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RIZIKOS ĮVERTINIMAS IR VIDAUS KONTROLö
Įžanga

1. Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas - nustatyti standartus ir pateikti nuorodas apskaitos ir
vidaus kontrol÷s sistemų bei audito rizikos ir jos komponentų: įgimtos rizikos, kontrol÷s rizikos ir
aptikimo rizikos, įvertinimui.

2. Auditorius turi pakankamai suprasti apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemas, kad gal÷tų
suplanuoti auditą ir pasirinkti veiksmingo audito metodus. Auditorius turi profesionaliai
įvertinti audito riziką ir numatyti procedūras, sumažinančias ją iki priimtinai žemo lygio.

3. ,,Audito rizika” reiškia, kad auditorius gali pateikti neteisingą nuomonę apie finansin÷je
atskaitomyb÷je esančius reikšmingus informacijos iškraipymus. Audito riziką sudaro trys
komponentai: įgimta rizika, kontrol÷s rizika ir aptikimo rizika.

4. ,,Įgimta rizika” yra siejama su sąskaitos likučio ar ūkinių operacijų grup÷s jautrumu informacijos
iškraipymams, kurie gali būti reikšmingi patys savaime arba kartu su informacijos iškraipymais kitose
sąskaitose arba ūkinių operacijų grup÷se, darant prielaidą, kad nebuvo susijusios vidaus kontrol÷s.

5. ,,Kontrol÷s rizika” - tai rizika, kad informacijos iškraipymai, kurie gali atsirasti sąskaitų likučiuose ar
ūkinių operacijų grup÷se ir būti reikšmingi patys savaime arba kartu su informacijos iškraipymais kitų
sąskaitų likučiuose ar ūkinių operacijų grup÷se, nebus laiku pasteb÷ti ar pataisyti apskaitos ir vidaus
kontrol÷s sistemose.

6. ,,Aptikimo rizika” reiškia, kad auditorių atliekami finansin÷s informacijos patikrinimo testai neaptiks
sąskaitų likučiuose ar ūkinių operacijų grup÷se egzistuojančių informacijos iškraipymų, kurie gali būti
reikšmingi patys savaime arba kartu su iškraipymais kitų sąskaitų likučiuose ar ūkinių operacijų
grup÷se.

7. ,,Apskaitos sistema” yra įmon÷s veiklos ir įrašų nuoseklus junginys, kurio pagrindu yra apdorojamos
operacijos ir daromi finansiniai įrašai. Tokia sistema nustato, surenka, analizuoja, apskaičiuoja,
klasifikuoja, dokumentuoja, reziumuoja, apibūdina operacijas ir kitus įvykius.

8. ,,Vidaus kontrol÷s sistema“ apima visas taisykles ir procedūras, kurias taiko įmon÷s administracijos
vadovai, kad užtikrintų veiksmingą vadovavimą verslui, įskaitant valdymo politiką, turto apsaugą,
klaidų ir apgaul÷s galimyb÷s išankstinį nustatymą ir prevenciją, apskaitos registrų teisingumą ir
išbaigtumą bei patikimos finansin÷s informacijos parengimą laiku. Vidaus kontrol÷s sistema yra
platesn÷ tiesiogin÷s apskaitos sistemos funkcija ir apima:
a) ,,kontrol÷s aplinką”, kurią sudaro bendras direktorių ir vadovyb÷s požiūris, išmanymas ir veiksmai,
liečiantys vidaus kontrol÷s sistemą, bei jų svarbą įmonei. Kontrol÷s aplinka veikia atskirų
kontrol÷s procedūrų veiksmingumą. Stipri kontrol÷s aplinka, pavyzdžiui, esant griežtai biudžeto

kontrolei ir veiksmingam vidaus auditui, gali labai papildyti specialias kontrol÷s procedūras,
tačiau pati viena neužtikrina vidaus kontrol÷s sistemos veiksmingumo. Veiksniai, turintys įtakos
kontrol÷s aplinkai:
• direktorių valdybos funkcijos;
• administracijos vadovų mastymo ir veiklos stilius;
• įmon÷s organizacin÷ struktūra, įgaliojimų suteikimo ir atsakomyb÷s metodai;
• administracijos vadovų kontrol÷s sistema, įskaitant vidaus audito funkcijas, darbuotojų
politiką ir procedūras bei pareigų paskirstymą.
b) ,,kontrol÷s procedūras”, kurios papildo kontrol÷s aplinkos tvarką ir procedūras, administracijos
vadovų numatytas konkretiems įmon÷s tikslams pasiekti. Specifin÷s kontrol÷s procedūros apima:
• sutikrinimų atskaitomybę, peržiūrą ir patvirtinimą;
• įrašų aritmetinio tikslumo patikrinimą;
• kompiuterin÷s sistemos patikrinimą, atliekant kontrolę:
- pakeičiant kompiuterinę programą;
- patikrinant pri÷jimą prie duomenų baz÷s.
• kontrolinių sąskaitų ir bandomojo balanso taikymą ir peržiūrą;
• dokumentų kontrolę ir patvirtinimą;
• vidaus informacijos palyginimą su išor÷s informacijos šaltiniais;
• grynųjų pinigų kiekio, vertybinių popierių ir atsargų skaičiavimų palyginimą su apskaitos
įrašais;
• ribotą tiesioginį pri÷jimą prie turto ir įrašų;
• finansinių rezultatų analizę ir palyginimą su sąmatoje pateiktais skaičiais.

9. Atlikdamas finansin÷s atskaitomyb÷s auditą, auditorius aiškinasi tik tas apskaitos ir vidaus kontrol÷s
sistemų tvarką ir procedūras, kurios yra svarbios finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimams. Reikiamas
apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemų supratimas, kartu su įgimtos ir kontrol÷s rizikos įvertinimu bei
kitais įvertinimais, suteiks auditoriui galimybę:
a) nustatyti galimų reikšmingų informacijos iškraipymų, kurie gali atsirasti finansin÷je atskaitomyb÷je,
tipus;
b) apsvarstyti veiksnius, kurie paveiks reikšmingų informacijos iškraipymų riziką;
c) numatyti tinkamas audito procedūras.

10. Planuodamas auditą, auditorius preliminariai įvertina kontrol÷s riziką (kartu ir įgimtą riziką), kad
nustatytų tik÷tiną aptikimo riziką, priimtiną finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimams ir, atsižvelgdamas į
tai, nustatytų finansin÷s informacijos patikrinimo testų pobūdį, laiką ir apimtį.
Įgimta rizika
11. Rengdamas bendrąjį audito planą, auditorius turi įvertinti įgimtą riziką pagal finansin÷s
atskaitomyb÷s duomenis. Rengdamas audito programą, auditorius turi susieti šiuos įvertinimus
su reikšmingais sąskaitų likučiais ir ūkinių operacijų grup÷mis arba manyti, kad įgimta rizika
yra per didel÷ tokiems tvirtinimams.
12. Kad nustatytų įgimtą riziką, auditorius profesionaliai įvertina reikšmingus veiksnius, kurie skirstomi į
grupes pagal:
Finansin÷s atskaitomyb÷s duomenis
• vadovyb÷s sąžiningumas;
• vadovyb÷s patirtis, žinios bei vadovyb÷s pasikeitimai per tiriamąjį laikotarpį, pavyzdžiui,
vadovyb÷s nepatyrimas gali paveikti įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s rengimą;
• neįprastas spaudimas vadovybei, pavyzdžiui, susiklosto sąlygos, kurios gali iš anksto nuteikti
vadovybę neteisingai pateikti finansinę atskaitomybę - tam tikroje veiklos srityje patirtos didel÷s
nes÷km÷s ar kapitalo stoka, kad įmon÷ tęstų veiklą;

• įmon÷s verslo pobūdis, pavyzdžiui, pasenusios technologijos, produkcija ir paslaugos, kapitalo
struktūros sud÷tingumas ir tarpusavyje susijusių šalių įtaka, įmonių struktūra ir gamybos
įrengimų geografinis išsid÷stymas;
• veiksniai, veikiantys šaką, kuriai įmon÷ priklauso, pavyzdžiui, ekonomin÷s ir konkurencin÷s
sąlygos, kurias apibūdina finansiniai rodikliai ir tendencijos, technologijos pasikeitimai,
vartotojų poreikiai ir šakoje taikoma apskaita.
Sąskaitų likučių ir ūkinių operacijų duomenis
• finansin÷s atskaitomyb÷s sąskaitų jautrumas informacijos iškraipymams, pavyzdžiui, sąskaitos,
kurias reik÷jo koreguoti ankstesnį laikotarpį ar kurios reikalauja aukšto įvertinimo;
• ūkinių operacijų ir kitų įvykių sud÷tingumas, kuriems įvertinti gali prireikti ekspertų;
• profesin÷s nuomon÷s taikymo lygis, nustatant sąskaitų likučius;
• turto praradimo arba grobstymo galimyb÷, pavyzdžiui, paklausaus ir lengvai perkeliamo turto,
tokio kaip grynieji pinigai;
• neįprastų ir sud÷tingų ūkinių operacijų užbaigimas, ypač laikotarpio pabaigoje;
• įprastinei veiklai nepriskirtinos ūkin÷s operacijos.
Apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistema
13.Su apskaitos sistema susijusi vidaus kontrol÷ siekia:
• kad ūkin÷s operacijos būtų atliekamos pagal bendrą ar konkretų vadovyb÷s įgaliojimą;
• kad visos ūkin÷s operacijos ir kiti įvykiai būtų tiksliai registruojami, pateikiant teisingas sumas
atitinkamose laikotarpio sąskaitose, kad būtų galima parengti finansinę atskaitomybę pagal
galiojančius normatyvinius aktus;
• kad pri÷jimas prie turto ir apskaitos įrašų būtų galimas tik vadovyb÷s leidimu;
• kad dokumentuose užregistruotas turtas reguliariai būtų lyginamas su egzistuojančiu turtu ir,
radus skirtumų, būtų imamasi atitinkamų veiksmų.
Vidaus kontrol÷s įgimti apribojimai
14. Apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemos negali pateikti vadovybei galutinių įrodymų, kad tikslai
pasiekti, kadangi yra įgimtų apribojimų, kurie apima:
• įprastus vadovyb÷s reikalavimus, kad vidaus kontrol÷s iškaidos neviršytų laukiamos ar
gaunamos naudos;
• tai, kad dauguma vidaus kontrol÷s procedūrų apsiriboja tik įprastomis ūkin÷mis operacijomis;
• žmogiškų klaidų galimybę - d÷l nerūpestingumo, išsiblaškymo, klaidingos nuomon÷s ar
nurodymų nesupratimo;
• galimybę pergudrauti vidaus kontrol÷s procedūras iš anksto susitarus su įmon÷s vadovyb÷s
nariu įmon÷je ar už jos ribų;
• galimybę, kad atsakingas už vidaus kontrolę asmuo gali piktnaudžiauti šia atsakomybe,
pavyzdžiui, vadovyb÷s narys gali nepaisyti vidaus kontrol÷s sistemos reikalavimų;
• galimybę, kad procedūros gali neatitikti pasikeitusių sąlygų ir jų poveikis gali sumaž÷ti.
Apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemų supratimo svarba
15. Kad suplanuotų auditą, auditorius analizuoja vidaus kontrol÷s ir apskaitos sistemas ir susipažįsta su jų
struktūra bei veikimu. Pavyzdžiui, auditorius gali atlikti ,,÷jimo per sistemą” testą, t.y. kelias ūkines
operacijas atsekti per apskaitos sistemą. Tuo atveju, kai iš visos apskaitos sistemos išrenkamos
tipin÷s ūkin÷s operacijos, ši procedūra gali būti laikoma kontrol÷s testų dalimi. Auditoriaus atliekami
,,÷jimo per sistemą” testai, jų pobūdis ir apimtis patys vieni nesuteikia pakankamų audito įrodymų
palaikyti mažos kontrol÷s rizikos įvertinimą.
16. Kad suprastų apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemas, auditorius atlieka procedūras, kurių pobūdis,
laikas ir apimtis keisis priklausomai nuo:

•
•
•
•
•

įmon÷s ir jos kompiuterin÷s sistemos dydžio ir sud÷tingumo;
reikšmingumo lygio;
vidaus kontrol÷s tipo;
įmonei būdingos vidaus kontrol÷s dokumentacijos pobūdžio;
auditoriaus atlikto įgimtos rizikos įvertinimo.

17. Auditui atlikti svarbus vidaus kontrol÷s ir apskaitos sistemos supratimas paprastai įgyjamas dirbant
įmon÷je ir papildomas:
a) įvairių įmon÷s valdymo lygių vadovyb÷s, padalinių vadovų ir kitų darbuotojų apklausa,
remiantis dokumentais, tokiais kaip procedūrų sąrašas, pareigybių aprašymas ir diagramos;
b) apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemų dokumentų patikrinimais;
c) įmon÷s veiklos ir operacijų apžvalga, įskaitant kompiuterines operacijas, jų organizavimą ir į
apskaitą įtraukiamų ūkinių operacijų pobūdį.
Apskaitos sistema
18. Auditorius turi susipažinti su apskaitos sistema, kad nustatytų ir suprastų:
a) pagrindines įmon÷s ūkinių operacijų grupes;
b) šių operacijų atsiradimą;
c) pagrindinius apskaitos įrašus, juos pagrindžiančius dokumentus ir finansin÷s
atskaitomyb÷s sąskaitas;
d) apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s procesą nuo svarbių ūkinių operacijų ir kitų įvykių
atsiradimo iki jų įtraukimo į finansinę atskaitomybę.
Kontrol÷s aplinka

19. Auditorius turi pažinti kontrol÷s aplinką, kad tinkamai įvertintų direktorių ir vadovyb÷s
požiūrius, žinias ir veiksmus vidaus kontrol÷s procedūrų ir jų reikšm÷s įmonei požiūriu.
Kontrol÷s procedūros

20. Auditorius turi pakankamai gerai suvokti kontrol÷s procedūrų esmę, kad gal÷tų parengti audito
planą. Be to, auditorius turi įvertinti informaciją, gautą atlikus kontrol÷s aplinkos ir apskaitos
sistemos, kontrol÷s procedūrų, jų buvimo ar nebuvimo analizę, ir nustatyti, ar būtina taikyti
papildomas kontrol÷s procedūras. Kadangi kontrol÷s procedūros, kartu su kontrol÷s aplinka ir
apskaitos sistema, sudaro bendrą visumą auditoriui, išsiaiškinus kontrol÷s aplinką ir apskaitos
sistemą pravartu įgyti žinių ir apie kontrol÷s procedūras, pavyzdžiui, įgijęs supratimą apie grynųjų
pinigų apskaitą, auditorius paprastai sužino, ar sutikrintos banko sąskaitos. Paprastai, rengiant
bendrąjį audito planą, nebūtina gilintis į kontrol÷s procedūras, taikomas kiekvienam finansin÷s
atskaitomyb÷s įvertinimui pagal sąskaitą ar ūkinių operacijų klasę gauti.
Kontrol÷s rizika
Preliminarus kontrol÷s rizikos įvertinimas
21. Preliminarus kontrol÷s rizikos įvertinimas - tai įmon÷s apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemos
veiksmingumo, nustatyti ir ištaisyti reikšmingus informacijos iškraipymus įvertinimas. Kiekvienoje
apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemoje d÷l įgimtų apribojimų visada išlieka tam tikra kontrol÷s
rizika.

22. Išsiaiškinęs apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemas, auditorius tur÷tų atlikti preliminarų
kiekvieno reikšmingo sąskaitos likučio ir ūkin÷s operacijos grup÷s kontrol÷s rizikos įvertinimą
(tvirtinimo lygiu).

23. Keletui arba visiems tvirtinimams auditorius paprastai nustato didelę kontrol÷s riziką, kai:
a) įmon÷s apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemos yra neveiksmingos;
b) įmon÷s apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemų veiksmingumo įvertinimas buvo neefektyvus.
24. Preliminarus finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimų kontrol÷s rizikos įvertinimas tur÷tų būti
aukštas, nebent auditorius:
a) parinktų tokias vidaus kontrol÷s procedūras, kurios gal÷tų nustatyti ir ištaisyti reikšmingus informacijos
iškraipymus bei užkirsti kelią jiems atsirasti;

b) planuotų atlikti kontrol÷s testus šiam įvertinimui pagrįsti.
Kontrol÷s rizikos įvertinimo ir supratimo dokumentavimas
25. Auditorius darbo dokumentuose turi aprašyti:
a) įmon÷s apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemų supratimą;
b) kontrol÷s rizikos įvertinimą.
Kai kontrol÷s rizika
sprendimo priežastis.

nustatoma žemesn÷ už aukštą, auditorius turi pagrįsti dokumentais tokio

26. Pateikti dokumentuose informaciją, susijusią su apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemomis, galima
taikant įvairius metodus. Konkretaus metodo pasirinkimas yra auditoriaus reikalas. Įprastos
priemon÷s (taikomos vienos arba derinant su kitomis) yra aprašymai, klausimynai, patikrinimo lapai
ir diagramos. Dokumentų forma ir apimtis priklauso nuo įmon÷s dydžio, sud÷tingumo, įmon÷s
apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemų pobūdžio. Paprastai kuo sud÷tingesn÷s įmon÷s apskaitos ir
vidaus kontrol÷s sistemos, kuo platesn÷s audito procedūros, tuo išsamesn÷ turi būti auditoriaus
dokumentacija.
Kontrol÷s testai
27. Kontrol÷s testai yra atliekami, siekiant gauti audito įrodymų apie veiksmingumą:
a) apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemų, padedančių nustatyti, įvertinti ir pataisyti reikšmingus
informacijos iškraipymus, veikimą;
b) vidaus kontrol÷s veiklos per laikotarpį.

28. Kai kurios apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemas analizuojančios operacijos, nors ir neplanuotos kaip
kontrol÷s testai, gali pateikti audito įrodymų apie vidaus kontrol÷s sistemos veikimą ir
veiksmingumą, remiantis tam tikrais tvirtinimais, tod÷l jos atlieka kontrol÷s testų funkciją.
Pavyzdžiui, gilindamasis į apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemas, susijusias su pinigais, auditorius
gali aptikti audito įrodymą apie banko sutikrinimo veiksmingumą atlikdamas apklausą ir peržiūrą.

29. Kai auditorius nutaria, kad procedūros, skirtos apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemų, supratimui
įgyti, pateikia audito įrodymą ir apie finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimų sudarymo tinkamumą ir
veiklos veiksmingumą, auditorius gali manyti, kad šis audito įrodymas yra pakankamas, kad pagrįstų
žemesnį už aukštą kontrol÷s rizikos įvertinimą.
30. Kontrol÷s testai gali būti:
• dokumentų, kuriais pagrįstos ūkin÷s operacijos ir kiti įvykiai, tikrinimas, ssuteikia audito
įrodymą, kad vidaus kontrol÷s sistema veikia tinkamai, pavyzdžiui, įrodo, kad visos ūkin÷s
operacijos buvo atliktos vadovyb÷s leidimu;
• vidaus kontrol÷s atliekamos apklausos ir peržiūros, kurios nepalieka audito p÷dsakų,
pavyzdžiui, nustatant, kas atlieka kiekvieną funkciją, neatsižvelgiant į tai, kas ruoš÷si ją atlikti;
• vidaus kontrol÷s pertikrinimo, pavyzdžiui, sutikrinama pagal banko sąskaitos dokumentus, ar
tinkamai buvo atliktas patikrinimas.

31. Atlikdamas audito testus, auditorius turi gauti audito įrodymą, pagrindžiantį kiekvieną žemesnį
už aukštą kontrol÷s rizikos įvertinimą. Kuo žemesnis kontrol÷s rizikos įvertinimas, tuo daugiau
įrodymų, tur÷s įgyti auditorius apie tai, kad apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistema yra tinkamai
sukurta ir veiksminga.
32. Kai gaunamas audito įrodymas apie veiksmingas vidaus kontrol÷s operacijas, auditorius apsvarsto,
kaip jos buvo taikomos, kokiu nuoseklumu buvo atliekamos per laikotarpį ir kas jas atliko.
Veiksmingos veiklos samprata pripažįsta, kad gali atsirasti kai kurių kontrol÷s nukrypimų. Jie
įmanomi d÷l tokių veiksnių:
- pagrindinių darbuotojų kaita;
- dideli ūkinių operacijų sezoniniai svyravimai;
- žmogiškos klaidos.
Kai nustatomi nukrypimai, auditorius atlieka konkrečią, tik šiuos dalykus liečiančią, apklausą, ypač d÷l
darbuotojų, atliekančių pagrindines kontrol÷s funkcijas, pasikeitimo. Tada auditorius turi įsitikinti, kad
kontrol÷s testai atskleid÷ šiuos pasikeitimus ar svyravimus, įvykusius per audituojamą laikotarpį.
33. Kompiuterin÷s informacijos sistemoje taikomų ir rankų darbu atliekamų testų tikslai nesiskiria; nors
kai kurios audito procedūros gali skirtis. Auditorius, jeigu reikia, gali teikti pirmenybę kompiuterinei
audito technologijai.. Taikyti šias technologijas, pavyzdžiui, apklausos atrankos procedūras ar audito
testų duomenis, gali būti tinkama, kai apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemos pateikia nepakankamai
įrodymų dokumentų, palyginti su programine kompiuterin÷s apskaitos sistemos vidaus kontrole.

