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ANALITINĖS PROCEDŪROS

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariama auditoriaus naudojimasis
analitinėmis procedūromis kaip pagrindinėmis procedūromis (pagrindinėmis analitinėmis
procedūromis). Standarte taip pat aptariama auditoriaus pareiga atlikti analitines
procedūras audito pabaigoje, kurios padeda auditoriui parengti bendrąsias išvadas dėl
finansinių ataskaitų. 315-ajame TAS1 apibūdintas analitinių procedūrų, kaip rizikos
vertinimo procedūrų, naudojimas. 330-ajame TAS pateikti audito procedūrų pobūdžio,
atlikimo laiko ir apimties reikalavimai ir gairės, atsižvelgiant į įvertintą riziką; šios audito
procedūros gali apimti pagrindines analitines procedūras2.

Įsigaliojimo data
2.

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

Tikslai
3.

Auditoriaus tikslai yra:
a)

naudojant pagrindines analitines procedūras, surinkti tinkamų ir patikimų audito
įrodymų; ir

b)

parengti ir atlikti pagrindines analitines procedūras audito pabaigoje, kurios padėtų
auditoriui parengti bendrąsias išvadas priimant sprendimą, ar finansinės ataskaitos
atitinka auditoriaus įgytą supratimą apie įmonę.

Apibrėžtis
4.

TAS sąvoka „analitinės procedūros“ reiškia finansinės informacijos įvertinimą atliekant
tikėtinų finansinių ir nefinansinių duomenų sąsajų analizę. Analitinės procedūros taip pat
apima tyrimą, kuris yra būtinas nustačius svyravimus ar sąsajas, kurie neatitinka kitos
susijusios informacijos arba reikšmingai skiriasi nuo tikėtinos vertės (žr. A1–A3 dalis).

Reikalavimai
Pagrindinės analitinės procedūros
5.

1
2
3

Rengdamas ir atlikdamas pagrindines analitines procedūras atskirai arba kartu su
detaliaisiais testais, kaip pagrindines analitines procedūras pagal 330-ąjį TAS3, auditorius
turi (žr. A4–A5 dalis):
a)

nustatyti, ar atitinkamos pagrindinės analitinės procedūros tinka konkretiems
tvirtinimams, atsižvelgdamas į įvertintą šių tvirtinimų reikšmingo iškraipymo riziką
ir detaliuosius testus, jei jie buvo atlikti (žr. A6–A11 dalis);

b)

įvertinti duomenų, kuriais remdamasis auditorius nustato tikėtinas apskaitytų sumų
ar rodiklių vertes, patikimumą, atsižvelgdamas į turimos informacijos šaltinį,

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“, 6 dalies b punktas.
330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“, 6 ir 18 dalys.
330-asis TAS, 18 dalis.
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palyginamumą, pobūdį ir tinkamumą, taip pat duomenų parengimo kontrolės
priemones (žr. A12–A14 dalis);
c)

nustatyti tikėtinas apskaitytų sumų ar rodiklių vertes ir įvertinti, ar tikėtinos vertės
yra pakankamai tikslios, kad būtų galima nustatyti iškraipymą, kuris atskirai ar
kartu su kitais iškraipymais galėtų reikšmingai iškraipyti finansines ataskaitas (žr.
A15 dalį); ir

d)

nustatyti, ar apskaitytų sumų skirtumas nuo tikėtinos vertės yra priimtinas be
tolesnio tyrimo, kaip tai numatyta 7 dalyje (žr. A16 dalį).

Analitinės procedūros, kurios padeda auditoriui parengti bendrąsias išvadas
6.

Auditorius turi parengti ir atlikti analitines procedūras audito pabaigoje, kurios auditoriui
padeda rengiant bendrąsias išvadas dėl to, ar finansinės ataskaitos atitinka auditoriaus
įgytą supratimą apie įmonę (žr. A17–A19 dalis).

Analitinių procedūrų rezultatų tyrimas
7.

Jei analitinės procedūros, atliekamos pagal šį TAS, parodo svyravimus ar sąsajas, kurie
neatitinka kitos susijusios informacijos arba reikšmingai skiriasi nuo tikėtinos vertės,
auditorius turi ištirti tokius skirtumus:
a)

pateikdamas vadovybei paklausimus ir surinkdamas pakankamų tinkamų audito
įrodymų, susijusių su vadovybės atsakymu; ir

b)

atlikdamas kitas audito procedūras, būtinas pagal aplinkybes (žr. A20–A21 dalis).

***
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Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Analitinių procedūrų apibrėžtis (žr. 4 dalį)
A1. Analitinės procedūros apima svarstymus dėl įmonės finansinės informacijos palyginimo
su, pavyzdžiui:
•

Lyginamąja praėjusių laikotarpių informacija.

•

Numatomais įmonės rezultatais, tokiais kaip biudžetai ar prognozės, arba
auditoriaus įvertintomis tikėtinomis vertėmis, tokiomis kaip nusidėvėjimo vertė.

•

Panašios ūkio šakos informacija, tokia kaip įmonės pardavimo pajamų ir gautinų
sumų santykio palyginimas su ūkio šakos vidurkiu ar su kitos panašaus dydžio tos
pačios ūkio šakos įmonės informacija.

A2. Analitinės procedūros taip pat apima svarstymus dėl sąsajų, pavyzdžiui:
•

Tarp finansinės informacijos elementų, kurie turėtų atitikti iš įmonės patirties
suformuotą prognozuojamą rodiklį, tokį kaip bendrojo pelno norma.

•

Tarp įmonės finansinės informacijos ir susijusios nefinansinės informacijos, tokios
kaip darbo užmokesčio sąnaudos ir darbuotojų skaičius.

A3. Analitinėms procedūroms atlikti gali būti taikomi įvairūs metodai. Šie metodai – tai nuo
paprastų palyginimų iki sudėtingų analizių, taikant pažangius statistinius metodus.
Analitinės procedūros gali būti taikomos įmonių grupės konsoliduotoms finansinėms
ataskaitoms, komponentams ir konkretiems informacijos elementams.
Pagrindinės analitinės procedūros (žr. 5 dalį)
A4. Auditoriaus atliekamos pagrindinės procedūros tvirtinimų lygmeniu gali būti detalieji
testai, pagrindinės analitinės procedūros arba jų derinys. Sprendimas, kurias audito
procedūras reikia atlikti, įskaitant tai, ar reikia atlikti pagrindines analitines procedūras,
yra pagrįstas auditoriaus sprendimu dėl galimų audito procedūrų tikėtino efektyvumo ir
veiksmingumo, kad iki priimtinai žemo lygio būtų sumažinta audito rizika tvirtinimų
lygmeniu.
A5. Auditorius gali pateikti vadovybei paklausimą dėl informacijos, kuri yra būtina taikant
pagrindines analitines procedūras, prieinamumo ir patikimumo ir, jei tokias analitines
procedūras yra atlikusi pati įmonė, jų rezultatų. Analitinių duomenų, kuriuos parengė
vadovybė, naudojimas gali būti veiksmingas, jei, auditoriaus nuomone, šie duomenys yra
tinkamai parengti.
Atitinkamų analitinių procedūrų tinkamumas konkretiems tvirtinimams (žr. 5 dalies a punktą)
A6. Pagrindinės analitinės procedūros paprastai tinkamesnės dideliam ūkinių operacijų,
kurios yra nuspėjamos laikui bėgant, skaičiui. Planuojamų analitinių procedūrų taikymas
pagrįstas prielaida, kad sąsajos tarp duomenų egzistuoja ir išlieka, jei nėra žinomų tam
prieštaraujančių sąlygų. Tačiau atitinkamos analitinės procedūros tinkamumas priklauso
nuo auditoriaus vertinimo, ar ši procedūra bus veiksminga nustatant iškraipymą, kuris
atskirai ar kartu su kitais iškraipymais gali reikšmingai iškraipyti finansines ataskaitas.
A7. Tam tikrais atvejais net nesudėtingas prognozavimo modelis gali būti veiksmingai
taikomas kaip analitinė procedūra. Pavyzdžiui, jei įmonėje dirba tam tikras darbuotojų
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skaičius, kuriems už atitinkamą laikotarpį mokamas fiksuotas darbo užmokestis,
auditorius gali naudotis šiais duomenimis, kad tiksliai nustatytų tam tikro laikotarpio
bendrąsias darbo užmokesčio sąnaudas, kartu surinkdamas audito įrodymų dėl
reikšmingų finansinių ataskaitų straipsnių ir sumažindamas poreikį atlikti darbo
užmokesčio sąnaudų detaliuosius testus. Plačiai pripažįstami ūkio šakos rodikliai (tokie
kaip pelno norma įvairiose mažmeninėse įmonėse) gali būti veiksmingai naudojami
atliekant pagrindines analitines procedūras, siekiant surinkti įrodymų dėl apskaitytų sumų
pagrįstumo.
A8. Įvairios analitinės procedūros auditoriui suteikia skirtingo lygio užtikrinimą. Analitinės
procedūros, įskaitant, pavyzdžiui, bendrųjų pastato, kuris yra suskirstytas į butus, nuomos
pajamų prognozes, įvertinant nuomos kainą, butų skaičių ir neišnuomotų patalpų skaičių,
gali suteikti įtikinamų įrodymų ir eliminuoti tolesnio patvirtinimo, naudojant detaliuosius
testus, poreikį, jei šie elementai yra tinkamai patvirtinti. Kita vertus, bendrojo pelno
normos kaip pajamų patvirtinimo priemonės apskaičiavimas ir palyginimas gali suteikti
mažiau patikimų įrodymų, tačiau naudojant kartu su kitomis audito procedūromis gali
suteikti naudingą patvirtinimą.
A9. Sprendimui dėl atitinkamos analitinės procedūros tinkamumo įtakos turi tvirtinimo
pobūdis ir auditoriaus reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimas. Pavyzdžiui, jei
pardavimo užsakymo tvarkymo kontrolės priemonės turi trūkumų, auditorius turi daugiau
pasitikėti detaliaisiais testais negu pagrindinėmis analitinėmis procedūromis,
nagrinėdamas tvirtinimus, susijusius su gautinomis sumomis.
A10. Atitinkamas pagrindines analitines procedūras galima taikyti, kai tam pačiam tvirtinimui
atliekami ir detalieji testai. Pavyzdžiui, rinkdamas audito įrodymus dėl gautinų sumų
likučių vertinimo tvirtinimo, auditorius gali ne tik atlikti vėlesnių pinigų įplaukų
detaliuosius testus, bet ir taikyti analitines procedūras uždelstoms iš pirkėjų gautinoms
sumoms, kad nustatytų gautinų sumų gavimo galimybę.
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A11. Sąsajos tarp finansinių ataskaitų straipsnių, kurie paprastai nagrinėjami verslo įmonių
audito metu, ne visada tinka vyriausybės ar kitų ne pelno siekiančių viešojo sektoriaus
įmonių auditui; pavyzdžiui, daugumoje viešojo sektoriaus įmonių pajamos ir sąnaudos iš
esmės nėra tiesiogiai susijusios. Be to, kadangi turto įsigijimo išlaidos negali būti
kapitalizuotos, todėl, pavyzdžiui, atsargų ir ilgalaikio turto sąnaudos ir šio turto vertė
finansinėse ataskaitose gali būti nesusijusios. Be to, viešajame sektoriuje gali nebūti
„ūkio šakos“ duomenų ar statistinės lyginamosios informacijos. Tačiau audito metu
galima analizuoti kitas sąsajas, pavyzdžiui, kelių tvarkymo darbų išlaidų vienam
kilometrui skirtumus, arba palyginti įsigytų transporto priemonių skaičių su nurašytų
transporto priemonių skaičiumi.
Duomenų patikimumas (žr. 5 dalies b punktą)
A12. Duomenų patikimumui daro įtaką jų šaltinis bei pobūdis ir jis priklauso nuo aplinkybių,
kuriomis šie duomenys buvo surinkti. Todėl nustatant, ar duomenys yra patikimi
pagrindinėms analitinėms procedūroms parengti, svarbu įvertinti:
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a)

turimos informacijos šaltinį. Pavyzdžiui, informacija gali būti patikimesnė, jei ji
surinkta iš nepriklausomų išorės šaltinių4;

b)

galimybę palyginti turimą informaciją. Pavyzdžiui, bendrus ūkio šakos duomenis
gali tekti papildyti, kad būtų įmanoma juos palyginti su įmonės, kuri gamina ir
parduoda specializuotą produkciją, duomenimis;

c)

turimos informacijos pobūdį ir tinkamumą. Pavyzdžiui, ar biudžetai buvo parengti
remiantis tikėtinais rezultatais, o ne siektinais tikslais; ir

d)

informacijos parengimo kontrolės priemones, skirtas šios informacijos baigtumui,
tikslumui ir pagrįstumui užtikrinti. Pavyzdžiui, biudžeto rengimo, peržiūros ir
vykdymo kontrolės priemonės.

A13. Auditorius gali svarstyti galimybę atlikti kontrolės priemonių (jei tokių yra), taikomų
rengiant įmonės informaciją, kurią auditorius naudos atlikdamas pagrindines analitines
procedūras, reaguodamas į įvertintą riziką, efektyvumo testavimą. Kai tokios kontrolės
priemonės yra efektyvios, paprastai auditorius gali labiau pasitikėti informacija, taigi ir
analitinių procedūrų rezultatais. Nefinansinės informacijos kontrolės priemonių
efektyvumas dažnai gali būti patikrintas atliekant kitų kontrolės priemonių testus.
Pavyzdžiui, nustatydama sąskaitų išrašymo kontrolės priemones, įmonė gali nustatyti
pardavimo vienetų įtraukimo į apskaitą kontrolės priemones. Šiais atvejais auditorius gali
atlikti pardavimo vienetų įtraukimo į apskaitą tvarkos kontrolės priemonių efektyvumo
testus kartu su sąskaitų išrašymo kontrolės priemonių efektyvumo testais. Be to,
auditorius gali nuspręsti, ar informacijai būtina atlikti audito testus. 500-asis TAS nustato
reikalavimus ir pateikia gaires, kokios audito procedūros turėtų būti taikomos
informacijai, kuri naudojama atliekant pagrindines analitines procedūras5.
A14. A12 dalies a–d punktuose aptarti klausimai svarbūs nepriklausomai nuo to, ar auditorius
atlieka įmonės laikotarpio pabaigos finansinių ataskaitų pagrindines analitines
procedūras, ar tarpinių finansinių ataskaitų pagrindines analitines procedūras ir planuoja
atlikti likusio laikotarpio finansinių ataskaitų pagrindines analitines procedūras. 330-asis
TAS nustato reikalavimus ir pateikia gaires dėl tarpiniu laikotarpiu atliekamų pagrindinių
procedūrų6.
Įvertinimas, ar tikėtinos vertės yra pakankamai tikslios (žr. 5 dalies c punktą)
A15. Klausimai, susiję su auditoriaus įvertinimu, ar tikėtinos vertės gali būti apskaičiuotos
pakankamai tiksliai, kad būtų galima nustatyti iškraipymą, kuris kartu su kitais
iškraipymais galėtų reikšmingai iškraipyti finansines ataskaitas, apima:

4
5
6

•

Tikėtinų pagrindinių analitinių procedūrų rezultatų prognozavimo tikslumą.
Pavyzdžiui, auditorius gali tikėtis didesnio pastovumo lygindamas vieno laikotarpio
bendrąjį pelną su kito laikotarpio atitinkamu bendruoju pelnu, negu lygindamas
vieno laikotarpio kintamąsias sąnaudas, tokias kaip tyrimų ar reklamos sąnaudos, su
kito laikotarpio atitinkamomis sąnaudomis.

•

Lygį, iki kurio informacija gali būti išskaidyta. Pavyzdžiui, pagrindinės analitinės
procedūros gali būti veiksmingesnės, kai jos taikomos konkrečių proceso dalių

500-asis TAS „Audito įrodymai“, A31 dalis.
500-asis TAS, 10 dalis.
330-asis TAS, 22–23 dalys.
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finansinei informacijai arba diversifikuotos įmonės komponentų finansinėms
ataskaitoms, palyginti su jų taikymu įmonei kaip vienetui.
•

Finansinės ir nefinansinės informacijos prieinamumą. Pavyzdžiui, auditorius gali
analizuoti, ar finansinė informacija, tokia kaip biudžetai ar prognozės, ir nefinansinė
informacija, tokia kaip pagamintos ar parduotos produkcijos vienetų skaičius, yra
prieinama, kad būtų galima atlikti pagrindines analitines procedūras. Jei informacija
yra prieinama, auditorius gali nagrinėti šios informacijos patikimumą, kaip tai
aprašyta šio standarto A12–A13 dalyse.

Priimtinos apskaitytų sumų ir tikėtinos vertės skirtumo ribos (žr. 5 dalies d punktą)
A16. Auditoriaus sprendimui dėl apskaitytų sumų ir tikėtinos vertės skirtumo, kuris yra
priimtinas be tolesnio tyrimo, įtakos turi reikšmingumas7 ir siekiamo užtikrinimo lygio
atitikimas, atsižvelgiant į galimybę, kad iškraipymas atskirai ar kartu su kitais
iškraipymais gali reikšmingai iškraipyti finansines ataskaitas. 330-ajame TAS pateikti
reikalavimai auditoriui surinkti tuo įtikinamesnių audito įrodymų, kuo didesnė yra
auditoriaus įvertinta rizika8. Atitinkamai, jei įvertinta rizika didėja, mažėja apskaitytų
sumų ir tikėtinos vertės skirtumas, kuris yra priimtinas be tolesnio tyrimo, tam, kad būtų
pasiektas norimas įtikinamų įrodymų lygis9.
Analitinės procedūros, kurios padeda auditoriui parengti bendrąsias išvadas (žr. 6 dalį)
A17. Analitinių procedūrų, kurios buvo parengtos ir atliktos pagal 6 dalį, rezultatų išvados
skirtos išvadoms, kurios susiformavo konkrečių komponentų ar finansinių ataskaitų
elementų audito metu, pagrįsti. Tai padeda auditoriui padaryti pagrįstas išvadas, kuriomis
grindžiama audito nuomonė.
A18. Tokių analitinių procedūrų rezultatai gali atskleisti anksčiau nenustatytą reikšmingo
iškraipymo riziką. Tokiomis aplinkybėmis 315-ajame TAS pateikti reikalavimai
auditoriui peržiūrėti auditoriaus reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimą ir atitinkamai
modifikuoti tolesnes planuojamas audito procedūras10.
A19. Analitinės procedūros, atliekamos pagal 6 dalį, gali būti panašios į tas, kurios atliekamos
kaip rizikos vertinimo procedūros.
Analitinių procedūrų rezultatų tyrimas (žr. 7 dalį)
A20. Audito įrodymai, susiję su vadovybės atsakymais, gali būti surinkti įvertinant šiuos
atsakymus atsižvelgiant į auditoriaus įgytą supratimą apie įmonę ir jos aplinką arba kartu
su kitais audito įrodymais, surinktais audito metu.
A21. Poreikis atlikti kitas audito procedūras gali kilti, kai, pavyzdžiui, vadovybė nesugeba
pateikti paaiškinimo arba paaiškinimas kartu su kitais audito įrodymais, susijusiais su
vadovybės atsakymu, nėra laikomas tinkamu.
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320-asis TAS „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“, A13 dalis.
330-asis TAS, 7 dalies b punktas.
330-asis TAS, A19 dalis.
315-asis TAS, 31 dalis.
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