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1-asis nacionalinis audito standartas
FINANSINöS ATSKAITOMYBöS AUDITO TIKSLAI IR BENDRIEJI PRINCIPAI
Įžanga
1.

Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas yra nustatyti standartus bei pateikti finansin÷s
atskaitomyb÷s audito tikslą ir bendruosius principus apibr÷žiančias nuorodas.

Audito tikslas
2.

Finansin÷s atskaitomyb÷s audito tikslas yra įgalinti auditorių pareikšti nuomonę, ar finansin÷
atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal nustatytą finansin÷s atskaitomyb÷s
sudarymo tvarką. Auditoriaus nuomonei pareikšti vartojama fraz÷ „visais reikšmingais atžvilgiais tikrai
ir teisingai parodo“.

3.

Nors auditoriaus nuomon÷ padidina finansin÷s atskaitomyb÷s patikimumą, tačiau vartotojas negali daryti
prielaidų, kad ši nuomon÷ yra užtikrinimas d÷l įmon÷s veiklos galimybių ateityje ar d÷l vadovyb÷s vykdyto
įmon÷s reikalų tvarkymo efektyvumo.

Bendrieji audito principai
4.

Auditorius turi laikytis Auditorių profesin÷s etikos kodekso. Auditoriaus profesinio elgesio normos
grindžiamos šiais etikos principais:
a)

nepriklausomumu;

b)

sąžiningumu;

c)

objektyvumu;

d)

profesine kompetencija ir pareigingumu;

e)

konfidencialumu;

f)

profesiniu elgesiu ir

g)

techniniais standartais.

5.

Auditorius privalo atlikti auditą pagal Nacionalinius audito standartus (NAS). Šiuose standartuose
numatyti pagrindiniai principai ir esmines procedūros bei susijusios aiškinamojo pobūdžio nuorodos ir kita
medžiaga.

6.

Auditorius turi planuoti ir atlikti auditą su profesiniu skepticizmu, pripažindamas, jog gali būti
aplinkybių, d÷l kurių finansin÷ atskaitomyb÷ gal÷tų būti reikšmingai iškraipyta. Profesinis
skepticizmas reiškia, jog auditorius kritiškai ir abejodamas vertina gautų audito įrodymų pagrįstumą ir
stebi, ar n÷ra įrodymų, kurie prieštarauja ar kelia abejonių dokumentų ar vadovyb÷s pareiškimų
patikimumu. Pavyzdžiui, viso audito metu profesinis skepticizmas auditoriui yra būtinas tam, kad būtų
sumažinta įtartinų aplinkybių nepasteb÷jimo, apibendrinimo darant išvadas iš audito steb÷jimo bei
klaidingų prielaidų darymo, nustatant audito pobūdį, laiką ir apimtį ir v÷liau vertinant rezultatus, rizika.
Planuodamas ir atlikdamas auditą auditorius nedaro prielaidos, kad vadovyb÷ yra nesąžininga, taip pat
nedaro prielaidos, kad vadovyb÷ yra neabejotinai sąžininga. Tod÷l vadovyb÷s pareiškimai negali atstoti
pakankamų ir tinkamų audito įrodymų, padedančių daryti išvadas, kuriomis grindžiama auditoriaus
nuomon÷.

Audito apimtis
7.

Terminas „audito apimtis“ nurodo audito tikslams pasiekti būtinas audito procedūras. Atlikdamas auditą
pagal NAS, auditorius pasirenka procedūras vadovaudamasis NAS, profesinių organizacijų,

įstatymų, teis÷s aktų reikalavimais ir, kur būtina, audito paslaugų teikimo sutarties sąlygomis ar
atskaitomyb÷s reikalavimais.
Pakankamas užtikrinimas (pakankamas pagrindas)
8.

Pagal NAS atliktas auditas yra skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą, jog finansin÷je atskaitomyb÷je
bendrai pa÷mus n÷ra reikšmingų iškraipymų. Pakankamas užtikrinimas yra samprata, susijusi su audito
įrodymų, leidžiančių auditoriui padaryti išvadą, kad finansin÷je atskaitomyb÷je n÷ra reikšmingų klaidų,
surinkimu. Pakankamas užtikrinimas yra siejamas su visu audito procesu.

9.

Auditorius negali gauti absoliutaus užtikrinimo, nes auditui būdingi apribojimai, kurie daro įtaką
auditoriaus galimyb÷ms aptikti reikšmingus iškraipymus. Apribojimai kyla d÷l tokių veiksnių, kaip:
• testų naudojimas;
• vidaus kontrol÷s sistemos įgimti apribojimai (pavyzdžiui, vadovyb÷s abejingumas ar suokalbio
galimyb÷);
• faktas, jog didžioji dalis audito įrodymų yra įtikinamojo pobūdžio, o ne galutiniai.
Taip pat, auditoriaus atliktas nuomonę formuojantis darbas yra grindžiamas subjektyviais sprendimais,
ypač d÷l:
• audito įrodymų rinkimo, pavyzdžiui, audito procedūrų pobūdžio, laiko ir apimties nustatymas; ir
• išvadų pagrindimo surinktais įrodymais, pavyzdžiui vadovyb÷s vertinimų, padarytų rengiant finansinę
atskaitomybę, pagrįstumo nustatymas.

10.

Be to, kiti apribojimai gali daryti įtaką įrodymų, kuriais remiantis galima daryti išvadas apie tam tikrus
finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimus1, įtikinamumui (pavyzdžiui sandoriai su susijusiomis šalimis).
Tokiais atvejais tam tikri NAS nustato specialias procedūras, kurios d÷l tam tikro tvirtinimų pobūdžio
suteikia tinkamus ir pakankamus audito įrodymus, kai n÷ra:
a) neįprastų aplinkybių, kurios didina reikšmingo iškraipymo riziką; ar
b) bet kokių reikšmingo iškraipymo pasireiškimo požymių.

12.

D÷l aukščiau aprašytų veiksnių auditas n÷ra garantija, kad finansin÷je atskaitomyb÷je n÷ra reikšmingų
iškraipymų.

Audito rizika ir reikšmingumas
13.

Tam, kad įgyvendintų savo tikslus, įmon÷s vykdo strategijas. Priklausomai nuo įmonių veiklos pobūdžio ir
ūkio šakos, teisin÷s aplinkos, įmonių dydžio ir sud÷tingumo, įmon÷s susiduria su daugybe verslo rizikos
rūšių2. Vadovyb÷s pareiga yra tas rizikas nustatyti ir tinkamai į jas reaguoti. Tačiau su finansin÷s
atskaitomyb÷s rengimu yra susijusios ne visos rizikos. Auditoriui rūpi tik su finansine atskaitomybe
susijusi rizika.

14.

Tam, kad gautų pakankamą užtikrinimą, jog finansin÷ atskaitomyb÷ yra visais reikšmingais atžvilgiais
tikrai ir teisingai parodo įmon÷s pad÷tį pagal galiojančią finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką,
auditorius renka ir vertina audito įrodymus. Pakankamo užtikrinimo sąvoka pripažįsta riziką, jog audito
nuomon÷ gali būti netinkama. Rizika, kad auditorius gali pateikti netinkamą nuomonę, kuomet finansin÷je
atskaitomyb÷je yra reikšmingų informacijos iškraipymų, vadinama „audito rizika“.3

________________________
1

8-ojo NAS „Audito įrodymai“15–18 pastraipose aptariamas tvirtinimų naudojimas renkant audito įrodymus.

2

34-ojo NAS „Įmon÷s ir jos aplinkos supratimas bei reikšmingo iškraipymo rizikos įvertinimas“ 30–34 pastraipose aptariama
verslo rizikos sąvoka bei tai, kaip ji yra susijusi su reikšmingo iškraipymo rizika.
3

Audito rizikos apibr÷žimas neapima rizikos, kad auditorius gali klaidingai pareikšti nuomonę, jog finansin÷ atskaitomyb÷ yra
reikšmingai iškraipyta.

15.

16.

Planuoti ir atlikti auditą auditorius turi taip, kad audito riziką sumažintų iki priimtino lygio,
atitinkančio audito tikslą. Audito riziką auditorius sumažina, numatydamas audito procedūras ir jas
taikydamas tam, kad surinktų pakankamus ir tinkamus audito įrodymus bei gal÷tų padaryti teisingas
išvadas, kuriomis grindžiama audito nuomon÷. Pakankamas užtikrinimas pasiekiamas audito riziką
auditoriui sumažinus iki priimtino lygio.
Audito rizika yra susijusi su finansin÷s atskaitomyb÷s reikšmingo iškraipymo rizika (arba tiesiog
„reikšmingo iškraipymo rizika“, (t. y. rizika, jog finansin÷ atskaitomyb÷ reikšmingai iškraipyta yra dar
prieš auditą) ir rizika, kad auditorius tokių iškraipymų nepasteb÷s („aptikimo rizika“). Audito procedūras
auditorius atlieka tam, kad įvertintų reikšmingo iškraipymo riziką ir, atlikdamas vertinimu pagrįstas
tolimesnes audito procedūras, stengiasi sumažinti aptikimo riziką (žr. 34-ąjį NAS „Įmon÷s ir jos aplinkos
supratimas bei reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimas“ bei 35-ąjį NAS „Auditoriaus procedūros,
atliekamos atsižvelgiant į įvertintą riziką“). Audito procesas apima profesinius sprendimus nustatant audito
metodus, atkreipiant d÷mesį į tai kas gali būti klaidinga tvirtinimų lygyje (t.y. kokie yra galimi
iškraipymai) (žr. 8-ąjį NAS „Audito įrodymai“) bei atliekant audito procedūras atsižvelgiant į įvertintą
riziką tam, kad būtų surinkti pakankami ir tinkami audito įrodymai.

17.

Auditoriui yra svarbūs reikšmingi iškraipymai ir jis neatsako už tai, kad būtų aptikti iškraipymai, kurie
n÷ra reikšmingi finansinei atskaitomybei bendrai pa÷mus. Auditorius apsvarsto, ar nustatytų atskirų ir visų
kartu iškraipymų poveikis yra reikšmingas finansinei atskaitomybei bendrai pa÷mus. Reikšmingumas ir
audito rizika yra susiję (žr. 25-ąjį NAS „Audito reikšmingumas“). Tam, kad numatytų audito procedūras,
padedančias nustatyti, ar yra visai finansinei atskaitomybei reikšmingų iškraipymų, auditorius apsvarsto
reikšmingo iškraipymo riziką dviem lygiais: finansin÷s atskaitomyb÷s lygyje ir ūkinių operacijų grupių,
sąskaitų likučių, atskleidimų ir susijusių tvirtinimų lygyje.4

18.

Reikšmingo iškraipymo riziką auditorius apsvarsto visos finansin÷s atskaitomyb÷s lygiu, atsižvelgdamas į
potencialiai su daugeliu tvirtinimų susijusius visoje finansin÷je atskaitomyb÷je paplitusius reikšmingus
iškraipymus. Tokio pobūdžio rizika dažnai būna susijusi su įmon÷s kontrol÷s aplinka (nors rizika gali būti
siejama ir su kitais veiksniais, kaip pavyzdžiui, prast÷jančiomis ekonomikos sąlygomis) ir nebūtinai būna
rizika, susijusi su konkrečiais tvirtinimais apie ūkinių operacijų grupes, sąskaitų likučius ar atskleidimus.
Ši bendra rizika greičiau atspindi aplinkybes, kurios didina reikšmingo iškraipymo skirtinguose
tvirtinimuose riziką, pavyzdžiui, kai vadovyb÷ nepaiso vidaus kontrol÷s. Tokia rizika gali būti ypač svarbi
ir susijusi su auditoriaus svarstoma reikšmingo iškraipymo rizika kylančia d÷l apgaul÷s. Atsižvelgdamas į
įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką finansin÷s atskaitomyb÷s lygyje, auditorius audito metu apsvarsto
svarbias pareigas užimančio personalo išsilavinimą, įgūdžius ir geb÷jimus, sprendžia, ar būtina pasitelkti
ekspertus, numato tinkamą vadovavimo lygį ir sprendžia, ar yra įvykių ar sąlygų, kurios gal÷tų kelti didelių
abejonių d÷l įmon÷s sugeb÷jimo tęsti veiklą.

19.

Auditorius taip pat apsvarsto reikšmingo iškraipymo riziką ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ir
atskleidimų lygyje, kadangi tai padeda nustatyti tvirtinimams5 taikomų tolimesnių audito procedūrų
pobūdį, laiką ir apimtį. Auditorius stengiasi surinkti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų ūkinių
operacijų grupių, sąskaitų likučių ir atskleidimų lygyje, kad tai, pabaigus auditą, sudarytų galimybę
auditoriui pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę esant priimtinai audito rizikai. Šiam tikslui
pasiekti auditoriai naudoja įvairius metodus.6

20.

Žemiau esančiose pastraipose aptariamos ir paaiškinamos audito rizikos dalys. Reikšmingo iškraipymo
riziką tvirtinimų lygyje sudaro šios dvi dalys:

________________________
4

34-ame NAS „Įmon÷s ir jos aplinkos supratimas bei reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimas“ pateiktos papildomos
nuorodos auditoriui keliamam reikalavimui įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką finansin÷s atskaitomyb÷s lygyje ir tvirtinimų
lygyje.
5

35-ame NAS „Auditoriaus procedūros atliekamos atsižvelgiant į įvertintą riziką“ pateiktos papildomos nuorodos auditoriui
keliamam reikalavimui parengti ir atlikti tolimesnes procedūras atsižvelgiant į įvertintą riziką tvirtinimų lygyje.

6

Auditorius gali pasinaudoti modeliu, kuris matematiškai išreiškia audito rizikos dalių ryšį ir leidžia nustatyti tinkamą aptikimo
rizikos lygį. Kai kurie auditoriai, nor÷dami pasiekti pageidautiną audito rizikos lygį, šiuo modeliu pasinaudoja planuodami
audito procedūras, nors naudojant šį modelį neapsieinama be audito procesui būdingų sprendimų

•

„Įgimta rizika“ yra siejama su tvirtinimo jautrumu informacijos iškraipymui, kuris gali būti
reikšmingas pats arba kartu su kitais informacijos iškraipymais, darant prielaidą, kad nebuvo susijusios
vidaus kontrol÷s. Tokio informacijos iškraipymo rizika yra labiau būdinga tam tikriems tvirtinimams ir
susijusi su ūkinių operacijų grup÷mis, sąskaitų likučiais bei atskleidimais nei kitiems. Pavyzdžiui,
labiau tik÷tina, jog iškraipymas pasitaikys sud÷tinguose, o ne paprastuose skaičiavimuose. Sąskaitos,
kurias sudaro apskaitinių įvertinimų sumos, turi didesnę riziką nei sąskaitos su sąlyginai įprastais ir
faktiniais duomenimis. Išorin÷s aplinkyb÷s, sukeliančios verslo riziką, įgimtai rizikai taip pat gali daryti
įtaką.
Pavyzdžiui, technologin÷ pažanga tam tikrą produktą gali padaryti pasenusiu, d÷l ko atsargų vert÷ gali
būti nepagristai padidinta. Be tam tikriems tvirtinimams būdingų aplinkybių, įmon÷s ir jos aplinkos
veiksniai, kurie yra susiję su keliomis ar visomis ūkinių operacijų grup÷mis, sąskaitų likučiais ar
atskleidimais, gali daryti įtaką su tam tikru tvirtinimu susijusiai įgimtai rizikai. Šie veiksniai gali būti,
pavyzdžiui, apyvartinio kapitalo trūkumas arba ūkio šakos smukimas, pasižymintis dideliu įmonių
bankrotų skaičiumi.

•

„Kontrol÷s rizika“ – tai rizika, kad įmon÷s vidaus kontrol÷ laiku neaptiks ir neištaisys ar neužkirs
kelio tvirtinime galinčiam pasitaikyti informacijos iškraipymui, kuris gali būti reikšmingas pats arba
kartu su kitais iškraipymais. Šios rizikos lygis priklauso nuo vidaus kontrol÷s sukūrimo ir jos veikimo
efektyvumo, siekiant įmon÷s tikslų, susijusių su įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s parengimu. D÷l
vidaus kontrolei būdingų įgimtų trūkumų tam tikra kontrol÷s rizika visada išliks.

21.

Įgimta rizika ir kontrol÷s rizika yra įmon÷s rizikos. Jos egzistuoja nepriklausomai nuo finansin÷s
atskaitomyb÷s audito. Auditorius turi įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką tvirtinimų lygyje, kad
sudarytų pagrindą tolimesn÷ms audito procedūroms, nors tas vertinimas yra tik nuomon÷s apie riziką
susidarymas, o ne tikslus jos išmatavimas. Kai auditoriaus atliktas reikšmingo iškraipymo rizikos
vertinimas apima ir kontrol÷s procedūrų veikimo efektyvumo vertinimą, auditorius atlieka kontrol÷s testus
tam, kad pagrįstų šį rizikos vertinimą. Paprastai įgimta rizika ir kontrol÷s rizika NAS nenurodomos atskirai
ir vadinamos greičiau bendru „reikšmingo iškraipymo rizikos“ įvertinimu. Nors NAS paprastai nurodo
bendrą „reikšmingo iškraipymo rizikos“ įvertinimą, auditorius, priklausomai nuo audito būdų ar metodų ir
praktinių sumetimų, įgimtą riziką ir kontrol÷s riziką gali vertinti atskirai arba kartu. Rizika gali būti
įvertinta kiekybiškai, pavyzdžiui, procentais arba nekiekybiškai. Bet kuriuo atveju auditoriaus atliekamas
tinkamas rizikos vertinimas yra daug svarbesnis nei skirtingi galimi vertinimo metodai.

22.

„Aptikimo rizika“ yra rizika, kad auditorius neaptiks tvirtinime esančio reikšmingo iškraipymo, kuris pats
arba kartu su kitais iškraipymais gali būti reikšmingas. Aptikimo rizika priklauso nuo audito procedūros
bei jos taikymo efektyvumo. Aptikimo rizika negali būti nulin÷ d÷l įvairių veiksnių ir d÷l to, kad visų
ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleidimų auditorius paprastai netikrina. Šie veiksniai yra
tokie, kaip netinkamai auditoriaus pasirinkta audito procedūra, neteisingai taikoma tinkama audito
procedūra ar neteisingai interpretuojami audito rezultatai. Šių veiksnių galima išvengti tinkamai
planuojant, parenkant tinkamą audito komandą, laikantis profesinio skepticizmo bei vadovaujant auditui ir
peržiūrint atliktą audito darbą.

23.

Aptikimo rizika yra susijusi su audito procedūrų, kurias nustato auditorius tam, kad sumažintų audito
riziką iki priimtino lygio, pobūdžiu, laiku ir apimtimi. Kalbant apie tam tikrą audito riziką, priimtinas
aptikimo rizikos lygis yra atvirkščiai susijęs su reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimu. Kuo, auditoriaus
nuomone, didesn÷ yra reikšmingo iškraipymo rizika, tuo mažesn÷ aptikimo rizika. Ir priešingai: kuo,
auditoriaus nuomone, mažesn÷ yra reikšmingo iškraipymo rizika, tuo didesn÷ aptikimo rizika.

Atsakomyb÷ už finansinę atskaitomybę
24. Auditoriaus pareiga yra susidaryti ir pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę, o įmon÷s vadovų
pareiga, prižiūrint aukščiausio lygio vadovybei, – parengti finansinę atskaitomybę ir teisingai ją pateikti
pagal galiojančią finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką. Finansin÷s atskaitomyb÷s auditas vadovų ir
aukščiausio lygio vadovyb÷s neatleidžia nuo jų atsakomyb÷s.
Santykis su Tarptautiniais audito standartais
25. Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 200-ąjį Tarptautinį
audito standartą ,,Finansin÷s atskaitomyb÷s audito tikslas ir bendrieji principai”, galiojusį 2005 m. sausio 1
d.

