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

AUDITO ATRANKA

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šis tarptautinis audito standartas (TAS) taikomas, kai auditorius, atlikdamas audito
procedūras, nusprendžia naudoti audito atranką. Jame aptariama auditoriaus naudojama
statistinė ir nestatistinė atranka, sudarant ir atrenkant audito imtį, atliekant kontrolės
priemonių testus bei detaliuosius testus ir vertinant imties rezultatus.

2.

Šis standartas papildo 500-ąjį TAS1, kuriame nagrinėjama auditoriaus atsakomybė
rengiant ir atliekant audito procedūras, siekiant surinkti pakankamų tinkamų audito
įrodymų, kad būtų galima padaryti pagrįstas išvadas, kuriomis grindžiama auditoriaus
nuomonė. 500-ajame TAS pateiktos gairės, kokios yra galimos priemonės atrenkant
vienetus testams atlikti, viena iš jų yra audito atranka.

Įsigaliojimo data
3.

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

Tikslas
4.

Auditoriaus tikslas yra, taikant audito atranką, suteikti tinkamą pagrindą išvadoms apie
visumą, iš kurios atrinkta imtis.

Apibrėžtys
5.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

audito atranka (atranka) – audito procedūrų taikymas mažiau kaip 100 procentų
auditui svarbios visumos vienetų, kai visi atrankos vienetai turi galimybę būti
atrinkti, taip sudarant auditoriui tinkamą pagrindą padaryti išvadas apie visą
visumą;

b)

visuma – visas duomenų rinkinys, iš kurio atrenkama imtis ir apie kurį auditorius
siekia padaryti išvadas;

c)

atrankos rizika – rizika, kad auditoriaus apibendrinanti išvada, padaryta remiantis
imties duomenimis, gali skirtis nuo išvados, jei tos pačios audito procedūros būtų
taikomos visai visumai. Atrankos rizika gali sudaryti sąlygas dviejų rūšių
klaidingoms išvadoms:
i)

kontrolės priemonių testų atveju – kad kontrolės priemonės yra
veiksmingesnės negu jos iš tiesų yra; detaliųjų testų atveju – kad nėra
reikšmingo iškraipymo, nors jis iš tiesų egzistuoja. Auditorius visų pirma
turėtų atsižvelgti į šios rūšies klaidingą išvadą, nes ji gali paveikti audito
efektyvumą, ir labiau tikėtina, kad dėl tokios išvados bus pateikta netinkama
auditoriaus nuomonė;

ii)

kontrolės priemonių testų atveju – kad kontrolės priemonės yra mažiau
veiksmingos negu jos iš tiesų yra; detaliųjų testų atveju – kad egzistuoja

1 500-asis TAS „Audito įrodymai“.
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reikšmingas iškraipymas, nors jo iš tiesų nėra. Šios rūšies klaidinga išvada
daro įtaką audito efektyvumui, dažniausiai dėl jos reikia atlikti papildomą
darbą, kad auditorius įsitikintų, jog pradinės išvados buvo neteisingos;
d)

ne atrankos rizika – rizika, kad auditorius padarys klaidingas išvadas dėl bet kokių
su atrankos rizika nesusijusių priežasčių (žr. A1 dalį);

e)

anomalija – iškraipymas ar nuokrypis, kuris aiškiai nėra reprezentatyvus visų
iškraipymų ar nuokrypių visumos atžvilgiu;

f)

atrankos vienetas – atskiros dalys, sudarančios visumą (žr. A2 dalį);

g)

statistinė atranka – šiomis charakteristikomis pasižymintis atrankos būdas:
i)

atsitiktinis imties vienetų atrinkimas; ir

ii)

tikimybių teorijos taikymas imties rezultatams, įskaitant atrankos riziką,
įvertinti.

Jei atranka nepasižymi i ir ii charakteristikomis, ji laikoma nestatistine atranka;
h)

stratifikacija – procesas, kuriuo visuma suskirstoma į povisumes, kurių kiekviena
yra panašias charakteristikas turinčių atrankos vienetų grupė (dažniausiai tai –
piniginiai vienetai);

i)

toleruotinas iškraipymas – auditoriaus nustatyta pinigų suma, kuriai auditorius
siekia įgyti tinkamo lygio užtikrinimą, kad ši auditoriaus nustatyta suma neviršija
faktinio iškraipymo visumoje (žr. A3 dalį);

j)

toleruotinas nuokrypio lygis – auditoriaus nustatytas nuokrypio nuo taikomų vidaus
kontrolės procedūrų lygis, kuriam auditorius siekia įgyti tinkamo lygio užtikrinimą,
kad šis auditoriaus nustatytas nuokrypio lygis neviršija faktinio nuokrypio lygio
visumoje.

Reikalavimai
Imties sudarymas, dydis ir vienetų atrinkimas testams atlikti
6.

Sudarydamas audito imtį, auditorius turi įvertinti šios audito procedūros tikslą ir visumos,
iš kurios ši imtis bus atrinkta, charakteristikas (žr. A4–A9 dalis).

7.

Auditorius turi apibrėžti imties dydį, kuris yra pakankamas, kad atrankos rizika būtų
sumažinta iki priimtinai mažo lygio (žr. A10–A11 dalis).

8.

Auditorius turi atrinkti imties vienetus tokiu būdu, kad kiekvienas atrankos vienetas iš
visumos turėtų galimybę būti atrinktas (žr. A12–A13 dalis).

Audito procedūrų atlikimas
9.

Auditorius turi atlikti kiekvieno atrinkto vieneto audito procedūras, kurios atitinka tikslą.

10.

Jei audito procedūra netinka atrinktam vienetui, auditorius turi taikyti tą procedūrą
pakaitiniam vienetui (žr. A14 dalį).

11.

Jei auditorius negali taikyti parengtų audito procedūrų ar tinkamų alternatyvių procedūrų
atrinktam vienetui, auditorius kontrolės priemonių testo atveju šį vienetą turi traktuoti
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kaip nuokrypį nuo nustatytos kontrolės, o detaliųjų testų atveju – kaip iškraipymą (žr.
A15–A16 dalis).
Nuokrypių ir iškraipymų pobūdis bei priežastis
12.

Auditorius turi ištirti visų nustatytų nuokrypių ir iškraipymų pobūdį bei priežastį, įvertinti
galimą jų įtaką audito procedūros tikslui ir kitoms audito sritims (žr. A17 dalį).

13.

Labai retomis aplinkybėmis, kai auditorius nustato, kad imtyje nustatytas iškraipymas ar
nuokrypis yra anomalija, jis turi įsitikinti, kad šis iškraipymas ar nuokrypis nėra
reprezentatyvus visumos atžvilgiu. Auditorius turi tuo įsitikinti atlikdamas papildomas
audito procedūras, kad surinktų pakankamų tinkamų audito įrodymų, jog iškraipymas ar
nuokrypis nedaro įtakos visumai.

Iškraipymų ekstrapoliavimas
14.

Detaliesiems testams atlikti auditorius turi visumai ekstrapoliuoti imtyje rastus
iškraipymus (žr. A18–A20 dalis).

Audito atrankos rezultatų įvertinimas
15.

Auditorius turi įvertinti:
a)

imties rezultatus (žr. A21–22 dalis); ir

b)

ar audito atranka suteikė tinkamą pagrindą išvadoms apie visumą, kurios buvo
atliktas testas (žr. A23 dalį).
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Apibrėžtys
Ne atrankos rizika (žr. 5 dalies d punktą)
A1. Ne atrankos rizikos pavyzdžiai apima netinkamų audito procedūrų naudojimą ar
netinkamą audito įrodymų interpretavimą ir nesugebėjimą atpažinti iškraipymo ar
nuokrypio.
Atrankos vienetas (žr. 5 dalies f punktą)
A2. Atrankos vienetai gali būti fiziniai vienetai (pavyzdžiui, depozitinėse kortelėse
užregistruoti čekiai, kreditiniai įrašai banko išraše, pardavimo sąskaitos ar pirkėjų
sąskaitų likučiai) arba piniginiai vienetai.
Toleruotinas iškraipymas (žr. 5 dalies i punktą)
A3. Sudarydamas imtį, auditorius nustato toleruotiną iškraipymą reaguodamas į riziką, kad
pavieniui nustatyti nereikšmingi iškraipymai visi kartu galėtų nulemti reikšmingą
finansinių ataskaitų iškraipymą, ir tam, kad nustatytų ribą nepastebėtiems iškraipymams.
Toleruotinas iškraipymas yra darbinio reikšmingumo taikymas, kaip tai nustatyta 320-
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ajame TAS2, atitinkamai atrankos procedūrai. Toleruotinas iškraipymas gali būti tokio
paties dydžio arba mažesnis negu darbinis reikšmingumas.
Imties sudarymas, dydis ir vienetų atrinkimas testams atlikti
Imties sudarymas (žr. 6 dalį)
A4. Audito atranka sudaro sąlygas auditoriui surinkti ir įvertinti audito įrodymus dėl tam tikrų
atrinktų vienetų charakteristikų tam, kad jis galėtų suformuoti arba tai jam padėtų
suformuoti išvadą dėl visumos, iš kurios ši imtis yra atrinkta. Audito atrankai gali būti
taikomi statistiniai ar nestatistiniai atrankos metodai.
A5. Sudarydamas audito imtį, auditorius turi įvertinti specifinį tikslą, kurį jis turi pasiekti, ir
audito procedūrų derinį, kuris geriausiai tiktų siekiant šio tikslo. Siekiamų audito
įrodymų pobūdžio ir galimų nuokrypių bei iškraipymų sąlygų ar kitų charakteristikų,
susijusių su audito įrodymais, svarstymas padeda auditoriui nustatyti, kas yra nuokrypis
ar iškraipymas ir kokią visumą reikia naudoti atrankai. Įgyvendindamas 500-ojo TAS 10
dalyje nustatytus reikalavimus, atlikdamas audito atranką, auditorius atlieka audito
procedūras, siekdamas surinkti įrodymų, kad visuma, iš kurios yra atrinkta audito imtis,
yra visos apimties.
A6. Auditorius turi apsvarstyti audito procedūros tikslą, kaip tai numatyta 6 dalyje, taip pat
aiškiai suprasti, kas yra nuokrypis ar iškraipymas, tam, kad visos sąlygos (ir tik tos),
kurios yra susijusios su audito procedūros tikslu, būtų įtrauktos į nuokrypių įvertinimą ar
iškraipymų numatymą. Pavyzdžiui, atliekant detalųjį testą, susijusį su gautinų sumų
buvimu, pavyzdžiui, patvirtinimą, apmokėjimai, kuriuos pirkėjas atliko prieš patvirtinimo
datą, bet kliento gauti netrukus po tos datos, nėra laikytini iškraipymu. Sumų priskyrimas
ne tai pirkėjo sąskaitai taip pat neturi neigiamos įtakos bendram gautinų sumų balansui.
Todėl nebūtų tinkama laikyti tai iškraipymu atliekant šios audito procedūros imties
rezultatų įvertinimą, net jei tai gali daryti įtaką kitoms audito sritims, tokioms kaip
apgaulės rizikos ar gautinų sumų vertės sumažėjimo pakankamumo vertinimas.
A7. Svarstydamas visumos, kurios kontrolės priemonių testai bus atliekami, charakteristikas,
auditorius, remdamasis atitinkamų kontrolės priemonių supratimu ar nedidelio visumos
vienetų skaičiaus patikrinimu, vertina tikėtiną nuokrypio rodiklį. Vertinama tam, kad
būtų sudaryta audito imtis ir būtų nustatytas imties dydis. Pavyzdžiui, jei tikėtinas
nuokrypių rodiklis yra nepriimtinai didelis, auditorius paprastai priima sprendimą
neatlikti kontrolės priemonių testų. Atitinkamai detaliųjų testų atveju auditorius vertina
tikėtinus visumos iškraipymus. Jei tikėtinų iškraipymų tikimybė yra didelė, atliekant
detaliuosius testus gali būti tinkama patikrinti 100 procentų vienetų arba sudaryti didelę
imtį.
A8. Svarstydamas visumos, iš kurios bus atrinkta imtis, charakteristikas, auditorius gali
nuspręsti, kad tinkama taikyti stratifikaciją arba lyginamojo svorio atrinkimą. 1 priede
pateiktas tolesnis stratifikacijos ir lyginamojo svorio atrinkimo aprašymas.
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A9. Auditorius turi priimti sprendimą, kurį – statistinį ar nestatistinį – atrankos metodą jis
taikys, tačiau sprendimas rinktis statistinį ar nestatistinį metodą neturi priklausyti nuo
imties dydžio.
Imties dydis (žr. 7 dalį)
A10. Auditoriui priimtinas atrankos rizikos lygis turi įtakos reikiamam imties dydžiui. Kuo
mažesnis yra auditoriui priimtinas atrankos rizikos dydis, tuo didesnio dydžio imtis yra
reikalinga.
A11. Imties dydį galima nustatyti remiantis statistine formule ar profesiniu sprendimu. Įvairių
veiksnių įtaka sprendimui dėl imties dydžio parodyta 2 ir 3 prieduose. Esant panašioms
aplinkybėms, imties dydžio veiksnių, parodytų 2 ir 3 prieduose, įtaka bus panaši,
nepaisant to, ar buvo taikytas statistinis, ar nestatistinis metodas.
Vienetų atrinkimas testams atlikti (žr. 8 dalį)
A12. Atliekant statistinę atranką, imties vienetai atrenkami taip, kad visi atrankos vienetai
turėtų apibrėžtą galimybę būti atrinkti. Atliekant nestatistinę atranką, imties vienetų
atrinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo. Kadangi atrankos tikslas yra suteikti
tinkamą pagrindą audito išvadoms apie visumą, iš kurios atrinkta imtis, svarbu, jog
auditorius atrinktų reprezentatyvią imtį, kad būtų išvengta tendencingumo atrenkant
imties vienetus, kuriems būdingos tipiškos visumos charakteristikos.
A13. Pagrindiniai imties atrinkimo metodai yra atsitiktinis atrinkimas, sisteminis atrinkimas ir
nesisteminis atrinkimas. Visi šie metodai aptarti 4 priede.
Audito procedūrų atlikimas (žr. 10–11 dalis)
A14. Pavyzdys, kai yra būtina taikyti procedūrą pakaitiniam vienetui, gali būti situacija, kai,
atliekant mokėjimų autorizavimo įrodymų testus, buvo atrinktas negaliojantis čekis. Jei,
auditoriaus nuomone, šis čekis buvo teisingai pripažintas negaliojančiu ir tai nelaikytina
nuokrypiu, reikia patikrinti tinkamai atrinktą pakaitinį vienetą.
A15. Pavyzdys, kai auditorius negali taikyti parengtų audito procedūrų atrinktam vienetui, gali
būti situacija, kai su šiuo vienetu susiję dokumentai buvo prarasti.
A16. Tinkamų alternatyvių procedūrų pavyzdys gali būti po to gautų piniginių įplaukų kartu su
jų šaltinio įrodymais ir vienetų, kuriuos ketinama šiomis įplaukomis padengti, kai nebuvo
gautas atsakymas į teigiamo patvirtinimo prašymą, tikrinimas.
Nuokrypių ir iškraipymų pobūdis ir priežastis (žr. 12 dalį)
A17. Atlikdamas nustatytų nuokrypių ir iškraipymų analizę, auditorius gali pastebėti, kad
dauguma jų turi bendrą ypatybę, pavyzdžiui, ūkinių operacijų rūšį, vietą, produktų liniją
ar laikotarpį. Tokiomis aplinkybėmis auditorius gali nuspręsti identifikuoti visus visumos
vienetus, kuriems yra būdinga ši bendra ypatybė, ir atlikti šių vienetų audito procedūras.
Be to, tokie nuokrypiai ar iškraipymai gali būti tyčiniai ir gali atskleisti apgaulės
galimybę.
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Iškraipymų ekstrapoliavimas (žr. 14 dalį)
A18. Auditorius turi ekstrapoliuoti iškraipymus visumai, kad nustatytų bendrą iškraipymų lygį,
tačiau šio ekstrapoliavimo gali nepakakti siekiant nustatyti sumą, kuri turėtų būti
parodyta apskaitoje.
A19. Kai iškraipymas pripažintas anomalija, jį galima pašalinti atliekant iškraipymų
ekstrapoliaciją visumai. Tačiau, be neanomalinių iškraipymų ekstrapoliacijos, būtina
papildomai apsvarstyti kiekvieno tokio iškraipymo, jei jis yra nekoreguojamas, įtaką.
A20. Kontrolės priemonių testams nebūtinas tikslus nuokrypių ekstrapoliavimas, kadangi
imties nuokrypio rodiklis taip pat yra visos visumos numatomo nuokrypio rodiklis. 330ajame TAS3 pateiktos gairės, kaip elgtis, kai nustatomi kontrolės priemonių, kuriomis
auditorius ketina remtis, nuokrypiai.
Audito atrankos rezultatų įvertinimas (žr. 15 dalį)
A21. Atliekant kontrolės priemonių testus nustatytas netikėtai didelis imties nuokrypio rodiklis
gali nulemti įvertintos reikšmingo iškraipymo rizikos padidėjimą, išskyrus tuos atvejus,
kai surenkami tolesni audito įrodymai, pagrindžiantys pradinį vertinimą. Atliekant
detaliuosius testus nustatytas netikėtai didelis imties iškraipymų skaičius gali įtikinti
auditorių, kad ūkinių operacijų grupė ar sąskaitų likučiai yra reikšmingai iškraipyti, jei
nėra tolesnių įrodymų, kad reikšmingi iškraipymai neegzistuoja.
A22. Atliekant detaliuosius testus ekstrapoliuotas iškraipymas ir anomalinis iškraipymas, jei
tokių yra, yra geriausias auditoriaus įvertinimas dėl visumos iškraipymo. Kai
ekstrapoliuotas iškraipymas ir anomalinis iškraipymas, jei tokių yra, viršija toleruotiną
iškraipymą, imtis nesuteikia tinkamo pagrindo išvadoms apie visumą, kuri buvo testuota.
Kuo ekstrapoliuotas iškraipymas ir anomalinis iškraipymas artesni toleruotinam
iškraipymui, tuo didesnė tikimybė, kad faktinis visumos iškraipymas gali viršyti
toleruotiną iškraipymą. Taip pat, jei ekstrapoliuotas iškraipymas yra didesnis negu
auditoriaus tikėtinas iškraipymas, naudojamas imties dydžiui nustatyti, auditorius gali
padaryti išvadą, kad atrankos rizika yra nepriimtina, o faktinis visumos iškraipymas
viršija toleruotiną iškraipymą. Kitų audito procedūrų rezultatai padeda auditoriui įvertinti
riziką, kad faktinis visumos iškraipymas viršija toleruotiną iškraipymą; riziką galima
sumažinti, jei bus surinkta papildomų audito įrodymų.
A23. Jei auditorius padaro išvadą, kad audito atranka nesuteikė tinkamo pagrindo išvadoms
apie visumą, kuri buvo testuota, auditorius gali:

3

•

pateikti prašymą vadovybei ištirti nustatytus iškraipymus bei tolesnių iškraipymų
tikimybę ir atlikti būtinus koregavimus; arba

•

pritaikyti tolesnių audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį taip, kad būtų
gautas reikiamas užtikrinimas. Pavyzdžiui, kontrolės priemonių testų atveju
auditorius gali padidinti imties dydį, atlikti alternatyvių kontrolės priemonių testus
ar modifikuoti susijusias pagrindines procedūras.

330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“, 17 dalis.
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1 priedas
(žr. A8 dalį)

Stratifikacija ir lyginamojo svorio atrinkimas
Svarstydamas visumos, iš kurios bus atrinkta imtis, charakteristikas, auditorius gali nuspręsti,
kad tinkama taikyti stratifikaciją arba lyginamojo svorio atrinkimą. Šiame priede pateiktos gairės
auditoriui, kaip reikia taikyti stratifikacijos ir lyginamojo svorio atrinkimo metodus.
Stratifikacija
1.

Audito efektyvumas gali būti padidintas, jei auditorius taiko stratifikaciją visumai, kurią
padalija į atskiras povisumes, turinčias skiriamųjų požymių. Stratifikacijos tikslas yra
sumažinti vienetų kintamumą kiekvienoje stratoje ir todėl leisti sumažinti imties dydį,
kartu nedidinant atrankos rizikos.

2.

Atliekant detaliuosius testus, visuma dažnai yra suskirstoma pagal piniginę vertę. Dėl to
audito pastangos gali būti orientuotos į didesnės vertės vienetus, kadangi šiuose
vienetuose gali būti didžiausia vertės padidinimo iškraipymų tikimybė. Atitinkamai
visumą galima suskirstyti pagal atitinkamus požymius, kurie parodo didesnę iškraipymo
riziką, pavyzdžiui, atliekant gautinų sumų vertės sumažėjimo testus, vertinant gautinas
sumas, likučiai gali būti suskirstyti pagal jų apmokėjimo pradelsimo laikotarpį.

3.

Audito procedūrų, taikomų stratos vienetų imčiai, rezultatai gali būti numatomi tik tiems
vienetams, kurie sudaro šią stratą. Norėdamas padaryti išvadą dėl visos visumos,
auditorius turi įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką, susijusią su bet kokia kita visumą
sudarančia strata. Pavyzdžiui, 20 procentų visumos vienetų gali sudaryti 90 procentų
sąskaitų likučių vertės. Auditorius gali priimti sprendimą patikrinti šių vienetų imtį.
Auditorius įvertina šios imties rezultatus ir padaro išvadą dėl 90 procentų sąskaitų likučių
vertės atskirai nuo 10 procentų sąskaitų likučių vertės (iš šių vienetų bus atrinkta tolesnė
imtis arba bus atliktos kitos audito įrodymų rinkimo procedūros, arba šie vienetai gali
būti laikomi nereikšmingais).

4.

Jei ūkinių operacijų grupė ar sąskaitos likutis buvo padalytas į stratas, kiekvienai stratai
iškraipymas turi būti ekstrapoliuojamas atskirai. Kiekvienai stratai ekstrapoliuoti
iškraipymai yra sujungiami vertinant galimo iškraipymo įtaką visai ūkinių operacijų
grupei ar sąskaitos likučiui.

Lyginamojo svorio atrinkimas
5.

Atliekant detaliuosius testus, gali būti veiksminga nustatyti atrankos vienetą kaip
individualų piniginį vienetą, kuris kartu su kitais tokiais vienetais sudaro visumą.
Atrinkęs specifinius piniginius visumos vienetus, pavyzdžiui, gautinų sumų likučius,
auditorius gali patikrinti konkrečius vienetus, pavyzdžiui, atskirus likučius, kuriuose yra
šie piniginiai vienetai. Vienas iš šio metodo privalumų nustatant atrankos vienetą yra tai,
kad audito pastangos orientuotos į didesnės vertės vienetus, kadangi yra didesnė
tikimybė, kad jie bus atrinkti, ir jų imties dydis yra mažesnis. Šis metodas gali būti

AUDITO ATRANKA

taikomas kartu su sisteminio atrinkimo metodu (aprašytu 4 priede) ir yra
veiksmingiausias, kai vienetai pasirenkami naudojant atsitiktinį atrinkimą.
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2 priedas
(žr. A11 dalį)
Veiksnių, darančių įtaką imties dydžiui atliekant kontrolės priemonių testus, pavyzdžiai
Toliau pateikti veiksniai, kuriuos auditorius gali apsvarstyti priimdamas sprendimą dėl imties
dydžio kontrolės priemonių testuose. Šiuos veiksnius būtina apsvarstyti visus kartu, darant
prielaidą, kad auditorius nekeičia kontrolės priemonių testų pobūdžio ar atlikimo laiko arba
kitaip nekeičia požiūrio į pagrindines procedūras, reaguodamas į įvertintą riziką.

VEIKSNYS
1. Padidėjimas
priklauso nuo to,
kiek
auditorius
vertindamas riziką
atsižvelgia
į
susijusias kontrolės
priemones.

ĮTAKA
IMTIES
DYDŽIUI
Padidėjimas

Kuo daugiau užtikrinimo auditorius ketina gauti
atsižvelgdamas į taikomų kontrolės priemonių
efektyvumą, tuo mažesnis yra auditoriaus
reikšmingo iškraipymo vertinimas ir tuo didesnis
turi būti imties dydis. Kai auditoriaus reikšmingo
iškraipymo rizikos tvirtinimų lygmeniu vertinimas
apima kontrolės priemonių efektyvumo lūkesčius,
jis privalo atlikti kontrolės priemonių testus. Jei kiti
dalykai yra vienodi, kuo labiau auditorius pasitiki
kontrolės priemonių efektyvumu, tuo didesnės
apimties kontrolės priemonių testus jis turi atlikti (ir
todėl padidėja imties dydis).

2. Toleruotino
Sumažėjimas
nuokrypio rodiklio
padidėjimas.

Kuo mažesnis yra toleruotino nuokrypio rodiklis,
tuo didesnė turi būti imtis.

3. Tikėtino visumos, Padidėjimas
kurios
testus
planuojama atlikti,
nuokrypio
padidėjimas.

Kuo didesnis yra tikėtinas nuokrypio rodiklis, tuo
didesnė turi būti imtis, kad auditorius galėtų
tinkamai įvertinti faktinį nuokrypių rodiklį.
Veiksniai, susiję su auditoriaus tikėtino nuokrypio
rodiklio svarstymais, apima auditoriaus supratimą
apie verslą (ypač rizikos vertinimo procedūras,
kurios taikomos siekiant suprasti vidaus kontroles
priemones), darbuotojų pasikeitimus, vidaus
kontrolės
priemonių
pasikeitimus,
audito
procedūrų, taikytų praėjusiais laikotarpiais,
rezultatus ir kitų audito procedūrų rezultatus. Dideli
tikėtini kontrolės nuokrypio rodikliai paprastai
mažai užtikrina, jei apskritai užtikrina, įvertintos
reikšmingo iškraipymo rizikos sumažėjimą.
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VEIKSNYS
4. Auditoriaus
siekiamo
užtikrinimo lygio,
kad
faktinis
visumos nuokrypio
rodiklis
nėra
didesnis
už
toleruotiną
nuokrypių rodiklį,
padidėjimas.

ĮTAKA
IMTIES
DYDŽIUI
Padidėjimas

Kuo didesnis yra auditoriaus siekiamo užtikrinimo
lygis, kad imties rezultatai iš tiesų parodytų faktinę
visumos nuokrypio apimtį, tuo didesnės apimties
imtis turi būti.

5. Visumos atrankos Poveikis
Didelėse visumose faktinis visumos dydis turi
vienetų
nereikšmingas nedaug arba neturi jokios įtakos imties dydžiui.
Tačiau mažose visumose audito atranka gali būti ne
padidėjimas.
tokia veiksminga kaip alternatyvios priemonės,
kuriomis siekiama surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų.
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3 priedas
(žr. A11 dalį)
Veiksnių, darančių įtaką imties dydžiui atliekant detaliuosius testus, pavyzdžiai
Toliau pateikti veiksniai, kuriuos auditorius gali apsvarstyti priimdamas sprendimą dėl imties
dydžio detaliesiems testams. Šiuos veiksnius būtina apsvarstyti visus kartu, darant prielaidą, kad
auditorius nekeičia kontrolės priemonių testų pobūdžio ar atlikimo laiko arba kitaip nekeičia
požiūrio į pagrindines procedūras, reaguodamas į įvertintą riziką.
VEIKSNYS
1. Reikšmingo
iškraipymo rizikos,
auditoriaus vertinimu,
padidėjimas.

2. Kitų pagrindinių
procedūrų, skirtų tam
pačiam tvirtinimui,
naudojimo
padidėjimas.

ĮTAKA
IMTIES
DYDŽIUI
Padidėjimas

Kuo didesnė, auditoriaus vertinimu, yra reikšmingo
iškraipymo rizika, tuo didesnė turi būti imtis. Įgimta
rizika ir kontrolės rizika daro įtaką auditoriaus
reikšmingo
iškraipymo
rizikos
vertinimui.
Pavyzdžiui, jei auditorius neatlieka kontrolės
priemonių testų, jo rizikos vertinimas negali būti
sumažintas dėl vidaus kontrolės priemonių
efektyvumo, atsižvelgiant į atitinkamą tvirtinimą.
Todėl, kad audito riziką būtų galima sumažinti iki
priimtinai žemo lygio, auditoriui būtina maža
neaptikimo rizika ir jis turi labiau pasitikėti
pagrindinėmis procedūromis. Kuo daugiau audito
įrodymų yra surinkta iš detaliųjų testų (t. y. kuo
mažesnė neaptikimo rizika), tuo didesnė turi būti
imtis.

labiau
auditorius
pasitiki
kitomis
Sumažėjimas Kuo
pagrindinėmis procedūromis (detaliaisiais testais
arba pagrindinėmis analitinėmis procedūromis),
siekdamas iki priimtino lygio sumažinti atitinkamos
visumos neaptikimo riziką, tuo mažiau užtikrinimo
auditoriui reikės iš atrankos, ir todėl imtis gali būti
mažesnė.

3. Auditoriaus siekiamo Padidėjimas
užtikrinimo lygio, kad
faktinis iškraipymas
nėra didesnis už
toleruotiną
iškraipymą,
padidėjimas.

Kuo didesnis yra auditoriaus siekiamo užtikrinimo
lygis, kad imties rezultatai iš tiesų parodytų faktinį
visumos iškraipymų lygį, tuo didesnė turi būti imtis.
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VEIKSNYS
4. Toleruotinų
iškraipymų
padidėjimas.

ĮTAKA
IMTIES
DYDŽIUI
Sumažėjimas Kuo mažesnis yra toleruotinas iškraipymas, tuo
didesnė turi būti imtis.

5. Iškraipymų, kuriuos
auditorius tikisi
aptikti visumoje,
skaičiaus
padidėjimas.

Padidėjimas

Kuo daugiau iškraipymų auditorius tikisi aptikti
visumoje, tuo didesnės apimties turi būti imtis, kad
auditorius galėtų tinkamai įvertinti faktinį visumos
iškraipymų skaičių. Auditoriaus svarstymams apie
tikėtiną iškraipymą turi įtakos šie veiksniai: vienetų
vertės nustatymo subjektyvumas, rizikos vertinimo
procedūrų rezultatai, kontrolės priemonių testų
rezultatai, audito procedūrų, taikytų praėjusiais
laikotarpiais, rezultatai ir kitų pagrindinių
procedūrų rezultatai.

6. Visumos
stratifikacija, jei
taikytina.

Sumažėjimas Kai visumos vienetai labai skiriasi savo pinigine
verte, gali būti naudinga suskirstyti visumą į
povisumes. Kai visuma gali būti tinkamai
suskirstyta, bendras iš stratų atrinktų imčių dydis
paprastai bus mažesnis, nei imties dydis, kurio būtų
reikėję nustatytam atrankos rizikos lygiui užtikrinti,
jeigu iš visos visumos būtų buvusi sudaryta viena
imtis.

7. Visumos atrankos
vienetų skaičius

Poveikis
nereikšming
as

Kai visuma didelė, faktinis visumos dydis daro
nedidelę įtaką imties dydžiui arba nedaro jam jokios
įtakos. Kai visuma maža, audito atranka dažnai nėra
tokia veiksminga kaip alternatyvios priemonės,
kuriomis siekiama surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų. (Tačiau, naudojant piniginę vienetų
atranką, didėjant visumos piniginei vertei, didėja ir
imties dydis, nebent proporcingai didinamas
finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumas
(ir, jei taikytina, atitinkamų ūkinių operacijų grupių,
sąskaitų likučių ar atskleidžiamos informacijos
reikšmingumo lygis ar lygiai).
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4 priedas
(žr. A13 dalį)

Imties atrinkimo metodai
Imties atrinkimo metodų yra daug. Pagrindiniai iš jų yra šie:
a)

atsitiktinis atrinkimas (naudojant atsitiktinių skaičių generatorius, pavyzdžiui, atsitiktinių
skaičių lenteles).

b)

sisteminis atrinkimas, kai atrankai pasirinktinų visumos vienetų skaičius padalijamas iš
imties dydžio, taip gaunant atrankos intervalą, pavyzdžiui, 50, ir intervale nuo 1 iki 50
nustačius pradinį vienetą atrenkamas kas 50-as atrankos vienetas. Nors pradinis vienetas
gali būti nustatomas nesisteminiu būdu, labiau tikėtina, kad imtis bus tikrai atsitiktinė, jei
jis parenkamas naudojant kompiuterinį atsitiktinių skaičių generatorių ar pagal atsitiktinių
skaičių lentelę. Naudodamas sisteminio atrinkimo metodą, auditorius turi nustatyti, kad
atrankos vienetai visumoje nėra taip struktūrizuoti, kad atrankos intervalas atitiktų tam tikrą
visumoje pasireiškiantį dėsningumą.

c)

piniginis vienetų atrinkimas – tai tokia lyginamojo svorio atrinkimo rūšis (kaip aprašyta 1
priede), kai imties dydžio, atrinkimo ir įvertinimo rezultatas yra piniginės vertės rezultatas.

d)

nesisteminis atrinkimas, kai auditorius atrenka imtį netaikydamas jokių struktūrinių
metodų. Nepaisant to, kad jokie struktūriniai metodai nėra taikomi, auditorius turi vengti
sąmoningo šališkumo ar nuspėjamumo (pavyzdžiui, vengti sudėtingai randamų vienetų
arba visada pasirinkti ar vengti pirmo ar paskutinio įrašo puslapyje) ir taip siekti užtikrinti,
kad visi visumos vienetai turėtų galimybę būti atrinkti. Nesisteminis atrinkimas nėra
tinkamas naudojant statistinę atranką.

e)

grupių atrinkimas apima panašių vienetų grupės (-ių) atrinkimą iš visumos. Grupės
atrinkimas paprastai negali būti naudojamas audito atrankoje, kadangi daugumos visumų
struktūros yra tokios, kad vienas po kito esantys vienetai gali turėti panašių požymių, tačiau
jie skiriasi nuo kitų visumos vienetų požymių. Nors tam tikromis aplinkybėmis tai gali būti
tinkama audito procedūra norint patikrinti vienetų grupę, toks imties atrinkimo būdas, kai
auditorius, remdamasis imtimi, ketina padaryti pagrįstas išvadas apie visą visumą, gali būti
taikytinas tik išskirtiniais atvejais.
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