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610-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Vidaus auditorių darbo naudojimas“ turėtų
būti skaitomas kartu su 200-uoju TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir
audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.
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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariamos išorės auditoriaus pareigos,
susijusios su vidaus auditorių darbu, jeigu išorės auditorius, vadovaudamasis 315-uoju
TAS1, nusprendžia, kad vidaus audito funkcija gali būti svarbi atliekant auditą (Žr. A1–
A2 dalis).

2.

Šiame TAS nenagrinėjami atvejai, kai pavieniai vidaus auditoriai tiesiogiai padeda išorės
auditoriui atlikti audito procedūras.

Ryšys tarp vidaus audito funkcijos ir išorės auditoriaus
3.

Vidaus audito funkcijos tikslus nustato vadovybė ir, jei taikytina, už valdymą atsakingi
asmenys. Nors vidaus audito funkcijos ir išorės auditoriaus tikslai yra skirtingi, kai kurie
vidaus audito funkcijos ir išorės auditoriaus būdai pasiekti jų atitinkamus tikslus gali būti
panašūs (žr. A3 dalį).

4.

Nepriklausomai nuo vidaus audito funkcijos savarankiškumo ir objektyvumo masto ji
nėra tokia nepriklausoma nuo įmonės, kaip reikalaujama iš išorės auditoriaus,
pareiškiančio nuomonę apie finansines ataskaitas. Išorės auditorius yra visiškai
atsakingas už pareikštą auditoriaus nuomonę, ir jo naudojimasis vidaus auditorių atliktu
darbu tokios atsakomybės nesumažina.

Įsigaliojimo data
5.

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

Tikslai
6.

Kai įmonėje yra vidaus audito funkcija, kuri, auditoriaus nuomone, gali būti svarbi
auditui, išorės auditoriaus tikslai yra tokie:
a)

nustatyti, ar naudotis konkrečiu vidaus auditorių darbu ir kokiu mastu; ir

b)

nusprendus naudotis konkrečiu vidaus auditorių darbu, nustatyti, ar tas darbas yra
tinkamas audito tikslams pasiekti.

Apibrėžtys
7.
1

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“,
23 dalis.
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a)

vidaus audito funkcija – vertinimo veikla, kurią atlieka įmonėje įsteigtas subjektas
arba kuri įmonei teikiama kaip paslauga. Ši veikla, be kitų dalykų, yra vidaus
kontrolės tinkamumo ir veiksmingumo tikrinimas, vertinimas bei stebėsena;

b)

vidaus auditoriai – vidaus audito funkcijas atliekantys asmenys. Vidaus auditoriai
gali priklausyti vidaus audito departamentui ar lygiavertei tarnybai.

Reikalavimai
Sprendimas, ar naudotis vidaus auditorių darbu ir kokiu mastu
8.

9.

10.

Išorės auditorius turi nustatyti:
a)

ar vidaus auditorių darbas galėtų būti tinkamas audito tikslams pasiekti; ir

b)

jeigu taip, numatomą vidaus auditorių darbo poveikį išorės auditoriaus procedūrų
pobūdžiui, atlikimo laikui ir apimčiai.

Nustatydamas, ar vidaus auditorių darbas galėtų būti tinkamas audito tikslams pasiekti,
išorės auditorius turi vertinti:
a)

vidaus audito funkcijos objektyvumą;

b)

vidaus auditorių techninę kompetenciją;

c)

ar tikėtina, kad vidaus auditorių darbas bus atliktas su reikiamu profesiniu atidumu;
ir

d)

ar galima tikėtis efektyvaus vidaus auditorių bendravimo su išorės auditoriumi (žr.
A4 dalį).

Nustatydamas planuojamą vidaus auditorių darbo poveikį išorės auditoriaus procedūrų
pobūdžiui, atlikimo laikui ir apimčiai, išorės auditorius turi atsižvelgti į:
a)

konkretaus vidaus auditorių atlikto ar numatyto atlikti darbo pobūdį ir apimtį;

b)

įvertintą ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ir atskleidžiamos informacijos
reikšmingo iškraipymo tvirtinimų lygmeniu riziką; ir

c)

vidaus auditorių surinktų audito įrodymų atitinkamiems tvirtinimams pagrįsti
vertinimo subjektyvumo mastą (žr. A5 dalį).

Konkretaus vidaus auditorių darbo naudojimas
11.

Kad išorės auditorius galėtų pasinaudoti tam tikru vidaus auditorių darbu, jis šį darbą turi
įvertinti, atlikti audito procedūras šio darbo atžvilgiu, siekdamas nustatyti tokio darbo
tinkamumą išorės auditoriaus tikslams (žr. A6 dalį).
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12.

Norėdamas nustatyti, ar konkretus vidaus auditorių atliktas darbas gali būti tinkamas
išorės auditoriaus tikslams pasiekti, išorės auditorius turi įvertinti, ar:
a)

darbą atliko tinkamą profesinį parengimą ir darbo patirties turintys vidaus
auditoriai;

b)

darbas buvo tinkamai prižiūrimas, peržiūrimas ir dokumentuotas;

c)

buvo surinkti reikiami audito įrodymai, leidžiantys vidaus auditoriams padaryti
pagrįstas išvadas;

d)

padarytos išvados atitinka aplinkybes, o vidaus auditorių parengtos ataskaitos
atitinka atlikto darbo rezultatus; ir

e)

visi vidaus auditorių atskleisti neatitikimai ar neįprasti dalykai yra tinkamai
išspręsti.

Dokumentai
13.

Jeigu išorės auditorius naudojasi konkrečiu vidaus auditorių darbu, į audito dokumentus jis
turi įtraukti išvadas, padarytas įvertinus vidaus auditorių darbo tinkamumą, ir tokio darbo
atžvilgiu išorės auditoriaus atliktas audito procedūras pagal 11 dalį2.
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Šio TAS taikymo sritis (žr. 1 dalį)
A1. Kaip aprašyta 315-ajame TAS3, įmonės vidaus audito funkcija gali būti svarbi auditui,
jeigu vidaus audito funkciją atliekančių asmenų atsakomybės ir veiklos pobūdis susijęs su
įmonės finansine atskaitomybe ir auditorius tikisi, remdamasis vidaus auditorių darbu,
pakeisti planuojamų audito procedūrų pobūdį ar atlikimo laiką ar sumažinti jų apimtį.
A2. Taikant procedūras pagal šį TAS, išorės auditoriui gali prireikti peržiūrėti vidaus audito
atliktą reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimą. Atitinkamai tai gali turėti įtakos išorės
auditoriaus išvadai dėl vidaus audito funkcijos reikšmės auditui. Be to, išorės auditorius
gali nuspręsti nesinaudoti vidaus auditorių darbu ir nekeisti išorės auditoriaus procedūrų
pobūdžio, atlikimo laiko ir apimties. Tokiu atveju išorės auditoriui toliau šio TAS taikyti
nebūtina.

2
3

230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 8–11 dalys ir A6 dalis.
315-asis TAS, A101 dalis.
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Vidaus audito funkcijos tikslai (žr. 3 dalį)
A3.

Vidaus audito funkcijos tikslai gali būti labai įvairūs ir priklausyti nuo įmonės dydžio,
struktūros, vadovybės ir, jeigu taikoma, už valdymą atsakingų asmenų reikalavimų.
Vidaus audito funkcija gali apimti vieną ar daugiau toliau nurodytų veiklos rūšių:
•

vidaus kontrolės stebėsena. Vidaus audito funkcijai gali būti priskirta tam tikra
atsakomybė už kontrolės priemonių peržiūrą, jų veikimo stebėseną ir
rekomendacijų dėl jų tobulinimo teikimą;

•

finansinės ir veiklos informacijos tikrinimas. Vidaus audito funkcijai gali būti
priskirta pareiga peržiūrėti priemones, naudojamas siekiant nustatyti, įvertinti,
grupuoti finansinę ir veiklos informaciją ir rengti jos ataskaitas, taip pat išnagrinėti
atskirus dalykus, įskaitant išsamų ūkinių operacijų, sąskaitų likučių ir procedūrų
patikrinimą;

•

veiklos peržiūra. Vidaus audito funkcijai gali būti priskirta pareiga atlikti įmonės
veiklos, įskaitant nefinansinę įmonės veiklą, ekonomiškumo, veiksmingumo ir
efektyvumo peržiūrą;

•

įstatymų ir teisės aktų laikymosi peržiūra. Vidaus audito funkcijai gali būti priskirta
pareiga atlikti atitikties įstatymams, teisės aktams ir kitiems išorės reikalavimams
peržiūrą, taip pat atitikties vadovybės politikai, nurodymams ir kitiems vidaus
reikalavimams peržiūrą;

•

rizikos valdymas. Vidaus audito funkcija gali padėti organizacijai nustatyti ir
įvertinti reikšmingus rizikos veiksnius ir prisidėti prie rizikos valdymo ir kontrolės
sistemos tobulinimo;

•

valdymas. Atliekant vidaus audito funkciją galima vertinti, kaip valdymo procese
įgyvendinami tikslai, susiję su etika ir vertybėmis, vadovavimu ir atskaitomybe,
atitinkamų organizacijos padalinių informavimu apie riziką ir kontrolę, už valdymą
atsakingų asmenų, išorės ir vidaus auditorių bei vadovybės bendravimo
efektyvumu.

Sprendimas, ar naudotis vidaus auditorių darbu ir kokiu mastu
Ar vidaus auditorių darbas galėtų būti tinkamas audito tikslams pasiekti (žr. 9 dalį)
A4. Išorės auditoriaus sprendimui, ar vidaus auditorių darbas galėtų būti tinkamas audito
tikslams pasiekti, įtakos gali turėti tokie veiksniai:
Objektyvumas
•

vidaus audito funkcijos statusas įmonėje ir jo įtaka vidaus auditorių galimybei būti
objektyviems;
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•

ar atliekant vidaus audito funkciją atsiskaitoma už valdymą atsakingiems asmenims
ar atitinkamus įgaliojimus turinčiam pareigūnui ir ar vidaus auditoriai gali tiesiogiai
kreiptis į už valdymą atsakingus asmenis;

•

ar vidaus auditoriai neturi jokių viena kitai prieštaraujančių pareigų;

•

ar už valdymą atsakingi asmenys vykdo su vidaus audito funkcija susijusių
darbuotojų priėmimo į darbą sprendimų priežiūrą;

•

ar vadovybė arba už valdymą atsakingi asmenys yra nustatę kokių nors vidaus
audito funkcijos apribojimų;

•

ar ir kokiu mastu vadovybė imasi veiksmų atsižvelgdama į atliekant vidaus audito
funkciją pateiktas rekomendacijas ir kokiu būdu šie veiksmai pasireiškia.

Techninė kompetencija
•

ar vidaus auditoriai yra atitinkamų profesinių organizacijų nariai;

•

ar vidaus auditoriai turi tinkamą techninį parengimą ir vidaus audito patirties;

•

ar yra nustatyta vidaus auditorių priėmimo į darbą ir mokymo tvarka.

Tinkamas profesinis atidumas
•

ar atliekant vidaus audito funkciją darbas yra tinkamai planuojamas, prižiūrimas,
peržiūrimas ir dokumentuojamas;

•

ar yra audito vadovai ar kiti panašūs dokumentai, darbo programos ir vidaus audito
dokumentai ir ar jie yra tinkami.

Bendravimas
Išorės auditoriaus ir vidaus auditorių bendravimas efektyviausias, jeigu vidaus auditoriai
gali atvirai bendrauti su išorės auditoriais ir:
•

per visą laikotarpį tinkamu periodiškumu yra rengiami jų susitikimai;

•

išorės auditorius yra tinkamai informuojamas ir turi galimybę naudotis
atitinkamomis vidaus audito ataskaitomis bei gauti informaciją apie visus svarbius
dalykus, į kuriuos vidaus auditoriai atkreipė dėmesį ir kurie gali turėti įtakos išorės
auditoriaus darbui; ir

•

išorės auditorius informuoja vidaus auditorius apie visus svarbius dalykus, kurie
gali turėti įtakos vidaus audito funkcijai.

8

VIDAUS AUDITORIŲ DARBO NAUDOJIMAS

Numatomas vidaus auditorių darbo poveikis išorės auditoriaus procedūrų pobūdžiui, atlikimo
laikui ir apimčiai (žr. 10 dalį)
A5. Jeigu vidaus auditorių darbas gali turėti įtakos nustatant išorės auditoriaus procedūrų
pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, gali būti naudinga iš anksto su vidaus auditoriais susitarti
dėl tokių dalykų:
•

tokio darbo atlikimo laikas;

•

audito apimtis;

•

finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumas (ir, jeigu taikoma, ūkinių
operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos informacijos reikšmingumo
lygis ar lygiai) ir darbinis reikšmingumas;

•

siūlomi vienetų atrankos metodai;

•

atlikto darbo dokumentavimas; ir

•

peržiūros ir ataskaitų procedūros.

Konkretaus vidaus auditorių darbo naudojimas (žr. 11 dalį)
A6. Audito procedūrų, susijusių su konkrečiu vidaus auditorių darbu, pobūdis, atlikimo laikas
ir apimtis priklauso nuo išorės auditoriaus atlikto reikšmingo iškraipymo rizikos
įvertinimo, vidaus audito funkcijos įvertinimo ir konkretaus vidaus auditorių darbo
įvertinimo. Tokios audito procedūros gali būti:
•

vidaus auditorių tikrintų vienetų patikrinimas;

•

kitų panašių vienetų patikrinimas; ir

•

vidaus auditorių atliekamų procedūrų stebėsena.
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