos įrašuose; tokie dokumentai kaip darbo laiko
apskaitos žiniaraščiai, lentelės ir skaičiuoklės sąnaudoms paskirstyti, apskaičiuoti,
derinti ir atskleisti;

b)

tinkamumas (audito įrodymų tinkamumas) – audito įrodymų kokybės matas, t. y.
tokių įrodymų tinkamumas ir patikimumas darant išvadas, kuriomis grindžiama
auditoriaus nuomonė;

c)

audito įrodymai – informacija, kuria remdamasis auditorius daro išvadas, kuriomis
grindžiama auditoriaus nuomonė. Audito įrodymus sudaro apskaitos dokumentuose
esanti informacija, kuria remiantis rengiamos finansinės ataskaitos, ir kita
informacija;

d)

vadovybės ekspertas – asmuo ar įmonė, kuris turi kompetencijos kitoje nei

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“.
570-asis TAS „Veiklos tęstinumas“.
520-asis TAS „Analitinės procedūros“.
200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.
330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“.
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apskaitos ar audito srityje ir kurio darbu įmonė naudojasi siekdama gauti pagalbą
rengiant finansines ataskaitas;
e)

pakankamumas (audito įrodymų pakankamumas) – audito įrodymų kiekio matas.
Reikiamas audito įrodymų kiekis priklauso nuo auditoriaus įvertintos reikšmingo
iškraipymo rizikos ir nuo tokių audito įrodymų kokybės.

Reikalavimai
Pakankami tinkami audito įrodymai
6.

Auditorius turi parengti ir atlikti audito procedūras, kurios tinka tam tikromis
aplinkybėmis, siekiant surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų (žr. A1–A25 dalis).

Informacija, naudotina kaip audito įrodymai
7.

Rengdamas ir atlikdamas audito procedūras, auditorius turi įvertinti informacijos, kuri yra
naudotina kaip audito įrodymai, tinkamumą ir patikimumą (žr. A26–A33 dalis).

8.

Jei informacija, naudotina kaip audito įrodymai, parengta remiantis vadovybės eksperto
veikla, auditorius tiek, kiek būtina, ir atsižvelgęs į šio eksperto veiklos reikšmę
auditoriaus tikslams, turi (žr. A34–A36 dalis):

9.

a)

įvertinti eksperto kompetenciją, gebėjimus ir objektyvumą (žr. A37–A43 dalis);

b)

įgyti supratimą apie eksperto veiklą (žr. A44–A47 dalis);

c)

įvertinti eksperto veiklos, kaip audito įrodymų, tinkamumą atitinkamam tvirtinimui
(žr. A48 dalį).

Naudodamas įmonės parengtą informaciją, auditorius turi įvertinti, ar ji yra pakankamai
patikima auditoriaus tikslams, įskaitant, jei būtina, esant atitinkamoms aplinkybėms:
a)

audito įrodymų dėl informacijos tikslumo ir išsamumo surinkimą (žr. A49–A50
dalis);

b)

įvertinimą, ar auditoriaus tikslams ši informacija yra pakankamai tiksli ir išsami.
(žr. A51 dalį).

Duomenų atranka testavimui siekiant gauti audito įrodymų
10.

Rengdamas kontrolės priemonių ir detaliuosius testus, auditorius turi pasirinkti tokias
elementų atrankos testavimui priemones, kurios yra veiksmingos audito procedūros
tikslui pasiekti (žr. A52–A56 dalis).

Audito įrodymų neatitikimas ar abejonės dėl jų patikimumo
11.

Jei:
a)

audito įrodymai, kurie buvo surinkti iš vieno šaltinio, neatitinka įrodymų, surinktų
iš kitų šaltinių, arba

b)

auditorius abejoja dėl informacijos, kuri bus naudojama kaip audito įrodymai,
patikimumo,
jis turi nuspręsti, kokie audito procedūrų pakeitimai ar papildymai būtini
sprendžiant šį klausimą, ir turi įvertinti šio klausimo poveikį, jei toks yra tikėtinas,
kitiems audito aspektams (žr. A57 dalį).
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***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Pakankami tinkami audito įrodymai (žr. 6 dalį)
A1. Auditoriaus nuomonei pareikšti ir išvadai parengti būtini audito įrodymai. Jie yra
kaupiamojo pobūdžio ir pirmiausia surenkami atliekant audito procedūras viso audito
metu. Tačiau audito įrodymus gali sudaryti ir informacija, surinkta iš kitų šaltinių,
pavyzdžiui, iš ankstesnių auditų (jeigu auditorius nustatė, ar nuo ankstesnio audito įvyko
pokyčių, kurie gali būti reikšmingi dabartiniam auditui6) arba iš audito įmonės kokybės
kontrolės procedūrų, kurios skirtos kliento prisiėmimui ir išlaikymui. Įmonės apskaitos
dokumentai, taip pat kaip ir kiti įmonės vidaus ir išorės informacijos šaltiniai, yra svarbūs
audito įrodymų šaltiniai. Be to, informacija, kuri gali būti naudojama kaip audito
įrodymai, galėjo būti parengta naudojantis vadovybės eksperto veikla. Audito įrodymus
sudaro informacija, kuria grindžiami ir patvirtinami vadovybės tvirtinimai, ir informacija,
kuri prieštarauja šiems tvirtinimams. Be to, kai kuriais atvejais auditoriai naudoja
informacijos nebuvimo faktą kaip audito įrodymą (pavyzdžiui, jei įmonės vadovybė
atsisako pateikti vadovybės pareiškimą).
A2. Didžiausią auditoriaus darbo dalį formuojant auditoriaus nuomonę sudaro audito įrodymų
rinkimas ir vertinimas. Audito procedūros, kurias atliekant renkami audito įrodymai, gali
būti: tikrinimas, stebėsena, patvirtinimas, perskaičiavimas, pakartotinis atlikimas ir
analitinės procedūros. Dažnai naudojamos kelios iš išvardytų procedūrų, taip pat ir
paklausimas. Nors paklausimai gali suteikti svarbių audito įrodymų, taip pat ir
iškraipymo, vien tik paklausimas nesuteikia pakankamų audito įrodymų dėl reikšmingų
iškraipymų tvirtinimų lygmeniu ar dėl kontrolės priemonių efektyvumo.
A3. Kaip paaiškinta 200-ajame TAS7, pakankamas 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.
A4. Audito įrodymų pakankamumas ir tinkamumas tarpusavyje susiję. Pakankamumas yra
audito įrodymų kiekio matas. Reikalingas audito įrodymų kiekis priklauso nuo
auditoriaus atlikto reikšmingo 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 jų prastos kokybės.
A5. Tinkamumas yra audito įrodymų kokybės matas, t. y. audito įrodymų tinkamumas ir
patikimumas patvirtinant išvadas, kuriomis grindžiama auditoriaus nuomonė. Audito
įrodymų patikimumas priklauso nuo audito įrodymų šaltinio bei pobūdžio ir nuo
konkrečių aplinkybių, kurioms esant audito įrodymai buvo renkami.
A6. 330-ajame TAS reikalaujama, kad auditorius padarytų išvadą, ar buvo surinkta
pakankamų tinkamų audito įrodymų8. Auditorius priima profesinį sprendimą, ar buvo
6
7
8

315-asis TAS, 9 dalis.
200-asis TAS, 5 dalis.
330-asis TAS, 26 dalis.
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surinkta pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad iki priimtinai žemo lygio būtų
sumažinta audito rizika ir būtų galima padaryti pagrįstas išvadas, kuriomis grindžiama
auditoriaus nuomonė. 200-ajame TAS aptarti tokie dalykai kaip audito procedūrų
pobūdis, finansinės atskaitomybės savalaikiškumas, naudos ir išlaidų santykis – tai
svarbūs veiksniai auditoriui priimant profesinį sprendimą, ar surinkta pakankamų
tinkamų audito įrodymų.
Audito įrodymų šaltiniai
A7. Kai kurie audito įrodymai surenkami atliekant audito procedūras, kurių metu tikrinami
apskaitos dokumentai, pavyzdžiui, atliekant jų analizę ir peržiūrą, pakartotinai atliekant
procedūras, kurių buvo laikomasi rengiant finansines ataskaitas, ir sutikrinant tos pačios
informacijos rūšį ir taikymą. Atlikdamas tokias audito procedūras auditorius gali
nuspręsti, kad apskaitos dokumentai yra nuoseklūs ir atitinka finansinių ataskaitų
duomenis.
A8. Paprastai daugiau užtikrinimo suteikia nuoseklūs audito įrodymai, gauti iš skirtingų
šaltinių, arba skirtingo pobūdžio audito įrodymai negu audito įrodymai, vertinami
atskirai. Pavyzdžiui, iš nuo įmonės nepriklausomo šaltinio gauta patvirtinanti informacija
gali padidinti užtikrinimą, kurį auditorius gauna iš įmonės pateiktų audito įrodymų,
pavyzdžiui, audito įrodymų, esančių apskaitos dokumentuose, susirinkimų protokoluose
ar vadovybės pareiškimuose.
A9. Informacija iš nuo įmonės nepriklausomų šaltinių, kurią auditorius gali naudoti kaip
audito įrodymus, gali būti trečiosios šalies patvirtinimai, analitikų ataskaitos ir
lyginamieji duomenys apie konkurentus (lyginamosios analizės duomenys).
Audito įrodymų rinkimo audito procedūros
A10. Kaip reikalaujama ir aiškinama 315-ajame ir 330-ajame TAS, audito įrodymai, siekiant
padaryti pagrįstas išvadas, kuriomis grindžiama auditoriaus nuomonė, renkami atliekant:
a)

rizikos vertinimo procedūras;

b)

tolesnes audito procedūras, kurias sudaro:
i)

kontrolės priemonių testai, kai to reikalaujama TAS arba kai auditorius
priėmė sprendimą juos atlikti;

ii)

pagrindinės procedūros, įskaitant detaliuosius testus ir pagrindines analitines
procedūras.

A11. A14–A25 dalyse aprašytos audito procedūros gali būti atliekamos kaip rizikos vertinimo
procedūros, kontrolės priemonių testai arba pagrindinės procedūros priklausomai nuo
aplinkybių, kuriomis auditorius jas taiko. Kaip paaiškinta 330-ajame TAS, tam tikromis
aplinkybėmis audito įrodymai, surinkti ankstesnių auditų metu, gali būti tinkami audito
įrodymai, jei auditorius atlieka audito procedūras siekdamas nustatyti, ar jie vis dar
tinkami9.
A12. Tai, kad tam tikri apskaitos duomenys ir kita informacija gali būti pasiekiami tik
elektroniniu būdu arba tik tam tikrais laiko momentais arba laikotarpiais, gali turėti įtakos
9

330-asis TAS, A35 dalis.
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audito procedūrų pobūdžiui ir audito procedūrų atlikimo laiko pasirinkimui. Pavyzdžiui,
pirminiai dokumentai, tokie kaip pirkimo užsakymai ir sąskaitos faktūros, gali būti tik
elektroninio formato, kai įmonė taiko elektroninės prekybos sistemą; arba duomenys gali
būti sunaikinti po skenavimo, kai įmonė naudoja dokumentų skenavimo sistemą,
siekdama palengvinti duomenų saugojimo ir nuorodų į juos pateikimo procesus.
A13. Tam tikra elektroninė informacija gali būti nepasiekiama po tam tikro laiko, pavyzdžiui,
jei elektroninės rinkmenos buvo pakeistos ir jei nėra atsarginių rinkmenų kopijų. Taigi,
prireikus ir remdamasis įmonės duomenų išsaugojimo politika, auditorius gali prašyti
išsaugoti tam tikrą informaciją auditoriaus peržiūrai arba atlikti audito procedūras tuo
metu, kai reikiama informacija pasiekiama.
Tikrinimas
A14. Tikrinimas apima vidaus ar išorės popierinio ar elektroninio formato arba kitoje
laikmenoje saugomų įrašų ar dokumentų patikrinimą, taip pat turto objekto įvertinimą
natūra. Įrašų ir dokumentų tikrinimo metu surenkami įvairaus patikimumo lygio audito
įrodymai priklausomai nuo jų pobūdžio ir šaltinio, o vidaus įrašų ir dokumentų atveju –
priklausomai nuo jų parengimo kontrolės priemonių efektyvumo. Tikrinimo, taikomo
kaip kontrolės priemonių testas, pavyzdys yra įrašų tikrinimas siekiant įsitikinti, ar jie yra
tinkamai patvirtinti.
A15. Kai kurie dokumentai, pavyzdžiui, finansinių priemonių dokumentai, tokie kaip akcijos
ar obligacijos, atitinka tiesioginius turto egzistavimo audito įrodymus. Tikrinant tokius
dokumentus, ne visada gaunama audito įrodymų dėl jų nuosavybės ar vertės. Be to,
įvykdytos sutarties tikrinimas gali atskleisti audito įrodymų, susijusių su įmonės
apskaitos metodų taikymu, pavyzdžiui, pajamų pripažinimu.
A16. Materialiojo turto tikrinimas gali atskleisti patikimų audito įrodymų dėl jo egzistavimo,
tačiau ne visada dėl įmonės teisių ir įsipareigojimų arba šio turto įvertinimo. Atsargų
vienetai gali būti tikrinami kartu atliekant atsargų skaičiavimo stebėseną.
Stebėsena
A17. Stebėsena yra veiksmas, kurio metu stebimas kitų asmenų atliekamas procesas ar
procedūra, pavyzdžiui, auditorius stebi įmonės darbuotojų atliekamą atsargų skaičiavimo
procedūrą arba kontrolės veiksmus. Stebėsena suteikia proceso ar procedūros atlikimo
audito įrodymų, tačiau yra apribota laiko ir to fakto, kad stebėsena gali daryti įtaką
stebimojo vykdomam procesui ar procedūrai. 501-ajame TAS pateiktos tolesnės gairės
dėl atsargų skaičiavimo stebėjimo10.
Išorės patvirtinimas
A18. Išorės patvirtinimas – tai audito įrodymai, kuriuos auditorius gauna kaip tiesioginį
rašytinį trečiosios (patvirtinančiosios) šalies popierinio ar elektroninio formato ar kitoje
laikmenoje pateikiamą atsakymą. Išorės patvirtinimo procedūros dažniausiai taikomos,
kai nagrinėjami tvirtinimai dėl atitinkamų sąskaitų likučių ir jų elementų. Tačiau išorės
patvirtinimai neturėtų apsiriboti tik sąskaitų likučiais. Pavyzdžiui, auditorius gali
paprašyti sutarties sąlygų arba sandorių su trečiosioms šalims patvirtinimo; patvirtinimo
10

501-asis TAS „Audito įrodymai – konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių“.
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prašymas gali būti suformuluotas klausiant, ar buvo kokių nors sutarties pakeitimų, ir, jei
jų buvo, kokia yra susijusi detali informacija apie šiuos pakeitimus. Be to, išorės
patvirtinimo procedūros atliekamos siekiant surinkti audito įrodymų, kad tam tikros
aplinkybės neegzistuoja, pavyzdžiui, nėra šalutinių susitarimų, kurie gali turėti įtakos
pajamų pripažinimui. 505-ajame TAS pateiktos tolesnės gairės11.
Perskaičiavimas
A19. Perskaičiavimas – tai dokumentų ar įrašų matematinio tikslumo patikrinimas.
Perskaičiavimas gali būti atliekamas rankiniu arba elektroniniu būdu.
Pakartotinis atlikimas
A20. Pakartotinis atlikimas reiškia, kad auditorius nepriklausomai atlieka procedūras arba taiko
kontrolės priemones, kurias kaip vidaus kontrolės veiksmus jau yra atlikusi ar taikiusi
įmonė.
Analitinės procedūros
A21. Analitinės procedūros apima finansinės informacijos įvertinimą analizuojant patikimas
finansinio ir nefinansinio pobūdžio duomenų sąsajas. Be to, analitinės procedūros apima
nustatytų svyravimų ar sąsajų, kurie neatitinka kitos susijusios informacijos arba gerokai
nukrypsta nuo prognozuojamų sumų, tyrimą. 520-ajame TAS pateiktos tolesnės gairės.
Paklausimas
A22. Paklausimuose auditorius prašo nusimanančių asmenų, tiek priklausančių įmonei, tiek jai
nepriklausančių, kad jie pateiktų finansinio ir nefinansinio pobūdžio informaciją. Kaip ir
kitos audito procedūros, paklausimai plačiai taikomi audito metu. Jie gali būti įvairaus
pobūdžio – nuo oficialių rašytinių paklausimų iki neoficialių žodinių. Atsakymų į
paklausimus įvertinimas yra neatskiriama paklausimų proceso dalis.
A23. Atsakymai į paklausimus auditoriui gali suteikti informacijos, kurios jis prieš tai neturėjo
arba kuri patvirtina audito įrodymus. Atsakymuose taip pat gali būti informacijos, kuri
labai skiriasi nuo anksčiau auditoriaus surinktos informacijos, pavyzdžiui, informacijos,
kad vadovybė gali nepaisyti kontrolės priemonių. Tam tikrais atvejais atsakymai į
paklausimus turi įtakos auditoriaus sprendimui pakeisti ar atlikti papildomas audito
procedūras.
A24. Nors dažnai atsakymai į paklausimus suteikia ypač reikšmingos informacijos, kuri
patvirtina audito įrodymus, tačiau, teikiant paklausimą dėl vadovybės ketinimų, turima
informacija, pagrindžianti vadovybės ketinimus, gali būti ribota. Šiais atvejais
informacijos, kuri patvirtintų įrodymus, gautus iš atsakymo į paklausimą, gali suteikti
žinios apie vadovybės išsakytų ketinimų įgyvendinimą praeityje, vadovybės nurodytas
konkretaus veiksmų plano pasirinkimo priežastis ir vadovybės gebėjimą įvykdyti
atitinkamą veiksmų planą.
A25. Nagrinėdamas tam tikrus klausimus, auditorius gali nuspręsti prašyti vadovybės ir, jei
būtina, už valdymą atsakingų asmenų pateikti rašytinį pareiškimą ir patvirtinti atsakymus
į žodinius paklausimus. 580-ajame TAS pateiktos tolesnės gairės12.
11
12

505-asis TAS „Išorės šalių patvirtinimai“.
580-asis TAS „Rašytiniai pareiškimai“.

9

AUDITO ĮRODYMAI

Informacija, naudotina kaip audito įrodymai
Tinkamumas ir patikimumas (žr. 7 dalį)
A26. Kaip nurodyta A1 dalyje, nors audito įrodymai dažniausiai surenkami audito metu
atliekant audito procedūras, audito įrodymus gali sudaryti ir informacija, surinkta iš kitų
šaltinių, pavyzdžiui, tam tikromis aplinkybėmis – iš ankstesnių auditų arba iš audito
įmonės kokybės kontrolės procedūrų, skirtų kliento prisiėmimui ir išlaikymui. Surinktos
informacijos tinkamumas ir patikimumas turi įtakos visų ja pagrįstų audito įrodymų
kokybei.
Tinkamumas
A27. Tinkamumas yra loginiais ryšiais susijęs su arba pagrįstas audito procedūros tikslu ir, jei
tinka, svarstomais tvirtinimais. Testų atlikimo tikslas gali turėti įtakos informacijos, kuri
bus naudojama kaip audito įrodymas, tinkamumui. Pavyzdžiui, jei audito procedūra
siekiama atlikti testą, ar yra mokėtinų sumų arba ar jų vertė nepadidinta, tinkamiausia
audito procedūra šiuo atveju būtų į apskaitą įtrauktų mokėtinų sumų testas. Kita vertus,
kai atliekami testai dėl esamų mokėtinų sumų arba nepakankamo jų įvertinimo, į apskaitą
įtrauktų mokėtinų sumų testas nebūtų tinkama audito procedūra. Šiuo atveju vertėtų
analizuoti vėlesnius mokėjimus, neapmokėtas sąskaitas faktūras, tiekėjų apskaitos
žiniaraščius ir įvertinti informacijos, pateiktos šiuose dokumentuose, neatitikimą.
A28. Naudojant tam tikrą audito procedūrų rinkinį galima gauti audito įrodymų, tinkamų tam
tikriems tvirtinimams, bet netinkamų kitiems. Pavyzdžiui, tikrindamas dokumentus,
susijusius su po atitinkamo laikotarpio gautinų sumų apmokėjimu, auditorius gali surinkti
audito įrodymų, susijusių su šių gautinų sumų egzistavimu ir verte, tačiau nebūtinai su šių
sumų įtraukimu į apskaitą tinkamu laikotarpiu. Panašiai audito įrodymai, gauti dėl vieno
tvirtinimo, pavyzdžiui, dėl prekių atsargų egzistavimo, negali pakeisti audito įrodymų,
gautų dėl kito tvirtinimo, pavyzdžiui, dėl tų prekių atsargų įvertinimo. Kita vertus, iš
skirtingų šaltinių surinkti ar skirtingo pobūdžio audito įrodymai gali būti tinkami tam
pačiam tvirtinimui.
A29. Kontrolės priemonių testų paskirtis – įvertinti kontrolės efektyvumą užkertant kelią
reikšmingiems iškraipymams, juos nustatant ar koreguojant tvirtinimų lygmeniu.
Rengiant kontrolės priemonių testus, kuriais siekiama surinkti tinkamų audito įrodymų,
nustatomos sąlygos (ypatybės arba požymiai), parodančios kontrolės rezultatyvumą, ir
nuokrypio sąlygos, parodančios nuokrypius nuo adekvačios veiklos. Po to auditorius gali
patikrinti, ar tokios sąlygos egzistuoja ar ne.
A30. Pagrindinės procedūros yra skirtos reikšmingiems iškraipymams nustatyti tvirtinimų
lygmeniu. Jos susideda iš detaliųjų testų ir pagrindinių analitinių procedūrų. Rengiant
pagrindines procedūras reikia nustatyti sąlygas, tiesiogiai susijusias su testo tikslu, kurios
parodo tam tikro tvirtinimo iškraipymą.
Patikimumas
A31. Informacijos, kuri yra naudotina kaip audito įrodymai, taigi ir pačių audito įrodymų,
patikimumui turi įtakos informacijos šaltinis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis ji buvo
surinkta, įskaitant, kur tinkama, ir tokios informacijos parengimo ir palaikymo kontrolės
priemones. Taigi apibendrinimams apie įvairių rūšių audito įrodymų patikimumą
būdingos svarbios išimtys. Net tais atvejais, kai informacija, naudotina kaip audito
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įrodymai, yra surinkta iš išorės šaltinių, gali egzistuoti tam tikros sąlygos, kurios galėtų
paveikti patikimumą. Pavyzdžiui, informacija, gauta iš nepriklausomo išorės šaltinio, gali
būti nepatikima, jei šis šaltinis nėra patikimas arba jei vadovybės ekspertas nėra
pakankamai objektyvus. Nors ir pripažįstant, kad yra išimčių, gali būti vertingi tokie
audito įrodymų patikimumo apibendrinimai:
•

audito įrodymų patikimumas didėja, kai audito įrodymai surenkami iš nuo įmonės
nepriklausomų išorės šaltinių;

•

audito įrodymų, kurie surenkami įmonėje, patikimumas didėja, kai įmonėje
esančios kontrolės priemonės, taikomos ir jų paruošimui, ir palaikymui, yra
veiksmingos;

•

audito įrodymai, kuriuos auditorius surinko tiesiogiai (pavyzdžiui, stebėdamas
taikomą kontrolę), yra patikimesni už įrodymus, surinktus netiesiogiai arba
padarius išvadas (pavyzdžiui, įvertinus atsakymą į paklausimą dėl kontrolės
taikymo);

•

audito įrodymai, užfiksuoti dokumentuose (popieriuje, elektroniniu formatu ar
kitoje laikmenoje), yra patikimesni už žodžiu surinktus įrodymus (pavyzdžiui,
susitikimo metu surašytas protokolas yra patikimesnis negu po jo įvykęs pokalbis
apie susirinkime aptartus klausimus);

•

audito įrodymai, surinkti iš dokumentų originalų, yra patikimesni už audito
įrodymus, surinktus iš dokumentų kopijų ar faksimilinių pranešimų, arba už
dokumentus, įrašytus į skaitmeninę laikmeną ar kitaip transformuotus į elektroninį
formatą, kurių patikimumas gali priklausyti nuo šių dokumentų parengimo ir
palaikymo kontrolės priemonių.

A32. 520-ajame TAS pateiktos tolesnės gairės dėl duomenų, naudojamų rengiant analitines
procedūras kaip pagrindines procedūras, patikimumo13.
A33. 240-ajame TAS išnagrinėtos aplinkybės, kurioms esant auditorius gali daryti prielaidą,
kad dokumentas nėra autentiškas arba kad šis dokumentas buvo pakeistas, o auditoriui šie
pakeitimai nebuvo atskleisti14.
Vadovybės eksperto pateiktos informacijos patikimumas (žr. 8 dalį)
A34. Įmonės finansinėms ataskaitoms parengti gali prireikti kitų nei apskaita ar auditas sričių,
tokių kaip statistiniai skaičiavimai, verčių nustatymas ar techniniai duomenys,
kompetencijos. Įmonė gali įdarbinti ar nusamdyti šių sričių specialistų, siekdama įgyti
atitinkamos kompetencijos rengiant finansines ataskaitas. Jei įmonė prireikus nesikreipia
į šiuos specialistus, didėja reikšmingų iškraipymų rizika.
A35. Kai informacija, naudotina kaip audito įrodymai, buvo parengta remiantis vadovybės
eksperto veikla, taikomi šio standarto 8 dalyje nurodyti reikalavimai. Pavyzdžiui, asmuo
ar įmonė gali turėti kompetencijos taikyti tikrosios vertės nustatymo modelius
vertybiniams popieriams, kuriems nėra stebimos rinkos. Jei asmuo ar organizacija taiko
tokią patirtį darydama įmonei vertinimus, o įmonė juos panaudoja finansinėms
ataskaitoms parengti, šis asmuo ar įmonė yra traktuojama kaip vadovybės ekspertas ir
13
14

520-asis TAS, 5 dalies a punktas.
240-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą“, 13 dalis.
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jam yra taikytina šio standarto 8 dalis. Kita vertus, jei šis asmuo ar organizacija pateikia
tik tam tikrų sandorių kainas, kurios, nebendradarbiaujant su šiuo ekspertu, nebūtų
įmonei žinomos ir kurias įmonė naudoja taikydama savo įvertinimo metodus, tokiai
informacijai, jei ji naudojama kaip audito įrodymai, yra taikytina šio standarto 7 dalis, ir
šis atvejis nėra traktuojamas kaip vadovybės eksperto pagalba įmonei.
A36. Audito procedūrų, susijusių su šio standarto 8 dalies reikalavimais, pobūdžiui, atlikimo
laikui ir apimčiai įtakos gali turėti tokie dalykai:
•

srities, kurioje vadovybės ekspertas vykdo veiklą, pobūdis ir sudėtingumas;

•

reikšmingo iškraipymo rizika šioje srityje;

•

alternatyvių audito įrodymų šaltinių buvimas;

•

vadovybės eksperto veiklos pobūdis, apimtis ir tikslai;

•

faktas, ar vadovybės ekspertas dirba įmonėje, ar jis yra samdomas teikti tam tikras
paslaugas;

•

tai, kiek vadovybė gali kontroliuoti vadovybės eksperto veiklą ar daryti jai įtaką;

•

tai, ar vadovybės ekspertas veikia vadovaudamasis techniniais veiklos standartais ar
kitais profesiniais arba tam tikros ūkio srities reikalavimais;

•

bet kokių vadovybės eksperto darbo kontrolės priemonių įmonės viduje pobūdis ir
apimtis;

•

auditoriaus žinios ir patirtis vadovybės eksperto veiklos srityje;

•

auditoriaus ankstesnė patirtis dėl šio eksperto darbo.

Vadovybės eksperto kompetencija, gebėjimai ir objektyvumas (žr. 8 dalies a punktą)
A37. Kompetencija yra susijusi su vadovybės eksperto patirties pobūdžiu ir lygiu. Gebėjimai –
tai vadovybės eksperto sugebėjimas panaudoti savo kompetenciją atitinkamomis
aplinkybėmis. Gebėjimams gali daryti įtaką šie veiksniai, pavyzdžiui: geografinė aplinka,
laikas ir ištekliai. Objektyvumas yra susijęs su šališkumo, interesų konflikto arba kitų
asmenų įtakos galimu poveikiu vadovybės eksperto profesiniams ar verslo sprendimams.
Vadovybės eksperto kompetencija, gebėjimai ir objektyvumas bei bet kokios vadovybės
eksperto darbo kontrolės priemonės įmonėje daro svarbią įtaką vadovybės eksperto
parengtos informacijos patikimumui.
A38. Informaciją apie vadovybės eksperto kompetenciją, gebėjimus ir objektyvumą galima
surinkti iš įvairių šaltinių, tokių kaip:
•

asmeninės patirties apie ankstesnę šio vadovybės eksperto veiklą;

•

aptarimų su šiuo ekspertu;

•

aptarimų su tais asmenimis, kurie yra susipažinę su šio eksperto veikla;

•

informacijos apie eksperto kvalifikaciją, dalyvavimą profesinėse asociacijose ar
pan., veiklos leidimą ar kitas išorinio pripažinimo formas;

•

eksperto parengtų mokslinių veikalų ar knygų;
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•

pokalbių su auditoriaus ekspertu, jei toks yra, kuris padėjo auditoriui surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų apie vadovybės eksperto parengtą informaciją.

A39. Vadovybės eksperto kompetencijos, gebėjimų ir objektyvumo įvertinimui turi įtakos tai,
ar ekspertas vykdo veiklą vadovaudamasis techniniais veiklos standartais ar kitais
profesiniais arba tam tikros ūkio srities reikalavimais, pavyzdžiui, etikos kodeksais ir
narystės kitose profesinėse ar ūkio srities organizacijose reikalavimais, licencijavimo
įstaigos išleistais akreditavimo standartais arba įstatymuose ar teisės aktuose numatytais
reikalavimais.
A40. Kiti susiję aspektai gali būti:
•

vadovybės eksperto kompetencijos sąsaja su ta sritimi, kurioje jis atlieka užduotį,
įskaitant visas šio eksperto specializacijos sritis. Pavyzdžiui, draudimo ekspertas
gali specializuotis nekilnojamojo turto ar nelaimingų atsitikimų srityje, tačiau gali
turėti tik ribotą patirtį pensijų draudimo srityje;

•

vadovybės eksperto kompetencijos sąsaja su atitinkamais apskaitos reikalavimais,
pavyzdžiui, jo žinios apie apskaitos principus ir metodus, įskaitant modelius, kurie
atitinka taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;

•

ar nenumatyti įvykiai, pasikeitusios sąlygos arba audito įrodymai, surinkti audito
procedūrų metu, parodo, kad būtina iš naujo peržiūrėti vadovybės eksperto
kompetencijos, gebėjimų ir objektyvumo pirminį įvertinimą.

A41. Objektyvumui kelia grėsmę daug aplinkybių, pavyzdžiui, asmeninio suinteresuotumo
grėsmė, atstovaujamų interesų grėsmė, familiarumo grėsmė, savo veiklos peržiūros
grėsmė ir įbauginimo grėsmė. Šias grėsmes gali sumažinti atitinkamos apsaugos
priemonės, kurias gali sukurti arba išorės institucijos (pavyzdžiui, vadovybės eksperto
profesija, įstatyminė bazė ar reguliavimo priemonės), arba vadovybės eksperto darbo
aplinka (pavyzdžiui, kokybės kontrolės politika ir procedūros).
A42. Nors apsaugos priemonės negali visiškai pašalinti visų grėsmių, kurios iškyla vadovybės
eksperto objektyvumui, tačiau tokia grėsmė kaip įbauginimo grėsmė gali būti mažiau
reikšminga tais atvejais, kai įmonė samdo ekspertą, negu tuo atveju, kai šis ekspertas
dirba įmonėje, o tokios apsaugos priemonės kaip įmonės kokybės kontrolės politika ir
procedūros gali būti veiksmingesnės. Kadangi įmonės darbuotojo objektyvumui visada
yra grėsmė, ekspertas, kuris dirba įmonėje, negali būti laikomas objektyvesniu už kitus
įmonės darbuotojus.
A43. Vertinant eksperto, kurį įmonė samdo atlikti užduotį, objektyvumą, svarbu su vadovybe ir
ekspertu aptarti visus susijusius interesus ir santykius, kurie galėtų kelti grėsmę eksperto
objektyvumui, visas taikytinas apsaugos priemones, įskaitant profesinius reikalavimus,
taikomus ekspertui, ir įvertinti, ar apsaugos priemonės yra adekvačios. Interesai ir
santykiai, dėl kurių gali iškilti grėsmė eksperto objektyvumui, gali būti tokie:
•

finansiniai interesai;

•

verslo ir asmeniniai santykiai;

•

kitų paslaugų teikimas.

Vadovybės eksperto veiklos supratimas (žr. 8 dalies b punktą)
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A44. Vadovybės eksperto veiklos supratimas apima atitinkamos patirties šioje srityje
supratimą. Auditorius gali įgyti atitinkamos patirties supratimą kartu su sprendimu, ar jis
turi patirties vertinti vadovybės eksperto veiklą, ar jam tam tikslui reikalingas auditoriaus
ekspertas15.
A45. Vadovybės eksperto veiklos srities aspektai, kuriuos auditoriui svarbu suprasti, gali būti
tokie:
•

ar to eksperto veiklos sričiai priklauso su auditu susijusi specializacija;

•

ar šiai sričiai taikomi profesiniai ar kitokie standartai ir priežiūros ar teisiniai
reikalavimai;

•

kokias prielaidas bei metodus taiko vadovybės ekspertas, ar jie yra bendrai priimti
šio eksperto veiklos srityje, ar jie yra tinkami finansinės atskaitomybės tikslams;

•

auditoriaus eksperto naudojamų išorės ir vidaus duomenų arba informacijos
pobūdis.

A46. Tuo atveju, kai įmonė samdo vadovybės ekspertą, paprastai tarp įmonės ir šio eksperto
sudaroma sutartis dėl užduoties arba kitoks rašytinis susitarimas. Šios sutarties
įvertinimas, siekiant suprasti vadovybės eksperto veiklą, gali padėti auditoriui nustatyti
toliau pateiktų veiksnių tinkamumą auditoriaus tikslams:
•

eksperto veiklos pobūdis, apimtis ir tikslai;

•

atitinkamos vadovybės ir šio eksperto pareigų ir atsakomybės sritys;

•

vadovybės ir eksperto bendravimo pobūdis, laikas ir apimtis, įskaitant visų
ataskaitų, kurias privalo pateikti ekspertas, formą.

A47. Jei vadovybės ekspertas dirba įmonėje, mažai tikėtina, kad tarp jo ir šios įmonės bus
pasirašyta tokio tipo sutartis. Tokiu atveju paklausimas ekspertui ar kitiems vadovybės
nariams yra tinkamiausias būdas auditoriui gauti būtiną informaciją.
Vadovybės eksperto veiklos tinkamumo įvertinimas (žr. 8 dalies c punktą)
A48. Vertinant, ar vadovybės eksperto veiklos rezultatai yra tinkami tam tikro tvirtinimo
audito įrodymai, galima atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:
•

eksperto pastebėjimų ar išvadų tinkamumas ir priimtinumas, jų ir kitų audito
įrodymų atitikimas ir tai, ar jie buvo tinkamai parodyti finansinėse ataskaitose;

•

jei šio eksperto veikla apima reikšmingų prielaidų ir metodų taikymą, šių prielaidų
ir metodų tinkamumas ir priimtinumas;

•

jei šio eksperto veikla apima reikšmingą pirminių duomenų naudojimą, šių
duomenų tinkamumas, išsamumas ir tikslumas.

Įmonės parengta ir auditoriaus tikslams naudojama informacija (žr. 9 dalies a–b punktus)
A49. Tam, kad auditorius galėtų surinkti patikimų audito įrodymų, informacija, kurią parengė
įmonė ir kuri naudojama audito procedūroms atlikti, turi būti pakankamai detali,
visapusiška ir tiksli. Pavyzdžiui, pajamų, apskaičiuotų taikant standartines kainas ir
15

620-asis TAS „Auditoriaus eksperto darbo naudojimas“, 7 dalis.
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naudojant pardavimų apimties įrašus, audito veiksmingumui įtakos turi informacija apie
prekių bei paslaugų kainą ir pardavimų apimties duomenų išsamumas ir tikslumas. Be to,
jei auditorius ketina atlikti pasirinktos visumos (pavyzdžiui, mokėjimų) tam tikrų
charakteristikų (pavyzdžiui, autorizavimo (teisių suteikimo)) testą, šio testo rezultatai bus
mažiau patikimi, jei visuma, iš kurios bus parinkti atrankos elementai testavimui, yra
nepilna.
A50. Audito įrodymai dėl tokios informacijos tikslumo ir išsamumo gali būti renkami tuo
pačiu metu, kai informacijai rinkti taikomos faktinės audito procedūros, jei tokių audito
įrodymų surinkimas yra neatskiriama audito procedūros dalis. Kitais atvejais auditorius
gali surinkti audito įrodymus dėl tokios informacijos tikslumo ir išsamumo, atlikdamas
informacijos parengimo ir palaikymo kontrolės priemonių testus. Tam tikrais atvejais
auditorius gali priimti sprendimą, kad būtinos papildomos audito procedūros.
A51. Tam tikrais atvejais auditorius gali planuoti panaudoti informaciją, kurią parengė įmonė,
kitiems audito tikslams. Pavyzdžiui, auditorius gali numatyti panaudoti įmonės veiklos
rodiklius analitinėms procedūroms arba pasinaudoti įmonės informacija, parengta
stebėsenos tikslams, pavyzdžiui, vidaus auditoriaus išvadomis. Šiuo atveju surinktų
audito įrodymų tinkamumui turi įtakos tai, ar auditoriaus tikslams surinkta informacija
yra pakankamai tiksli ar detali. Pavyzdžiui, veiklos rodikliai, kuriuos naudoja vadovybė,
gali būti nepakankamai tikslūs, jei siekiama nustatyti reikšmingus iškraipymus.
Duomenų atranka testavimui siekiant gauti audito įrodymų (žr. 10 dalį)
A52. Efektyvus audito testas suteikia tiek tinkamų audito įrodymų, kad juos sujungus su kitais
surinktais ar surinktinais audito įrodymais, jų pakaks auditoriaus tikslams pasiekti.
Atrinkdamas elementus testavimui, auditorius turi įsitikinti informacijos, kuri bus
naudojama kaip audito įrodymai, tinkamumu ir patikimumu, kaip reikalaujama 7 dalyje;
kitas efektyvumo (pakankamumo) aspektas yra svarstymas, kuriuos elementus atrinkti
testui. Atrinkdamas elementus testavimui, auditorius gali naudotis šiomis priemonėmis:
a)

visų elementų pasirinkimas (100 % atrankos elementų tikrinimas);

b)

tam tikrų elementų atranka;

c)

audito atranka.

Vienos ar kelių šių priemonių taikymas priklauso nuo konkrečių aplinkybių, pavyzdžiui,
reikšmingo iškraipymo rizikos, susijusios su tvirtinimu, kurio testą ketinama atlikti, ir
įvairių priemonių praktiniu taikymu ir veiksmingumu.
Visų elementų pasirinkimas
A53. Auditorius gali nuspręsti, kad būtina atlikti visos elementų, kurie sudaro ūkinių operacijų
grupę arba sąskaitų likučius, visumos (arba jos dalies) testus. 100 procentų atrankos
elementų tikrinimas yra mažai tikėtinas atliekant kontrolės priemonių testus; tačiau,
atliekant detaliuosius testus, jis yra dažnesnis. Rekomenduojama patikrinti 100 procentų
atrankos elementų, jei, pavyzdžiui:
•

visumą sudaro nedidelis didelės vertės elementų skaičius;

•

gali iškilti reikšminga rizika, o kitomis priemonėmis negalima surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų;

15

AUDITO ĮRODYMAI
•

dėl pasikartojančio skaičiavimo pobūdžio arba dėl kitų informacinės sistemos
automatiškai atliekamų procesų 100 procentų atrankos elementų tikrinimas yra
ekonomiškai efektyviausias.

Tam tikrų elementų atranka
A54. Auditorius gali nuspręsti atrinkti tam tikrus visumos elementus. Priimdamas tokį
sprendimą, auditorius turi įvertinti savo supratimą apie įmonę, įvertintą reikšmingo
iškraipymo riziką ir testuojamos visumos charakteristikas. Auditoriaus sprendimu
atrenkant tam tikrus elementus gali kilti ne atrankos rizikos grėsmė. Atrinkti elementai
gali būti tokie:
•

didelės vertės ar pagrindiniai elementai. Auditorius gali priimti sprendimą atrinkti
tam tikrus visumos elementus, kadangi jie yra didelės vertės arba išsiskiria kitomis
savybėmis, pavyzdžiui, elementai, kurie kelia įtarimų, yra neįprasti, rizikingi arba
jei anksčiau juose buvo nustatytos klaidos;

•

visi elementai, kurių vertė didesnė už atitinkamą sumą. Auditorius gali priimti
sprendimą patikrinti tuos elementus, kurių apskaitinė vertė yra didesnė už tam tikrą
sumą, siekdamas patikrinti didelę bendros ūkinių operacijų grupės arba sąskaitų
likučių dalį;

•

elementai, kurie suteiks informacijos. Auditorius gali patikrinti tuos elementus,
kurie jam suteiks informacijos apie tokius dalykus kaip įmonės pobūdis arba
sandorių pobūdis.

A55. Nors tam tikros ūkinių operacijų grupės arba sąskaitų likučių atrankinis tikrinimas dažnai
suteikia audito įrodymų, tačiau tai nėra audito atranka. Audito procedūrų, taikomų šiuo
būdu atrinktiems atrankos elementams, rezultatai negali būti taikomi visai visumai;
atitinkamai atrankinis tam tikrų elementų tikrinimas nesuteikia audito įrodymų dėl visos
visumos.
Audito atranka
A56. Audito atrankos būdu auditorius gali padaryti išvadas apie visumą, iš kurios testams
atrinkta imtis. Audito atranka aptarta 530-ajame TAS16.
Audito įrodymų neatitikimas ar abejonės dėl jų patikimumo (žr. 11 dalį)
A57. Skirtingo pobūdžio arba iš skirtingų šaltinių surinkti audito įrodymai gali parodyti, kad
tam tikras audito įrodymų elementas yra nepatikimas, pavyzdžiui, kai audito įrodymai,
surinkti iš vieno šaltinio, neatitinka audito įrodymų, surinktų iš kito šaltinio. Taip gali
būti tuo atveju, kai, pavyzdžiui, atsakymai į paklausimus vadovybei, vidaus auditas ir
pan. nesutampa vienas su kitu arba kai atsakymai į už valdymą atsakingiems asmenims
pateiktus paklausimus, kurių tikslas – patvirtinti atsakymus į paklausimus vadovybei,
neatitinka vadovybės atsakymų. 230-ajame TAS pateikti konkretūs dokumentavimo
reikalavimai, kai auditorius nustatė informaciją, kuri neatitinka auditoriaus galutinės
apibendrinančios išvados dėl reikšmingų dalykų17.

16
17

530-asis TAS „Audito atranka“.
230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 11 dalis.
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