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240-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Auditoriaus atsakomyb÷ d÷l apgaul÷s, atliekant
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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariama auditoriaus atsakomyb÷ d÷l
apgaul÷s atliekant finansinių ataskaitų auditą. Ypač šiame TAS yra aiškinama, kaip turi
būti taikomi 315-asis TAS1 ir 330-asis TAS2 atsižvelgiant į reikšmingo iškraipymo d÷l
apgaul÷s riziką.

Apgaul÷s požymiai
2.

Finansin÷s ataskaitos gali būti iškraipomos d÷l apgaul÷s arba d÷l klaidos. Skiriamasis
apgaul÷s ir klaidos bruožas yra tas, ar veiksmas, d÷l kurio iškraipytos finansin÷s
ataskaitos, yra tyčinis, ar netyčinis.

3.

Nors teisine prasme apgaul÷ yra plati sąvoka, taikant TAS, auditoriui yra svarbi apgaul÷,
d÷l kurios finansin÷se ataskaitose atsiranda reikšmingų iškraipymų. Auditoriui svarbios
dvi tyčinio iškraipymo rūšys – iškraipymai, atsirandantys d÷l apgaulingos finansin÷s
atskaitomyb÷s, ir iškraipymai, atsirandantys d÷l turto pasisavinimo. Nors auditorius gali
įtarti arba retais atvejais nustatyti, kad buvo įvykdyta apgaul÷, jis nedaro teisinių išvadų,
ar apgaul÷ iš tikrųjų buvo įvykdyta (žr. A1–A6 dalis).

Atsakomyb÷ už apgaul÷s prevenciją ir jos nustatymą
4.

Pagrindin÷ atsakomyb÷ už apgaul÷s prevenciją ir jos nustatymą tenka įmon÷s vadovybei
ir už valdymą atsakingiems asmenims. Svarbu, kad vadovyb÷, prižiūrima už valdymą
atsakingų asmenų, daug d÷mesio skirtų apgaul÷s prevencijai, kuri gal÷tų sumažinti
apgaul÷s atsiradimo galimybes, ir atgrasančioms priemon÷ms, kurios gal÷tų įtikinti
asmenis nesiimti apgaul÷s d÷l tikimyb÷s būti susektiems ir nubaustiems. Tuo tikslu būtina
įsipareigoti puosel÷ti sąžiningumo ir etiško elgesio kultūrą, kuri gali būti sustiprinta, kai
taikoma aktyvi už valdymą atsakingų asmenų priežiūra. Į už valdymą atsakingų asmenų
vykdomą priežiūros funkciją įeina įvertinimas, ar egzistuoja galimyb÷ nepaisyti kontrol÷s
priemonių arba daryti kitokį netinkamą poveikį finansin÷s atskaitomyb÷s procesui,
pavyzdžiui, vadovyb÷s m÷ginimas manipuliuoti pajamomis, siekiant padaryti įtaką
analitikų nuomonei d÷l įmon÷s veiklos rezultatų ir pelningumo.

Auditoriaus pareigos
5.

1
2

Atlikdamas auditą pagal TAS, auditorius privalo gauti pakankamą užtikrinimą, kad
finansin÷se ataskaitose kaip visumoje n÷ra reikšmingų iškraipymų nei d÷l apgaul÷s, nei
d÷l klaidos. D÷l auditui būdingų įgimtų apribojimų yra neišvengiama rizika, kad kai kurie

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“.
330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“.
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reikšmingi iškraipymai finansin÷se atskaitose gali būti neaptikti, netgi jeigu auditas buvo
tinkamai suplanuotas ir atliktas pagal TAS3.
6.

Kaip apibūdinta 200-ajame TAS4, galimų įgimtų apribojimų poveikis yra ypač
reikšmingas iškraipymo, atsiradusio d÷l apgaul÷s, atveju. Rizika neaptikti d÷l apgaul÷s
atsiradusių reikšmingų iškraipymų yra didesn÷ už riziką neaptikti d÷l klaidų atsiradusių
reikšmingų iškraipymų. Taip yra tod÷l, kad apgaul÷ gali būti vykdoma pagal sud÷tingas ir
kruopščiai parengtas schemas, skirtas apgaulei nusl÷pti, tokias kaip klastojimas, tyčinis
ūkinių operacijų neregistravimas ar sąmoningai auditoriui pateikiama neteisinga
informacija. Nustatyti tokius m÷ginimus nusl÷pti informaciją gali būti dar sunkiau, jeigu
tai vykdoma sudarius sąmokslą. D÷l sąmokslo auditorius gali patik÷ti, kad audito
įrodymai yra įtikinami, nors iš tikrųjų jie tokie n÷ra. Auditoriaus galimyb÷s pasteb÷ti
apgaulę priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip apgaulę vykdančių asmenų sumanumo,
klastojimo dažnumo ar masto, sąmokslo masto, klastojamų atskirų sumų dydžio ir tai
darančių asmenų užimamų pareigų. Nors auditorius ir gali nustatyti m÷ginimus įvykdyti
apgaulę, tačiau jam yra sunku nustatyti, ar iškraipymai su vertinimu susijusiose srityse,
tokiose kaip apskaitiniai įvertinimai, atsirado d÷l apgaul÷s ar klaidos.

7.

Be to, rizika, kad auditorius neaptiks d÷l vadovyb÷s apgaul÷s atsiradusio reikšmingo
iškraipymo, yra didesn÷ už riziką darbuotojų apgaul÷s atveju, kadangi vadovai dažnai turi
galimybių tiesiogiai arba netiesiogiai klastoti apskaitos įrašus, pateikti apgaulingą
finansinę informaciją ar nepaisyti kontrol÷s priemonių, skirtų užkirsti kelią panašiems
kitų darbuotojų apgaul÷s veiksmams.

8.

Siekdamas pakankamo užtikrinimo, auditorius privalo laikytis profesinio skepticizmo
viso audito metu, vertindamas vadovyb÷s galimybes nepaisyti kontrol÷s priemonių ir
pripažindamas, kad audito procedūros, kurias taikant galima efektyviai nustatyti klaidas,
gali būti neefektyvios apgaulei nustatyti. Šio TAS reikalavimai skirti pad÷ti auditoriui
nustatyti bei įvertinti d÷l apgaul÷s atsiradusius reikšmingus iškraipymus ir parengti tokių
iškraipymų nustatymui būtinas procedūras.

Įsigaliojimo data
9.

Šis TAS galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ar v÷liau prasidedančių laikotarpių finansinių
ataskaitų auditui.

Tikslai
10.

3

4

Auditoriaus tikslai yra šie:
a)

nustatyti ir įvertinti reikšmingo finansinių ataskaitų iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką;

b)

gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų d÷l įvertintos reikšmingo iškraipymo d÷l
apgaul÷s rizikos, rengiant ir įgyvendinant tinkamą atsaką;

200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito
standartus“, A51 dalis.
200-asis TAS, A51 dalis.
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c)

tinkamai reaguoti į apgaulę ar įtariamą apgaulę, aptiktą audito metu.

Apibr÷žtys
11.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibr÷žtomis reikšm÷mis:
a)

apgaul÷ – vieno ar kelių vadovybei priklausančių asmenų, už valdymą atsakingų
asmenų, darbuotojų ar trečiųjų šalių tyčinis veiksmas, kuriuo apgaule siekiama įgyti
neteis÷tą ar nepelnytą pranašumą;

b)

apgaul÷s rizikos veiksniai – įvykiai ar sąlygos, kurie rodo paskatas ar spaudimą
apgauti ar sudaro galimybes apgauti.

Reikalavimai
Profesinis skepticizmas
12.

Pagal 200-ąjį TAS profesinio skepticizmo auditorius turi laikytis viso audito metu,
pripažindamas galimybę, kad finansin÷s ataskaitos gal÷jo būti reikšmingai iškraipytos d÷l
apgaul÷s, nepaisant ankstesn÷s auditoriaus darbo su įmone patirties ir žinių apie
vadovyb÷s bei už valdymą atsakingų asmenų dorumą ir sąžiningumą (žr. A7–A8 dalis).

13.

Įrašus ir dokumentus auditorius paprastai priima kaip autentiškus, nebent jis turi pagrindo
manyti priešingai. Jeigu audito metu nustatytos aplinkyb÷s verčia auditorių manyti, kad
dokumentas gali būti netikras arba kad dokumente nurodytos sąlygos buvo pakeistos ir tai
nebuvo atskleista auditoriui, jis turi tirti išsamiau (žr. A9 dalį).

14.

Jeigu vadovyb÷s ar už valdymą atsakingų asmenų atsakymai į auditoriaus paklausimus
yra prieštaringi, auditorius turi tirti neatitikimus.

Užduoties grup÷s narių pasitarimai
15.

Pagal 315-ąjį TAS užduoties grup÷s nariai privalo rengti pasitarimus, o užduoties
partneris privalo nuspręsti, kokia informacija tur÷tų būti perduota pasitarime
nedalyvavusiems užduoties grup÷s nariams5. Tokių pasitarimų metu turi būti ypač atidžiai
vertinama, kaip ir kada įmon÷s finansin÷s ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos d÷l
apgaul÷s, taip pat nagrin÷jama, kaip apgaul÷ gali įvykti. Pasitarimo metu turi būti
atmetami užduoties grup÷s narių įsitikinimai, kad vadovyb÷ ir už valdymą atsakingi
asmenys yra dori ir sąžiningi (žr. A10–A11 dalis).

Rizikos vertinimo procedūros ir susiję veiksmai
16.

5
6

Atlikdamas rizikos vertinimo procedūras ir kitokius veiksmus, kad perprastų įmonę ir jos
aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę, kaip reikalaujama pagal 315-ąjį TAS6,
auditorius turi atlikti 17–24 dalyse apibr÷žtas procedūras, kad gautų informaciją, kuria
pasinaudos nustatydamas reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.

315-asis TAS, 10 dalis.
315-asis TAS, 5–24 dalys.
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Vadovyb÷ ir kiti įmon÷s darbuotojai
17.

Auditorius turi teikti paklausimus įmon÷s vadovybei apie:
a)

vadovyb÷s atliekamą rizikos, kad finansin÷s ataskaitos gali būti reikšmingai
iškraipomos d÷l apgaul÷s, vertinimą, įskaitant tokio vertinimo pobūdį, apimtį ir
dažnumą (žr. A12–A13 dalis);

b)

vadovyb÷s veiksmus apgaul÷s rizikai įmon÷je nustatyti ir į ją reaguoti, įskaitant
specifinę apgaul÷s riziką, kurią vadovyb÷ yra nustačiusi arba apie kurią jai buvo
pranešta, arba sąskaitų likučius, ūkinių operacijų grupes arba atskleidžiamą
informaciją, kurių atžvilgiu apgaul÷s rizika labiausiai tik÷tina (žr. A14 dalį);

c)

vadovyb÷s teikiamą informaciją, jei tokia yra, už valdymą atsakingiems asmenims
apie savo veiksmus apgaul÷s rizikai įmon÷je nustatyti ir į ją reaguoti;

d)

vadovyb÷s teikiamą informaciją, jei tokia yra, darbuotojams apie vadovyb÷s
požiūrį į verslo praktiką ir etišką elgesį.

18.

Auditorius turi atitinkamai pateikti paklausimus vadovybei ir kitiems įmon÷s
darbuotojams, siekdamas nustatyti, ar jie žino apie įmonei įtaką darančią faktinę,
numanomą arba įtariamą apgaulę (žr. A15–A17 dalis).

19.

Įmon÷se, kuriose yra vidaus audito funkcija, auditorius turi pateikti paklausimus apie
vidaus auditą, siekdamas nustatyti, ar yra žinoma apie įmonei įtaką darančią faktinę,
numanomą ar įtariamą apgaulę, ir išsiaiškinti požiūrį į apgaul÷s riziką (žr. A18 dalį).

Už valdymą atsakingi asmenys
20.

Išskyrus atvejus, kai visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu
įmonei7, auditorius turi išsiaiškinti, kaip už valdymą atsakingi asmenys prižiūri
vadovyb÷s veiksmus apgaul÷s rizikai nustatyti ir į ją reaguoti ir kokią vidaus kontrolę
vadovai taiko šiai rizikai mažinti (žr. A19–A21 dalis).

21.

Auditorius turi teikti paklausimus už valdymą atsakingiems asmenims siekdamas
nustatyti, ar jie žino apie faktinę, numanomą arba įtariamą apgaulę, kuri daro įtaką
įmon÷s veiklai, nebent visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu
įmonei. Tokie paklausimai teikiami iš dalies siekiant patvirtinti vadovyb÷s atsakymus į
paklausimus.

Nustatytos neįprastos ar netik÷tos sąsajos
22.

7

Auditorius turi įvertinti, ar kokios nors neįprastos ar netik÷tos sąsajos, nustatytos
atliekant analitines procedūras, įskaitant procedūras, susijusias su pajamų sąskaitomis,
gali rodyti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.

260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“, 13 dalis.
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Kita informacija
23.

Auditorius turi įvertinti, ar kokia nors kita auditoriaus gauta informacija rodo reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką (žr. A22 dalį).

Apgaul÷s rizikos veiksnių vertinimas
24.

Auditorius turi įvertinti, ar atliekant kitas rizikos vertinimo procedūras ar vykdant kitokią
veiklą gauta informacija rodo, kad yra vienas ar daugiau apgaul÷s rizikos veiksnių. Nors
apgaul÷s rizikos veiksniai nebūtinai rodo, kad apgaul÷ yra vykdoma, jie dažnai randami
aplinkoje, kurioje apgaul÷ buvo įvykusi, tod÷l jie gali būti reikšmingo iškraipymo d÷l
apgaul÷s požymiais (žr. A23–A27 dalis).

Reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikos nustatymas ir vertinimas
25.

Pagal 315-ąjį TAS auditorius turi nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką
finansinių ataskaitų lygmeniu ir tvirtinimo d÷l ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ir
atskleidžiamos informacijos lygmeniu8.

26.

Nustatydamas ir vertindamas reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką, auditorius,
remdamasis prielaida, kad pripažįstant pajamas egzistuoja apgaul÷s rizika, turi įvertinti,
kurios pajamų rūšys, pajamų sandoriai ar tvirtinimai sukelia tokią riziką. 47 dalyje
nurodyta, kokie dokumentai reikalingi tais atvejais, kai auditorius padaro išvadą, kad,
atsižvelgus į užduoties aplinkybes, prielaida netaikytina, tod÷l jis nenustat÷, kad
pripažįstant pajamas egzistuoja reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizika (žr. A28–A30
dalis).

27.

Įvertintą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką auditorius turi laikyti reikšminga
rizika ir atitinkamai, jeigu dar to n÷ra padaręs, auditorius turi siekti perprasti įmon÷s
taikomas susijusias kontrol÷s priemones, įskaitant atitinkamos rizikos atžvilgiu
atliekamus kontrol÷s veiksmus (žr. A31–A32 dalis).

Atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką
Bendrasis atsakas
28.

Remdamasis 330-uoju TAS, auditorius turi nustatyti bendrąjį atsaką į įvertintą reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s finansinių ataskaitų lygmeniu riziką9 (žr. A33 dalį).

29.

Nustatydamas bendrąjį atsaką į įvertintą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s finansinių
ataskaitų lygmeniu riziką, auditorius turi:
a)

8
9

paskirti užduočiai atlikti reikalingus darbuotojus ir prižiūr÷ti jų darbą,
atsižvelgdamas į asmenų, kuriems skiriamos svarbios užduoties pareigos, žinias,

315-asis TAS, 25 dalis.
330-asis TAS, 5 dalis.
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įgūdžius bei geb÷jimus ir į auditoriaus įvertintą reikšmingo iškraipymo d÷l
apgaul÷s riziką (žr. A34–A35 dalis);
b)

įvertinti, ar įmon÷s pasirinkti ir taikomi apskaitos metodai, ypač susiję su
subjektyviais vertinimais ir sud÷tingais sandoriais, gali rodyti apgaulingą
finansinę atskaitomybę d÷l vadovyb÷s m÷ginimų manipuliuoti pajamomis;

c)

įtraukti nenusp÷jamumo elementą, parenkant audito procedūrų pobūdį, atlikimo
laiką ir apimtį (žr. A36 dalį).

Audito procedūros atsižvelgiant į įvertintą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką
tvirtinimo lygmeniu
30.

Pagal 330-ąjį TAS auditorius turi suplanuoti ir atlikti tolesnes audito procedūras, kurių
pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis atitiktų įvertintą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s
riziką tvirtinimų lygmeniu10 (žr. A37–A40 dalis).

Audito procedūros, taikomos, kai vadovyb÷ nepaiso kontrol÷s priemonių
31.

Vadovyb÷ turi išskirtines galimybes vykdyti apgaulę, kadangi ji gali manipuliuoti
apskaitos įrašais ir rengti apgaulingas finansines ataskaitas, nepaisydama kontrol÷s
priemonių, kurios kitais atvejais yra efektyvios. Nors įvairiose įmon÷se rizikos, kad
vadovyb÷ gali nepaisyti kontrol÷s priemonių, lygis gali būti labai nevienodas, vis d÷lto
tokia rizika yra visose įmon÷se. Kadangi neįmanoma numatyti, kokiu būdu tokių
kontrol÷s priemonių galima nepaisyti, tai yra reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s ir tod÷l
reikšminga rizika.

32.

Nepriklausomai nuo rizikos, kad vadovyb÷ gali nepaisyti kontrol÷s priemonių,
įvertinimo, auditorius turi suplanuoti ir atlikti audito procedūras, kuriomis siekiama:
a)

b)

10

patikrinti apskaitos įrašų didžiojoje knygoje ir kitų koregavimų, atliktų rengiant
finansines ataskaitas, tinkamumą. Planuodamas ir atlikdamas tokiam patikrinimui
reikalingas procedūras, auditorius turi:
i)

pasiteirauti asmenų, dalyvaujančių rengiant finansines ataskaitas, apie
netinkamus ar neįprastus veiksmus, susijusius su apskaitos įrašų tvarkymu ir
kitais koregavimais;

ii)

išrinkti apskaitos įrašus ir kitus koregavimus, atliktus ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje;

iii)

įvertinti būtinybę patikrinti viso laikotarpio apskaitos įrašus ir kitus
koregavimus (žr. A41–A44 dalis);

peržiūr÷ti apskaitinius įvertinimus ieškodamas nukrypimų ir įvertinti, ar aplinkyb÷s,
d÷l kurių atsirado tokie nukrypimai, jeigu tokių buvo, rodo reikšmingo iškraipymo
d÷l apgaul÷s riziką. Atlikdamas tokią peržiūrą, auditorius turi:

330-asis TAS, 6 dalis.
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c)

33.

i)

įvertinti, ar vadovyb÷s sprendimai, priimti nustatant į finansines ataskaitas
įtrauktus apskaitinius įvertinimus, nors atskirai jie gali atrodyti pagrįsti, gali
rodyti vadovyb÷s tendencingumą, kuris leistų daryti išvadą apie reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką. Jeigu taip, auditorius turi iš naujo įvertinti
apskaitinius įvertinimus kaip visumą;

ii)

retrospektyviai peržiūr÷ti vadovyb÷s sprendimus ir prielaidas, susijusius su
svarbiais apskaitiniais įvertinimais, pateiktais ankstesniųjų metų finansin÷se
ataskaitose (žr. A45–A47 dalis);

vertindamas reikšmingus sandorius, kurie neatitinka įprastin÷s įmon÷s veiklos
pobūdžio arba kurie šiaip atrodo neįprasti atsižvelgus į auditoriaus supratimą apie
įmonę ir jos aplinką ir kitą audito metu gautą informaciją, auditorius turi
apsvarstyti, ar tokių sandorių verslo logika (ar jos nebuvimas) leidžia manyti, kad
sandoriai buvo atliekami siekiant apgaulingos finansin÷s atskaitomyb÷s ar nusl÷pti
turto pasisavinimą (žr. A48 dalį).

Auditorius turi nuspręsti, ar tam, kad sureaguotų į nustatytą riziką, kad vadovyb÷ gali
nepaisyti kontrol÷s priemonių, be anksčiau nurodytų, būtina atlikti papildomas audito
procedūras (tais atvejais, kai iškyla konkreti papildoma rizika, kad vadovyb÷ gali
nepaisyti kontrol÷s priemonių, tačiau jos neapima pagal 32 dalies reikalavimus nustatytos
procedūros).

Audito įrodymų vertinimas (žr. A49 dalį)
34.

Auditorius turi įvertinti, ar analitin÷s procedūros, atliekamos prieš audito pabaigą
rengiant bendrą išvadą apie tai, ar finansin÷s ataskaitos atitinka auditoriaus supratimą
apie įmonę, leidžia daryti prielaidą, kad tam tikra reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s
rizika buvo nenustatyta (žr. A50 dalį).

35.

Jei auditorius nustato iškraipymą, jis turi įvertinti, ar toks iškraipymas rodo, kad yra
vykdoma apgaul÷. Jeigu toks požymis yra, auditorius turi įvertinti tokio iškraipymo įtaką
kitiems audito aspektams, ypač vadovyb÷s pareiškimų patikimumui, pripažindamas, kad
mažai tik÷tina, jog toks apgaul÷s atvejis yra pavienis reiškinys (žr. A51 dalį).

36.

Jeigu auditorius nustato iškraipymą, nesvarbu, reikšmingą ar ne, ir turi pagrindo manyti,
kad toks iškraipymas atsirado ar gal÷jo atsirasti d÷l apgaul÷s ir kad su tuo susijusi
vadovyb÷ (ypač vyresnioji vadovyb÷), jis turi iš naujo peržiūr÷ti reikšmingo iškraipymo
d÷l apgaul÷s rizikos įvertinimą ir jo poveikį audito procedūrų pobūdžiui, atlikimo laikui ir
apimčiai, kad gal÷tų reaguoti į įvertintą riziką. Auditorius taip pat turi apsvarstyti, ar,
atsižvelgiant į aplinkybes ar sąlygas, galima daryti prielaidą, kad buvo sudarytas
sąmokslas, kuriame dalyvauja vadovyb÷, darbuotojai ar trečiosios šalys, iš naujo
apsvarstydamas anksčiau gautų įrodymų patikimumą (žr. A52 dalį).

37.

Jei auditorius patvirtina arba negali padaryti išvados, kad finansin÷s ataskaitos yra
reikšmingai iškraipytos d÷l apgaul÷s, jis turi įvertinti tokios pad÷ties reikšmę auditui (žr.
A53 dalį).
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Auditoriaus negal÷jimas tęsti audito užduotį
38.

Jei d÷l apgaul÷s ar įtariamos apgaul÷s atsiradusio iškraipymo auditorius susiduria su
ypatingomis aplinkyb÷mis, kurios kelia abejonių d÷l auditoriaus galimybių toliau tęsti
auditą, auditorius turi:
a)

apsvarstyti tokiomis aplinkyb÷mis tinkamas jo teisines ir profesines pareigas, kaip
pavyzdžiui, ar apie tai jis turi pranešti auditą užsakiusiam asmeniui ar asmenims
arba kai kuriais atvejais priežiūros institucijoms;

b)

apsvarstyti, ar neder÷tų atsisakyti užduoties, jei toks atsisakymas yra galimas pagal
taikomus įstatymus ir teis÷s aktus;

c)

jei auditorius atsisako užduoties:
i)

aptarti savo sprendimą atsisakyti užduoties bei atsisakymo priežastis su
atitinkamo lygio vadovybe ir už valdymą atsakingais asmenimis;

ii)

nustatyti, ar yra profesiniai ar teisiniai reikalavimai pranešti auditą
užsakiusiam asmeniui ar asmenims, o kai kuriais atvejais ir priežiūros
institucijoms apie auditoriaus atsisakymą vykdyti užduotį ir nurodyti
atsisakymo priežastis (žr. A54–A57 dalis).

Rašytiniai pareiškimai
39.

Auditorius turi gauti vadovyb÷s ir, jei būtina, už valdymą atsakingų asmenų rašytinius
pareiškimus, kad:
a)

jie pripažįsta savo atsakomybę už vidaus kontrol÷s, skirtos apgaulei aptikti bei jos
prevencijai, sukūrimą, diegimą ir priežiūrą;

b)

jie auditoriui atskleid÷ rizikos, kad finansin÷s ataskaitos gali būti reikšmingai
iškraipytos d÷l apgaul÷s, vadovyb÷s vertinimo išvadas;

c)

jie auditoriui atskleid÷ jiems žinomus ar įtariamus apgaul÷s atvejus, kurie gal÷jo
tur÷ti įtakos įmonei ir su kuriais yra susiję:

d)

i)

vadovyb÷;

ii)

darbuotojai, kuriems tenka svarbus vaidmuo vykdant vidaus kontrolę;

iii)

kiti asmenys, kai apgaul÷ gal÷tų daryti reikšmingą poveikį finansin÷ms
ataskaitoms;

jie auditoriui atskleid÷ visus jiems žinomus tariamos ar įtariamos apgaul÷s atvejus,
kurie daro įtaką finansin÷ms ataskaitoms ir apie kuriuos juos informavo
darbuotojai, buvę darbuotojai, analitikai, priežiūros institucijos ar kiti (žr. A58–
A59 dalis).

Vadovyb÷s ir už valdymą atsakingų asmenų informavimas
40.

Jeigu auditorius nustat÷ apgaulę ar gavo informacijos, rodančios, kad apgaul÷ gali būti
vykdoma, jis tokią informaciją turi laiku perduoti tinkamo lygio vadovybei, kad asmenys,
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atsakingi už apgaul÷s prevenciją ir jos nustatymą, būtų informuoti apie su jų pareigomis
susijusius dalykus (žr. A60 dalį).
41.

Išskyrus atvejus, kai visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei,
auditorius, nustatęs ar įtaręs apgaul÷s atvejus, su kuriais yra susiję:
a)

vadovyb÷;

b)

darbuotojai, kuriems tenka svarbus vaidmuo vykdant vidaus kontrolę;

c)

kiti asmenys, kai d÷l apgaul÷s reikšmingai iškraipoma finansinių ataskaitų
informacija,

turi laiku apie tai informuoti už valdymą atsakingus asmenis. Jei auditorius įtaria, kad su
apgaule yra susijusi vadovyb÷, apie savo įtarimus jis turi informuoti už valdymą
atsakingus asmenis ir su jais aptarti audito procedūrų, būtinų norint baigti auditą, pobūdį,
atlikimo laiką ir apimtį (žr. A61–A63 dalis).
42.

Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie visus kitus su apgaule
susijusius dalykus, kurie, auditoriaus nuomone, yra susiję su jų atsakomybe (žr. A64
dalį).

Priežiūros ir teis÷saugos institucijų informavimas
43.

Jeigu auditorius nustat÷ ar įtaria apgaulę, jis turi nuspręsti, ar yra pareiga pranešti apie
nustatymą arba įtarimą išor÷s šaliai. Nors auditoriaus profesin÷ pareiga išlaikyti kliento
informacijos konfidencialumą gali jam kliudyti pateikti tokį pranešimą, įstatymo
nustatytos auditoriaus pareigos tam tikrais atvejais gali būti viršesn÷s už pareigą užtikrinti
konfidencialumą (žr. A65–A67 dalis).

Dokumentavimas
44.

45.

11
12
13

Audito dokumentuose11, kuriuose išd÷stomas auditoriaus supratimas apie įmonę bei jos
aplinką ir reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s vertinimas, kaip reikalaujama pagal 315ąjį TAS12, auditorius turi nurodyti:
a)

užduoties grup÷s pasitarimų metu priimtus svarbius sprendimus d÷l įmon÷s
finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s tikimyb÷s;

b)

nustatytą ir įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką finansinių ataskaitų lygmeniu ir
tvirtinimo lygmeniu.

Audito dokumentuose, kuriuose apibūdinamas auditoriaus atsakas į įvertintą reikšmingo
iškraipymo riziką, kaip reikalaujama pagal 330-ąjį TAS13, auditorius turi nurodyti:

230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 8–11 ir A6 dalys.
315-asis TAS, 32 dalis.
330-asis TAS, 28 dalis.
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a)

bendrąjį atsaką į įvertintą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s finansinių ataskaitų
lygmeniu riziką, taip pat audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, šių
procedūrų sąsajas su įvertinta reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s tvirtinimo
lygmeniu rizika;

b)

audito procedūrų, įskaitant tas, kurios skirtos reaguoti į riziką, kad vadovyb÷
nepaisys kontrol÷s priemonių, rezultatus.

46.

Auditorius turi į audito dokumentus įtraukti pranešimus apie apgaulę, kuriuos jis teik÷
vadovybei, už valdymą atsakingiems asmenims, priežiūros institucijoms ir kitiems.

47.

Jei auditorius nusprend÷, kad, vykdant konkrečią audito užduotį, prielaida, jog yra
reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizika, susijusi su pajamų pripažinimu, netinkama,
auditorius audito dokumentuose turi nurodyti, d÷l kokių priežasčių jis tokią išvadą
padar÷.
***
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Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Apgaul÷s požymiai (žr. 3 dalį)
A1.

Apgaul÷, ar tai būtų apgaulinga finansin÷ atskaitomyb÷, ar turto pasisavinimas,
vykdoma esant tam tikroms paskatoms ar spaudimui ją įvykdyti, pasteb÷jus galimybių
apgaulę įvykdyti ir turint tam tikrą veiksmų pateisinimą. Pavyzdžiui:
•

paskata ar spaudimas parengti apgaulingas finansines ataskaitas gali egzistuoti d÷l
to, kad vadovyb÷ patiria spaudimą pačioje įmon÷je ar už jos ribų pasiekti planuotą
(ir galbūt nerealų) pelną ar finansinius rezultatus, ypač tais atvejais, jeigu,
neįgyvendinus finansinių tikslų, padariniai būtų labai nepalankūs vadovybei.
Panašiai asmenys gali tur÷ti motyvą pasisavinti turtą, pavyzdžiui, kai gyvena ne
pagal pajamas;

•

galimyb÷ įvykdyti apgaulę atsiranda, kai asmuo pradeda galvoti, kad vidaus
kontrol÷s galima nepaisyti, pavyzdžiui, kai asmuo užima atsakingas pareigas arba
žino specifinius vidaus kontrol÷s trūkumus;

•

asmenys gali tur÷ti galimybių pateisinti įvykdytus apgaul÷s veiksmus; kai kurių
asmenų požiūris, charakteris arba etin÷s vertyb÷s netrukdo jiems sąmoningai ir tyčia
elgtis nesąžiningai. Tačiau net sąžiningi žmon÷s, patekę į aplinką, kai jie patiria
pakankamą spaudimą, gali įvykdyti apgaulę.

A2.

Apgaulinga finansin÷ atskaitomyb÷ susijusi su tyčiniais iškraipymais, tokiais kaip
praleistos sumos arba neatskleista informacija finansin÷se ataskaitose, siekiant apgauti
finansinių ataskaitų vartotojus. Finansin÷s ataskaitos gali būti sudarytos apgaul÷s būdu
d÷l vadovyb÷s m÷ginimo manipuliuoti pajamomis, siekiant suklaidinti finansinių
ataskaitų vartotojus, darant įtaką jų supratimui apie įmon÷s veiklos rezultatus ir
pelningumą. Manipuliavimas pajamomis gali prasid÷ti nuo nereikšmingų veiksmų ar
vadovyb÷s atlikto netinkamo prielaidų koregavimo ir sprendimų pakeitimo. D÷l
spaudimo ar paskatų šių veiksmų mastas gali taip padid÷ti, kad tai sąlygos apgaulingą
finansinę atskaitomybę. Taip gali atsitikti, kai, siekdama pateisinti rinkos lūkesčius arba
d÷l noro padidinti nuo rezultatų priklausantį atlygį, vadovyb÷ sąmoningai priima tokius
sprendimus, d÷l kurių finansin÷ atskaitomyb÷ yra apgaulinga, reikšmingai iškraipant
finansines ataskaitas. Kai kuriose įmon÷se vadovyb÷ gali tur÷ti motyvų reikšmingai
sumažinti pajamas, kad sumažintų mokesčius, arba jas padidinti, kad užsitikrintų
finansavimą iš banko.

A3.

Apgaulinga finansin÷ atskaitomyb÷ gali būti tokia:
•

manipuliavimas, falsifikavimas (įskaitant klastojimą) arba apskaitos įrašų ar
pagrindžiančių dokumentų, kuriais remiantis sudaromos finansin÷s ataskaitos,
keitimas;

•

neteisingas įvykių, sandorių ar kitos svarbios informacijos pateikimas ar tyčinis jų
praleidimas finansin÷se ataskaitose;

•

tyčinis apskaitos principų, susijusių su sumomis, grupavimu, pateikimo būdu ar
atskleidimu, nesilaikymas.
15

AUDITORIAUS ATSAKOMYBö DöL APGAULöS,
ATLIEKANT FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ

A4.

A5.

Apgaulinga finansin÷ atskaitomyb÷ dažnai siejasi su tuo, kad vadovyb÷ nepaiso
kontrol÷s priemonių, kurios kitu atveju yra efektyvios. Vadovyb÷ gali vykdyti apgaulę
nepaisydama kontrol÷s priemonių įvairiais būdais:
•

darydama fiktyvius apskaitos įrašus, ypač art÷jant ataskaitinio laikotarpio pabaigai,
kad suklastotų veiklos rezultatus arba pasiektų kitų tikslų;

•

netinkamai pritaikydama prielaidas ir keisdama sprendimus, naudojamus sąskaitų
likučiams įvertinti;

•

praleisdama ataskaitinio laikotarpio ūkinius įvykius ir sandorius ar paankstindama
arba atid÷dama jų pripažinimą finansin÷se ataskaitose;

•

nusl÷pdama arba neatskleisdama faktų, kurie gal÷tų daryti įtaką finansin÷se
ataskaitose įrašytoms sumoms;

•

sudarydama sud÷tingus sandorius taip, kad klaidingai parodytų įmon÷s finansinę
būklę arba finansinius rezultatus;

•

keisdama įrašus ir sąlygas, susijusius su dideliais ir neįprastais sandoriais.

Turto pasisavinimas apima įmon÷s turto vagystę, kurią dažniausiai įvykdo darbuotojai,
pasisavindami palyginti mažas ir nereikšmingas sumas. Tačiau su tuo gali būti susiję ir
vadovai, dažniausiai galintys lengviau užmaskuoti ar nusl÷pti turto pasisavinimą tokiais
būdais, kuriuos sunku atskleisti. Turtas gali būti pasisavinamas daugybe būdų, įskaitant
tokius, kaip:
•

įplaukų grobstymas (pavyzdžiui, pasisavinant gautinų sumų dalį arba atgautas
nurašytas sumas nukreipiant į asmenines banko sąskaitas);

•

materialiojo turto ar intelektin÷s nuosavyb÷s vagyst÷ (pavyzdžiui, pavagiant
atsargas asmeniniam naudojimui arba pardavimui; gamybos atliekas siekiant jas
parduoti; sąmokslas su konkurentu už atlyginimą atskleidžiant technologinę
informaciją);

•

veiksmai, kuriais įmon÷ priverčiama mok÷ti už negautas prekes ir paslaugas
(pavyzdžiui, mok÷jimas fiktyviems tiek÷jams, atsid÷kojimo mokestis, kurį tiek÷jai
moka už pirkimą atsakingiems įmon÷s agentams, atsilygindami už pakeltas kainas,
išmokos fiktyviems darbuotojams);

•

įmon÷s turto naudojimas asmeniniais tikslais (pavyzdžiui, įmon÷s turto įkeitimas
gaunant paskolą savo ar susijusios šalies vardu).

Pasisavinant turtą, dažnai daromi neteisingi arba klaidinantys įrašai ar dokumentai,
siekiant nusl÷pti turto trūkumą arba tai, kad turtas buvo įkeistas neturint tinkamo
leidimo.
Viešojo sektoriaus įmon÷ms taikomos nuostatos
A6.

Viešojo sektoriaus auditoriaus atsakomybę, susijusią su apgaule, apibr÷žia įstatymai,
teis÷s aktai ar kiti reikalavimai, taikomi viešojo sektoriaus įmon÷ms, arba auditoriui
suteiktas įgaliojimas. Tod÷l viešojo sektoriaus auditoriaus pareigos neapsiriboja
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reikšmingo finansinių ataskaitų iškraipymo rizikos vertinimu, bet apima ir platesnę
atsakomybę įvertinti apgaul÷s riziką.
Profesinis skepticizmas (žr. 12–14 dalis)
A7.

Laikydamasis profesinio skepticizmo auditorius nuolat kelia klausimą, ar surinkta
informacija ir audito įrodymai gali rodyti, kad finansin÷s ataskaitos gal÷jo būti
reikšmingai iškraipytos d÷l apgaul÷s. Tuo tikslu auditorius vertina informacijos,
naudojamos kaip audito įrodymai, patikimumą ir, kai tinka, jos rengimo bei tvarkymo
metu taikytas kontrol÷s priemones. D÷l apgaul÷s požymių auditoriaus profesinis
skepticizmas yra ypač svarbus vertinant reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.

A8.

Nors negalima tik÷tis, kad auditorius visiškai nepaisytų ankstesnių žinių apie įmon÷s
vadovyb÷s ir už valdymą atsakingų asmenų dorumą ir sąžiningumą, jo profesinis
skepticizmas yra labai svarbus vertinant reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką,
kadangi aplinkyb÷s gal÷jo pasikeisti.

A9.

Atliekant auditą pagal TAS, retai kada siekiama nustatyti dokumentų autentiškumą, be
to, auditorius n÷ra išmokytas tai daryti ir negalima tik÷tis, kad jis bus dokumentų
autentiškumo ekspertas14. Tačiau jeigu auditorius nustato aplinkybes, kurios verčia jį
manyti, kad dokumentas n÷ra autentiškas arba kad dokumente nurodytos sąlygos buvo
pakeistos, tačiau jam tai nebuvo atskleista, tirti išsamiau auditorius gali taikyti
papildomas procedūras, tokias kaip:
•

gauti patvirtinimą tiesiogiai iš trečiosios šalies;

•

pasitelkti ekspertą dokumentų autentiškumui nustatyti.

Užduoties grup÷s narių pasitarimai (žr. 15 dalį)
A10. Įmon÷s finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s tikimyb÷s aptarimas su
užduoties grupe:

14

•

suteikia galimybę labiau patyrusiems užduoties grup÷s nariams pasidalyti savo
įžvalgomis, kaip ir kur finansin÷se ataskaitose gal÷tų atsirasti reikšmingas
iškraipymas d÷l apgaul÷s;

•

suteikia galimybę auditoriui apsvarstyti tinkamą atsaką į tokią tikimybę ir nustatyti,
kurie užduoties grup÷s nariai atliks tam tikras audito procedūras;

•

leidžia auditoriui nustatyti, kaip užduoties grup÷s nariai informuos vieni kitus apie
audito procedūrų rezultatus ir kaip reaguoti į auditoriaus nustatytus įtarimus d÷l
apgaul÷s.

200-asis TAS, A47 dalis.
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A11.

Aptarimo metu gali būti svarstomi tokie klausimai:
•

užduoties grup÷s nariai dalijasi mintimis, kaip ir kur, jų nuomone, įmon÷s
finansin÷se ataskaitose gal÷tų atsirasti reikšmingas iškraipymas d÷l apgaul÷s, kaip
vadovyb÷ gal÷tų m÷ginti vykdyti apgaulingą finansinę atskaitomybę ir tai pasl÷pti,
kaip gal÷tų būti pasisavintas įmon÷s turtas;

•

apsvarstomos aplinkyb÷s, kurios gal÷tų rodyti manipuliavimą pajamomis ir veiklą,
kurios imasi vadovai, siekdami manipuliuoti pajamomis, kas nulemtų apgaulingą
finansinę atskaitomybę;

•

apsvarstomi žinomi įmonei įtaką darantys išor÷s ir vidaus veiksniai, kurie gali
paskatinti arba priversti vadovybę ar kitus darbuotojus vykdyti apgaulę, sudaryti
galimybę vykdyti apgaulę ir atskleisti kultūrą ar aplinką, kai vadovyb÷ ar kiti
darbuotojai turi galimybę apgaulę pateisinti;

•

vertinama, kaip vadovyb÷ prižiūri darbuotojus, turinčius prieigą prie pinigų ar kito
turto, kurį būtų galima lengvai pasisavinti;

•

aptariami užduoties grup÷s narių pasteb÷ti neįprasti arba nepaaiškinami vadovyb÷s
arba darbuotojų elgesio ar gyvenimo būdo pasikeitimai;

•

pabr÷žiama, kaip svarbu audito metu išlaikyti tinkamą budrumą d÷l galimo
reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s;

•

vertinamos aplinkyb÷s, kurios, jei iškiltų, gal÷tų rodyti apgaulę;

•

apsvarstoma, kaip, nustatant atliktinų audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir
apimtį, galima būtų įtraukti nenusp÷jamumo elementą;

•

svarstoma, kokios audito procedūros gal÷tų būti pasirinktos reaguojant į įmon÷s
finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s tikimybę ir kurios iš jų
būtų efektyvesn÷s už kitas;

•

aptariami visi auditoriaus įtarimai d÷l apgaul÷s;

•

įvertinama rizika, kad vadovyb÷ gali nepaisyti kontrol÷s priemonių.

Rizikos vertinimo procedūros ir susiję veiksmai
Paklausimai įmon÷s vadovybei
Vadovyb÷s atliekamas reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikos vertinimas (žr. 17 dalies a
punktą)
A12. Vadovyb÷ prisiima atsakomybę už įmon÷s vidaus kontrolę ir už įmon÷s finansinių
ataskaitų parengimą. Atitinkamai auditoriui yra visiškai priimtina teikti įmon÷s
vadovybei paklausimus apie tai, kaip pati vadovyb÷ vertina apgaul÷s riziką ir kokias
taiko kontrol÷s priemones tokiai rizikai nustatyti ir jai pašalinti. Vadovyb÷s atliekamo
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tokios rizikos ir kontrol÷s priemonių vertinimo pobūdis, apimtis ir dažnumas skiriasi
priklausomai nuo įmon÷s. Kai kuriose įmon÷se vadovyb÷ gali atlikti išsamius
vertinimus kartą per metus arba nuolat vykdydama steb÷seną. Kitose įmon÷se vadovyb÷
gali imtis tokio vertinimo mažiau struktūriškai ir ne taip dažnai. Kad tinkamai suprastų
įmon÷je taikomas kontrol÷s priemones, auditorius privalo gerai susipažinti su
vadovyb÷s atliekamo vertinimo pobūdžiu, jo apimtimi ir dažnumu. Pavyzdžiui, jeigu
vadovyb÷ apgaul÷s rizikos nevertina, tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad vidaus
kontrolei vadovyb÷ neskiria pakankamo d÷mesio.
Mažesn÷ms įmon÷ms taikomos nuostatos
A13. Kai kuriose įmon÷se, ypač mažesn÷se, atlikdama vertinimą vadovyb÷ daugiausia
d÷mesio gali skirti rizikai d÷l darbuotojų vykdomos apgaul÷s ar rizikai, kad darbuotojai
gali pasisavinti turtą.
Vadovyb÷s veiksmai apgaul÷s rizikai įmon÷je nustatyti ir į ją reaguoti (žr. 17 dalies b punktą)
A14. Jeigu įmon÷s padaliniai veikia keliose vietose, vadovyb÷ gali taikyti veiklos vietų ar
verslo segmentų įvairaus lygio steb÷seną. Be to, vadovyb÷ gali būti nustačiusi
konkrečias veiklos vietas ar verslo segmentus, kuriuose apgaul÷s rizika gali būti labiau
tik÷tina.
Paklausimai įmon÷s vadovybei ir kitiems darbuotojams (žr. 18 dalį)
A15.

Vadovybei teikiami paklausimai gali suteikti auditoriui naudingos informacijos apie
reikšmingo finansinių ataskaitų iškraipymo d÷l darbuotojų vykdomos apgaul÷s riziką.
Tačiau mažai tik÷tina, kad, teikdamas tokius paklausimus, auditorius gal÷tų gauti
naudingos informacijos apie finansinių ataskaitų iškraipymo d÷l vadovyb÷s vykdomos
apgaul÷s riziką. Tokie paklausimai, teikiami įmon÷s darbuotojams, gali suteikti
galimybę auditoriui gauti informaciją, kuri kitu atveju jo nepasiektų.

A16.

Kiti įmon÷s darbuotojai, kurių auditorius gali pasiteirauti d÷l esamos ar įtariamos
apgaul÷s, gal÷tų būti:

A17.

•

personalas, tiesiogiai nesusijęs su finansin÷s atskaitomyb÷s procesu;

•

darbuotojai, turintys skirtingo lygio įgaliojimus;

•

darbuotojai, atsakingi už sud÷tingų ar neįprastų sandorių inicijavimą, tvarkymą ar
registravimą, ir šiuos darbuotojus prižiūrintys ar kontroliuojantys darbuotojai;

•

įmon÷je dirbantys teisininkai;

•

vyriausiasis etikos klausimų specialistas arba panašios srities darbuotojas;

•

asmuo arba asmenys, kurių pareiga yra reaguoti į įtarimus d÷l apgaul÷s.

Vadovyb÷ dažnai turi pačias geriausias sąlygas vykdyti apgaulę. Tod÷l, vertindamas
vadovyb÷s atsakymus į paklausimus ir vadovaudamasis profesiniu skepticizmu,
auditorius gali nuspręsti, kad gautus atsakymus tikslinga patvirtinti kita informacija.
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Paklausimai apie vidaus auditą (žr. 19 dalį)
A18.

315-asis ir 610-asis TAS nustato reikalavimus ir pateikia gaires d÷l audito atlikimo
įmon÷se, kuriose yra vidaus audito funkcija15. Pagal šių TAS reikalavimus vertindamas
apgaulę, auditorius gali teikti paklausimus apie konkretų vidaus audito darbą,
pavyzdžiui:
•

per metus vidaus auditorių taikytas procedūras apgaulei nustatyti;

•

ar vadovyb÷ ÷m÷si tinkamų atsakomųjų veiksmų reaguodama į tokių procedūrų
pasteb÷jimus.

Už valdymą atsakingų asmenų vykdomos priežiūros perpratimas (žr. 20 dalį)
A19.

Už įmon÷s valdymą atsakingi asmenys vykdo įmon÷s rizikos steb÷senos, finansų
kontrol÷s ir įstatymų laikymosi sistemų priežiūrą. Daugelyje šalių yra tvirtai
nusistov÷jusi įmonių valdymo praktika ir už valdymą atsakingi asmenys aktyviai
dalyvauja vykdant apgaul÷s rizikos vertinimo ir susijusios vidaus kontrol÷s priežiūrą.
Kadangi už valdymą atsakingų asmenų pareigos gali labai skirtis priklausomai nuo
įmon÷s ir šalies, auditoriui labai svarbu suprasti jų atitinkamas pareigas, kad perprastų,
kaip priežiūros funkcijas vykdo atitinkami darbuotojai16.

A20.

Supratus, kaip už valdymą atsakingi asmenys vykdo priežiūrą, galima daryti išvadas
apie tikimybę, kad įmon÷s vadovyb÷ vykdys apgaulę, apgaul÷s rizikos atžvilgiu
taikomos vidaus kontrol÷s pakankamumą, vadovyb÷s kompetenciją ir sąžiningumą. Šį
supratimą įgyti auditorius gali keliais būdais, pavyzdžiui, dalyvaudamas susirinkimuose,
kuriuose tokie klausimai aptariami, peržiūr÷damas šių susirinkimų protokolus arba
teikdamas paklausimus už valdymą atsakingiems asmenims.

Mažesn÷ms įmon÷ms taikomos nuostatos
A21.

Tam tikrais atvejais visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu
įmonei. Taip gali atsitikti mažoje įmon÷je, kurios vienintelis savininkas valdo įmonę ir
niekas kitas neatlieka jokių valdymo funkcijų. Tokiais atvejais paprastai auditorius
negali imtis jokių veiksmų, kadangi be vadovyb÷s jokia priežiūra nevykdoma.

Kitos informacijos vertinimas (žr. 23 dalį)
A22.

15
16

Be informacijos, gautos taikant analitines procedūras, auditorius vertina ir kitą
informaciją apie įmonę ir jos aplinką, kuri gali pad÷ti nustatyti, ar yra reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s rizika. Šių klausimų aptarimas grup÷s narių pasitarimuose gali
suteikti informacijos, kuri pad÷tų tokius rizikos veiksnius nustatyti. Be to, nustatant
reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką, gali būti svarbi informacija, gauta auditoriui
sprendžiant kliento prisi÷mimo ir išlaikymo klausimus, taip pat gali būti svarbi patirtis,

315-asis TAS, 23 dalis ir 610-asis TAS „Vidaus auditorių darbo naudojimas“.
260-ojo TAS A1–A8 dalyse aptarta, su kuo auditorius bendrauja, kai įmon÷s valdymo struktūra n÷ra aiškiai
apibr÷žta.
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įgyta atliekant įmon÷je kitas užduotis, pavyzdžiui, tarpin÷s finansin÷s informacijos
peržiūrą.
Apgaul÷s rizikos veiksnių vertinimas (žr. 24 dalį)
A23.

Kadangi apgaul÷ yra slepiama, pasteb÷ti ją yra sud÷tinga. Ir vis d÷lto auditorius gali
nustatyti įvykius ar sąlygas, kurie rodytų paskatas ar spaudimą įvykdyti apgaulę ar
sudarytų galimybes įvykdyti apgaulę (apgaul÷s rizikos veiksnius). Pavyzdžiui:
•

nor÷dama pateisinti trečiosios šalies lūkesčius, kad gal÷tų gauti papildomo
finansavimo, įmon÷ gali būti priversta vykdyti apgaulę;

•

prižad÷jus dideles premijas, jeigu bus uždirbtas nerealus pelnas, gali būti skatinama
vykdyti apgaulę;

•

galimybių įvykdyti apgaulę gali atsirasti ir d÷l neefektyvios kontrol÷s aplinkos.

A24.

Apgaul÷s rizikos veiksnius n÷ra lengva suskirstyti pagal svarbą. Apgaul÷s rizikos
veiksniai ypač skiriasi savo svarba. Kai kurių rizikos veiksnių gali būti įmon÷se, kuriose
d÷l tam tikrų aplinkybių reikšmingo iškraipymo rizika nekyla. Tod÷l auditorius,
nuspręsdamas, ar yra apgaul÷s rizikos veiksnių ir ar vertinant finansinių ataskaitų
reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką į juos tur÷tų būti atsižvelgta, vadovaujasi
profesiniu sprendimu.

A25.

Apgaul÷s rizikos veiksnių, susijusių su apgaulinga finansine atskaitomybe ir turto
pasisavinimu, pavyzdžiai pateikti 1 priede. Šie aiškinimo tikslu pateikti rizikos veiksniai
sugrupuoti pagal tris sąlygas, kurios paprastai yra, kai vykdoma apgaul÷:
•

paskata ar spaudimas įvykdyti apgaulę;

•

suprasta galimyb÷ įvykdyti apgaulę;

•

galimyb÷ pateisinti įvykdytus apgaul÷s veiksmus.

Auditorius gali ir nepasteb÷ti rizikos veiksnių, susijusių su požiūriu, kuriuo
vadovaujamasi pateisinant apgaul÷s veiksmus. Nepaisant to, auditorius gali sužinoti,
kad tokia informacija egzistuoja. Nors 1 priede aprašyti apgaul÷s rizikos veiksniai
apima daugybę situacijų, su kuriomis gali susidurti auditorius, tačiau tai yra tik
pavyzdžiai, gali būti ir kitų rizikos veiksnių.
A26.

Tokie veiksniai, kaip įmon÷s dydis, sud÷tingumas, nuosavyb÷s ypatumai turi didelę
reikšmę vertinant svarbiausius apgaul÷s rizikos veiksnius. Pavyzdžiui, didel÷je įmon÷je
gali būti veiksnių, kurie paprastai užkerta kelią netinkamam vadovyb÷s elgesiui, tokių
kaip:
•

efektyvi už valdymą atsakingų asmenų vykdoma priežiūra;

•

efektyvi vidaus audito funkcija;

•

patvirtintas rašytinis elgesio kodeksas ir juo vadovaujamasi.
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Be to, vertinant apgaul÷s rizikos veiksnius verslo segmento lygiu, galima susidaryti
visiškai kitokį įspūdį negu vertinant apgaul÷s rizikos veiksnius visos įmon÷s lygiu.
Mažesn÷ms įmon÷ms taikomos nuostatos
A27.

Mažoje įmon÷je kai kurios arba visos nuostatos gali būti apskritai netaikomos arba jos
gali būti ne tokios svarbios. Pavyzdžiui, mažesn÷je įmon÷je gali ir nebūti rašytinio
elgesio kodekso, tačiau joje gali būti žodžiu skelbiama ir vadovyb÷s pavyzdžiu pagrįsta
kultūra, pagal kurią sąžiningumui ir etiškam elgesiui skiriama labai daug reikšm÷s. Tai,
kad mažoje įmon÷je dominuoja vienas vadovas, dar nereiškia, jog vadovyb÷ nesugeba
rodyti ir perduoti tinkamo požiūrio į vidaus kontrolę ir finansin÷s atskaitomyb÷s
procesą. Kai kuriose įmon÷se būtinyb÷ gauti vadovyb÷s įgaliojimą gali kompensuoti
kitais atžvilgiais kontrol÷s priemonių trūkumą ir sumažinti darbuotojų vykdomos
apgaul÷s riziką. Tačiau vieno vadovo dominavimas gali būti potencialus vidaus
kontrol÷s trūkumas, nes vadovas turi galimybę nepaisyti kontrol÷s priemonių.

Reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikos nustatymas ir vertinimas
Su pajamų pripažinimu susijusi apgaul÷s rizika (žr. 26 dalį)
A28.

Reikšmingi iškraipymai d÷l apgaulingos finansin÷s atskaitomyb÷s pripažįstant pajamas
dažnai atsiranda, kai pajamos yra padidinamos, pavyzdžiui, jos pripažįstamos per anksti,
arba į apskaitą įtraukiamos fiktyvios pajamos. Reikšmingi iškraipymai taip pat gali
atsirasti pajamas sumažinus, pavyzdžiui, netinkamai jas perk÷lus į v÷lesnius
laikotarpius.

A29.

Apgaul÷s pripažįstant pajamas rizika vienose įmon÷se gali būti didesn÷ negu kitose.
Pavyzdžiui, didesn÷s paskatos ar spaudimas vadovybei atlikti apgaulingą finansinę
atskaitomybę neteisingai pripažįstant pajamas gali būti bendrov÷se, kurių akcijomis
prekiaujama viešojoje rinkoje ir kurių veiklos rezultatai vertinami pagal metinių pajamų
augimą ar pelną. Panašiai, pavyzdžiui, didesn÷ apgaul÷s pripažįstant pajamas rizika gali
iškilti įmon÷se, kurios didžiąją dalį savo pajamų uždirba iš pardavimų už grynuosius
pinigus.

A30.

Tačiau prielaida, kad pripažįstant pajamas iškyla apgaul÷s rizika, gali būti ir paneigta.
Pavyzdžiui, auditorius gali padaryti išvadą, kad rizikos d÷l apgaul÷s pripažįstant
pajamas n÷ra, jeigu yra tik vienos rūšies paprastas pajamų sandoris, pavyzdžiui, nuomos
pajamos iš vienintelio išnuomoto turto objekto.

Reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikos nustatymas bei vertinimas ir susijusių įmon÷s
kontrol÷s priemonių supratimas (žr. 27 dalį)
A31.

17

Vadovyb÷ gali savo nuožiūra pasirinkti jos įgyvendinamų kontrol÷s priemonių pobūdį ir
apimtį ir jai priimtinos rizikos pobūdį ir apimtį17. Spręsdama, kurias kontrol÷s
priemones taikyti siekiant užkirsti kelią apgaulei ir jai aptikti, vadovyb÷ įvertina riziką,
kad finansin÷s ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos d÷l apgaul÷s. Taigi vadovyb÷

315-asis TAS, A48 dalis.

22

AUDITORIAUS ATSAKOMYBö DöL APGAULöS,
ATLIEKANT FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ

gali padaryti išvadą, kad jai yra ekonomiškai neefektyvu taikyti ir palaikyti kontrol÷s
priemones, siekiant sumažinti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.
A32.

Tod÷l auditoriui svarbu perprasti, kokias kontrol÷s priemones, skirtas apgaulei nustatyti
ir užkirsti jai kelią, yra suplanavusi, pritaikiusi ir palaiko įmon÷s vadovyb÷. Tai
darydamas auditorius gali sužinoti kad, pavyzdžiui, vadovyb÷ sąmoningai prisi÷m÷
riziką, atsirandančią d÷l nepakankamo pareigų atskyrimo. Informacija, gauta
susipažįstant su įmone, taip pat gali pad÷ti nustatyti rizikos veiksnius, kurie gali daryti
įtaką auditoriui vertinant riziką, kad finansin÷s ataskaitos gali būti reikšmingai
iškraipytos d÷l apgaul÷s.

Atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką
Bendrasis atsakas (žr. 28 dalį)
A33.

Nustatant bendrąjį atsaką, skirtą reaguoti į įvertintą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s
riziką, dažniausiai svarstoma, kaip atliekant auditą galima parodyti didesnį profesinį
skepticizmą, pavyzdžiui:
•

atidžiau atrenkant dokumentų, patvirtinančių svarbius sandorius, pobūdį ir apimtį;

•

pripažįstant, kad būtina papildomai patvirtinti su svarbiausiais klausimais susijusius
vadovyb÷s paaiškinimus arba patvirtinimus.

Tuo tikslu, be specialiai planuojamų procedūrų, remiamasi ir kitomis bendresnio
pobūdžio nuostatomis; šios nuostatos apima įvairius 29 dalyje išvardytus dalykus, kurie
yra aptarti toliau.
Darbuotojų paskyrimas ir priežiūra (žr. 29 dalies a punktą)
A34.

Auditorius gali reaguoti į nustatytą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką,
pavyzdžiui, skirdamas papildomus darbuotojus, turinčius specialių įgūdžių ir žinių, –
tokius kaip teismo ir informacinių technologijų (IT) specialistus – arba užduočiai atlikti
skirdamas labiau patyrusius darbuotojus.

A35.

Be to, priežiūros mastas nustatomas pagal auditoriaus nustatytą reikšmingo iškraipymo
d÷l apgaul÷s riziką ir darbą atliekančių audito grup÷s narių kompetenciją.

Nenusp÷jamumas parenkant audito procedūras (žr. 29 dalies c punktą)
A36.

Parenkant būsimų audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, labai svarbu
tinkamai įvertinti nenusp÷jamumo galimybę, kadangi paprastai su užduočių metu
vykdomomis audito procedūromis geriau susipažinę asmenys gali tur÷ti geresnių
galimybių nusl÷pti apgaulingą finansinę atskaitomybę. Tai galima pasiekti, pavyzdžiui:
•

taikant pagrindines procedūras pasirinktiems sąskaitų likučiams ar tvirtinimams,
kurie d÷l savo mažo reikšmingumo ar rizikos šiaip n÷ra tikrinami;

•

keičiant numatytą audito procedūrų atlikimo laiką;
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•

taikant įvairius atrankos būdus;

•

atliekant audito procedūras skirtinguose padaliniuose ar iš anksto nepranešus.

Audito procedūros atsižvelgiant į reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką tvirtinimo
lygmeniu (žr. 30 dalį)
A37.

Auditoriaus atsakas į reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s tvirtinimo lygmeniu riziką
gali pasireikšti keičiant audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį šiais būdais:
•

atliktinų audito procedūrų pobūdį gali prireikti keisti siekiant gauti patikimesnių ir
tinkamesnių audito įrodymų arba papildomos patvirtinančios informacijos. Gali būti
keičiama atliktinų audito procedūrų rūšis arba gali būti nuspręsta jas kitaip derinti.
Pavyzdžiui:
○

auditorius gali nuspręsti daugiau d÷mesio skirti tam tikro turto fiziniam
steb÷jimui ar tikrinimui arba jis gali nuspręsti taikyti kompiuterinius audito
metodus, kad surinktų daugiau įrodymų apie duomenis svarbiose sąskaitose
arba elektroninių sandorių bylose;

○

be to, auditorius gali nuspręsti taikyti specialias procedūras, kad gautų
papildomos patvirtinančios informacijos. Pavyzdžiui, jei vadovybei daromas
spaudimas uždirbti numatytą pelną, auditorius daro prielaidą apie galimą
riziką, kad vadovyb÷ padidins pardavimo pajamas, į jas įtraukdama pajamas
pagal sutartis, kurių sąlygos neleidžia pripažinti pajamų, arba išrašydama
sąskaitas anksčiau už prekių pristatymą. Tokiais atvejais auditorius gali,
pavyzdžiui, siekti gauti išor÷s patvirtinimus, prašydamas patvirtinti ne tik
įsiskolinimus, bet ir pardavimo sutarčių sąlygas, tokias kaip data, visos prekių
grąžinimo teis÷s ir pristatymo sąlygos. Be to, auditoriui gali pasirodyti
efektyvu tokius išor÷s patvirtinimus papildyti paklausimais su finansais
nesusijusiems įmon÷s darbuotojams apie pardavimo sutarčių ir pristatymo
sąlygų pasikeitimus;

•

gali prireikti keisti pagrindinių procedūrų laiką. Auditorius gali nuspręsti, kad,
norint tinkamiau reaguoti į nustatytą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką,
išsamų tikrinimą tikslingiau atlikti laikotarpio pabaigoje arba jam besibaigiant. Jis
gali nuspręsti, kad, atsižvelgiant į tyčinio iškraipymo arba suklastojimo riziką,
audito procedūros, pagal kurias tarpinio laikotarpio audito apibendrinimus būtų
galima pritaikyti laikotarpio pabaigoje, būtų neefektyvios. Ir priešingai, kadangi
informacija gal÷jo būti tyčia iškraipoma ir tarpiniu laikotarpiu, pavyzdžiui,
neteisingai pripažįstant pajamas, auditorius gali nuspręsti taikyti pagrindines
procedūras anksčiau įvykdytiems arba viso ataskaitinio laikotarpio sandoriams;

•

taikomų procedūrų apimtis pasirenkama atsižvelgiant į įvertintą reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką. Pavyzdžiui, gali būti padidinama imtis arba
taikomos detalesn÷s analitin÷s procedūros. Kompiuteriniai audito metodai taip pat
gali pad÷ti išsamiau patikrinti elektroninių operacijų ir sąskaitų bylas. Šie metodai
gali būti taikomi atrenkant sandorių pavyzdžius iš pagrindinių elektroninių bylų,
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grupuojant konkrečių charakteristikų sandorius arba tikrinant visumą, o ne vien tik
imtį.
A38.

Jei auditorius nustato reikšmingo iškraipymo riziką d÷l apgaul÷s, kuri daro įtaką atsargų
kiekiui, patikrinęs įmon÷s atsargų apskaitos įrašus, jis gali nustatyti vietas arba vienetus,
į kuriuos būtina atkreipti d÷mesį atliekant atsargų inventorizaciją ar po jos. Peržiūr÷jęs
įrašus, auditorius gali priimti sprendimą iš anksto nepranešęs steb÷ti, kaip skaičiuojamos
atsargos tam tikrose vietose arba visose vietose tą pačią datą.

A39.

Auditorius gali nustatyti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką, kuri daro įtaką
daugeliui sąskaitų ir tvirtinimų. Tai gali būti turto vertinimas, su specifiniais sandoriais
(tokiais kaip įsigijimas, restruktūrizavimas ar verslo segmento pardavimas) susiję
įvertinimai, kiti reikšmingi sukaupti įsipareigojimai (tokie kaip pensijų ar kito atlygio
įsipareigojimai pasibaigus darbo santykiams ar įsipareigojimai atkurti buvusią aplinkos
būklę). Rizika taip pat gali atsirasti reikšmingai pasikeitus prielaidoms, susijusioms su
pasikartojančiais įvertinimais. Informacija, surinkta siekiant įgyti supratimą apie įmonę
ir jos aplinką, auditoriui gali pad÷ti nustatyti šių vadovyb÷s įvertinimų pagrįstumą ir
juos nul÷musius sprendimus bei prielaidas. Peržiūr÷jęs praeityje vadovyb÷s padarytus
panašius sprendimus ir prielaidas, auditorius gali geriau suprasti vadovyb÷s įvertinimus
patvirtinančių sprendimų ir prielaidų pagrįstumą.

A40.

Galimų audito procedūrų, skirtų reaguoti į įvertintą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s
riziką, pavyzdžiai, taip pat ir tie, kurie paaiškina nenusp÷jamumo elemento pritaikymą,
pateikti 2 priede. Priede pateikti auditoriaus atsako į reikšmingo iškraipymo riziką,
kylančią tiek d÷l apgaulingos finansin÷s atskaitomyb÷s, įskaitant apgaulingą finansinę
atskaitomybę d÷l pajamų pripažinimo, tiek d÷l turto pasisavinimo, pavyzdžiai.

Audito procedūros, taikomos reaguojant į riziką, kad vadovyb÷ nepaiso kontrol÷s priemonių
Apskaitos įrašai ir kiti koregavimai (žr. 32 dalies a punktą)
A41.

Reikšmingi finansinių ataskaitų iškraipymai d÷l apgaul÷s dažnai atsiranda, kai
manipuliuojama finansin÷s atskaitomyb÷s procesu darant netinkamus įrašus arba juos
darant neturint įgaliojimų. Tokie veiksmai gali būti daromi visus ataskaitinius metus ar
laikotarpio pabaigoje arba vadovyb÷ gali koreguoti finansin÷se ataskaitose pateiktas, bet
žurnale neįrašytas sumas, pavyzdžiui, atlikdama konsolidavimo koregavimus ar
pergrupavimus.

A42.

Be to, labai svarbu, kad auditorius tinkamai įvertintų reikšmingo iškraipymo riziką,
kylančią d÷l apskaitos įrašams taikomų kontrol÷s priemonių nepaisymo, kadangi
automatizuoti procesai ir kontrol÷s priemon÷s gali sumažinti netyčinių klaidų riziką,
tačiau negali sumažinti rizikos d÷l atskirų asmenų galimo m÷ginimo netinkamai tokius
automatizuotus procesus panaudoti, pavyzdžiui, pakeičiant sumas, kurios yra
automatiškai perkeliamos į didžiąją knygą ar į finansin÷s atskaitomyb÷s sistemą. Be to,
kai tokiam automatiniam informacijos perdavimui naudojamos IT priemon÷s, toks
įsikišimas į informacinių sistemų darbą gali būti beveik arba visiškai nepastebimas.
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A43.

A44.

Nustatant ir atrenkant tikrinimui apskaitos įrašus ir kitus koregavimus, taip pat nustatant
metodus, kurie būtų tinkami tikrinant apskaitos įrašų ir koregavimų pagrįstumą, būtina
atsižvelgti į tokius dalykus:
•

reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikos vertinimas. Nustatyti apgaul÷s rizikos
veiksniai ir kita informacija, kurią auditorius gauna vertindamas reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką, gali pad÷ti jam nustatyti konkrečias apskaitos įrašų
grupes ir kitus koregavimus, kuriuos reikia tikrinti;

•

apskaitos įrašams ir kitiems koregavimams taikomos kontrol÷s priemon÷s.
Apskaitos įrašų ir kitų koregavimų rengimo ir registravimo efektyvios kontrol÷s
priemon÷s gali sumažinti būtino išsamaus tikrinimo apimtį, jeigu tik auditorius yra
patikrinęs kontrol÷s priemonių efektyvumą;

•

įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s procesas ir galimų surinkti įrodymų pobūdis.
Daugelyje įmonių sandoriai tvarkomi derinant rankinį ir automatizuotą būdus ir
procedūras. Panašiai, apskaitos įrašai ir kiti koregavimai gali būti tvarkomi taikant
ir rankines, ir automatizuotas procedūras bei kontrol÷s priemones. Jei finansin÷s
atskaitomyb÷s procese naudojamos IT, apskaitos įrašai ir kiti koregavimai gali būti
tik elektronin÷s formos;

•

apgaulingų apskaitos įrašų ir kitų koregavimų požymiai. Netinkami apskaitos įrašai
arba kiti koregavimai dažnai turi unikalius skiriamuosius požymius. Tokie požymiai
gali būti: a) įrašai nesusijusiose, neįprastose arba retai naudojamose sąskaitose; b)
įrašai, padaryti asmenų, kurie paprastai tokių įrašų nedaro; c) apskaitos įrašai,
padaryti laikotarpio pabaigoje arba laikotarpiui pasibaigus ir yra mažai pagrįsti ar
paaiškinti arba apskritai nepagrįsti ar nepaaiškinti; d) apskaitos įrašai padaryti prieš
rengiant finansines ataskaitas arba jas rengiant nenurodant sąskaitų numerių arba e)
apskaitos įrašai, kuriuos sudaro suapvalinti arba vienodai pasibaigiantys skaičiai;

•

sąskaitų pobūdis ir sud÷tingumas. Netinkami apskaitos įrašai arba koregavimai gali
būti daromi tokiose sąskaitose: a) kuriose registruojami sud÷tingi arba neįprasti
sandoriai; b) kuriose įrašomi svarbūs įvertinimai ir laikotarpio pabaigos
koregavimai; c) kurioms ir anksčiau buvo būdingi reikšmingi iškraipymai; d) kurios
nebuvo laiku suderintos arba kuriose yra nesuderintų skirtumų; e) kuriose
registruojami įmon÷s vidaus sandoriai arba f) kurios yra kitaip susijusios su
nustatyta reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizika. Atliekant įmonių, kurios yra
išsid÷sčiusios keliose vietose arba turi keletą komponentų, auditą, nustatoma, ar
būtina atrinkti apskaitos įrašus iš kelių vietų;

•

įprastinei veiklai nebūdingi apskaitos įrašai ir koregavimai. Netipiniams apskaitos
įrašams gali būti taikoma kitokio lygio vidaus kontrol÷ nei taikoma periodiškai
daromiems įrašams, kuriais registruojami tokie sandoriai kaip m÷nesio pardavimai,
pirkimas ir pinigin÷s išmokos.

Nustatydamas apskaitos įrašų ir kitų koregavimų tikrinimo pobūdį, laiką ir apimtį,
auditorius priima profesinį sprendimą. Kadangi apgaulingi apskaitos įrašai ir kiti
koregavimai dažnai daromi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pagal 32 dalies a punkto
ii papunktį auditorius privalo atrinkti tuo metu padarytus apskaitos įrašus ir kitus
koregavimus. Tačiau kadangi finansin÷s ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipomos d÷l
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apgaul÷s per visą laikotarpį, o apgaulę vykdantys asmenys gali d÷ti daug pastangų, kad
nusl÷ptų, kaip apgaul÷ buvo įvykdyta, pagal 32 dalies a punkto iii papunktį auditorius
apsvarsto, ar nereik÷tų patikrinti viso laikotarpio apskaitos įrašų ir kitų koregavimų.
Apskaitiniai įvertinimai (žr. 32 dalies b punktą)
A45.

Rengdama finansines ataskaitas, vadovyb÷ privalo priimti daugybę sprendimų ar daryti
prielaidų, kurios turi įtakos svarbiems apskaitiniams įvertinimams, taip pat vykdyti
nuolatinę tokių įvertinimų pagrįstumo steb÷seną. Dažnai apgaulinga finansin÷
atskaitomyb÷ atliekama tyčia iškraipant apskaitinius įvertinimus. Tai gali būti padaryta
sumažinant ar padidinant visus atid÷jinius arba rezervus taip, kad kartu būtų tolygiai
paskirstytas dviejų ar daugiau ataskaitinių laikotarpių pelnas arba gautas nustatytas
pelnas siekiant apgauti finansinių ataskaitų vartotojus ar padaryti poveikį jų supratimui
apie įmon÷s veiklos rezultatus ir pelningumą.

A46.

Peržiūrint vadovyb÷s sprendimus ir prielaidas, susijusias su svarbiais pra÷jusių metų
finansin÷se ataskaitose taikytais apskaitiniais įvertinimais, siekiama nustatyti, ar yra
kokių nors vadovyb÷s šališkumo požymių. Atliekant tokią peržiūrą, nesiekiama vertinti
pra÷jusių metų auditoriaus profesinių sprendimų, priimtų remiantis tuo metu auditoriaus
turima informacija.

A47.

Retrospektyvią peržiūrą atlikti reikalaujama ir 540-ajame TAS18. Tokia peržiūra
atliekama kaip rizikos vertinimo procedūra, kuria gaunama informacija apie vadovyb÷s
pra÷jusį laikotarpį taikyto vertinimo proceso efektyvumą, gaunami audito įrodymai apie
pra÷jusio laikotarpio apskaitinių įvertinimų rezultatą arba, jeigu taikytina, jų v÷lesnį
pakartotinį vertinimą, susijusį su einamojo laikotarpio apskaitiniais įvertinimais, ir
gaunami audito įrodymai apie tokius dalykus kaip įvertinimo neapibr÷žtumas, kurį gali
būti reikalaujama parodyti finansin÷se ataskaitose. Praktiškai vadovyb÷s sprendimų ir
prielaidų, kurie pagal šį TAS gali būti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s požymiai,
peržiūrą d÷l šališkumo auditorius gali atlikti kartu su 540-ajame TAS nustatyta peržiūra.

Svarbių sandorių logiškas paaiškinimas verslo požiūriu (žr. 32 dalies c punktą)
A48.

18

Požymiai, rodantys, kad gal÷jo būti sudaromi svarbūs įprastinei įmon÷s veiklai
nebūdingi arba d÷l kitų priežasčių atrodantys neįprasti sandoriai, siekiant apgaulingos
finansin÷s atskaitomyb÷s arba nusl÷pti turto pasisavinimą, gali būti tokie:
•

tokių sandorių forma atrodo per daug sud÷tinga (pavyzdžiui, sandoryje dalyvauja
daug konsoliduotos grup÷s įmonių ar daug nesusijusių trečiųjų šalių);

•

vadovyb÷ neaptar÷ tokių sandorių pobūdžio ir apskaitos su už įmon÷s valdymą
atsakingais asmenimis ir įrašai n÷ra tinkamai dokumentuoti;

•

vadovyb÷ labiau pabr÷žia poreikį tokius sandorius apskaityti tam tikru būdu negu jų
ekonominį pagrįstumą;

540-asis TAS „Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vert÷s apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos
informacijos auditas“, 9 dalis.
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•

įmon÷s už valdymą atsakingi asmenys neperžiūr÷jo ar nepatvirtino sandorių, kurie
apima nekonsoliduotas susijusias šalis, įskaitant specialios paskirties įmones;

•

sandoriai sudaromi su anksčiau niekada nemin÷tomis susijusiomis šalimis ar su
šalimis, kurios d÷l savo esm÷s ar nepakankamo finansinio paj÷gumo negali vykdyti
atitinkamų sandorių be audituojamos įmon÷s pagalbos.

Audito įrodymų vertinimas (žr. 34–37 dalys)
A49.

Kaip nustatyta 330-ajame TAS, remdamasis atliktomis audito procedūromis ir surinktais
audito įrodymais, auditorius įvertina, ar reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimas
tvirtinimo lygmeniu yra tinkamas19. Toks vertinimas pirmiausia yra kokybinis
vertinimas, pagrįstas auditoriaus sprendimu. Atlikdamas tokį vertinimą, auditorius gali
gauti papildomos informacijos apie reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką ir
nuspręsti, ar būtina atlikti papildomas arba kitokias audito procedūras. 3 priede pateikti
aplinkybių, kurios gali leisti padaryti išvadą, kad įmon÷je vykdoma apgaul÷, pavyzdžiai.

Analitin÷s procedūros, taikomos audito pabaigoje, formuojant bendrą išvadą (žr. 34 dalį)
A50.

Nustatydamas, kurios konkrečios tendencijos ir sąsajos gali rodyti reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką, auditorius priima profesinį sprendimą. Ypač svarbios yra
neįprastos sąsajos, susijusios su įplaukomis ir pajamomis metų pabaigoje. Tai gali būti,
pavyzdžiui: neįprastai didel÷s pajamų sumos, įtrauktos į apskaitą paskutin÷mis
ataskaitinio laikotarpio savait÷mis, arba neįprasti sandoriai, arba įplaukos, kurios
neatitinka bendrų pinigų srautų tendencijų.

Nustatytų iškraipymų vertinimas (žr. 35–37 dalis)

19
20
21

A51.

Kadangi apgaul÷ vykdoma esant tam tikroms paskatoms ar spaudimui ją įvykdyti,
supratus, jog yra galimyb÷ apgaulę įvykdyti, ar turint tam tikrą veiksmo pateisinimą,
mažai tik÷tina, kad apgaul÷s atvejis yra pavienis reiškinys. Atitinkamai iškraipymai,
tokie kaip daug iškraipymo atvejų viename konkrečiame padalinyje, nors jų bendras
poveikis ir n÷ra didelis, gali būti požymiu, kad yra reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s
rizika.

A52.

Nustatytos apgaul÷s poveikis priklauso nuo aplinkybių. Pavyzdžiui, kitais atvejais
nereikšminga apgaul÷ gali tapti labai reikšminga, jeigu ją vykdo vyresnioji vadovyb÷.
Tokiomis aplinkyb÷mis galima suabejoti anksčiau surinktų audito įrodymų patikimumu,
nes gali kilti abejonių d÷l padarytų pareiškimų išsamumo ar teisingumo ir apskaitos
įrašų ir dokumentavimo tikrumo. Be to, gali būti sudarytas sąmokslas, kuriame
dalyvauja darbuotojai, vadovyb÷ ar trečiosios šalys.

A53.

450-asis TAS20 ir 700-asis TAS21 nustato reikalavimus ir pateikia gaires d÷l iškraipymų
vertinimo bei šalinimo ir poveikio auditoriaus nuomonei auditoriaus išvadoje.

330-asis TAS, 25 dalis.
450-asis TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“.
700-asis TAS „Nuomon÷s apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“.
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Auditoriaus negal÷jimas tęsti audito užduotį (žr. 38 dalį)
A54.

Ypatingų aplinkybių, kurios gali atsirasti ir d÷l kurių gali kilti abejon÷s d÷l auditoriaus
galimyb÷s tęsti auditą, pavyzdžiai gali būti tokie:
•

įmon÷ nesiima tinkamų veiksmų apgaulei pašalinti, kurie, atsižvelgus į aplinkybes,
auditoriaus nuomone, yra būtini, nors apgaul÷s įtaka finansin÷ms ataskaitoms gali
būti ir nedidel÷;

•

remiantis auditoriaus atliktu reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikos vertinimu
ir audito testais, galima daryti išvadą, kad įmon÷je yra reikšminga rizika d÷l
reikšmingos ir paplitusios apgaul÷s;

•

auditoriui didelį susirūpinimą kelia vadovyb÷s ar už valdymą atsakingų asmenų
kompetencija ir sąžiningumas.

A55.

Kadangi gali susidaryti labai įvairios aplinkyb÷s, tiksliai nustatyti, kada auditorius tur÷tų
atsisakyti užduoties, yra neįmanoma. Auditoriaus sprendimui įtakos turi tokie veiksniai
kaip požymiai, jog su apgaule yra susiję asmenys iš vadovyb÷s ar už valdymą atsakingi
asmenys (tai gali tur÷ti įtakos vadovyb÷s pareiškimų patikimumui), taip pat galimi
tolesnio auditoriaus bendradarbiavimo su ta įmone padariniai.

A56.

Tokiomis aplinkyb÷mis auditorius privalo vykdyti savo teisines ir profesines pareigas,
kurios įvairiose šalyse gali būti skirtingos. Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse auditorius turi
teisę ar pareigą apie tai pranešti auditą užsakiusiems asmenims, o kai kada – ir
priežiūros institucijoms. Prieš nuspręsdamas atsisakyti užduoties ir siekdamas nustatyti
tolesnių veiksmų eigą, įskaitant pranešimo akcininkams, priežiūros institucijoms ar
kitiems galimybę, ir atsižvelgdamas į ypatingas aplinkybes bei teisinius reikalavimus,
auditorius d÷l tolesnių veiksmų gali kreiptis teisinio patarimo22.

Viešojo sektoriaus įmon÷ms taikomos nuostatos
A57.

Daugeliu atvejų viešajame sektoriuje auditorius negali nutraukti savo darbo pagal audito
užduotį d÷l jam suteiktų įgaliojimų ypatumų ar atsižvelgiant į viešąjį interesą.

Rašytiniai pareiškimai (žr. 39 dalį)
A58. 580-asis TAS23 nustato reikalavimus ir pateikia gaires, kaip audito metu gauti tinkamus
vadovyb÷s ir, jei būtina, už valdymą atsakingų asmenų pareiškimus. Svarbu, kad
vadovyb÷ ir, jei būtina, už valdymą atsakingi asmenys nepriklausomai nuo įmon÷s
dydžio pripažintų ne tik savo atsakomybę už finansines ataskaitas, bet ir atsakomybę už
vidaus kontrolę, sukurtą, įdiegtą ir taikomą apgaulei nustatyti ir jos prevencijai
užtikrinti.

22

23

TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekse pateiktos nuorodos d÷l bendravimo su siūlomu pakeičiančiuoju
auditoriumi.
580-asis TAS „Rašytiniai pareiškimai“.
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A59.

D÷l apgaul÷s pobūdžio ir sunkumų, su kuriais auditoriai susiduria siekdami aptikti
finansin÷se ataskaitose reikšmingus iškraipymus, atsiradusius d÷l apgaul÷s, labai
svarbu, kad auditorius gautų iš vadovyb÷s ir, jei būtina, už valdymą atsakingų asmenų
rašytinius pareiškimus, patvirtinančius, kad vadovyb÷ auditoriui atskleid÷:
a) vadovyb÷s atlikto rizikos, kad finansin÷s ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos
d÷l apgaul÷s, vertinimo rezultatus;
b) vadovybei žinomus faktinius, numatomus ar įtariamus apgaul÷s atvejus.

Vadovyb÷s ir už valdymą atsakingų asmenų informavimas
Vadovyb÷s informavimas (žr. 40 dalį)
A60.

Kai auditorius gauna įrodymų, jog apgaul÷ yra ar gali būti, svarbu, kad apie tai kuo
greičiau būtų informuota atitinkamo lygio vadovyb÷. Tai labai svarbu ir tais atvejais, kai
apgaul÷ yra nereikšminga (pavyzdžiui, nedidel÷ žemesnio lygio darbuotojo pasisavinta
suma). Kurio lygio vadovybei pranešti, auditorius sprendžia vadovaudamasis profesiniu
sprendimu, jo sprendimui įtaką daro tokie veiksniai kaip sąmokslo tikimyb÷ ir įtariamos
apgaul÷s pobūdis bei dydis. Dažniausiai tokie pranešimai teikiami vadovyb÷s nariams,
kurie užima bent viena pakopa aukštesnes pareigas nei su įtariama apgaule susiję
asmenys.

Už valdymą atsakingų asmenų informavimas (žr. 41 dalį)

24

A61.

Auditorius gali informuoti už valdymą atsakingus asmenis žodžiu arba raštu. 260-ajame
TAS apibr÷žti veiksniai, į kuriuos auditorius turi atsižvelgti priimdamas sprendimą, ar
pranešti tur÷tų žodžiu ar raštu24. D÷l apgaul÷s, su kuria susijusi vyresnioji vadovyb÷, ar
apgaul÷s, d÷l kurios atsiranda reikšmingi finansinių ataskaitų iškraipymai, pobūdžio ir
reikšmingumo auditorius tokią informaciją perduoda kuo greičiau ir gali nuspręsti, kad
apie tai būtina pranešti raštu.

A62.

Kai kuriais atvejais auditorius gali manyti, kad yra tikslinga informuoti už valdymą
atsakingus asmenis, kai paaišk÷ja apie vadovybei nepriklausančių darbuotojų apgaulę,
d÷l kurios finansin÷s ataskaitos n÷ra reikšmingai iškraipomos. Panašiai už valdymą
atsakingi asmenys gali pageidauti būti informuojami apie tokias aplinkybes.
Informavimo procesas yra daug paprastesnis, jeigu ankstyvame audito užduoties
vykdymo etape auditorius ir už valdymą atsakingi asmenys susitaria d÷l tokios
auditoriaus teikiamos informacijos pobūdžio ir apimties.

A63.

Ypatingomis aplinkyb÷mis, kai auditoriui kyla abejonių d÷l vadovyb÷s arba už valdymą
atsakingų asmenų sąžiningumo ar padorumo, auditorius gali nuspręsti d÷l tolesnių
veiksmų kreiptis teisinio patarimo.

260-asis TAS, A38 dalis.
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Kiti su apgaule susiję dalykai (žr. 42 dalį)
A64.

Kiti su apgaule susiję dalykai, kuriuos auditorius gali nuspręsti aptarti su už įmon÷s
valdymą atsakingais asmenimis, gali būti, pavyzdžiui, tokie:
•

susirūpinimas d÷l įmon÷s vadovyb÷s apgaul÷s prevencijai ir nustatymui taikomų
vidaus kontrol÷s priemonių pobūdžio, apimties bei dažnumo ir rizikos, kad
finansin÷s ataskaitos gali būti iškraipytos;

•

vadovyb÷s nesugeb÷jimas tinkamai reaguoti į nustatytus reikšmingus vidaus
kontrol÷s trūkumus arba tinkamai reaguoti į nustatytą apgaulę;

•

auditoriaus atliktas įmon÷s kontrol÷s aplinkos vertinimas, įskaitant vadovyb÷s
kompetenciją ir sąžiningumą;

•

vadovyb÷s veiksmai, į kuriuos atsižvelgiant galima daryti prielaidą, kad finansin÷
atskaitomyb÷ yra apgaulinga, pavyzdžiui, vadovyb÷s pasirinkti ir taikomi apskaitos
metodai, rodantys vadovyb÷s m÷ginimus manipuliuoti pajamomis siekiant apgauti
finansinių ataskaitų vartotojus, paveikiant jų supratimą apie įmon÷s veiklos
rezultatus ir pelningumą;

•

susirūpinimas d÷l sandorių, kurie neatitinka įprastin÷s įmon÷s veiklos, patvirtinimo
tinkamumo ir išsamumo.

Priežiūros ir teis÷saugos institucijų informavimas (žr. 43 dalį)
A65.

Auditoriaus profesin÷ pareiga išlaikyti kliento informacijos konfidencialumą gali jam
trukdyti pranešti apie apgaulę įmonei nepriklausančioms šalims. Įvairiose šalyse
auditoriaus įsipareigojimai teisiniu požiūriu gali būti labai skirtingi, tam tikrais atvejais
statutas, įstatymas ar teisingumo teismų sprendimai yra viršesni už jo pareigą užtikrinti
konfidencialumą. Kai kuriose šalyse finansų įstaigos auditorius pagal įstatymą privalo
apie apgaulę pranešti priežiūros institucijoms. Be to, kai kuriose šalyse auditorius yra
įpareigotas priežiūros institucijoms pranešti apie iškraipymus tais atvejais, kai vadovyb÷
ir už valdymą atsakingi asmenys nesiima veiksmų tokiems iškraipymams pašalinti.

A66.

Auditorius gali nuspręsti d÷l tolesnių veiksmų pagal aplinkybes kreiptis teisinio
patarimo, atsižvelgdamas į viešojo intereso aspektus nustatytos apgaul÷s atžvilgiu.

Viešojo sektoriaus įmon÷ms taikomos nuostatos
A67.

Atliekant viešojo sektoriaus įmon÷s auditą, reikalavimas pranešti apie apgaulę,
nesvarbu, nustatytą ar nenustatytą audito metu, taikomas atsižvelgiant į konkrečias
įgaliojimo atliekant auditą sąlygas ar atitinkamus įstatymus, teis÷s aktus ar kitus
reikalavimus.
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1 priedas
(žr. A25 dalį)

Apgaul÷s rizikos veiksnių pavyzdžiai
Šiame priede pateikti apgaul÷s rizikos veiksniai, su kuriais auditoriai gali susidurti įvairiose
situacijose. Atskirai pateikti veiksnių, susijusių su auditoriui svarbiomis dviem apgaul÷s rūšimis,
t. y. apgaulinga finansin÷ atskaitomyb÷ ir turto pasisavinimas, pavyzdžiai. Kiekvienos apgaul÷s
rūšies veiksniai yra smulkiau grupuojami pagal tris sąlygas, kurios paprastai yra esant
reikšmingiems informacijos iškraipymams d÷l apgaul÷s: a) paskatos (spaudimas), b) galimyb÷s ir
c) požiūris (pateisinimas). Nors rizikos veiksniai tinka daugeliui situacijų, tačiau tai yra tik
pavyzdžiai, tod÷l auditorius gali nustatyti papildomus arba kitokius rizikos veiksnius. Ne visi šie
pavyzdžiai būdingi visoms situacijoms, o kai kurių reikšm÷ gali skirtis priklausomai nuo įmon÷s
dydžio, jos nuosavyb÷s struktūros ypatumų ar kitų aplinkybių. Be to, rizikos veiksnių pateikimo
eil÷s tvarka nerodo jų sąlygin÷s svarbos ar susidarymo dažnumo.
Rizikos veiksniai, susiję su informacijos iškraipymais, atsiradusiais d÷l apgaulingos
finansin÷s atskaitomyb÷s
Toliau pateikiami rizikos veiksnių, kurie susiję su informacijos iškraipymais, atsiradusiais d÷l
apgaulingos finansin÷s atskaitomyb÷s, pavyzdžiai.
Paskatos (spaudimas):
Finansiniam stabilumui arba pelningumui kelia gr÷smę ekonomin÷s, ūkio šakos arba įmon÷s
veiklos sąlygos, pavyzdžiui:
•

didel÷ konkurencija arba prisotinta rinka su maž÷jančiu pelnu;

•

didelis pažeidžiamumas, esant spartiems pokyčiams, tokiems kaip technologijų pokyčiai,
produkcijos sen÷jimas ar palūkanų normos;

•

žymus klientų paklausos sumaž÷jimas, vis dažnesn÷s verslo nes÷km÷s ūkio šakoje ar
apskritai visoje ekonomikoje;

•

veiklos nuostoliai, d÷l kurių kyla bankroto, naudojimosi turtu teis÷s at÷mimo arba įmon÷s
per÷mimo gr÷sm÷;

•

pasikartojantys neigiami pinigų srautai iš įprastin÷s veiklos arba nesugeb÷jimas užtikrinti
pinigų srautų iš įprastin÷s veiklos, tuo pat metu deklaruojant pajamas ir jų augimą;

•

greitas augimas arba neįprastai didelis pelningumas, ypač lyginant su kitomis tos pačios
ūkio šakos įmon÷mis;

•

nauji apskaitos, įstatymų ar priežiūros reikalavimai.

Vadovybei daromas didelis spaudimas įvykdyti reikalavimus arba pateisinti trečiųjų šalių
lūkesčius, tokius kaip:

32

AUDITORIAUS ATSAKOMYBö DöL APGAULöS,
ATLIEKANT FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ
•

investicijų analitikų, institucinių investuotojų, svarbių kreditorių ar kitų išor÷s šalių
lūkesčiai d÷l pelningumo arba veiklos tendencijų (ypač pernelyg agresyvūs ar nerealūs
lūkesčiai), taip pat vadovyb÷s sukelti lūkesčiai d÷l per daug optimistinių pranešimų
spaudoje ar metinių ataskaitų;

•

siekis gauti papildomo finansavimo skolinantis ar didinant akcininkų nuosavybę siekiant
būti konkurencingam, taip pat siekiant užtikrinti svarbių tyrimų ir pl÷tros ar kapitalo išlaidų
finansavimą;

•

sunkumai vykdant viešosios rinkos, kurioje prekiaujama vertybiniais popieriais,
reikalavimus ar paskolų grąžinimo ar kitus paskolų sutarčių reikalavimus;

•

numanomi arba faktiniai neigiami padariniai d÷l pranešimo apie reikšmingų numatytų
sandorių, tokių kaip verslo junginių ar sutarčių sudarymo, nepatenkinamus finansinius
rezultatus.

Turima informacija rodo, kad vadovyb÷s arba už valdymą atsakingų asmenų asmenin÷ finansin÷
pad÷tis priklauso nuo įmon÷s finansinių rezultatų, kadangi:
•

jie turi svarbių finansinių interesų įmon÷s atžvilgiu;

•

didel÷ jų atlygio dalis (pavyzdžiui, premijos, akcijų pasirinkimo sandoriai ir kiti susitarimai
d÷l papildomų pajamų) priklauso nuo sugeb÷jimo pasiekti agresyvius akcijų kainos, veiklos
rezultatų, finansin÷s būkl÷s ar pinigų srautų tikslus25;

•

vadovyb÷ yra suteikusi asmenines garantijas už įmon÷s įsiskolinimus.

Vadovybei arba personalui daromas pernelyg didelis spaudimas įgyvendinti už valdymą
atsakingų asmenų nustatytus finansinius tikslus, įskaitant pardavimo arba pelningumo tikslus.
Galimyb÷s
Ūkio šakos ar įmon÷s veiklos pobūdis sudaro apgaulingos finansin÷s atskaitomyb÷s galimybes,
kurias gali nulemti:
•

svarbūs susijusių šalių sandoriai, kurie neatitinka įprastin÷s veiklos pobūdžio, arba
sandoriai su neaudituotomis arba kitos audito įmon÷s audituotomis susijusiomis įmon÷mis;

•

didel÷ finansin÷ įtaka arba galimyb÷ dominuoti tam tikrame ūkio šakos sektoriuje, o d÷l to
įmon÷ gali diktuoti savo sąlygas tiek÷jams ar klientams, d÷l to gali būti sudaromi netinkami
sandoriai ar sandoriai neįprastomis rinkos sąlygomis;

•

turtas, įsipareigojimai, pajamos ar sąnaudos, grindžiamos įvertinimais, parengtais remiantis
sunkiai patvirtinamais subjektyviais sprendimais ar neapibr÷žtumais;

•

svarbūs, neįprasti ar labai sud÷tingi sandoriai, ypač sandoriai ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje, kurie kelia abejonių d÷l atitikimo „turinio viršenyb÷s prieš formą“ principui;

•

svarbios operacijos, atliekamos ar priklausančios užsienio jurisdikcijoms, kur yra kitokia
verslo aplinka ir kultūra;

25

Vadovyb÷s skatinimo planai gali priklausyti nuo pasiekiamų tikslų, susijusių tik su kai kuriomis sąskaitomis arba
tik tam tikra įmon÷s veikla, netgi jeigu tokios susijusios sąskaitos ar veikla visos įmon÷s mastu gali būti ir
nereikšmingos.
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•

naudojimasis verslo tarpininkų paslaugomis, kai verslo požiūriu tai neatrodo pateisinama;

•

svarbios banko sąskaitos arba filialai ir patronuojamųjų įmonių operacijos lengvatinių
mokesčių zonoje, kai verslo požiūriu tai neatrodo pateisinama.

Vadovyb÷s vykdoma steb÷sena yra neefektyvi, kadangi:
•

vadovybę sudaro vienas asmuo ar maža grup÷ (įmon÷je, kuriai vadovauja ne savininkas) ir
n÷ra atsveriančių kontrol÷s priemonių;

•

už valdymą atsakingų asmenų vykdoma finansin÷s atskaitomyb÷s ar vidaus kontrol÷s
priežiūra yra neefektyvi.

Sud÷tinga arba nepastovi organizacin÷ struktūra, kurią parodo tai, kad:
•

sunku nustatyti įmon÷s kontrolinį akcijų paketą valdančią organizaciją arba asmenis;

•

itin sud÷tinga organizacin÷ struktūra, kurią sudaro neįprasti juridiniai asmenys ar valdymo
lygiai;

•

didel÷ vyresniosios vadovyb÷s, patar÷jų teis÷s klausimais arba už valdymą atsakingų
asmenų kaita.

Tam tikri vidaus kontrol÷s aspektai turi trūkumų d÷l šių priežasčių:
•

nepakankama kontrol÷s priemonių, įskaitant automatines kontrol÷s priemones ir tarpinei
finansinei atskaitomybei taikomas kontrol÷s priemones, steb÷sena (kai privaloma teikti
ataskaitas išor÷s šalims);

•

apskaitos, vidaus audito ar informacinių technologijų specialistų dažna kaita arba
įdarbinimas, kurie n÷ra efektyvūs;

•

apskaitos ir informacin÷s sistemos yra neefektyvios, iškylant reikšmingus vidaus kontrol÷s
trūkumus parodančioms situacijoms.

Požiūris (pateisinimas)
•

vadovyb÷ neefektyviai deklaruoja, taiko, puosel÷ja ar užtikrina įmon÷s vertybes ar etikos
normas arba deklaruoja netinkamas vertybes ar etikos normas;

•

su finansais nesusiję vadovai itin aktyviai dalyvauja parenkant apskaitos metodus ar
nustatant svarbius įvertinimus arba tuo užsiima;

•

įmon÷ buvo pažeidusi vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teis÷s aktus ar kitus
įstatymus ir teis÷s aktus arba įmonei, jos vyresniajai vadovybei ar už valdymą atsakingiems
asmenims buvo iškelti ieškiniai d÷l sukčiavimo ar įstatymų ir teis÷s aktų pažeidimų;

•

vadovyb÷ yra pernelyg suinteresuota palaikyti arba padidinti įmon÷s akcijų kainą ar
pagerinti pajamų tendencijas;

•

vadovyb÷ nuolat įsipareigoja analitikams, kreditoriams ir kitoms trečiosioms šalims
įgyvendinti agresyvius arba nerealius planus;

•

vadovyb÷ laiku nepašalina žinomų reikšmingų vidaus kontrol÷s trūkumų;

•

vadovyb÷ yra suinteresuota imtis netinkamų priemonių, kad sumažintų mokesčių
apskaičiavimo tikslais deklaruojamas pajamas;
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•

žema vyresniosios vadovyb÷s moral÷;

•

vadovas savininkas neskiria asmeninių ir verslo sandorių;

•

akcininkų ginčai nedaug akcininkų turinčioje įmon÷je;

•

pasikartojantys vadovyb÷s m÷ginimai pateisinti abejotiną arba netinkamą apskaitą
remiantis reikšmingumu;

•

įtempti santykiai tarp vadovyb÷s ir dabartinio ar ankstesnio auditoriaus, kuriuos parodo:
o

dažni ginčai su dabartiniu ar ankstesniu auditoriumi apskaitos, audito ar ataskaitų
rengimo klausimais;

o

nepagrįsti reikalavimai auditoriui, pavyzdžiui, nerealistiškas audito atlikimo ar audito
išvados teikimo laiko apribojimas;

o

auditoriaus suvaržymas, kai netinkamai apribojamos auditoriaus galimyb÷s bendrauti
su darbuotojais ar gauti informaciją arba ribojamos auditoriaus galimyb÷s efektyviai
bendrauti su už valdymą atsakingais asmenimis;

o

dominuojantis vadovyb÷s elgesys bendraujant su auditoriumi, ypač m÷ginimai daryti
įtaką auditoriaus darbo apimčiai arba auditą atlikti skiriamų darbuotojų ar darbuotojų,
su kuriais konsultuojamasi, atrankai arba išlaikymui.

Rizikos veiksniai, susiję su informacijos iškraipymais d÷l turto pasisavinimo
Rizikos veiksniai, susiję su informacijos iškraipymais, atsiradusiais d÷l turto pasisavinimo, taip
pat grupuojami atsižvelgiant į tris sąlygas, kurios paprastai yra esant apgaulei: paskatos
(spaudimas), galimyb÷s ir požiūris (pateisinimas). Kai kurie rizikos veiksniai, susiję su
informacijos iškraipymais, atsiradusiais d÷l apgaulingos finansin÷s atskaitomyb÷s, gali atsirasti ir
tais atvejais, kai informacija iškraipoma d÷l turto pasisavinimo. Pavyzdžiui, informacijos
iškraipymai d÷l apgaulingos finansin÷s atskaitomyb÷s arba d÷l turto pasisavinimo gali atsirasti,
kai vadovyb÷s steb÷sena ir vidaus kontrol÷ yra neefektyvios. Toliau pateikiami rizikos veiksnių,
susijusių su informacijos iškraipymais d÷l turto pasisavinimo, pavyzdžiai.
Paskatos (spaudimas)
Asmeniniai finansiniai įsipareigojimai gali sukurti spaudimą vadovybei arba darbuotojams,
turintiems pri÷jimą prie pinigų arba kito turto, kurį nesunku pavogti, pasisavinti tokį turtą.
Priešiški įmon÷s ir darbuotojų, turinčių pri÷jimą prie pinigų arba kito turto, kurį nesunku pavogti,
santykiai gali skatinti tokius darbuotojus pasisavinti turtą. Pavyzdžiui, priešiški santykiai gali
kilti d÷l:
•

žinomo arba ateityje numatomo darbuotojų atleidimo;

•

neseniai įvykusių arba numatomų darbuotojų atlygio arba išmokų planų pasikeitimų;

•

perk÷limo į aukštesnes pareigas, atlyginimo arba kito atlygio, kurie neatitinka lūkesčių.

Galimyb÷s
D÷l tam tikrų turto savybių ar susiklosčius tam tikroms aplinkyb÷ms, galimyb÷s pasisavinti turtą
gali labai padid÷ti. Pavyzdžiui, galimyb÷s pasisavinti turtą padid÷ja, kai:
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•

kasoje laikomos ar naudojamos didel÷s grynųjų pinigų sumos;

•

saugomos atsargos, kurias sudaro smulkūs, bet labai vertingi arba paklausūs daiktai;

•

laikomas lengvai iškeičiamas turtas, kaip pareikštin÷s obligacijos, deimantai ar kompiuterių
mikroschemos;

•

ilgalaikis turtas, kuris yra mažo dydžio, itin paklausus rinkoje arba be matomų nuosavyb÷s
žym÷jimo ženklų.

D÷l nepakankamos vidaus kontrol÷s gali labai padid÷ti galimyb÷s pasisavinti turtą. Pavyzdžiui,
turtas gali būti pasisavintas d÷l to, kad:
•
•

n÷ra tinkamo pareigų atskyrimo arba neatliekami nepriklausomi patikrinimai;
netinkamai vykdoma vyresniosios vadovyb÷s išlaidų, tokių kaip kelionių ir kitų
kompensuojamų išlaidų, priežiūra;

•

vadovyb÷ nevykdo tinkamos darbuotojų, atsakingų už turtą, priežiūros, pavyzdžiui, toliau
esančių padalinių netinkama priežiūra ir steb÷sena;

•

netinkamai vykdoma darbuotojų, turinčių pri÷jimą prie turto, atranka;
neužtikrinama tinkama turto apskaita;

•
•
•

n÷ra tinkamos įgaliojimų ir sandorių tvirtinimo sistemos (pavyzdžiui, vykdant pirkimus);
neužtikrinama veiksminga pinigų, investicijų, atsargų ar ilgalaikio turto fizin÷ apsauga;

•

laiku ir tinkamai neatliekamas turto sutikrinimas;
n÷ra laiku ir tinkamai tvarkomų sandorių dokumentų, pavyzdžiui, grąžintų prekių
apskaitos;

•

pagrindines kontrol÷s funkcijas atliekantys darbuotojai neišleidžiami privalomų atostogų;

•

vadovyb÷ nepakankamai supranta informacines technologijas ir d÷l to informacinių
technologijų darbuotojai gali siekti pasisavinti turtą;

•

nepakankamos prieigos prie automatinių įrašų kontrol÷s priemon÷s, įskaitant įvykių
registravimo kompiuterin÷je sistemoje kontrol÷s priemones ir peržiūrą.

•

Požiūris (pateisinimas)
•

Neatsižvelgiama į poreikį mažinti turto pasisavinimo riziką ar vykdyti jos steb÷seną.

•

Neatsižvelgiama į turto pasisavinimui taikomą vidaus kontrolę, nepaisant esamos kontrol÷s
priemonių arba nesiimant veiksmų žinomiems vidaus kontrol÷s trūkumams ištaisyti.
Elgsena, rodanti apmaudą ar nepasitenkinimą įmone arba elgesiu su darbuotojais.

•
•
•

Elgesio arba gyvenimo būdo pokyčiai, galintys rodyti turto pasisavinimą.
Toleruojamos smulkios vagyst÷s.
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2 priedas
(žr. A40 dalį)

Galimų audito procedūrų, skirtų reaguoti į įvertintą reikšmingo iškraipymo
d÷l apgaul÷s riziką, pavyzdžiai
Toliau, kaip pavyzdžiai, pateiktos audito procedūros, skirtos reaguoti į nustatytą reikšmingo
iškraipymo, atsiradusio tiek d÷l apgaulingos finansin÷s atskaitomyb÷s, tiek d÷l turto
pasisavinimo, riziką. Nors šios procedūros tinka daugeliui situacijų, tačiau tai yra tik pavyzdžiai,
tod÷l negali būti laikomos tinkamiausiomis ar būtinomis visais atvejais. Be to, procedūrų
pateikimo eil÷s tvarka nerodo jų atitinkamos svarbos.
Veiksmai tvirtinimo lygmeniu
Konkretus auditoriaus atsakas į reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką priklauso nuo
nustatytų apgaul÷s rizikos veiksnių rūšių ir jų derinių ar sąlygų, taip pat nuo to, kokiems sąskaitų
likučiams, sandorių grup÷ms, atskleidžiamai informacijai ir tvirtinimams jie gali daryti įtaką.
Toliau pateikti konkretūs atsako pavyzdžiai:
•

įmon÷s padalinių lankymas arba tikrinimas iš anksto nepranešus ar nesusitarus. Pavyzdžiui,
atsargų apžiūr÷jimas tame padalinyje, kur apie auditoriaus atvykimą iš anksto nebuvo
pranešta, arba grynųjų pinigų perskaičiavimas iš anksto neįsp÷jus;

•

reikalavimas inventorizuoti atsargas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje arba kuo arčiau
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, siekiant sumažinti likučių klastojimo riziką per laikotarpį
nuo inventorizacijos datos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

•

audito procedūros keitimas einamaisiais metais. Pavyzdžiui, susisiekimas su pagrindiniais
klientais ir tiek÷jais, siekiant gauti patvirtinimus ne tik raštu, bet ir žodžiu; prašymai
pateikti patvirtinimus konkrečiam asmeniui organizacijos viduje arba m÷ginimas gauti
daugiau ar kitokios informacijos;

•

išsami įmon÷s ketvirčio ar metų pabaigoje padarytų straipsnių koreguojamųjų įrašų
peržiūra ir neįprasto pobūdžio ar neįprastos sumos įrašų patikrinimas;

•

reikšmingų ir neįprastų sandorių, ypač vykdomų metų pabaigoje arba art÷jant metų
pabaigai, tyrimas d÷l susijusių šalių ir finansinių išteklių šaltinių galimyb÷s paremti tokius
sandorius;

•

pagrindinių analitinių procedūrų atlikimas naudojant atskirus duomenis. Pavyzdžiui,
skirtingose vietov÷se esančių padalinių, verslo krypčių arba m÷nesio pardavimų ir
pardavimo savikainos palyginimas su auditoriaus prognozuotais rodikliais;

•

personalo, susijusio su sritimis, kur nustatyta reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizika,
apklausa, siekiant išsiaiškinti jų supratimą apie riziką ir sužinoti jų nuomonę, ar taikant
kontrol÷s priemones reaguojama arba kaip reaguojama į riziką;

•

darbo apimties aptarimas su kitais nepriklausomais auditoriais, atliekančiais vieno ar
daugiau padalinių, filialų arba patronuojamųjų įmonių finansinių ataskaitų auditą, siekiant
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reaguoti į šių padalinių sandoriuose ir veikloje d÷l apgaul÷s galinčią atsirasti reikšmingo
iškraipymo riziką;
•

jei eksperto darbas d÷l finansinių ataskaitų straipsnio, kuriam būdinga didel÷ iškraipymo
d÷l apgaul÷s rizika, tampa ypač svarbus, kai kurioms ar visoms eksperto prielaidoms,
metodams ar pasteb÷jimams būtina taikyti papildomas procedūras siekiant nustatyti, kad
pasteb÷jimai yra pagrįsti, arba, norint tai išsiaiškinti, pasitelkti kitą ekspertą;

•

atliekamos audito procedūros, siekiant išanalizuoti anksčiau audituotų finansinių ataskaitų
pasirinktus pradinius balanso likučius, kad būtų galima įvertinti, kaip tam tikri klausimai,
susiję su apskaitiniais įvertinimais ir sprendimais, pavyzdžiui, atid÷jiniai parduotų prekių
grąžinimui, buvo išspręsti atsižvelgiant į v÷liau nustatytą naudą;

•

atliekamos procedūros, susijusios su įmon÷s atliktu sąskaitų ar sąskaitų likučių sutikrinimu,
įskaitant likučių derinimą tarpiniais laikotarpiais;

•

taikomi kompiuteriniai metodai, pavyzdžiui, peržiūrimi duomenys, ieškant anomalijų
visumoje;

•

tikrinamas kompiuterinių įrašų ir sandorių teisingumas;

•

ieškoma papildomų audito įrodymų apie audituojamą įmonę už jos ribų.

Specialus atsakas – iškraipymai, atsiradę d÷l apgaulingos finansin÷s atskaitomyb÷s
Toliau pateikti auditoriaus atsako, įvertinus reikšmingo iškraipymo d÷l apgaulingos finansin÷s
atskaitomyb÷s riziką, pavyzdžiai.
Pajamų pripažinimas
•

Pagrindinių analitinių procedūrų atlikimas naudojant išskaidytus duomenis, pavyzdžiui,
einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu skelbtų m÷nesio, prekių rūšies arba verslo segmento
pajamų lyginimas su atitinkamais ankstesnių laikotarpių duomenimis. Neįprastas arba
netik÷tas pajamų sąsajas arba sandorius galima nustatyti taikant kompiuterinius audito
metodus.

•

Kai kurių svarbių sutarčių sąlygų patvirtinimas su klientais ir patvirtinimas, kad n÷ra
sudaryta šalutinių susitarimų, kadangi tokios sąlygos arba susitarimai dažnai daro įtaką
tinkamai apskaitai, o nuolaidos arba laikotarpiai, kuriais tokios nuolaidos yra taikomos,
dažnai yra prastai dokumentuoti. Pavyzdžiui, tokiais atvejais dažnai yra svarbūs pri÷mimo
kriterijai, pristatymo ir mok÷jimo sąlygos, pardav÷jų būsimų arba tęstinių įsipareigojimų
nebuvimas, teis÷ grąžinti prekę, garantuojamas perparduodamas kiekis ir nuostatos d÷l
užsakymo anuliavimo ar prekių grąžinimo.

•

Įmon÷s pardavimo ir rinkodaros personalo arba įmon÷je dirbančių teisininkų apklausa apie
pardavimus arba prekių pristatymus art÷jant laikotarpio pabaigai, jų žinias apie bet kokias
neįprastas su šiais sandoriais susijusias sąlygas.

•

Laikotarpio pabaigoje dalyvauti viename ar daugiau padalinių siekiant steb÷ti prekių
išvežimą arba prekių paruošimą išvežimui (arba grąžinamų prekių tvarkymą) ir atlikti kitas
atitinkamas pardavimo ir atsargų užregistravimo tinkamu laikotarpiu procedūras.
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•

Tais atvejais, kai pajamų sandoriai yra inicijuojami, tvarkomi ir registruojami elektroniniu
būdu, atlikti kontrol÷s priemonių testus siekiant nustatyti, ar jos užtikrina, kad pajamų
sandoriai, pagal kuriuos buvo gautos pajamos, iš tikrųjų įvyko ir ar jie buvo tinkamai
užregistruoti.

Atsargų kiekis
•

Įmon÷s atsargų registrų tikrinimas siekiant nustatyti vietas ar vienetus, į kuriuos reikia
kreipti ypač daug d÷mesio atsargų inventorizacijos metu arba ją atlikus.

•

Atsargų skaičiavimo steb÷jimas tam tikruose padaliniuose iš anksto nepranešus arba tą
pačią datą visuose padaliniuose atliekamas atsargų skaičiavimas.

•

Atsargų skaičiavimas art÷jant ataskaitinio laikotarpio pabaigai arba laikotarpio pabaigoje,
siekiant sumažinti klastojimo riziką per laikotarpį nuo skaičiavimo dienos iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos.

•

Papildomos procedūros, atliekamos stebint skaičiavimą, pavyzdžiui, kruopštesnis d÷ž÷se
supakuotų daiktų patikrinimas, tikrinimas, kaip prek÷s yra sukrautos (pavyzdžiui,
tuščiavidur÷s krūvos) arba pažym÷tos ir skystųjų medžiagų, tokių kaip kvepalų arba
specialių chemikalų, kokyb÷s (grynumo, stiprumo arba koncentracijos) tikrinimas. Šiuo
atveju gali būti pravartu pasinaudoti eksperto paslaugomis.

•

Einamojo laikotarpio atsargų kiekio palyginimas pagal rūšis, klases, vietą arba kitus
kriterijus su ankstesnio laikotarpio duomenimis arba suskaičiuoto kiekio palyginimas su
nuolat tvarkomo registro duomenimis.

•

Kompiuterinių audito metodų taikymas siekiant papildomai patikrinti atsargų
inventorizacijos duomenis, pavyzdžiui, rūšiavimas pagal etiket÷s numerį norint patikrinti
etikečių kontrol÷s priemones arba rūšiavimas pagal serijos numerį, norint patikrinti, ar
nebuvo praleisti ar sudubliuoti atskiri vienetai.

Vadovyb÷s įvertinimai
•

Pasinaudojimas eksperto paslaugomis siekiant gauti nepriklausomą įvertinimą, kurį galima
būtų palyginti su vadovyb÷s įvertinimais.

•

Vadovybei nepriklausančių ar nedirbančių apskaitos departamente darbuotojų apklausa
siekiant įvertinti, ar vadovyb÷ geba ir ketina įgyvendinti planus, kurie yra svarbūs nustatant
įvertinimus.

Specialusis atsakas – informacijos iškraipymas d÷l turto pasisavinimo
Skirtingomis aplinkyb÷mis būtina imtis skirtingo pobūdžio atsako. Audito atsakas į įvertintą
reikšmingų iškraipymų d÷l turto pasisavinimo riziką paprastai taikomas konkretiems sąskaitų
likučiams ir ūkinių operacijų grup÷ms. Nors tokiomis aplinkyb÷mis gali tikti kurio nors pobūdžio
audito atsakas iš nurodytų pirmiau esančiose dviejose grup÷se, darbo apimtis priklauso nuo
konkrečios informacijos apie nustatytą pasisavinimo riziką.
Auditoriaus atsako į reikšmingų iškraipymų d÷l turto pasisavinimo riziką pavyzdžiai:
•

pinigų arba vertybinių popierių skaičiavimas art÷jant metų pabaigai arba metų pabaigoje;
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•

tiesioginiai patvirtinimai iš klientų apie operacijas su sąskaitomis (įskaitant įsiskolinimą ir
prekių grąžinimą bei datas, kada buvo atlikti mok÷jimai) per audituojamą laikotarpį;

•

nurašytų sąskaitų atkūrimo analiz÷;

•

atsargų trūkumo analiz÷ pagal padalinius arba produkto rūšį;

•

pagrindinių atsargų koeficientų palyginimas su atitinkamos ūkio šakos normomis;

•

pagrindžiančių dokumentų peržiūra siekiant nustatyti nuolat apskaitomų atsargų
sumažinimą;

•

tiek÷jų sąrašo palyginimas su darbuotojo sąrašu kompiuteriniu būdu siekiant nustatyti
sutampančius adresus arba telefono numerius;

•

atlyginimų įrašų ieškojimas kompiuteriniu būdu siekiant nustatyti pasikartojančius adresus,
darbuotojų tapatyb÷s nustatymo numerius, mokesčių tarnybos numerius arba banko
sąskaitas;

•

personalo bylų peržiūr÷jimas siekiant rasti bylas, kurios beveik ar apskritai netvarkomos,
pavyzdžiui, jose n÷ra darbo įvertinimų;

•

pardavimo nuolaidų ir prekių grąžinimų analiz÷ siekiant nustatyti neįprastus atvejus arba
tendencijas;

•

trečiųjų šalių patvirtinimas apie konkrečias sutarčių sąlygas;

•

įrodymų, kad sutartys yra vykdomos pagal jose apibr÷žtas sąlygas, gavimas;

•

didelių ir neįprastų išlaidų tinkamumo peržiūra;

•

paskolų vyresniajai vadovybei ir susijusioms šalims tvirtinimo ir balansin÷s vert÷s peržiūra;

•

vyresniosios vadovyb÷s pateiktų išlaidų ataskaitų lygio ir tinkamumo peržiūra.
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3 priedas
(žr. A49 dalį)

Aplinkybių, įrodančių galimą apgaulę, pavyzdžiai
Toliau pateikti aplinkybių, kurios gali rodyti, kad finansin÷se ataskaitose d÷l apgaul÷s gali būti
reikšmingų iškraipymų, pavyzdžiai.
Netikslumai apskaitos įrašuose gali būti tokie:
•

sandoriai, kurie n÷ra išsamiai ar laiku registruojami arba kurių sumos, ataskaitinis
laikotarpis ar grupavimas yra neteisingai įrašyti arba įrašas neteisingas įmon÷s politikos
požiūriu;

•

nepagrįsti arba nepatvirtinti likučiai ar sandoriai;

•

paskutinę minutę daromi koregavimai, kurie daro didelę įtaką finansiniams rezultatams;

•

įrodymai apie darbuotojų prieigą prie sistemų ir įrašų, kai tai nesuderinama su jiems
pavestų pareigų atlikimu;

•

neoficialūs persp÷jimai ar skundai auditoriui apie įtariamą apgaulę.

Prieštaringi ar trūkstami įrodymai gali būti tokie:
•

trūkstami dokumentai;

•

dokumentai, kurie atrodo pakeisti;

•

atvejai, kai pateikiami tik kopijuoti arba elektroniniu būdu perduoti dokumentai, nors tur÷tų
būti pateikti dokumentų originalai;

•

nepaaiškinti reikšmingi straipsniai, atlikus sutikrinimą;

•

neįprasti balanso pakeitimai arba tendencijų ar svarbių finansinių ataskaitų rodiklių arba
sąsajų pasikeitimai, pavyzdžiui, gautinos sumos did÷ja greičiau negu pajamos;

•

prieštaringi, neaiškūs arba neįtikinantys vadovų arba darbuotojų atsakymai į paklausimus
arba tokia jų reakcija į analitines procedūras;

•

neįprasti įmon÷s įrašų ir gautų patvirtinimų neatitikimai;

•

daugyb÷ kreditinių įrašų ar kitokių koregavimų gautinų sumų sąskaitose;

•

nepaaiškinti arba nepakankamai paaiškinti gautinų sumų analitin÷s sąskaitos ir kontrolin÷s
sąskaitos skirtumai arba skirtumai tarp klientų patvirtinimų ir gautinų sumų analitin÷s
sąskaitos;

•

trūkstami arba neegzistuojantys panaudoti čekiai, nors paprastai tokiomis aplinkyb÷mis
panaudoti čekiai grąžinami įmonei kartu su banko ataskaita;

•

didelis atsargų arba materialiojo turto trūkumas;

•

neprieinami arba trūkstami elektroniniai įrodymai, nors tai neatitinka įmon÷s įrašų
saugojimo tvarkos ir politikos;

•

mažesnis arba didesnis negu tik÷tasi gautų atsakymų į patvirtinimus skaičius;
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•

nesugeb÷jimas pateikti įrodymus apie einamaisiais metais įgyvendintą pagrindinių sistemų
patobulinimą ir programų pakeitimų testavimą ir diegimą.

Probleminiai ir neįprasti auditoriaus ir vadovyb÷s santykiai, kurių apraiškos gali būti tokios:
•

draudimas susipažinti su įrašais, patekti į patalpas, bendrauti su tam tikrais darbuotojais,
klientais, tiek÷jais arba kitais asmenimis, iš kurių būtų galima gauti audito įrodymų;

•

pernelyg didelis vadovyb÷s spaudimas kuo greičiau išspręsti sud÷tingus arba ginčytinus
klausimus;

•

vadovyb÷s skundai d÷l to, kaip atliekamas auditas, arba užduoties grup÷s narių bauginimas,
ypač auditoriui kritiškai įvertinus audito įrodymus arba sprendžiant galimus nesutarimus su
vadovybe;

•

neįprastas įmon÷s delsimas pateikti pareikalautą informaciją;

•

nenoras palengvinti auditoriaus pri÷jimą prie pagrindinių elektroninių bylų, kad auditorius
gal÷tų atlikti testavimą taikydamas kompiuterinius audito metodus;

•

draudimas naudotis IT įranga ir draudimas bendrauti su pagrindiniais IT darbuotojais,
įskaitant apsaugos, procesų ir sistemų tobulinimo personalą;

•

nenoras papildyti arba patikslinti finansin÷se ataskaitose atskleistą informaciją, kad jos
taptų išsamesn÷s ir suprantamesn÷s;

•

nenoras laiku reaguoti į nustatytus vidaus kontrol÷s trūkumus.

Kita
•

vadovyb÷s nenoras auditoriui leisti asmeniškai susitikti su asmenimis, atsakingais už
valdymą;

•

apskaitos metodai, neatitinkantys ūkio šakoje taikomų normų;

•

dažni apskaitinių įvertinimų keitimai, kurie daromi ne d÷l pasikeitusių aplinkybių;

•

įmon÷s elgesio kodekso pažeidimų toleravimas.
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