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1.

Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas – nustatyti standartus ir pateikti nuorodas, kaip auditorius
turi atsižvelgti į finansin÷s atskaitomyb÷s audito1 metu nustatytą apgaulę, ir išsamiau paaiškinti, kaip
taikyti 34-ojo NAS „Įmon÷s ir jos aplinkos supratimas bei reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimas“ bei
35-ojo NAS „Auditoriaus procedūros, atliekamos atsižvelgiant į įvertintą riziką“ standartus ir nuorodas
esant reikšmingam informacijos iškraipymui d÷l apgaul÷s. Šio NAS standartų ir nuorodų reikia laikytis
viso audito metu.

2.

Šis standartas:
•

apgaulę atskiria nuo klaidos ir apibūdina du apgaul÷s tipus, kurie yra svarbūs auditoriui, tai yra
informacijos iškraipymus, atsiradusius d÷l neteis÷tai pasisavinto turto, bei informacijos iškraipymus,
atsiradusius d÷l apgaul÷s būdu sudarytos finansin÷s atskaitomyb÷s. Šiame standarte aprašytos
atitinkamos įmon÷s aukščiausio lygio vadovų ir vadovyb÷s pareigos vykdyti apgaul÷s prevenciją ir
aptikti apgaules; aprašyti auditui būdingi įgimti apribojimai esant apgaulei bei auditoriaus pareiga
nustatyti d÷l apgaul÷s atsiradusius reikšmingus informacijos iškraipymus;

•

reikalauja, kad auditorius išlaikytų profesinį skepticizmą, pripažindamas, kad gali būti reikšmingas
iškraipymas d÷l apgaul÷s, nepriklausomai nuo auditoriaus darbo su įmone patirties ir žinių apie
vadovyb÷s ir aukščiausio lygio vadovų dorumą ir sąžiningumą;

•

reikalauja, kad audito komandos nariai aptartų įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s jautrumą
reikšmingiems informacijos iškraipymams, atsiradusiems d÷l apgaul÷s, bei reikalauja, kad audito
partneris apsvarstytų, kuriuos dalykus reikia pranešti kitiems audito komandos nariams,
nedalyvavusiems pasitarime;

•

reikalauja, kad auditorius:

•
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◦

atliktų procedūras tam, kad gautų informacijos, kuri naudojama reikšmingo iškraipymo d÷l
apgaul÷s rizikai nustatyti;

◦

nustatytų ir vertintų reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką finansin÷s atskaitomyb÷s lygiu ir
tvirtinimų lygiu; nustatęs riziką, d÷l kurios gal÷tų atsirasti reikšmingas informacijos iškraipymas
d÷l apgaul÷s, įvertintų susijusių įmon÷s kontrol÷s procedūrų pobūdį, įskaitant svarbius kontrol÷s
veiksmus, ir nustatytų, ar jos buvo įgyvendintos;

◦

numatytų bendruosius veiksmus, skirtus spręsti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikai
finansin÷s atskaitomyb÷s lygiu ir apsvarstytų personalo paskyrimą bei priežiūrą; apsvarstytų
įmon÷je taikomą apskaitos politiką ir įtrauktų nenusp÷jamumo galimybę, parinkdamas atliktinų
audito procedūrų pobūdį, laiką bei apimtį;

◦

parengtų ir atliktų audito procedūras, reaguodamas į vadovyb÷s kontrol÷s procedūrų nepaisymo
riziką;

◦

numatytų veiksmus spręsti įvertintai reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikai;

◦

apsvarstytų, ar nustatytas informacijos iškraipymas rodo apgaulę;

◦

gautų vadovyb÷s pareiškimus raštu d÷l apgaul÷s; ir

◦

bendrautų su vadovybe ir aukščiausio lygio vadovais;

pateikia nuorodas d÷l bendravimo su priežiūros ir vykdymo institucijomis;

Auditoriaus pareiga apsvarstyti įstatymus ir teis÷s aktus finansin÷s atskaitomyb÷s audito metu yra aprašyta 31-ame NAS
„Įstatymų ir teis÷s aktų reikšm÷ finansin÷s atskaitomyb÷s auditui“.
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3.

•

pateikia nuorodas, kaip elgtis, jei d÷l apgaul÷s ar įtariamos apgaul÷s atsiradusio informacijos
iškraipymo auditorius susiduria su nepaprastomis aplinkyb÷mis, kurios kelia abejonių d÷l auditoriaus
galimyb÷s tęsti auditą; ir

•

nustato reikalavimus darbo dokumentams.

Planuodamas ir atlikdamas auditą, siekdamas sumažinti audito riziką iki priimtino lygio auditorius
turi atsižvelgti į reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s finansin÷s atskaitomyb÷s lygiu riziką.

Apgaul÷s savyb÷s
4.

Informacijos iškraipymai finansin÷je atskaitomyb÷je gali atsirasti d÷l apgaul÷s ar klaidos. Skiriamasis
apgaul÷s ir klaidos bruožas yra tai, ar veiksmas, d÷l kurio iškraipyta finansin÷ atskaitomyb÷, yra tyčinis, ar
netyčinis.

5.

Terminas „klaida“ siejamas su netyčiniu finansin÷s atskaitomyb÷s iškraipymu, įskaitant praleistą sumą ar
atskleidimą, pavyzdžiui:
•

klaida renkant ar apdorojant duomenis, kurie naudojami sudarant finansinę atskaitomybę;

•

neteisingas apskaitinis įvertinimas, atsiradęs d÷l apsirikimo ar klaidingai suprastų duomenų;

• apskaitos principų taikymo klaida, susijusi su matavimu, pripažinimu, klasifikavimu, pateikimu ar
atskleidimu.

6.

Terminas „apgaul÷“ yra vieno ar kelių asmenų iš vadovyb÷s, aukščiausio lygio vadovų, darbuotojų ar
trečiųjų šalių tyčiniai veiksmai, siekiant apgavyst÷s būdu gauti nepelnytą ar neteis÷tą naudą. Nors teisine
prasme apgaul÷ yra plati sąvoka, auditoriui yra svarbūs tie apgaul÷s veiksmai, d÷l kurių finansin÷
atskaitomyb÷ yra reikšmingai iškraipoma. Ar apgaul÷ buvo iš tikrųjų, auditorius teisiškai nenustato.
Apgaul÷, susijusi su vieno ar kelių vadovų veiksmais, vadinama „apgaule d÷l vadovų kalt÷s“. Apgaul÷,
susijusi tik su įmon÷s darbuotojų veiksmais, vadinama „apgaule d÷l darbuotojų kalt÷s“. Abiem atvejais
gali būti suokalbis pačioje įmon÷je arba su trečiosiomis šalimis už įmon÷s ribų.

7.

Auditoriui svarbūs du tyčinio iškraipymo tipai – informacijos iškraipymai, atsirandantys d÷l apgaul÷s
būdu sudarytos finansin÷s atskaitomyb÷s, ir informacijos iškraipymai, atsirandantys d÷l neteis÷tai
pasisavinto turto.

8.

Apgaul÷s būdu sudarytoje finansin÷je atskaitomyb÷je būna tyčinių iškraipymų, įskaitant ir tai, kad
praleidžiamos sumos arba atskleidimai, siekiant apgauti finansinių ataskaitų naudotojus. Apgaul÷s būdu
sudaryta finansin÷ atskaitomyb÷ gali apimti:

9.

•

machinaciją, falsifikaciją (įskaitant klastojimą) arba apskaitos įrašų ar pagrindžiančių dokumentų,
kuriais remiantis sudaroma finansin÷ atskaitomyb÷, keitimą;

•

įvykių, ūkinių operacijų ar kitos svarbios informacijos neteisingą pateikimą ar tyčinį jų praleidimą
finansin÷je atskaitomyb÷je;

•

tyčinį apskaitos principų, susijusių su sumomis, klasifikavimu, pateikimo būdu ar atskleidimu,
nesilaikymą.

Apgaul÷s būdu sudaryta finansin÷ atskaitomyb÷ dažnai būna susijusi su tuo, kad vadovyb÷ nepaiso
kontrol÷s procedūrų, kurios įprastu atveju veiktų efektyviai. Vadovyb÷ gali nepaisyti kontrol÷s procedūrų
ir apgaudin÷ti įvairiais būdais:
•

darydama fiktyvius įrašus, ypač art÷jant ataskaitinio laikotarpio pabaigai, – tam, kad suklastotų
veiklos rezultatus arba pasiektų kitus tikslus;

•

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

•

praleisdama, paankstindama arba atid÷dama įvykių ar ūkinių operacijų, kurie įvyko per ataskaitinį
laikotarpį, pripažinimą finansin÷je atskaitomyb÷je;

•

nusl÷pdama arba neatskleisdama faktų, kurie gal÷tų daryti įtaką finansin÷je atskaitomyb÷je
užfiksuotoms sumoms;

•

vykdydama sud÷tingas ūkines operacijas, kurios suformuojamos taip, kad iškreiptų įmon÷s finansinę
būklę arba finansinius rezultatus; ir

•

keisdama didelių ir neįprastų ūkinių operacijų įrašus ir sąlygas.

10. Finansin÷ atskaitomyb÷ gali būti sudaryta apgaul÷s būdu d÷l vadovyb÷s m÷ginimo sukčiauti pajamomis,
siekiant suklaidinti finansinių ataskaitų naudotojus, paveikiant jų suvokimą apie įmon÷s veiklos rezultatus
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ir pelningumą. Vadovyb÷ gali prad÷ti sukčiauti pajamomis, darydama nedidelius veiksmus arba
netinkamai pritaikydama prielaidas ir keisdama savo vertinimus. Spaudimas arba paskatos gali taip
padidinti šių veiksmų mastą, kad finansin÷ atskaitomyb÷ būtų sudaryta apgaul÷s būdu. Taip gali atsitikti,
kai d÷l spaudimo patenkinti rinkos lūkesčius arba noro padidinti atlygį, kuris yra nustatomas atsižvelgiant
į darbo rezultatus, vadovyb÷ sąmoningai imasi pozicijos, kuri d÷l reikšmingai iškraipytų finansinių
ataskaitų nulemia finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą apgaul÷s būdu. Kai kuriose kitose įmon÷se
vadovyb÷ gali tur÷ti motyvų didele suma sumažinti pajamas, kad sumažintų mokesčius, arba padidinti
pajamas, kad gautų finansavimą iš banko.
11. Neteis÷tas turto pasisavinimas – tai įmon÷s turto vagyst÷, kurią dažniausiai įvykdo darbuotojai,
pasisavindami palyginti mažas ar nereikšmingas sumas. Tačiau su tuo gali būti susiję ir vadovai, kurie
paprastai gali lengviau neteis÷tai nusl÷pti ar išeikvoti tokiais būdais, kuriuos sunku atskleisti. Turtas gali
būti neteis÷tai pasisavinamas daugybe būdų, įskaitant:
•

įplaukų išgrobstymą (pavyzdžiui, neteis÷tai pasisavinant gautinų sumų dalį arba nukreipiant
nurašytų sąskaitų įplaukas į asmenines banko sąskaitas);

•

materialiojo turto ar intelektin÷s nuosavyb÷s vagystę (pavyzdžiui, atsargų vagystes, skirtas
asmeniškai naudoti arba parduoti, likučių vagystę siekiant perparduoti, suokalbį su konkurentu
atskleidus technologinius duomenis už užmokestį);

•

veiksmus, priverčiančius įmonę mok÷ti už negautas prekes ir paslaugas (pavyzdžiui, mok÷jimą
fiktyviems tiek÷jams, atsid÷kojimo mokestį, kurį tiek÷jai moka už pirkimą atsakingiems įmon÷s
agentams, atsilygindami už kainų padidinimą, išmokos fiktyviems darbuotojams); ir

•

įmon÷s turto naudojimą asmeniniams tikslams (pavyzdžiui, įmon÷s turto užstatymą, siekiant gauti
asmeninę paskolą ar paskolą susijusiai šaliai).

Neteis÷tą turto pasisavinimą dažnai lydi neteisingi arba klaidinantys įrašai ar dokumentai, siekiant
nusl÷pti faktą, jog turto trūksta arba jis buvo užstatytas be tinkamo įgaliojimo.
12. Apgaul÷ apima paskatas arba spaudimą apgauti, pasteb÷tas galimybes tai daryti ir tam tikrą veiksmo
racionalizaciją. Pavyzdžiui, asmenys gali neteis÷tai savintis turtą, nes gyvena ne pagal pajamas. Apgaul÷s
būdu finansin÷ atskaitomyb÷ gali būti sudaroma d÷l to, jog vadovybei įmon÷s viduje ir išor÷je daromas
spaudimas pasiekti numatytą (ir galbūt nerealų) pelną. Vadovybei nepavykus įgyvendinti finansinių tikslų,
pasekm÷s būtų nemalonios. Galimyb÷s sudaryti finansinę atskaitomybę apgaul÷s būdu ar neteis÷tai
savintis turtą susidaro, jei asmenys galvoja, kad apeiti vidaus kontrolę yra įmanoma. Pavyzdžiui, kai
asmuo užima patikimą pad÷tį arba žino tam tikras vidaus kontrol÷s silpnąsias vietas. Asmenys gali
suplanuoti apgaul÷s veiksmus. Kai kurie asmenys pasižymi tokiu požiūriu, charakteriu arba etin÷mis
vertyb÷mis, kurios leidžia jiems sąmoningai ir tyčia elgtis nesąžiningai. Tačiau net sąžiningi žmon÷s gali
įvykdyti apgaulę aplinkoje, kurioje jie patiria pakankamą spaudimą.
Vadovyb÷s ir aukščiausio lygio vadovų atsakomyb÷
13. Pagrindin÷ atsakomyb÷ už apgaul÷s prevenciją bei aptikimą tenka įmon÷s vadovybei ir aukščiausio lygio
vadovams. Skirtingose įmon÷se ir valstyb÷se vadovyb÷s ir aukščiausio lygio vadovų atsakomyb÷ gali
skirtis. Kai kuriose įmon÷se valdymo struktūra gali būti ne tokia formali, kadangi aukščiausio lygio
vadovai gali būti tie patys asmenys, kurie vadovauja įmonei.
14. Svarbu, kad vadovyb÷, prižiūrima aukščiausio lygio vadovų, didelį d÷mesį skirtų apgaul÷s prevencijai,
kuri gal÷tų sumažinti apgaul÷s atsiradimo galimybes, bei nuo apgaul÷s atgrasančioms priemon÷ms, kurios
gal÷tų įtikinti asmenis nesiimti apgaul÷s d÷l aptikimo ar bausm÷s tikimyb÷s. Tai yra susiję su kultūra,
pagrįsta sąžiningumu ir etišku elgesiu. Ši kultūra, kuri yra pagrįsta svarbiausių vertybių visuma ir kurią
perduoda ir demonstruoja vadovyb÷ bei aukščiausio lygio vadovai, darbuotojams įtikinamai parodo, kaip
įmon÷ tvarko savo verslą. Sąžiningumu ir etišku elgesiu pagrįstos kultūros diegimas apima tinkamos
aplinkos sudarymą, pozityvios darbo aplinkos sukūrimą, tinkamų darbuotojų įdarbinimą, apmokymą ir
paaukštinimą, reikalavimą, kad darbuotojai periodiškai patvirtintų savo pareigas ir tinkamus veiksmus
faktinei, numanomai arba įtariamai apgaulei šalinti.
15. Įmon÷s aukščiausio lygio vadovų pareiga yra, prižiūrint vadovybę, užtikrinti, kad įmon÷ įdiegtų ir
palaikytų vidaus kontrolę tam, kad pasiektų pakankamą užtikrinimą, jog finansin÷ atskaitomyb÷ yra
patikima, veikla – efektyvi ir kad yra laikomasi galiojančių įstatymų ir teis÷s aktų. Veiksminga
aukščiausio lygio vadovų priežiūra gali sustiprinti vadovyb÷s atsidavimą kurti sąžiningumu ir etišku
elgesiu pagrįstą kultūrą. Vykdydami priežiūros funkciją aukščiausio lygio vadovai apsvarsto vadovyb÷s
galimybes nepaisyti kontrol÷s procedūrų arba kitaip nederamai veikti finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo
eigą, pavyzdžiui, vadovyb÷s pastangas sukčiauti pajamomis siekiant padaryti įtaką analitikų nuomonei
apie įmon÷s veiklos rezultatus ir pelningumą.
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16. Įmon÷s vadovyb÷s pareiga, prižiūrint aukščiausio lygio vadovams, yra sukurti kontrol÷s aplinką bei taikyti
politiką ir procedūras, padedančias kiek įmanoma efektyviau vykdyti įmon÷s veiklą. Ši pareiga apima
kontrol÷s procedūrų, susijusių su įmon÷s tikslu sudaryti finansinę atskaitomybę, kuri visais reikšmingais
atžvilgiais būtų parengta pagal galiojančią finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką, diegimą ir
palaikymą bei rizikos, d÷l kurios toje finansin÷je atskaitomyb÷je gal÷tų atsirasti reikšmingų iškraipymų,
valdymą. Tokios kontrol÷s procedūros iškraipymo riziką sumažina, bet jos nepanaikina. Spręsdama,
kurias kontrol÷s procedūras diegti siekiant vykdyti apgaul÷s prevenciją ir aptikti apgaulę, vadovyb÷
apsvarsto riziką, jog d÷l apgaul÷s finansin÷ atskaitomyb÷ gali būti reikšmingai iškraipyta. Tai svarstydama
vadovyb÷ gali padaryti išvadą, kad neapsimoka diegti ir palaikyti tam tikros kontrol÷s procedūros,
padedančios sumažinti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.
Apgaul÷s atveju auditui būdingi įgimti apribojimai
17. Kaip aprašyta 1-ajame NAS „Finansin÷s atskaitomyb÷s audito tikslai ir bendrieji principai“, 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. Atsižvelgiant
į auditui būdingus įgimtus apribojimus, išlieka neišvengiama rizika, kad kai kurie iškraipymai finansin÷je
atskaitomyb÷je nebus aptikti, nors auditas ir yra tinkamai suplanuotas ir atliktas pagal NAS.
18. Rizika d÷l neaptikto, atsiradusio apgaul÷s būdu reikšmingo iškraipymo yra didesn÷ nei rizika d÷l
neaptikto, atsiradusio d÷l klaidos reikšmingo iškraipymo, nes apgaul÷ gali apimti sud÷tingas ir rūpestingai
parengtas schemas, skirtas apgaulei pasl÷pti, kaip pavyzdžiui, klastojimas, tyčinis ūkinių operacijų
nefiksavimas ar auditoriui sąmoningai pateikta neteisinga informacija. Esant suokalbiui tokią nusl÷ptą
informaciją pasteb÷ti dar sunkiau. D÷l suokalbio auditorius gali patik÷ti, kad audito įrodymai yra
įtikinami, nors iš tikrųjų jie tokie n÷ra. Auditoriaus galimyb÷s pasteb÷ti apgaulę priklauso nuo jo įgūdžių,
klastojimo atvejų pasikartojimo ir jų masto, suokalbio dydžio, klastojamų sumų dydžio bei tai darančių
asmenų patirties. Nors auditorius ir gali atpažinti potencialias galimybes daryti apgaulę, tačiau jam yra
sunku nustatyti, ar iškraipymai vertinimų srityse, tokiose kaip apskaitiniai įvertinimai, atsirado d÷l
apgaul÷s ar klaidos.
19. Be to, rizika, jog auditorius neaptiks d÷l vadovyb÷s apgaul÷s atsiradusio reikšmingo iškraipymo, yra
didesn÷ nei rizika, jog auditorius neaptiks d÷l darbuotojų apgaul÷s atsiradusio informacijos iškraipymo.
Dažnai vadovyb÷s pad÷tis leidžia tiesiogiai arba netiesiogiai klastoti apskaitos įrašus ir teikti parengtą
apgaulingą finansinę informaciją. Tam tikro lygio vadovyb÷ gali nepaisyti kontrol÷s procedūrų, kurios yra
skirtos užkirsti kelią kitų darbuotojų apgaul÷s veiksmams, pavyzdžiui, pavaldiniams duoto įsakymo
klaidingai užfiksuoti arba pasl÷pti ūkines operacijas. Vadovyb÷ d÷l savo pad÷ties įmon÷je turi galimybių
vykdyti apgaulę tiek žinant, tiek ir nežinant darbuotojams, tai pavesti darbuotojams arba reikalauti, kad
darbuotojai pad÷tų jai įvykdyti apgaulę.
20. V÷liau nustatytas reikšmingas finansin÷s atskaitomyb÷s iškraipymas d÷l apgaul÷s savaime nerodo, kad
nebuvo laikomasi NAS. Tai ypač galioja esant tam tikros rūšies tyčiniams iškraipymams, kadangi audito
procedūros gali būti neveiksmingos ir jos gali neaptikti tyčinio iškraipymo, kuris yra pasl÷ptas su
sąmokslo pagalba tarp vieno ar daugiau vadovyb÷s asmenų, aukščiausio lygio vadovų, darbuotojų ar
trečiųjų šalių arba yra susijęs su suklastotais dokumentais. Tai, ar auditorius auditą atliko pagal NAS,
parodo tomis aplinkyb÷mis atliktos audito procedūros, su jų pagalba gautų audito įrodymų
pakankamumas ir tinkamumas bei auditoriaus išvados tinkamumas remiantis tų įrodymų vertinimu.
Auditoriaus pareiga nustatyti d÷l apgaul÷s atsiradusius reikšmingus informacijos iškraipymus
21. Auditorius, auditą atlikdamas pagal NAS, gauna pakankamą užtikrinimą, kad finansin÷je atskaitomyb÷je
reikšmingo iškraipymo d÷l atsiradusios apgaul÷s ar klaidos bendrai pa÷mus n÷ra. D÷l tokių veiksnių kaip
profesinio sprendimo, testų naudojimas, įgimtų vidaus kontrol÷s apribojimų ir to fakto, jog didžioji dalis
auditoriui prieinamų įrodymų yra ne galutinio, o įtikinamojo pobūdžio, auditorius negali gauti visiško
užtikrinimo, jog finansin÷je atskaitomyb÷je bus aptikta reikšmingų iškraipymų.
22. Siekdamas pakankamo užtikrinimo auditorius viso audito metu laikosi profesinio skepticizmo, apsvarsto
vadovyb÷s galimybes nepaisyti kontrol÷s procedūrų ir pripažįsta faktą, jog klaidas veiksmingai
aptinkančios audito procedūros gali būti netinkamos reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikos
aplinkyb÷mis. Šio NAS likusioje dalyje pateikiamos papildomos nuorodos, kaip audito metu svarstyti
apgaul÷s riziką ir parengti procedūras siekiant aptikti reikšmingus iškraipymus, atsiradusius d÷l apgaul÷s.
Profesinis skepticizmas
23. Kaip reikalauja 1-asis NAS, auditorius auditą planuoja ir atlieka su profesiniu skepticizmu,
pripažindamas, jog gali būti aplinkybių, d÷l kurių finansin÷ atskaitomyb÷ gal÷tų būti reikšmingai
iškraipyta. D÷l apgaul÷s savybių auditoriaus profesinis skepticizmas svarstant reikšmingo iškraipymo d÷l
4

apgaul÷s riziką yra ypač svarbus. Profesinis skepticizmas yra požiūris, apimantis abejojimą audito
įrodymais ir jų kritišką vertinimą. Profesinis skepticizmas reikalauja nuolat abejoti, ar surinkta informacija
ir audito įrodymai rodo, jog reikšmingas iškraipymas d÷l apgaul÷s gali egzistuoti.
24. Profesinio skepticizmo auditorius laikosi viso audito metu, pripažindamas galimybę, jog
reikšmingas iškraipymas d÷l apgaul÷s gali egzistuoti nepriklausomai nuo ankstesn÷s auditoriaus
darbo su įmone patirties ir žinių apie vadovyb÷s bei aukščiausio lygio vadovų dorumą ir
sąžiningumą.
25.

Kaip aptariama 34-ame NAS, auditoriaus ankstesn÷ darbo su įmone patirtis įmonę padeda suprasti. Tačiau
nors ir nesitikima, kad auditorius visiškai nepaisys ankstesn÷s darbo su įmone patirties ir žinių apie
vadovyb÷s bei aukščiausio lygio vadovų dorumą ir sąžiningumą, profesinis skepticizmas yra svarbus, nes
aplinkyb÷s gal÷jo pasikeisti. Teikdamas paklausimus ir atlikdamas kitas audito procedūras auditorius
vadovaujasi profesiniu skepticizmu ir nesitenkina mažiau nei įtikinančiais audito įrodymais, vien
tik÷damas, jog vadovyb÷ ir aukščiausio lygio vadovai yra dori ir sąžiningi. Vadovavimasis profesiniu
skepticizmu aukščiausio lygio vadovų atžvilgiu reiškia, kad auditorius rūpestingai įvertina aukščiausio
lygio vadovų atsakymų į paklausimus bei kitos iš jų gautos informacijos pagrįstumą, lygindamas su visais
audito metu surinktais įrodymais.

26.

Pagal NAS atliekamas auditas retai kada apima dokumentų autentiškumo nustatymą, be to, auditoriai n÷ra
apmokyti tai daryti ir nesitikima, kad jie gal÷tų tai daryti kaip ekspertai. Auditorius taip pat gali ir
neišsiaiškinti dokumento sąlygų pakeitimo, pavyzdžiui, sudarius papildomą sutartį, jei vadovyb÷ ar
trečioji šalis auditoriui to neatskleidžia. Audito metu auditorius svarsto informacijos, kuri bus naudojama
kaip audito įrodymai, patikimumą, įskaitant, kai tinka, ją rengiant taikomas kontrol÷s procedūras. Įrašus ir
dokumentus auditorius paprastai priima kaip nesuklastotus, nebent jis turi priežasčių manyti kitaip. Tačiau
jei audito metu nustatytos sąlygos jį verčia manyti, kad dokumentas gali būti neautentiškas arba
dokumento sąlygos yra pakeistos, auditorius tiria toliau, pavyzdžiui, gauna tiesioginį trečiosios šalies
patvirtinimą arba dokumentų autentiškumui nustatyti planuoja pasitelkti ekspertą.

Audito komandos narių pasitarimai
27.

Audito komandos nariai turi aptarti įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s jautrumą reikšmingiems
iškraipymams, atsiradusiems d÷l apgaul÷s.

28.

34-as NAS reikalauja, kad audito komandos nariai aptartų įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s jautrumą
reikšmingiems iškraipymams. Šių pasitarimų metu ypač pabr÷žiama d÷l apgaul÷s atsiradusio reikšmingo
iškraipymo finansin÷je atskaitomyb÷je galimyb÷. Pasitarimuose dalyvauja auditorius, kuris,
vadovaudamasis profesiniu sprendimu, ankstesne darbo su įmone patirtimi ir žiniomis apie dabartinius
įvykius, sprendžia, kurie kiti audito komandos nariai turi dalyvauti pasitarimuose. Paprastai pasitarimuose
dalyvauja pagrindiniai audito komandos nariai. Labiau patyrusiems audito komandos nariams pasitarimai
suteikia galimybę pasidalyti savo įžvalgumu, kaip ir kur finansin÷je atskaitomyb÷je d÷l apgaul÷s gal÷tų
atsirasti reikšmingas iškraipymas.

29.

Audito partneris turi apsvarstyti, kuriuos dalykus reik÷tų pranešti audito komandos nariams,
nedalyvaujantiems pasitarime. Apie visus pasitarime priimtus sprendimus turi būti informuojami
nebūtinai visi audito komandos nariai. Pavyzdžiui, audito komandos nariui, dalyvaujančiam įmon÷s
padalinio audite, gali būti nesvarbu žinoti, kokie sprendimai buvo priimti d÷l kito įmon÷s padalinio.

30.

Pasitarimas vyksta laikantis abejojimo nuostatos, atmetant visus audito komandos narių įsitikinimus apie
vadovyb÷s ir aukščiausio lygio vadovų dorumą ir sąžiningumą. Pasitarimas paprastai apima:
•

audito komandos narių pasidalijimą mintimis, kaip ir kur, jų nuomone, įmon÷s finansin÷je
atskaitomyb÷je gal÷tų būti reikšmingas iškraipymas, atsiradęs d÷l apgaul÷s, kaip vadovyb÷ finansinę
atskaitomybę gal÷tų sudaryti apgaul÷s būdu ir tai pasl÷pti ir kaip gal÷tų būti neteis÷tai pasisavintas
įmon÷s turtas;

•

aplinkybių, kurios gal÷tų rodyti sukčiavimą pajamomis ir veiklos, kurios imasi vadovai, siekdami
sukčiauti pajamomis, ir kuri gal÷tų privesti prie finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo apgaul÷s būdu,
apsvarstymą;

•

įmonei įtaką darančių žinomų išor÷s ir vidaus veiksnių, kurie vadovybę ar kitus darbuotojus gali
paskatinti arba priversti vykdyti apgaulę, suteikia galimybę vykdyti apgaulę ir rodo kultūrą ar aplinką,
kuri vadovybei ar kitiems darbuotojams leidžia suplanuoti apgaulę, apsvarstymą;

•

vadovyb÷s vykdomos darbuotojų, galinčių prieiti prie pinigų ar kito turto, kurį būtų galima neteis÷tai
pasisavinti, priežiūros apsvarstymą;
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•

audito komandos narių pasteb÷tų neįprastų arba nepaaiškinamų vadovyb÷s arba darbuotojų elgesio ar
gyvenimo būdo pasikeitimų apsvarstymą;

•

būtinyb÷s audito metu išlaikyti tinkamą nuostatą d÷l galimo reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s
pabr÷žimą;

•

apsvarstymą aplinkybių, kurios, jei su jomis būtų susidurta, gal÷tų rodyti apgaulę;

•

apsvarstymą, kaip įtraukti nenusp÷jamumo galimybę į atliktinų audito procedūrų pobūdį, laiką bei
apimtį;

•

audito procedūrų, kurios gal÷tų būti taikomos įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s jautrumui
reikšmingiems iškraipymams d÷l apgaul÷s šalinti, svarstymą bei svarstymą, ar kai kurios audito
procedūros tiktų labiau nei kitos;

•

bet kokių auditoriaus įtarimų d÷l apgaul÷s svarstymą;

•

rizikos, kad vadovyb÷ nepaiso kontrol÷s procedūrų, svarstymą.

31.

Įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s jautrumo reikšmingiems iškraipymams, atsiradusiems d÷l apgaul÷s,
aptarimas yra svarbi audito dalis. Auditoriui jis padeda tinkamai reaguoti į įmon÷s finansin÷s
atskaitomyb÷s jautrumą reikšmingiems iškraipymams, atsiradusiems d÷l apgaul÷s, ir nuspręsti, kurie
audito komandos nariai atliks konkrečias audito procedūras. Tai auditoriui taip pat leidžia nustatyti, kaip
audito komandos nariai informuos vieni kitus apie audito procedūrų rezultatus ir kaip elgtis įtarus
apgaulę. Daug nedidelių auditų gali būti atliekami vien audito partnerio (kuris gali būti ir vienintelis
specialistas). Tokiais atvejais audito partneris, pats suplanavęs auditą, apsvarsto įmon÷s finansin÷s
atskaitomyb÷s jautrumą reikšmingiems iškraipymams, atsiradusiems d÷l apgaul÷s.

32.

Svarbu, kad audito komandos nariai po pirminių
paties audito metu ir toliau bendrautų bei keistųsi
iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikos vertinimui arba
Pavyzdžiui, peržiūr÷jus kai kurių įmonių tarpinę
pasitarimus.

pasitarimų, planuodami auditą, taip pat kartkart÷mis
gauta informacija, kuri gal÷tų daryti įtaką reikšmingo
audito procedūroms, atliekamoms tai rizikai spręsti.
finansinę informaciją gal÷tų būti naudinga atnaujinti

Rizikos vertinimo procedūros
33.

Kaip reikalauja 34-as NAS, tam, kad įgytų supratimą apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus
kontrolę, auditorius atlieka rizikos vertinimo procedūras. Kaip dalį šio darbo auditorius atlieka toliau
nurodytas procedūras, skirtas gauti informacijai, kuri yra naudojama reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s
rizikai nustatyti:
a) apklausia vadovus, aukščiausio lygio vadovybę ir kitus darbuotojus ir įgyja supratimą, kaip
aukščiausio lygio vadovai prižiūri vadovyb÷s veiksmus apgaul÷s rizikai nustatyti ir šalinti ir kaip jie
prižiūri vidaus kontrolę, kurią vadovyb÷ įdieg÷ šiai rizikai mažinti;
b)

apsvarsto, ar yra vienas, ar daugiau apgaul÷s rizikos veiksnių;

c) apsvarsto bet kokias neįprastas ar netik÷tas sąsajas, nustatytas atliekant analitines procedūras;
d)

apsvarsto kitą informaciją, kuri gal÷tų būti naudinga nustatant reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s
riziką.

Paklausimai ir supratimo apie aukščiausio lygio vadovų vykdomą priežiūrą įgijimas
34.

35.

Įgydamas supratimą apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę, auditorius
vadovyb÷s turi pasiteirauti apie:
a)

tai, kaip vadovyb÷ vertina riziką, kad finansin÷ atskaitomyb÷ gali būti reikšmingai iškraipyta
d÷l apgaul÷s;

b)

vadovyb÷s veiksmus apgaulei įmon÷je nustatyti ir šalinti, įskaitant vadovų nustatytą specifinę
apgaul÷s riziką arba sąskaitų likučius, ūkinių operacijų grupes arba atskleidimus, kuriuose
yra tik÷tina apgaul÷s rizika;

c)

tai, kaip vadovyb÷ aukščiausio lygio vadovams praneša apie savo veiksmus apgaul÷s rizikai
įmon÷je nustatyti ir šalinti; ir

d)

tai, kaip vadovyb÷ darbuotojams praneša apie savo požiūrį į verslo vykdymą ir etišką elgesį.

Kadangi vadovyb÷ atsako už įmon÷s vidaus kontrolę ir finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą, auditoriui yra
priimtina pasiteirauti vadovyb÷s apie tai, kaip pati vadovyb÷ vertina apgaul÷s riziką ir esamas kontrol÷s
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procedūras rizikai aptikti ir jos prevencijai vykdyti. Vadovyb÷s atliekamo tokios rizikos ir kontrol÷s
procedūrų vertinimo pobūdis, apimtis ir dažnumas skiriasi priklausomai nuo įmon÷s. Kai kuriose įmon÷se
vadovyb÷ kasmet gali atlikti išsamius vertinimus arba tai gali būti nuolatin÷s steb÷senos dalis. Kitose
įmon÷se vadovyb÷s vertinimas gali būti ne toks formalus ir ne toks dažnas. Kai kuriose įmon÷se, ypač
atliekant vertinimą mažesn÷se įmon÷se, d÷mesys gali būti skiriamas rizikai d÷l darbuotojų vykdomos
apgaul÷s ar neteis÷tai pasisavinto turto. Vadovyb÷s atliekamo vertinimo pobūdis, apimtis ir dažnumas yra
svarbūs auditoriaus supratimui apie įmon÷s kontrol÷s aplinką. Pavyzdžiui, tai, kad vadovyb÷ apgaul÷s
rizikos kai kuriais atvejais neįvertino, gali rodyti, kad vadovyb÷ vidaus kontrolei neteikia reikšm÷s.
36.

Mažoje savininko vadovaujamoje įmon÷je vadovas-savininkas atlikti priežiūrą gali lengviau nei didel÷je
įmon÷je, taip kompensuodamas paprastai ribotas galimybes atskirti pareigas. Kita vertus, d÷l neformalios
vidaus kontrol÷s sistemos vadovui-savininkui nepaisyti kontrol÷s procedūrų yra lengviau. Nustatydamas
reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką auditorius į tai atsižvelgia.

37.

Teikdamas paklausimus tam, kad įgytų supratimą apie vadovyb÷s veiksmus apgaul÷s rizikai įmon÷je
nustatyti ir šalinti auditorius teiraujasi apie veiksmus reaguojant į įmonei įtaką darančius vidinius ar
išorinius įtarimus apgaule. Jei įmon÷ yra išsid÷sčiusi keliose vietose, auditorius teiraujasi apie
gamybiniuose padaliniuose ar verslo segmentuose vykdomą steb÷seną ir apie tai, ar yra konkrečių
gamybinių padalinių ar verslo segmentų, kuriuose apgaul÷s rizika yra labiau tik÷tina.

38.

Auditorius turi atitinkamai pasiteirauti vadovyb÷s, vidaus auditorių ir kitų įmon÷s darbuotojų,
pagal tai, kaip jis nusprendžia, siekdamas nustatyti, ar jie žino apie įmonei įtaką darančią faktinę,
numanomą arba įtariamą apgaulę.

39.

Nors auditoriaus atliekami vadovyb÷s pasiteiravimai gali suteikti naudingos informacijos apie finansin÷s
atskaitomyb÷s reikšmingo iškraipymo d÷l darbuotojų kalt÷s riziką, nepanašu, kad tokie pasiteiravimai
suteiktų naudingos informacijos apie finansin÷s atskaitomyb÷s reikšmingo iškraipymo d÷l vadovų kalt÷s
riziką. Kitų įmon÷s darbuotojų, ne tik vadovyb÷s, pasiteiravimas gali būti naudingas, nes auditoriui
atsiskleidžia kitoks nei vadovyb÷s ir darbuotojų, atsakingų už finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą,
požiūris. Tokie pasiteiravimai asmenims gali suteikti galimybę auditoriui perduoti informaciją, kuri kitu
atveju nebūtų perduota. Nustatydamas, kuriems kitiems darbuotojams teikti paklausimus bei tų
paklausimų apimtį, auditorius vadovaujasi profesiniu sprendimu. Tai nustatydamas jis apsvarsto, ar kiti
įmon÷s darbuotojai gal÷s suteikti informacijos, kuri pad÷s auditoriui nustatyti reikšmingo iškraipymo d÷l
apgaul÷s riziką.

40.

Tose įmon÷se, kuriose yra vidaus audito padalinys, auditorius teikia paklausimus vidaus auditoriams. Šių
paklausimų metu jis siekia sužinoti vidaus auditorių nuomonę apie apgaul÷s riziką, taip pat ar per metus
vidaus auditoriai atliko kokias nors procedūras apgaulei aptikti, ar vadovyb÷ tinkamai reagavo į bet
kokius tų procedūrų rezultatus ir ar vidaus auditoriai žino apie faktinę, numanomą ar įtariamą apgaulę.

41.

Kiti įmon÷s darbuotojai, kurių auditorius gali pasiteirauti d÷l apgaul÷s ar įtariamo jos egzistavimo, gal÷tų
būti:
•

techninis personalas, netiesiogiai dalyvaujantis finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo procese;

•

darbuotojai, turintys skirtingus įgaliojimus;

•

darbuotojai, atsakingi už sud÷tingų ar neįprastų ūkinių operacijų iniciavimą, apdorojimą ar fiksavimą
ir šiuos darbuotojus prižiūrintys ar kontroliuojantys darbuotojai;

•

įmon÷je dirbantys advokatai;

•

vyriausiasis etikos klausimų specialistas arba panašios srities darbuotojas; ir

•

asmuo arba asmenys, atsakingi už įtarimų d÷l apgaul÷s sprendimą.

42.

Vertindamas vadovyb÷s atsakymus į paklausimus auditorius remiasi profesiniu skepticizmu,
pripažindamas tai, kad d÷l savo pad÷ties vadovyb÷ vykdyti apgaulę gali lengviau. Tod÷l auditorius
vadovaujasi profesiniu sprendimu, spręsdamas, kada atsakymus į paklausimus būtina patvirtinti kita
informacija. Jei atsakymai į paklausimus yra prieštaraujantys, tuos prieštaravimus auditorius stengiasi
išspręsti.

43.

Auditorius turi suprasti apie tai, kaip aukščiausio lygio vadovai prižiūri vadovyb÷s veiksmus
apgaul÷s rizikai nustatyti ir šalinti ir kaip jie prižiūri vidaus kontrolę, kurią vadovyb÷ įdieg÷ šiai
rizikai mažinti.

44.

Įmon÷s aukščiausio lygio vadovai atsako už rizikos steb÷senos, finansų kontrol÷s ir įstatymų laikymosi
sistemų priežiūrą. Daugelyje šalių korporatyvinis valdymas išpl÷totas yra gerai, o aukščiausio lygio
vadovai aktyviai dalyvauja vykdant įmon÷s apgaul÷s rizikos vertinimo priežiūrą bei vidaus kontrol÷s,
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kurią įmon÷ įdieg÷ specifinei įmon÷s nustatytai apgaul÷s rizikai sumažinti, priežiūrą. Kadangi aukščiausio
lygio vadovų ir vadovyb÷s atsakomyb÷, priklausomai nuo įmon÷s ir šalies, gali skirtis, svarbu, kad
auditorius suprastų jų atitinkamas pareigas, kad gal÷tų suprasti atitinkamų darbuotojų vykdomą priežiūrą.
Aukščiausio lygio vadovai apima ir vadovybę, jei ji atlieka tokias pareigas, kas gali pasitaikyti kalbant
apie mažesnes įmones.
45.

Supratimas, kaip aukščiausio lygio vadovai prižiūri vadovyb÷s veiksmus apgaul÷s rizikai įmon÷je
nustatyti ir šalinti ir vidaus kontrolę, kurią vadovyb÷ įdieg÷ šiai rizikai mažinti, gali pad÷ti nustatyti
įmon÷s jautrumą apgaulei, atsirandančiai d÷l vadovų kalt÷s, vidaus kontrol÷s pakankamumą ir vadovyb÷s
kompetenciją bei sąžiningumą. Įgyti šį supratimą auditorius gali atlikdamas tokias procedūras, kaip
pavyzdžiui, dalyvaudamas susirinkimuose, kuriuose vyksta tokie pasitarimai, peržiūr÷ti šių susirinkimų
protokolus arba pasiteirauti aukščiausio lygio vadovų.

46.

Auditorius turi pasiteirauti aukščiausio lygio vadovų, siekdamas nustatyti, ar jie žino apie įmonei
įtaką darančią faktinę, numanomą arba įtariamą apgaulę.

47.

Aukščiausio lygio vadovų auditorius pasiteirauja, iš dalies siekdamas patvirtinti vadovyb÷s atsakymus į
paklausimus. Jei atsakymai į paklausimus yra prieštaraujantys, tuos prieštaravimus auditorius stengiasi
išspręsti surinkdamas papildomus audito įrodymus. Aukščiausio lygio vadovų paklausimai jam taip pat
gali pad÷ti nustatyti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.

Apgaul÷s rizikos veiksnių svarstymas
48.

Įgydamas supratimą apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę, auditorius turi
apsvarstyti, ar gauta informacija rodo, kad yra vienas ar daugiau apgaul÷s rizikos veiksnių.

49.

Pasteb÷ti apgaulę gali būti labai sunku d÷l to, kad ji yra slepiama. Nepaisant to, įgydamas supratimą apie
įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę, auditorius gali nustatyti įvykius arba sąlygas,
kurios rodo paskatas arba spaudimą vykdyti apgaulę arba sudaro sąlygas apgaulei vykdyti. Tokie
veiksniai ir sąlygos vadinami „apgaul÷s rizikos veiksniais“. Pavyzdžiui,
•

būtinyb÷ patenkinti trečiosios šalies lūkesčius, siekiant padidinti akcinį kapitalą, gali versti vykdyti
apgaulę;

•

didelių premijų žad÷jimas už nerealių pelno tikslų įgyvendinimą gali skatinti vykdyti apgaulę; ir

•

neveiksminga kontrol÷s aplinka gali suteikti galimybę įvykdyti apgaulę.

Nors apgaul÷s rizikos veiksniai nebūtinai rodo apgaul÷s buvimą, vis d÷lto jie dažnai pasitaikydavo tomis
aplinkyb÷mis, kai būdavo įvykdyta apgaul÷. Apgaul÷s rizikos veiksnių buvimas gali daryti įtaką
auditoriaus atliekamam reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimui.
50.

Apgaul÷s rizikos veiksnių negalima lengvai suskirstyti pagal svarbą. Ypač skiriasi apgaul÷s rizikos
veiksnių reikšm÷. Įmon÷se kai kurie veiksniai pasitaiko, bet d÷l tam tikrų aplinkybių reikšmingo
iškraipymo rizika nekyla. Tod÷l auditorius vadovaujasi profesiniu sprendimu, nuspręsdamas, ar yra
apgaul÷s rizikos veiksnys ir ar jį reikia apsvarstyti vertinant finansin÷s atskaitomyb÷s reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.

51.

Apgaul÷s rizikos veiksnių, susijusių su d÷l apgaul÷s būdu sudarytos finansin÷s atskaitomyb÷s ir neteis÷tai
pasisavinto turto, pavyzdžiai yra pateikti šio NAS 1-ame priede. Šių rizikos veiksnių pavyzdžiai yra
sugrupuoti atsižvelgiant į tris sąlygas, kurios paprastai yra esant apgaulei: paskata arba spaudimas
įvykdyti apgaulę, pasteb÷ta galimyb÷ įvykdyti apgaulę ir geb÷jimas racionalizuoti apgaul÷s veiksmus.
Auditorius gali ir nepasteb÷ti rizikos veiksnių, atspindinčių požiūrį, leidžiantį racionalizuoti apgaul÷s
veiksmus. Nepaisant to auditorius tokią informaciją gali sužinoti. Nors 1-ame priede aprašyti apgaul÷s
rizikos veiksniai tinka daugeliui situacijų, su kuriomis gali susidurti auditorius, tačiau tai yra tik
pavyzdžiai, ir gali būti kitų rizikos veiksnių. Auditorius turi būti pasirengęs susidurti su tik įmonei
būdingais rizikos veiksniais, kurie n÷ra įtraukti į 1-ąjį priedą. Ne visi 1-ame priede pateikti pavyzdžiai
būdingi visoms situacijoms, o kai kurių reikšm÷ gali skirtis priklausomai nuo įmon÷s dydžio, nuosavyb÷s
ypatumų, ūkio šakos bei kitų skirtingų savybių ar aplinkybių.

52.

Svarstant svarbius apgaul÷s rizikos veiksnius būtina atsižvelgti į įmon÷s dydį, sud÷tingumą, nuosavyb÷s
ypatumus. Pavyzdžiui, jei įmon÷ yra didel÷, auditorius atsižvelgia į veiksnius, kurie paprastai užkerta
kelią netinkamam vadovyb÷s elgesiui. Tai gali būti ir efektyvus aukščiausio lygio vadovų, ir vidaus audito
padalinio darbas bei oficialaus elgesio kodekso buvimas ir jo taikymas. Be to, verslo segmento lygiu
išnagrin÷ti apgaul÷s rizikos veiksniai gali suteikti kitokį supratimą nei visos įmon÷s mastu nagrin÷ti
apgaul÷s rizikos veiksniai. Kalbant apie mažą įmonę kai kurie iš šių svarstymų ar net visi gali netikti arba
būti nesvarbūs. Pavyzdžiui, mažoje įmon÷je gali ir nebūti rašytinio elgesio kodekso, tačiau joje gali būti
žodžiu skelbiama ir vadovyb÷s pavyzdžiu pagrįsta kultūra, pabr÷žianti sąžiningumo ir etiško elgesio
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svarbą. Vieno vadovo dominavimas mažoje įmon÷je paprastai dar nereiškia, jog perteikti atitinkamo
požiūrio į vidaus kontrol÷s ir finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo procesus vadovas nesugeba. Kai kuriose
įmon÷se būtinyb÷ gauti vadovyb÷s įgaliojimą gali kompensuoti kitais atžvilgiais silpnas kontrol÷s
procedūras ir sumažinti darbuotojų vykdomos apgaul÷s riziką. Tačiau vieno vadovo dominavimas gali
būti potencialus trūkumas, kadangi vadovas turi galimybę kontrol÷s procedūrų nepaisyti.
Neįprastų ar netik÷tų sąsajų apsvarstymas
53.

Atlikdamas analitines procedūras tam, kad įgytų supratimą apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant
įmon÷s vidaus kontrolę, auditorius turi apsvarstyti neįprastas ar netik÷tas sąsajas, kurios gali
rodyti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.

54.

Analitin÷s procedūros gali pad÷ti nustatyti neįprastas ūkines operacijas ar įvykius bei sumas, koeficientus
ir tendencijas, rodančias finansinei atskaitomybei ir auditui svarbias sritis. Atlikdamas analitines
procedūras auditorius nustato pageidautinas sąsajas, kurių pagrįstai tikisi, remdamasis savo supratimu
apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę. Jei auditorius, lygindamas tik÷tinus rezultatus
su užfiksuotomis sumomis ar iš jų gautais koeficientais, pastebi neįprastas arba netik÷tas sąsajas, gautus
rezultatus jis vertina nustatydamas reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką. Analitin÷s procedūros
apima procedūras, susijusias su pajamų apskaita, siekiant nustatyti neįprastas ar netik÷tas sąsajas, kurios
gali rodyti reikšmingo iškraipymo riziką d÷l finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo apgaul÷s būdu,
pavyzdžiui, fiktyvų pardavimą arba dideles pajamas iš klientų, rodančias neatskleistus šalutinius
susitarimus.

Kitos informacijos apsvarstymas
55.

Įgydamas supratimą apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant vidaus kontrolę, auditorius turi
apsvarstyti, ar kita gauta informacija rodo reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.

56.

Be informacijos, gautos taikant analitines procedūras, auditorius apsvarsto ir kitą apie įmonę ir jos aplinką
gautą informaciją, kuri gali būti naudinga nustatant reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką. Audito
komandos narių pasitarimai, aprašyti 27–32 pastraipose, gali suteikti informacijos, padedančios nustatyti
šią riziką. Be to, informacija, gauta tuomet, kai auditorius sprendžia kliento pri÷mimą ir išlaikymą, bei
patirtis, įgyta atliekant kitas užduotis įmon÷je, pavyzdžiui, tarpin÷s finansin÷s informacijos peržvalgas,
gali būti svarbi nustatant reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.

Reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikos nustatymas ir vertinimas
57.

Nustatydamas ir vertindamas reikšmingo iškraipymo riziką finansin÷s atskaitomyb÷s lygiu ir
tvirtinimų, susijusių su ūkinių operacijų grup÷mis, sąskaitų likučiais ir atskleidimais, lygiu
auditorius, turi nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką. Įvertinta rizika, d÷l
kurios gal÷tų atsirasti reikšmingas iškraipymas d÷l apgaul÷s, yra didel÷ rizika, ir auditorius, jei dar
n÷ra to padaręs, atitinkamai turi įvertinti įmon÷s susijusias kontrol÷s procedūras, įskaitant
svarbius kontrol÷s veiksmus, ir nustatyti, ar jie buvo įgyvendinti.

58.

Siekdamas įvertinti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką auditorius vadovaujasi profesiniu
sprendimu ir:

59.

a)

nustato apgaul÷s riziką, apsvarstydamas gautą informaciją rizikos vertinimo procedūrų metu bei
apsvarstydamas ūkinių operacijų grupes, sąskaitų likučius ir atskleidimus finansin÷je atskaitomyb÷je;

b)

susieja nustatytą apgaul÷s riziką su tuo, kas gali būti klaidinga tvirtinimuose;

c)

apsvarsto tik÷tiną galimo iškraipymo dydį, įskaitant galimybę, kad rizika gali paskatinti daugialypius
informacijos iškraipymus, bei rizikos pasitaikymo tikimybę.

Auditoriui svarbu suprasti kontrol÷s procedūras, kurias vadovyb÷ pareng÷ ir įdieg÷, siekdama užkirsti
kelią apgaulei ir jai aptikti, kadangi vadovyb÷, rengdama ir diegdama tokias kontrol÷s procedūras gali
padaryti žiniomis pagrįstus sprendimus d÷l pasirenkamų kontrol÷s procedūrų pobūdžio ir apimties bei
prisiimamos rizikos pobūdžio ir dydžio. Auditorius gali sužinoti tai, kad, pavyzdžiui, vadovyb÷
sąmoningai prisi÷m÷ riziką, susijusią su nepakankamu pareigų atskyrimu. Dažnai tai gali pasitaikyti
mažose įmon÷se, kuriose savininkas kasdien prižiūri įmon÷s veiklą. Informacija, gauta įgyjant šį
supratimą, taip pat gali pad÷ti nustatyti rizikos veiksnius, kurie gali daryti įtaką auditoriaus atliekamam
rizikos vertinimui, jog finansin÷je atskaitomyb÷je gali būti d÷l apgaul÷s atsiradusių reikšmingų
iškraipymų.

9

Rizika, susijusi su apgaule pripažįstant pajamas
60.

Reikšmingi iškraipymai d÷l apgaul÷s būdu sudarytos finansin÷s atskaitomyb÷s dažnai atsiranda d÷l
pajamų padidinimo (pavyzdžiui, per anksti pripažįstant pajamas arba fiksuojant fiktyvias pajamas) arba
pajamų sumažinimo (pavyzdžiui, pajamas netinkamai perkeliant į v÷lesnį laikotarpį). Tod÷l auditorius
paprastai daro prielaidą, kad pripažįstant pajamas kyla apgaul÷s rizika ir apsvarsto, kurios pajamų rūšys,
pajamų ūkin÷s operacijos ar tvirtinimai šią riziką gali kelti. Reikšmingo iškraipymo rizika d÷l apgaul÷s,
susijusios su pajamų pripažinimu, yra didel÷ rizika, kurią reikia spręsti vadovaujantis 57 ir 61 pastraipų
nuorodomis. 3-iame priede pateikti pavyzdžiai veiksmų, kurie taikomi auditoriui įvertinus reikšmingo
iškraipymo riziką d÷l apgaul÷s būdu sudarytos finansin÷s atskaitomyb÷s pripažįstant pajamas. Jei tam
tikromis aplinkyb÷mis auditorius nemano, kad pajamų pripažinimas kelia reikšmingo iškraipymo d÷l
apgaul÷s riziką, darbo dokumentuose jis nurodo savo išvadas pagrindžiančias priežastis, kaip to
reikalaujama 110-oje pastraipoje.

Veiksmai atsižvelgiant į reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką
61.

Auditorius turi numatyti bendruosius veiksmus įvertintai reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s
finansin÷s atskaitomyb÷s lygiu rizikai spręsti ir turi parengti ir atlikti tolesnes audito procedūras,
kurių pobūdis, laikas ir apimtis atitiktų tvirtinimų lygiu įvertintą riziką.

62.

35-as NAS reikalauja, kad auditorius atliktų detalias procedūras, kurios skirtos didelei rizikai.

63.

Auditorius į reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką reaguoja tokiu būdu:

64.

65.

a)

imdamasis veiksmo, bendrai veikiančio audito atlikimą, tai yra padidinant profesinį skepticizmą, ir
be specifinių suplanuotų procedūrų taikant labiau bendro pobūdžio svarstymus;

b)

numatydamas atliktinų audito procedūrų pobūdį, laiką ir apimtį, nustatęs riziką tvirtinimų lygiu, ir

c)

nustatęs riziką, numatydamas tam tikrų audito procedūrų atlikimą, skirtų reikšmingo iškraipymo d÷l
apgaul÷s rizikai, kurią gal÷jo sukelti vadovyb÷s kontrol÷s procedūrų nepaisymas, spręsti,
atsižvelgdamas į nenusp÷jamus būdus, kuriais kontrol÷s procedūrų gali būti nepaisoma.

Veiksmai nustatytai reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikai spręsti gali daryti įtaką auditoriaus
profesiniam skepticizmui:
a)

priversti atidžiau rinktis tikrinamų dokumentų, patvirtinančių svarbias ūkines operacijas, pobūdį ir
apimtį,

b)

priversti pripažinti poreikį patvirtinti vadovyb÷s paaiškinimus arba patvirtinimus, susijusius su
svarbiais klausimais.

Auditorius gali padaryti išvadą, kad parengti audito procedūrų, kurios būtų tinkamos reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikai spręsti, n÷ra įmanoma. Tokiais atvejais jis apsvarsto to įtaką auditui (žr.
89 ir 103 pastraipas).

Bendrieji veiksmai
66.

Numatydamas bendruosius veiksmus, skirtus reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s finansin÷s
atskaitomyb÷s lygiu rizikai spręsti, auditorius turi:
a)

apgalvoti personalo skyrimą ir priežiūrą;

b)

atsižvelgti į įmon÷je taikomą apskaitos politiką; ir

c)

įtraukti nenusp÷jamumo galimybę, parinkdamas audito procedūrų pobūdį, laiką ir apimtį.

67.

Darbuotojų, kuriems audito metu skiriamos svarbios pareigos, žinios, įgūdžiai ir sugeb÷jimai sulyginami
su auditoriaus reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikos įvertinimu. Pavyzdžiui, reaguoti į nustatytą
reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką auditorius gali skirdamas papildomus darbuotojus, turinčius
specifinių įgūdžių ir žinių, – tokius kaip teismo ekspertiz÷s ir IT ekspertus – arba užduočiai atlikti
skirdamas labiau patyrusius darbuotojus. Be to, priežiūros mastas atspindi auditoriaus nustatytą
reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką ir darbą atliekančių audito komandos narių kompetenciją.

68.

Auditorius apsvarsto vadovyb÷s pasirinktą ir taikomą svarbią apskaitos politiką, ypač susijusią su
subjektyviais matavimais ir sud÷tingomis ūkin÷mis operacijomis. Jis apsvarsto, ar pasirinkta ir taikoma
apskaitos politika gali rodyti tai, kad finansin÷ atskaitomyb÷ yra sudaryta apgaul÷s būdu d÷l vadovyb÷s
pastangų sukčiauti pajamomis siekiant apgauti finansinių ataskaitų naudotojus, paveikiant jų supratimą
apie įmon÷s veiklos rezultatus ir pelningumą.
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69.

Įmon÷s darbuotojai, kurie yra susipažinę su audito metu atliekamomis įprastomis audito procedūromis
gali lengviau nusl÷pti tai, kad finansin÷ atskaitomyb÷ yra sudaryta apgaul÷s būdu. Tod÷l parinkdamas
būsimų audito procedūrų pobūdį, laiką ir apimtį auditorius įtraukia ir nenusp÷jamumo galimybę. Tai
galima pasiekti, pavyzdžiui, atliekant detalias procedūras su pasirinktais sąskaitų likučiais ir tvirtinimais,
kurie d÷l reikšmingumo ar rizikos šiaip n÷ra tikrinami; keičiant numatytą audito procedūrų laiką,
naudojant skirtingus atrankos būdus ir atliekant audito procedūras skirtinguose padaliniuose arba iš anksto
nepranešus.

Audito procedūros atsižvelgiant į reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s tvirtinimų lygiu riziką
70.

Atsižvelgdamas į nustatytą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s tvirtinimų lygiu riziką auditorius audito
procedūrų pobūdį, laiką ir apimtį gali keisti taip :
•

atliktinų audito procedūrų pobūdį gali prireikti keisti tam, kad būtų gauti patikimesni ir tinkamesni
audito įrodymai arba gauta papildoma patvirtinanti informacija. Gali būti keičiamas tiek atliktinų
audito procedūrų tipas, tiek jų derinys. Tam tikro turto fizinis steb÷jimas ar tikrinimas gali pasidaryti
svarbesnis arba auditorius gali nuspręsti naudoti kompiuterinius audito metodus tam, kad surinktų
daugiau įrodymų apie svarbių sąskaitų arba elektroninių operacijų bylų duomenis. Be to, parengti
procedūras auditorius gali tam, kad gautų papildomą patvirtinančią informaciją. Pavyzdžiui, jei jis
nustato, kad vadovybei daromas spaudimas pasiekti laukiamą pelną, gali būti susijusi rizika, kad
vadovyb÷ išpučia pardavimo rezultatus, sudarydami pardavimo sutartis, kurių sąlygos kliudo
pripažinti pajamas, arba išrašydami sąskaitas prieš pristatant prekes. Tokiais atvejais auditorius gali,
pavyzdžiui, parengti išorinius patvirtinimus, prašydamas patvirtinti ne tik įsiskolinimus, bet ir
pardavimo sutarčių dalis, įskaitant datą, bet kokias prekių grąžinimo teises ir pristatymo sąlygas. Be
to, auditoriui gali pasirodyti naudinga šiuos išorinius patvirtinimus papildyti įmon÷s darbuotojų,
nesusijusių su finansais, paklausimais apie pardavimo sutarčių ir pristatymo sąlygų pasikeitimus.

•

gali prireikti keisti detalių procedūrų laiką. Auditorius gali nuspręsti, kad išsamų tikrinimą atliekant
laikotarpio pabaigoje arba arti laikotarpio pabaigos yra lengviau spręsti nustatytą reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką. Jis gali nuspręsti, kad atsižvelgiant į tyčinio iškraipymo arba
suklastojimo riziką audito procedūros, darant audito išvadas ne tarpiniu laikotarpiu, o laikotarpio
pabaigoje, nebūtų veiksmingos. Ir atvirkščiai: kadangi tyčinis iškraipymas, pavyzdžiui, iškraipymas,
susijęs su netinkamu pajamų pripažinimu, gal÷jo būti padarytas tarpiniu laikotarpiu, auditorius gali
nuspręsti taikyti detalias procedūras anksčiau įvykdytoms arba viso ataskaitinio laikotarpio ūkin÷ms
operacijoms.

•

taikomų procedūrų apimtis atspindi nustatytą reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką. Pavyzdžiui,
tiktų didinti atrenkamų pavyzdžių kiekį arba taikyti detalesnes analitines procedūras. Kompiuteriniai
audito metodai taip pat gali pad÷ti atlikti išsamesnį elektroninių operacijų ir sąskaitų bylų
patikrinimą. Šie metodai gali būti naudojami atrinkti ūkinių operacijų pavyzdžius iš pagrindinių
elektroninių bylų, grupuoti ūkines operacijas su specifin÷mis savyb÷mis arba patikrinti visumą, o ne
pavyzdį.

71.

Jei auditorius nustato reikšmingo iškraipymo riziką d÷l apgaul÷s, kuri daro įtaką atsargų kiekiui, įmon÷s
atsargų apskaitos įrašų tikrinimas gali pad÷ti nustatyti vietas arba straipsnius, į kuriuos fizinio atsargų
skaičiavimo metu arba po jo reikia atkreipti ypatingą d÷mesį. Tokia įrašų peržiūra gali paskatinti steb÷ti
inventorizacijas tam tikrose vietose iš anksto nepranešus arba atlikti inventorizacijas visose vietose tuo
pačiu metu.

72.

Auditorius gali nustatyti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką, kuri daro įtaką daugeliui sąskaitų ir
tvirtinimų, įskaitant turto vertinimą, su specifin÷mis ūkin÷mis operacijomis (pavyzdžiui, verslo segmento
įsigijimu, restruktūrizavimu arba pardavimu) susijusiems įvertinimams ir kitiems dideliems sukauptiems
įsipareigojimams (pavyzdžiui, pensijoms ir kitiems įsipareigojimams mok÷ti iš÷jus iš darbo arba
įsipareigojimams grąžinti buvusią aplinką). Rizika taip pat gali būti susijusi su dideliais prielaidų apie
periodinius įvertinimus pasikeitimais. Informacija, surinkta siekiant įgyti supratimą apie įmonę ir jos
aplinką, auditoriui gali pad÷ti nustatyti šių vadovyb÷s įvertinimų pagrįstumą bei susijusius sprendimus ir
prielaidas. Praeityje vadovyb÷s padarytų panašių sprendimų ir prielaidų peržiūra gali pad÷ti suprasti
vadovyb÷s įvertinimus patvirtinančių spendimų ir prielaidų pagrįstumą.

73.

Galimų audito procedūrų, skirtų nustatytai reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikai spręsti, pavyzdžiai
yra pateikti šio NAS 2-ame priede. Priedas apima pavyzdžius veiksmų d÷l auditoriaus įvertintos
reikšmingo iškraipymo rizikos, atsiradusios d÷l apgaul÷s būdu sudarytos finansin÷s atskaitomyb÷s ar d÷l
neteis÷tai pasisavinto turto.
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Audito procedūros, taikomos, kai vadovyb÷ kontrol÷s procedūrų nepaiso
74.

Kaip nurodyta 19 pastraipoje, nepaprasta vadovų pad÷tis leidžia įvykdyti apgaulę d÷l vadovų turimos
galimyb÷s nepaisyti kontrol÷s priemonių, kurios kitu atveju veikia efektyviai, tiesiogiai arba netiesiogiai
klastoti apskaitos įrašus ir apgaul÷s būdu sudaryti finansinę atskaitomybę. Nors skirtingose įmon÷se
rizikos, kad vadovyb÷ nepaiso kontrol÷s procedūrų, dydis yra skirtingas, vis d÷lto rizika yra visose
įmon÷se, ir tai yra didel÷ reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizika. Tod÷l auditorius, be bendrųjų
veiksmų, skirtų reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikai spręsti ir veiksmų reikšmingo iškraipymo d÷l
apgaul÷s tvirtinimų lygiu rizikai spręsti, atlieka audito procedūras, skirtas rizikai d÷l vadovyb÷s kontrol÷s
procedūrų nepaisymo.

75.

76–82 pastraipose išd÷stytos audito procedūros, skirtos spręsti vadovyb÷s kontrol÷s procedūrų nepaisymo
rizikai. Tačiau auditorius taip pat apsvarsto, ar yra vadovyb÷s kontrol÷s procedūrų nepaisymo rizika, d÷l
kurios jam reik÷tų atlikti kitas procedūras, nei konkrečiai tose pastraipose nurodytos procedūros.

76.

Spręsdamas vadovyb÷s kontrol÷s procedūrų nepaisymo riziką auditorius, turi parengti ir atlikti
audito procedūras tam, kad:
a)

patikrintų didžiosios knygos įrašų ir kitų pataisymų, atliktų sudarant finansinę atskaitomybę,
tinkamumą;

b)

peržvelgtų apskaitinius įvertinimus, ieškodamas nukrypimų, d÷l kurių gal÷tų atsirasti
reikšmingas iškraipymas d÷l apgaul÷s; ir

c)

suprastų svarbių ūkinių operacijų logiškumą verslo požiūriu, kad nustatytų tas operacijas,
kurios neatitinka įmon÷s įprastin÷s verslo eigos arba kurios šiaip pasirodo neįprastos
atsižvelgiant į auditoriaus žinias apie įmonę ir jos aplinką.

Įrašai ir kiti pataisymai
77.

78.

Reikšmingi finansin÷s atskaitomyb÷s iškraipymai d÷l apgaul÷s dažnai apima klastojimus finansin÷s
atskaitomyb÷s sudarymo procese fiksuojant netinkamus arba neįgaliotus įrašus per visus ataskaitinius
metus arba laikotarpio pabaigoje arba taisant finansin÷je atskaitomyb÷je pateiktas sumas, kurios n÷ra
atspind÷tos oficialiuose įrašuose, pavyzdžiui, atliekant konsolidavimo pataisymus ir pergrupavimą.
Rengdamas ir atlikdamas audito procedūras, skirtas patikrinti įrašų didžiojoje knygoje ir kitų pataisymų,
atliktų sudarant finansinę atskaitomybę, tinkamumą auditorius:
a)

įgyja žinių apie įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą ir įrašams bei kitiems pataisymams
taikomas kontrol÷s procedūras;

b)

įvertina įrašams ir kitiems pataisymams taikomų kontrol÷s procedūrų pobūdį ir nustato, ar jos yra
įgyvendintos;

c)

asmenų, dalyvaujančių sudarant finansinę atskaitomybę, pasiteirauja apie netinkamus ar neįprastus
veiksmus, susijusius su įrašų ir kitų pataisymų darymu;

d)

nustato tikrinimo laiką ir

e)

nustato bei atrenka tikrinimui įrašus ir kitus pataisymus.

Siekdamas nustatyti ir tikrinimui atrinkti įrašus bei kitus pataisymus, taip pat nustatyti atrinktų įrašų ir
pataisymų pagrįstumui tikrinti tinkamus metodus auditorius, atsižvelgia į:
•

reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikos vertinimą. Apgaul÷s rizikos veiksnių buvimas ir kita
informacija, gauta auditoriui vertinant reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką, gali pad÷ti jam
nustatyti konkrečias įrašų grupes ir kitus pataisymus, kuriuos reikia tikrinti;

•

įrašams ir kitiems pataisymams taikomas kontrol÷s procedūras. Veiksmingos kontrol÷s procedūros,
taikomos įrašams ir kitiems pataisymams rengti bei daryti, būtino išsamaus tikrinimo apimtį gali
sumažinti su sąlyga, kad auditorius yra patikrinęs kontrol÷s procedūrų veiksmingumą;

•

įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo procesą ir įrodymų, kuriuos galima surinkti, pobūdį.
Daugelyje įmonių įprastinis ūkinių operacijų apdorojimas apima ir rankinius, ir automatizuotus
veiksmus bei procedūras. Įrašų ir kitų pataisymų apdorojimas taip pat gali apimti tiek rankines, tiek
automatizuotas procedūras bei kontrol÷s procedūras. Jei sudarant finansinę atskaitomybę yra
naudojamos informacin÷s technologijos, įrašai ir kiti pataisymai yra tik elektronin÷s formos;

•

apgaul÷s būdu padarytų įrašų ar kitų pataisymų savybes. Netinkami įrašai arba kiti pataisymai
dažnai pasižymi specifin÷mis savyb÷mis. Šios savyb÷s būdingos įrašams a) kurie yra padaryti
nesusijusiose, neįprastose arba retai naudojamose sąskaitose, b) kuriuos padaro asmenys, paprastai
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įrašų nedarantys, c) kurie yra padaryti laikotarpio pabaigoje arba yra įrašai, padaryti pasibaigus
laikotarpiui, ir yra mažai arba iš viso nepagrįsti arba nepaaiškinti, d) kurie yra padaryti arba prieš
sudarant finansinę atskaitomybę, kurioje n÷ra sąskaitų numerių, arba finansin÷s atskaitomyb÷s
rengimo metu, arba e) kurie apima suapvalintus skaičius arba vienodai besibaigiančius skaičius;

79.

•

sąskaitų pobūdį ir sud÷tingumą. Netinkami įrašai arba pataisymai gali būti daromi sąskaitose, kurios
a) apima sud÷tingas arba neįprasto pobūdžio ūkines operacijas, b) apima svarbius įvertinimus ir
pataisymus laikotarpio pabaigoje, c) kurioms ir anksčiau buvo būdingi reikšmingi iškraipymai, d)
nebuvo laiku suderintos arba apima nesuderintus skirtumus, e) apima ūkines operacijas įmon÷s
viduje arba f) yra kitaip susijusios su nustatyta reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizika. Atliekant
įmonių, kurios yra išsid÷sčiusios keliose vietose arba turi keletą padalinių, auditą, atkreipiamas
d÷mesys į būtinybę atrinkti įrašus iš kelių vietų;

•

įprastiniam verslui nebūdingus įrašus ar kitus pataisymus. Netipiškiems įrašams ta pati vidaus
kontrol÷ gali būti ir netaikoma kaip nuolat daromiems įrašams fiksuojant tokias ūkines operacijas
kaip m÷nesio pardavimai, pirkimas ir pinigų išmokos.

Nustatydamas įrašų ir kitų pataisymų tikrinimo pobūdį, laiką ir apimtį auditorius vadovaujasi profesiniu
sprendimu. Kadangi apgaul÷s būdu sudaryti įrašai ir kiti pataisymai dažnai daromi ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje, auditorius paprastai atrenka tuo metu padarytus įrašus ir kitus pataisymus. Tačiau kadangi
reikšmingi finansin÷s atskaitomyb÷s iškraipymai d÷l apgaul÷s gali pasitaikyti per visą laikotarpį ir gali
būti susiję su ypatingomis pastangomis nusl÷pti tai, kaip apgaul÷ yra įvykdyta, auditorius apsvarsto, ar
nereik÷tų patikrinti viso laikotarpio įrašus ir kitus pataisymus.

Apskaitiniai įvertinimai
80.

81.

Sudarydama finansinę atskaitomybę vadovyb÷ atsako už daugybę sprendimų arba prielaidų, kurios daro
įtaką svarbiems apskaitiniams įvertinimams, taip pat už nuolatinę tokių įvertinimų pagrįstumo steb÷seną.
Finansin÷ atskaitomyb÷ apgaul÷s būdu yra sudaroma dažniausiai tyčia iškraipant apskaitinius įvertinimus.
Peržiūr÷damas apskaitinius įvertinimus, tam, kad nustatytų nukrypimus, d÷l kurių gal÷tų atsirasti
reikšmingas iškraipymas d÷l apgaul÷s, auditorius:
a)

apsvarsto, ar skirtumai tarp audito įrodymais geriausiai pagrįstų įvertinimų ir finansin÷je
atskaitomyb÷je pateiktų įvertinimų rodo galimą įmon÷s vadovyb÷s tendencingumą, nors atskirai jie
ir atrodo pagrįsti. Tokiu atveju įvertinimus kaip visumą auditorius apsvarsto iš naujo;

b)

peržiūri vadovyb÷s sprendimus ir prielaidas, susijusias su svarbiais apskaitiniais įvertinimais,
pateiktais ankstesniųjų metų finansin÷je atskaitomyb÷je. Šios peržvalgos tikslas yra nustatyti, ar yra
požymių, rodančių vadovyb÷s tendencingumą. Peržvalga n÷ra skirta svarstyti praeitais metais
padarytus auditoriaus profesinius sprendimus, kurie buvo pagrįsti tuo metu prieinama informacija.

Jei auditorius nustato galimą vadovyb÷s tendencingumą darant apskaitinius įvertinimus, jis nustato, ar šį
tendencingumą sukeliančios aplinkyb÷s rodo reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką. Auditorius
apsvarsto, ar darydama apskaitinius įvertinimus vadovyb÷ vienodai sumažina ar padidina atid÷jimus arba
rezervus taip, kad būtų suvienodintos dviejų ar daugiau ataskaitinių laikotarpių pajamos arba pasiektas
nustatytas pelnas siekiant apgauti finansinių ataskaitų naudotojus, paveikiant jų supratimą apie įmon÷s
veiklos rezultatus ir pelningumą.

Svarbių ūkinių operacijų logiškas paaiškinimas verslo požiūriu
82.

Auditorius įgyja supratimą apie svarbių ūkinių operacijų logiškumą verslo požiūriu, kurios neatitinka
įprastin÷s įmon÷s verslo eigos arba kurios šiaip atrodo neįprastos, atsižvelgdamas į savo supratimą apie
įmonę ir jos aplinką bei kitą audito metu gautą informaciją. Šio supratimo įgijimo tikslas yra apsvarstyti,
ar logiškumas (arba jo nebuvimas) rodo, kad ūkin÷s operacijos gal÷jo būti atliktos siekiant sudaryti
finansinę atskaitomybę apgaul÷s būdu arba nusl÷pti neteis÷tai pasisavintą turtą. Įgydamas šį supratimą
auditorius apsvarsto:
•

ar tokių ūkinių operacijų forma atrodo per daug sud÷tinga (pavyzdžiui, ar ūkin÷s operacijos apima
daugialypius konsoliduotos grup÷s įrašus arba kelių nesusijusių trečiųjų šalių įrašus);

•

ar vadovyb÷ aptar÷ tokių ūkinių operacijų pobūdį ir apskaitymą su įmon÷s aukščiausio lygio
vadovais ir ar yra atitinkami dokumentai;

•

ar vadovyb÷ labiau pabr÷žia poreikį vykdyti apskaitą tam tikru būdu, o ne pagal ūkin÷s operacijos
ekonominį turinį;

•

ar įmon÷s aukščiausio lygio vadovai peržiūr÷jo ir patvirtino ūkines operacijas, kurios apima
nekonsoliduotas susijusias šalis, įskaitant specialios paskirties įmones;
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•

ar ūkin÷s operacijos apima anksčiau nenustatytas susijusias šalis arba šalis, kurios neturi pagrindo
arba finansinio paj÷gumo vykdyti ūkinę operaciją be audituojamos įmon÷s pagalbos.

Audito įrodymų vertinimas
83.

Kaip reikalauja 35-as NAS, remdamasis atliktomis audito procedūromis ir surinktais audito įrodymais
auditorius nustato, ar reikšmingo iškraipymo tvirtinimų lygiu rizikos vertinimas išlieka tinkamas. Šis
nustatymas visų pirma yra kokybinis vertinimas, pagrįstas auditoriaus sprendimu. Toks nustatymas gali
pad÷ti geriau suprasti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką ir tai, ar būtina atlikti papildomas arba
kitokias audito procedūras. Tai taip pat nustatydamas auditorius apsvarsto, ar viso audito metu kitiems
audito komandos nariams buvo tinkamai perduodama informacija arba sąlygos, rodančios reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.

84.

Finansin÷s atskaitomyb÷s auditas yra kaupiamasis ir pasikartojantis procesas. Atlikdamas suplanuotas
audito procedūras auditorius gali susidurti su informacija, kuri žymiai skiriasi nuo informacijos, kuria
remiantis buvo įvertinta reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizika. Pavyzdžiui, jis gali sužinoti apie
apskaitos įrašų neatitikimus arba prieštaraujančius ar trūkstamus įrodymus. Be to, auditoriaus ir
vadovyb÷s santykiai gali pasidaryti problemiški arba neįprasti. Šio NAS 3-iame priede yra pateikti
pavyzdžiai aplinkybių, kurios rodo apgaul÷s buvimo galimybę.

85.

Darydamas bendrąją išvadą apie tai, ar finansin÷ atskaitomyb÷ bendrai pa÷mus atitinka
auditoriaus supratimą apie įmonę, auditorius turi apsvarstyti, ar analitin÷s procedūros, kurios yra
atliekamos audito pabaigoje arba arti audito pabaigos, rodo anksčiau nepasteb÷tą reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką. Nustatydamas, kurios specifin÷s tendencijos ir sąsajos gali rodyti
reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką, auditorius turi priimti profesinį sprendimą. Ypač svarbios yra
neįprastos sąsajos, apimančios įplaukas ir pajamas metų pabaigoje. Jos gali apimti, pavyzdžiui, neįprastai
dideles pajamų sumas, užfiksuotas kelios savait÷s prieš ataskaitinio laikotarpio pabaigą, arba neįprastas
ūkines operacijas, arba įplaukas, kurios neatitinka pinigų srautų tendencijų.

86.

Nustatęs informacijos iškraipymus auditorius turi apsvarstyti, ar šie iškraipymai yra susiję su
apgaule, ir jei taip, turi nustatyti iškraipymų poveikį kitiems audito aspektams, ypač vadovyb÷s
pareiškimų patikimumui.

87.

Auditorius negali daryti prielaidos, kad pavien÷ apgaul÷ pasitaik÷ vienintelį kartą. Jis taip pat apsvarsto, ar
nustatyti iškraipymai gali rodyti didesnę reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką konkrečiame
padalinyje. Pavyzdžiui, daug iškraipymų konkrečiame padalinyje, nors jų bendras poveikis ir n÷ra didelis,
gali rodyti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.

88.

Jei auditorius mano, kad informacija yra ar gali būti iškraipyta d÷l apgaul÷s, tačiau iškraipymo poveikis
finansinei atskaitomybei n÷ra reikšmingas, jis įvertina įvairias sąsajas, ypač tai, kaip su tuo yra susiję
įtariamas asmuo ar asmenys, atsižvelgdamas į jų pad÷tį organizacijoje. Pavyzdžiui, apgaul÷ siekiant
neteis÷tai pasisavinti pinigus iš smulkių išlaidų kasos auditoriui, vertinančiam reikšmingo iškraipymo d÷l
apgaul÷s riziką, paprastai n÷ra labai svarbi. Taip yra tod÷l, kad kasos dydis ir tvarkymo būdas apriboja
galimus nuostolius, o šių pinigų saugojimas patikimas darbuotojui, turinčiam tik nedidelius įgaliojimus. Ir
atvirkščiai: jei su apgaule būna susiję didesnius įgaliojimus turintys vadovai, net jei suma ir n÷ra
reikšminga finansinei atskaitomybei, tai gali rodyti problemos išplitimą, pavyzdžiui, leisti numanyti
vadovyb÷s nesąžiningumą. Tokiu atveju auditorius iš naujo apsvarsto nustatytą reikšmingo iškraipymo d÷l
apgaul÷s riziką ir jos įtaką audito procedūrų, taikomų jai spręsti, pobūdžiui, laikui ir apimčiai. Jis taip pat
iš naujo apsvarsto anksčiau surinktų audito įrodymų patikimumą, nes gali kilti abejonių d÷l pareiškimų
apie apskaitos įrašų ir dokumentų teisingumo. Iš naujo apsvarstydamas įrodymų patikimumą auditorius
atsižvelgia į darbuotojų, vadovyb÷s ar trečiųjų šalių suokalbio galimybes.

89.

Jei auditorius patvirtina arba negali nuspręsti, jog informacija finansin÷je atskaitomyb÷je yra
reikšmingai iškraipyta d÷l apgaul÷s, jis turi apsvarstyti to reikšmę auditui. 25-ame NAS „Audito
reikšmingumas“ ir 13-ame NAS „Auditoriaus išvada“ pateiktos nuorodos, kaip vertinti ir taisyti iškraipytą
informaciją bei jos įtaką auditoriaus išvadai.

Vadovyb÷s pareiškimai
90.

Auditorius turi gauti vadovyb÷s pareiškimus raštu, patvirtinančius, kad vadovyb÷:
a)

pripažįsta savo atsakomybę už vidaus kontrol÷s, skirtos aptikti apgaulę bei vykdyti jos
prevenciją, sukūrimą ir diegimą;

b)

auditoriui atskleid÷ savo atliktą rizikos, jog finansin÷ atskaitomyb÷ gali būti reikšmingai
iškraipyta d÷l apgaul÷s, vertinimą;
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c)

d)

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

vadovyb÷;

ii)

darbuotojai, kurie turi svarbų vaidmenį vykdant vidaus kontrolę arba

iii)

kiti asmenys, kai apgaul÷ gal÷tų tur÷ti reikšmingą poveikį finansinei atskaitomybei, ir

auditoriui atskleid÷ bet kokius žinomus ir finansinei atskaitomybei įtaką darančius įtarimus
apgaule arba įtariamą apgaulę, apie kuriuos praneš÷ darbuotojai, buvusieji darbuotojai,
analitikai, priežiūros institucijos ar kiti.

91.

22-ame NAS „Vadovyb÷s pareiškimai“ pateikiamos nuorodos, kaip audito metu gauti tinkamus
vadovyb÷s pareiškimus. Svarbu, kad vadovyb÷, nepriklausomai nuo įmon÷s dydžio, pripažintų ne tik savo
atsakomybę už finansinę atskaitomybę, bet ir atsakomybę už vidaus kontrolę, kuri yra skirta apgaul÷s
prevencijai ir aptikimui.

92.

D÷l apgaul÷s pobūdžio bei sunkumų aptikti d÷l apgaul÷s finansin÷je atskaitomyb÷je atsirandančius
reikšmingus iškraipymus auditoriui būtina gauti vadovyb÷s pareiškimus raštu, patvirtinančius, jog
vadovyb÷ jam atskleid÷ rizikos vertinimą, jog finansin÷ atskaitomyb÷ gali būti reikšmingai iškraipyta d÷l
apgaul÷s, taip pat vadovybei žinomą faktinę arba įtariamą apgaulę, kuri įmonei daro įtaką.

Bendravimas su vadovybe ir aukščiausio lygio vadovais
93.

Jei auditorius nustato apgaulę arba gauna informaciją, kuri rodo, jog apgaul÷ gali egzistuoti, jis
turi kaip įmanoma greičiau apie tai pranešti atitinkamo lygio vadovybei.

94.

Gavus įrodymų, jog yra ar gali būti apgaul÷, auditoriui svarbu apie tai kaip įmanoma greičiau pranešti
atitinkamo lygio vadovybei, net jei apgaul÷ ir būtų neesmin÷ (pavyzdžiui, nedidel÷ žemesnio lygio
darbuotojo pasisavinta suma). Kurio lygio vadovybei turi būti pranešta, priklauso nuo profesinio
sprendimo, kuriam įtaką daro tokie veiksniai kaip suokalbio tikimyb÷ bei įtariamos apgaul÷s pobūdis ir
dydis. Tinkamo lygio vadovyb÷ paprastai yra ta, kuri užima bent viena pakopa aukštesnes pareigas nei
asmenys, kurie yra susiję su įtariama apgaule.

95.

Jei auditorius nustato apgaulę, su kuria yra susiję:
a)

vadovyb÷;

b)

darbuotojai, kurie turi svarbų vaidmenį vykdant vidaus kontrolę arba

c)

kiti asmenys, kai d÷l apgaul÷s reikšmingai iškraipoma informacija finansin÷je atskaitomyb÷je,

auditorius turi kaip įmanoma greičiau apie tai pranešti aukščiausio lygio vadovams.
96.

Auditorius gali informuoti aukščiausio lygio vadovus žodžiu arba raštu. Jis turi kaip įmanoma greičiau
pranešti apie apgaulę, su kuria yra susiję vyresnieji vadovai, d÷l jos pobūdžio ir jautrumo, arba apie
apgaulę, d÷l kurios reikšmingai iškraipoma informacija finansin÷je atskaitomyb÷je. Auditorius taip pat
apsvarsto, ar būtina apie tai pranešti raštu. Jei jis įtaria, kad vadovyb÷ yra susijusi su apgaule, apie savo
įtarimus auditorius informuoja aukščiausio lygio vadovus bei su jais aptaria audito procedūrų, kurios yra
būtinos norint pabaigti auditą, pobūdį, laiką ir apimtį.

97.

Jei kyla abejonių d÷l vadovyb÷s ar aukščiausio lygio vadovų sąžiningumo ir dorumo, siekdamas nustatyti
tinkamą veiksmų eigą auditorius apsvarsto galimybę patarimo d÷l tolesnių veiksmų kreiptis į teis÷s
ekspertus.

98.

Pradiniame audito etape auditorius susitaria su aukščiausio lygio vadovais d÷l savo pranešimų pobūdžio ir
masto d÷l auditoriaus pasteb÷tos apgaul÷s, su kuria yra susijusi ne vadovyb÷, o darbuotojai, ir d÷l kurios
reikšmingo informacijos iškraipymo neatsiranda.

99.

Apie pasteb÷tus esminius vidaus kontrol÷s, skirtos aptikti apgaulę ir vykdyti jos prevenciją,
sukūrimo ar taikymo trūkumus auditorius turi kaip įmanoma greičiau pranešti atitinkamą
atsakomybę turintiems aukščiausio lygio vadovams ir vadovybei.

100. Jei auditorius nustato finansin÷s atskaitomyb÷s reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką, kurios
vadovyb÷ arba nekontroliavo, arba kurios kontrol÷ n÷ra pakankama, arba jei, jo nuomone, vadovyb÷s
rizikos vertinimui būdingi esminiai trūkumai, auditorius šiuos vidaus kontrol÷s trūkumus aptaria su
valdymu susijusių audito klausimų pranešime.
101. Auditorius turi apsvarstyti, ar yra dar kokių su apgaule susijusių klausimų, kuriuos reik÷tų aptarti
su įmon÷s aukščiausio lygio vadovais. Gali būti aptarti tokie klausimai, pavyzdžiui:
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•

susirūpinimą keliantis įmon÷s vadovyb÷s apgaul÷s prevencijai taikomų vidaus kontrol÷s procedūrų
pobūdis, apimtis ir dažnumas ir rizika, jog finansin÷je atskaitomyb÷je gali būti informacijos
iškraipymų;

•

vadovyb÷s nesugeb÷jimas tinkamai pašalinti nustatytų reikšmingų vidaus kontrol÷s trūkumų;

•

vadovyb÷s nesugeb÷jimas tinkamai reaguoti į nustatytą apgaulę;

•

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

•

vadovyb÷s veiksmai, kurie gali rodyti finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą apgaul÷s būdu, pavyzdžiui,
vadovyb÷s pasirinkta ir taikoma apskaitos politika, rodanti vadovyb÷s pastangas sukčiauti pajamomis
siekiant apgauti finansinių ataskaitų naudotojus, paveikiant jų supratimą apie įmon÷s veiklos
rezultatus ir pelningumą;

•

susirūpinimą keliantis ūkinių operacijų, kurios neatitinka įprastin÷s verslo eigos, patvirtinimo
tinkamumas ir užbaigtumas.

Bendravimas su priežiūros ir vykdymo institucijomis
102. Auditoriaus profesin÷ pareiga išlaikyti informaciją apie klientą konfidencialia neleidžia apie apgaulę ar
klaidas pranešti šalims už įmon÷s ribų. Siekdamas nustatyti tinkamus veiksmus tokiais atvejais, jis
apsvarsto galimybę patarimo d÷l tolesnių veiksmų kreiptis į teis÷s ekspertus. Skirtingose šalyse
auditoriaus teisiniai įsipareigojimai būna skirtingi, ir tam tikrais atvejais konfidencialumo principas gali
netekti galios įstatymų, įstatų ir teismų atžvilgiu. Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse finansų įstaigos auditorius
turi įstatymais numatytą pareigą apie apgaulę pranešti priežiūros institucijai. Be to, kai kuriose šalyse
auditorius yra įpareigotas priežiūros institucijoms pranešti apie iškraipymus tais atvejais, kai vadovyb÷ ir
aukščiausio lygio vadovai veiksmų jiems ištaisyti nesiima.
Nebaigtas auditas
103. Jei d÷l apgaul÷s ar įtariamos apgaul÷s atsiradusio informacijos iškraipymo auditorius susiduria su
nepaprastomis aplinkyb÷mis, kurios kelia abejonių jo geb÷jimu tęsti auditą, auditorius turi:
a)

apsvarstyti tokiais atvejais atsirandančias teisines ir profesines pareigas, kaip pavyzdžiui, ar
apie tai jis turi pranešti auditą užsakiusiems asmenims arba, kai kuriais atvejais, – priežiūros
institucijoms,

b)

svarstyti galimybę nutraukti audito sutartį ir

c)

jei auditorius nutraukia sutartį,:
i)

su atitinkamo lygio vadovybe ir aukščiausio lygio vadovais aptarti savo atsistatydinimą
ir jo priežastis;

ii)

apsvarstyti, ar yra profesinis ar teisinis reikalavimas apie auditoriaus atsistatydinimą ir
jo priežastis pranešti auditą užsakiusiems asmenims, o kai kuriais atvejais – ir
priežiūros institucijoms.

104. Tokios nepaprastos aplinkyb÷s gali susidaryti, kai, pavyzdžiui:
a)

įmon÷ nesiima tinkamų veiksmų apgaulei ištaisyti, kas, auditoriaus nuomone, yra būtina tomis
aplinkyb÷mis, nors apgaul÷s įtaka finansinei atskaitomybei gali būti ir nedidel÷;

b)

auditoriaus svarstymai apie reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką bei audito testai rodo didelę
reikšmingos ir paplitusios apgaul÷s riziką;

c)

auditoriui didelį susirūpinimą kelia vadovyb÷s ar aukščiausio lygio vadovų kompetencija ir
sąžiningumas.

105. Tiksliai nustatyti, kada auditorius tur÷tų nutraukti audito sutartį, d÷l įvairių galimų aplinkybių yra
neįmanoma. Veiksniai, kurie daro įtaką auditoriaus sprendimui, gali būti tokie, kaip požymiai, jog su
apgaule yra susijęs kas nors iš vadovyb÷s ar aukščiausio lygio vadovų (tuomet gali paveikti vadovyb÷s
pareiškimų patikimumą), taip pat galimi tolesnio auditoriaus bendradarbiavimo su ta įmone padariniai.
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106. Tokiomis aplinkyb÷mis auditorius turi teisinių ir profesinių pareigų, kurios skiriasi priklausomai nuo
šalies. Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse auditorius turi teisę arba yra įpareigotas apie tai pranešti auditą
užsakiusiems asmenims, o kai kada – ir priežiūros institucijoms. Prieš nuspręsdamas atsistatydinti bei
siekdamas nustatyti tolimesnių veiksmų eigą, įskaitant pranešimo akcininkams, priežiūros ar kitoms
institucijoms galimybę, ir atsižvelgdamas į nepaprastų aplinkybių pobūdį bei teisinius reikalavimus
auditorius patarimo d÷l tolesnių veiksmų gali kreiptis į teis÷s ekspertus.
Dokumentai
107. Dokumentai, atspindintys auditoriaus supratimą apie įmonę ir jos aplinką bei reikšmingo
iškraipymo rizikos vertinimą, kaip to reikalaujama 34-ojo NAS 122 pastraipoje, turi apimti:
a)

audito komandos narių pasitarimų metu priimtus sprendimus d÷l įmon÷s finansin÷s
atskaitomyb÷s jautrumo reikšmingiems iškraipymams d÷l apgaul÷s ir

b)

nustatytą ir įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką finansin÷s atskaitomyb÷s ir tvirtinimų
lygiais.

108. Dokumentai, kuriuose pateikiami auditoriaus bendrieji veiksmai įvertintai reikšmingo iškraipymo
rizikai spręsti, kaip to reikalauja 35-ojo NAS 73 pastraipa, turi apimti:
a)

bendruosius veiksmus reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s finansin÷s atskaitomyb÷s lygiu
rizikai spręsti, taip pat audito procedūrų pobūdį, laiką ir apimtį, šių procedūrų sąsajas su
įvertinta reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s tvirtinimų lygiu rizika bei

b)

audito procedūrų rezultatus, įskaitant tas procedūras, kurios yra skirtos spręsti vadovyb÷s
kontrol÷s procedūrų nepaisymo riziką.

109. Pranešimus apie apgaulę, padarytus vadovybei, aukščiausio lygio vadovams, priežiūros ir kitoms
institucijoms, auditorius turi dokumentuoti.
110. Jei auditorius nusprend÷, kad audito aplinkyb÷mis prielaida, jog yra reikšmingo iškraipymo d÷l
apgaul÷s rizika, susijusi su pajamų pripažinimu, yra netaikoma, šios išvados priežastis jis turi
pateikti dokumentuose .
111. Šių klausimų dokumentavimo apimtis priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo.
Santykis su Tarptautiniais audito standartais
112. Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 240-ąjį Tarptautinį
audito standartą ,,Auditoriaus pareiga atsižvelgti į apgaulę finansin÷s atskaitomyb÷s audito metu“,
galiojusį 2005 m. sausio 1 d.
Įsigaliojimo data
113. Šis Standartas galioja atliekant finansin÷s atskaitomyb÷s auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2007
m. sausio 1 d.
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1 priedas

Apgaul÷s rizikos veiksnių pavyzdžiai
Šiame priede pateikti apgaul÷s rizikos veiksniai, su kuriais auditoriai gali susidurti įvairiose situacijose. Veiksnių,
susijusių su auditoriui svarbiais dviem apgaul÷s tipais, t.y. d÷l apgaul÷s būdu sudarytos finansin÷s atskaitomyb÷s
ir neteis÷tai pasisavintu turtu, pavyzdžiai yra pateikti atskirai. Kiekvieno apgaul÷s tipo veiksniai yra smulkiau
grupuojami atsižvelgiant į tris sąlygas, kurios paprastai yra tada, kai atsiranda reikšmingų iškraipymų d÷l
apgaul÷s: a) paskatos/spaudimas, b) galimyb÷s ir c) požiūris/racionalizacija. Nors rizikos veiksniai tinka daugeliui
situacijų, tačiau tai yra tik pavyzdžiai, ir 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 arba nuosavyb÷s ypatumų arba sąlygų. Be to, rizikos veiksnių pateikimo eil÷s tvarka atitinkamos jų
svarbos arba pasitaikymo dažnumo neatspindi.
Rizikos veiksniai, susiję su informacijos iškraipymais, atsiradusiais d÷l apgaul÷s būdu sudarytos finansin÷s
atskaitomyb÷s
Toliau pateikiami rizikos veiksnių, kurie susiję su informacijos iškraipymais, atsiradusiais d÷l apgaul÷s būdu
sudarytos finansin÷s atskaitomyb÷s, pavyzdžiai:
Paskatos/spaudimas
1.

2.

3.

Finansiniam stabilumui arba pelningumui kelia gr÷smę ekonomin÷s, ūkio šakos arba įmon÷s veiklos
sąlygos, pavyzdžiui:
•

didel÷ konkurencija arba prisotinta rinka, pasižyminti smunkančiomis maržomis;

•

didelis jautrumas greitiems pokyčiams, pavyzdžiui, technologijos pokyčiai, produkcijos pasenimas
arba palūkanų normos;

•

žymus klientų poreikio sumaž÷jimas ir did÷jančios verslo nes÷km÷s ūkio šakoje ar bendrai visoje
ekonomikoje;

•

gamybos nuostoliai, sukeliantys bankroto, naudojimosi teis÷s at÷mimo arba įmon÷s per÷mimo
gr÷smę;

•

pasikartojantys neigiami pinigų srautai iš įprastin÷s veiklos arba nesugeb÷jimas pinigų srautų
sukurti iš įprastin÷s veiklos, nors deklaruojama, kad pajamų yra ir jos did÷ja;

•

greitas pelno augimas arba neįprastas 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, d÷l:
•

pelningumo arba investicijų analitikų, institucinių investuotojų, svarbių kreditorių ar kitų išor÷s
šalių tendencijų lūkesčių (ypač lūkesčių, kurie yra pernelyg agresyvūs arba nerealūs), įskaitant
vadovyb÷s sukeltus lūkesčius, pavyzdžiui, per daug optimistinių pranešimų spaudoje arba d÷l
metinių ataskaitų;

•

poreikio gauti papildomą paskolą arba akcinio kapitalo finansavimą siekiant konkuruoti, įskaitant
svarbių tyrimų ir pl÷tros ar kapitalo išlaidų finansavimą;

•

ribinių sugeb÷jimų įvykdyti registravimo vertybinių popierių biržoje reikalavimus arba laikytis
paskolų grąžinimo ar kitų paskolų sutarčių reikalavimų;

•

numanomų arba tikrų neigiamų pasekmių d÷l pranešimo apie svarbių nebaigtų sandorių, tokių kaip
verslo jungimų arba sudarytų sutarčių, prastus finansinius rezultatus.

Prieinama informacija rodo, kad vadovyb÷s arba aukščiausio lygio vadovų asmenin÷ finansin÷ pad÷tis
priklauso nuo įmon÷s finansinių rezultatų:
•

didel÷ finansinio suinteresuotumo dalis įmon÷je;
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4.

•

didel÷ jų atlygio dalis (pavyzdžiui, premijos, akcijos ar kiti įplaukų susitarimai), priklauso nuo
sugeb÷jimo pasiekti agresyvius akcijų kainos, veiklos rezultatų, finansin÷s būkl÷s ar pinigų srautų
tikslus.2

•

asmenin÷s garantijos už įmon÷s įsiskolinimus.

Vadovybei arba gamybos darbuotojams daromas pernelyg didelis spaudimas įgyvendinti aukščiausio
lygio vadovų nustatytus finansinius siekius, įskaitant pardavimo arba pelningumo tikslus.

Galimyb÷s
1.

2.

3.

4.

Ūkio šakos arba įmon÷s veiklos pobūdis suteikia galimybes sudaryti finansinę atskaitomybę apgaul÷s
būdu, kylančiu iš:
•

svarbių susijusių šalių sandorių, kurie neatitinka įprastin÷s verslo eigos arba sandorių su
neaudituotomis arba kitos įmon÷s audituotomis susijusiomis įmon÷mis;

•

didel÷s finansin÷s įtakos arba galimyb÷s dominuoti tam tikrame ūkio šakos sektoriuje, kas leidžia
įmonei diktuoti savo terminus ir sąlygas tiek÷jams ar klientams, d÷l ko gali atsirasti netinkamų
sandorių arba sandorių tarp finansiškai susijusių šalių;

•

turto, įsipareigojimų, pajamų arba sąnaudų, kurie yra paremti įvertinimais, pasižyminčiais sunkiai
pagrindžiamais subjektyviais sprendimais ar neapibr÷žtumais;

•

didelių, neįprastų arba labai sud÷tingų ūkinių operacijų, ypač ūkinių operacijų ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, d÷l kurių kyla dideli klausimai „virš formos“;

•

svarbių operacijų, vykdomos ar atliekamų užsienio jurisdikcijose, kur egzistuoja kitokia verslo
aplinka ir kultūra;

•

naudojimosi verslo tarpininkų paslaugomis, kai negalima paaiškinti verslo požiūriu;

•

didelių banko sąskaitų arba filialų ir dukterinių įmonių operacijų lengvatinių mokesčių zonoje, ko
negalima paaiškinti verslo požiūriu.

Vadovyb÷s steb÷sena yra neveiksminga d÷l:
•

vieno asmens arba mažos grup÷s dominavimo vadovyb÷je (įmon÷je, kuriai vadovauja ne
savininkas), kai n÷ra to atsveriančių kontrol÷s procedūrų;

•

neefektyvios aukščiausio lygio vadovų finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo proceso arba vidaus
kontrol÷s priežiūros.

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

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

•

itin sud÷tinga organizacin÷ struktūra, apimanti neįprastas juridines įmones arba valdymo lygius;

•

didel÷ vyresniųjų vadovų, patar÷jų teis÷s klausimais arba aukščiausiojo lygio vadovų kaita.

Vidaus kontrol÷s dalys turi trūkumų d÷l:
•

nepakankamos kontrol÷s procedūrų steb÷senos, įskaitant automatines kontrol÷s procedūras ir
tarpin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymui taikomas kontrol÷s procedūras (kai išorin÷
atskaitomyb÷ reikalaujama);

•

didel÷s darbuotojų kaitos arba netinkamų apskaitos, vidaus audito ar informacinių technologijų
specialistų įdarbinimo;

•

neveiksmingų apskaitos ir informacinių sistemų, įskaitant atvejus, susijusius su dideliais vidaus
kontrol÷s trūkumais.

Požiūris/Racionalizacija

2

•

Neveiksmingai vadovyb÷s deklaruojamos, įgyvendinamos, remiamos ar užtikrinamos įmon÷s vertyb÷s,
etiniai standartai arba netinkamų vertybių ar etinių standartų deklaravimas;

•

Su finansais nesusiję vadovai itin aktyviai dalyvauja arba užsiima apskaitos principų parinkimu ar svarbių
įvertinimų nustatymu;

Vadovyb÷s skatinimo planai gali priklausyti nuo tikslų, susijusių tik su tam tikromis sąskaitomis arba atskira įmon÷s veikla,
įgyvendinimo, nors susijusios sąskaitos arba veikla įmonei bendrai gali būti ir nereikšmingos.
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•

Įmon÷ yra buvusi pažeidusi vertybinių popierių įstatymą, įmonei ar jos vadovybei yra iškelti ieškiniai d÷l
sukčiavimo ar vertybinių popierių įstatymų pažeidimų.

•

Praeityje įmon÷ buvo pažeidusi vertybinių popierių įstatymus arba kitus įstatymus ir teis÷s aktus, arba
įmonei, jos vyresniesiems vadovams ar aukščiausio lygio vadovams buvo iškelti ieškiniai d÷l sukčiavimo
ar įstatymų ir teis÷s aktų pažeidimų.

•

Vadovyb÷ yra labai suinteresuota išlaikyti arba padidinti įmon÷s akcijų vertę arba pajamas.

•

Vadovyb÷ nuolat įsipareigoja analitikams, kreditoriams ir kitoms trečiosioms šalims įgyvendinti
agresyvius arba nerealius planus.

•

Vadovyb÷ laiku neištaiso žinomų svarbių vidaus kontrol÷s trūkumų.

•

Vadovyb÷ yra linkusi imtis netinkamų priemonių, kad mokesčių tikslais sumažintų deklaruojamas
pajamas.

•

Žema vyresniųjų vadovų moral÷.

•

Vadovas-savininkas neatskiria asmeninių ir verslo sandorių.

•

Akcininkų ginčai įmon÷je, kai akcininkų skaičius yra nedidelis.

•

Pasikartojantys vadovyb÷s bandymai pateisinti kraštutinę arba netinkamą apskaitą remiantis
reikšmingumu.

•

Vadovyb÷s ir dabartinio ar buvusio auditoriaus santykiai yra įtempti. Tai rodo:
o
o

o

o

dažni ginčai su dabartiniu ar buvusiu auditoriumi apskaitos, audito ar ataskaitų rengimo klausimais;
nepagrįsti reikalavimai auditoriui, pavyzdžiui, audito atlikimo ar audito išvados teikimo laiko
apribojimas;
formalus ar neformalus auditoriaus suvaržymas, kai netinkamai apribojamos auditoriaus galimyb÷s
kalb÷ti su darbuotojais ar gauti informaciją arba ribojamos auditoriaus galimyb÷s veiksmingai
bendrauti su aukščiausio lygio vadovais;
dominuojantis vadovyb÷s elgesys bendraujant su auditoriumi, ypač bandymai daryti įtaką auditoriaus
darbo apimčiai arba auditą atlikti skiriamų darbuotojų ar darbuotojų, su kuriais konsultuojamasi,
atrankai arba išlaikymui;

Rizikos veiksniai, susiję su informacijos iškraipymais, atsiradusiais d÷l neteis÷tai pasisavinto turto
Rizikos veiksniai, kurie susiję su informacijos iškraipymais, atsiradusiais d÷l neteis÷tai pasisavinto turto taip pat
grupuojami atsižvelgiant į tris sąlygas, kurios paprastai yra esant apgaulei: a) paskatos/spaudimas, b) galimyb÷s ir
c) požiūris/racionalizacija. Kai kurie rizikos veiksniai, susiję su informacijos iškraipymais, atsiradusiais d÷l
apgaul÷s būdu sudarytos finansin÷s atskaitomyb÷s, gali taip pat būti, kai informacijos iškraipymai atsiranda d÷l
neteis÷tai pasisavinto turto. Pavyzdžiui, neveiksminga vadovyb÷s steb÷sena ir vidaus kontrol÷s trūkumų gali būti
tada, kai atsiranda informacijos iškraipymų d÷l apgaul÷s būdu sudarytos finansin÷s atskaitomyb÷s arba d÷l
neteis÷tai pasisavinto turto. Toliau pateikiami rizikos veiksnių, kurie susiję su informacijos iškraipymais,
atsiradusiais d÷l neteis÷tai pasisavinto turto, pavyzdžiai:
Paskatos/Spaudimas
1.

Asmeniniai finansiniai įsipareigojimai gali versti vadovybę arba darbuotojus, turinčius pri÷jimą prie pinigų
arba kito lengvai pasisavinamo turto, ir paskatinti neteis÷tai pasisavinti tą turtą.

2.

Priešiški įmon÷s ir darbuotojų, turinčių pri÷jimą prie pinigų arba kito lengvai pasisavinamo turto, santykiai
tuos darbuotojus gali paskatinti neteis÷tai pasisavinti turtą. Pavyzdžiui, priešiški santykiai gali kilti d÷l:
•

žinomo arba ateityje laukiamo darbuotojų atleidimo;

•

neseniai įvykusių arba laukiamų darbuotojų atlyginimo arba privilegijų pasikeitimų;

•

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

Galimyb÷s
1.

Tam tikros savyb÷s arba aplinkyb÷s gali padidinti galimybes neteis÷tai pasisavinti turtą. Pavyzdžiui,
galimyb÷s neteis÷tai pasisavinti turtą padid÷ja, kai yra:
•

didel÷s pinigų sumos kasoje arba didel÷s apdorojamos grynų pinigų sumos;
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2.

•

atsargų rūšys, pavyzdžiui, smulkūs, bet labai vertingi arba paklausūs daiktai;

•

lengvai iškeičiamas turtas, kaip obligacijos, deimantai ar kompiuterių mikroschemos;

•

ilgalaikis turtas, kuris yra mažo dydžio, itin paklausus arba be matomų nuosavyb÷s žymių.

Turtui taikoma nepakankama vidaus kontrol÷ gali padidinti galimybes neteis÷tai pasisavinti tą turtą.
Pavyzdžiui, turtas gali būti neteis÷tai pasisavintas d÷l to, kad:
•

n÷ra tinkamo pareigų paskirstymo arba n÷ra nepriklausomų patikrinimų;

•

n÷ra tinkamos vyresniųjų vadovų išlaidų, tokių kaip kelionių ir kitos kompensuojamų išlaidų,
priežiūros;

•

n÷ra tinkamos vadovyb÷s priežiūros, taikomos darbuotojams, atsakingiems už turtą, pavyzdžiui, toliau
esančių padalinių netinkama priežiūra ar steb÷sena;

•

netinkamai vykdoma būsimų darbuotojų, tur÷siančių pri÷jimą prie turto, atranka;

•

neatitinkamas turto įrašų saugojimas;

•

n÷ra tinkamos įgaliojimų ir ūkinių operacijų tvirtinimo sistemos (pavyzdžiui, pirkimui vykdyti);

•

pinigų, investicijų, atsargų ar ilgalaikio turto fizin÷ apsauga yra prasta;

•

nepatikrinamas visas turtas ir nepatikrinamas laiku;

•

n÷ra laiku ir tinkamai tvarkomų ūkinių operacijų dokumentų, pavyzdžiui, grąžintų prekių apskaitos;

•

pagrindines kontrol÷s funkcijas atliekantys darbuotojai neišleidžiami privalomų atostogų;

•

vadovyb÷ nepakankamai supranta informacines technologijas, d÷l ko informacinių technologijų
darbuotojai gali neteis÷tai pasisavinti turtą;

•

automatiniu būdu daromiems įrašams taikoma nepakankama prieigos kontrol÷, įskaitant
kompiuterinių sistemų operacijų registrui taikomas kontrol÷s procedūras ir registro peržvalgą.

Požiūris/Racionalizacija
•

Poreikio steb÷ti arba mažinti riziką, susijusią neteis÷tu turto pasisavinimu, nepaisymas.

•

Neteis÷tam turto pasisavinimui taikomos vidaus kontrol÷s ignoravimas, nepaisant esamų kontrol÷s
procedūrų arba netaisant žinomų vidaus kontrol÷s trūkumų.

•

Elgsena, rodanti apmaudą arba nepasitenkinimą įmone arba elgesiu su darbuotojais.

•

Elgesio arba gyvenimo būdo pasikeitimai, galintys rodyti neteis÷tą turto pasisavinimą.

•

Smulkių vagysčių toleravimas.
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2 priedas

Pavyzdžiai galimų audito procedūrų, skirtų nustatytai reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizikai spręsti
Toliau pateikiami pavyzdžiai audito procedūrų, kurios yra skirtos nustatytai reikšmingo iškraipymo, atsiradusio
tiek d÷l apgaul÷s būdu sudarytos finansin÷s atskaitomyb÷s, tiek d÷l neteis÷tai pasisavinto turto, rizikai spręsti.
Nors šios procedūros tinka daugeliui situacijų, tačiau tai yra tik pavyzdžiai, ir tod÷l negali būti nei tinkamiausios,
nei būtiniausios kiekvienu atveju. Be to, procedūrų pateikimo eil÷s tvarka atitinkamos jų svarbos neatspindi.
Svarstymai tvirtinimų lygiu
Auditoriaus veiksmų specifika, jam įvertinus reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką, priklauso nuo nustatytų
apgaul÷s rizikos veiksnių tipų ir jų derinių ar sąlygų, taip pat nuo to, kurių sąskaitų likučiams, ūkinių operacijų
grup÷ms ir tvirtinimams jie gali daryti įtaką.
Toliau pateikiami specifinių veiksmų pavyzdžiai:
•

įmon÷s padalinių lankymas arba tikrinimai, atliekami iš anksto nepranešus ar nesusitarus. Pavyzdžiui,
atsargų apžiūr÷jimas tame padalinyje, kur auditorius nebuvo planavęs lankytis, arba grynųjų pinigų
skaičiavimas ne tą dieną, kada buvo planuota;

•

reikalavimas atlikti atsargų skaičiavimą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje arba kuo arčiau metų pabaigos
tam, kad būtų sumažinta likučių klastojimo rizika per laikotarpį nuo skaičiavimo pabaigimo dienos iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos dienos;

•

audito metodikos keitimas einamaisiais metais. Pavyzdžiui, ne tik prašymų patvirtinti raštu siuntimas
pagrindiniams klientams ir tiek÷jams, bet ir kreipimasis į juos žodžiu; prašymų patvirtinti siuntimas
specifiniai šaliai organizacijoje arba ieškojimas daugiau arba kitokios informacijos;

•

išsamus įmon÷s ketvirčio pabaigoje ir metų gale taisytų straipsnių peržiūr÷jimas ir neįprasto pobūdžio ar
sumų straipsnių patikrinimas;

•

jei yra didelių ir neįprastų ūkinių operacijų, ypač metų gale, atsižvelgti į susijusių šalių įtaką bei ūkinių
operacijų finansinių išteklių šaltinius;

•

detalių analitinių procedūrų atlikimas, naudojant atskirus duomenis. Pavyzdžiui, skirtingose vietov÷se
esančių padalinių, verslo krypčių arba m÷nesio pardavimų ir pardavimo savikainos palyginimas su
auditoriaus numatytais pardavimais ir pardavimo savikaina.

•

personalo, susijusio su sritimis, kur nustatyta reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s rizika, pasiteiravimas
siekiant sužinoti jų supratimą apie riziką, ir ar kontrol÷s procedūros šalina arba kaip šalina riziką;

•

kai kiti nepriklausomi auditoriai atlieka vieno ar daugiau padalinių, filialų arba dukterinių įmonių finansin÷s
atskaitomyb÷s auditą, su jais aptarti atliktino darbo apimtį siekiant spręsti ūkin÷se operacijose ir veikloje
tarp šių padalinių d÷l apgaul÷s galinčią atsirasti reikšmingo iškraipymo riziką.

•

jei eksperto darbas d÷l finansin÷s atskaitomyb÷s straipsnio, kuriam būdinga didel÷ iškraipymo d÷l apgaul÷s
rizika, tampa svarbus, kai kurioms ar visoms eksperto prielaidomis, metodams ar gautiems duomenims
būtina taikyti papildomas procedūras tam, kad būtų nustatyta, jog gauti duomenys yra pagrįsti, arba tam
pasitelkti kitą ekspertą;

•

atlikti audito procedūras, siekiant išanalizuoti anksčiau audituotos finansin÷s atskaitomyb÷s pasirinktus
pradinius balanso likučius bei įvertinti tam tikrų klausimų, susijusių su apskaitinių įvertinimų ir sprendimų,
pavyzdžiui, gražintinų parduotų prekių atid÷jimai, neplanuotą naudą;

•

atlikti procedūras, susijusias su įmon÷s atliktu sąskaitų ar sąskaitų likučių derinimu, įskaitant likučių
derinimą tarpiniu ataskaitiniu laikotarpiu;

•

taikyti kompiuterinius tikrinimo metodus, pavyzdžiui, peržiūr÷ti duomenis, ieškant anomalijų visumoje;

•

patikrinti kompiuterinių įrašų ir ūkinių operacijų teisingumą;

•

ieškoti papildomų audito įrodymų apie audituojamą įmonę už jos ribų.

Specifiniai veiksmai, kai yra reikšmingų iškraipymų, atsiradusių d÷l apgaul÷s būdu sudarytos finansin÷s
atskaitomyb÷s
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Auditoriaus veiksmų, įvertinus reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s būdu sudarytos finansin÷s atskaitomyb÷s
riziką, pavyzdžiai:
Pajamų pripažinimas
•

Detalių analitinių procedūrų atlikimas, naudojant atskirus duomenis. Pavyzdžiui, einamuoju ataskaitiniu
laikotarpiu skelbtų m÷nesio, prekių rūšies arba verslo segmento pajamų lyginimas su ankstesnių laikotarpių
pajamomis. Kompiuteriniai audito metodai gali būti naudingi nustatant neįprastas arba netik÷tas pajamų
sąsajas arba ūkines operacijas.

•

Gauti klientų patvirtinimą apie kai kurias svarbias sutarčių sąlygas ir tai, jog n÷ra šalutinių susitarimų,
kadangi tokios sąlygos arba susitarimai dažnai daro įtaką tinkamai apskaitai, o nuolaidos arba laikotarpis, su
kuriuo jos yra susijusios, dažnai yra blogai nurodomi dokumentuose. Pavyzdžiui, tokiais atvejais dažnai yra
svarbūs sutikimo kriterijai, pristatymo ir mok÷jimo terminai, būsimo arba nuolatinio pardav÷jo
įsipareigojimų nebuvimas, teis÷ grąžinti prekę, perparduodamo kiekio laidavimas ir atšaukimo arba
grąžinimo sąlygos.

•

Įmon÷s pardavimo ir rinkodaros personalo arba įmon÷je dirbančių teisininkų apklausa apie pardavimus arba
gabenimus arti laikotarpio pabaigos ir jų žinias apie bet kokius su šiomis operacijomis susijusius terminus ar
sąlygas.

•

Laikotarpio pabaigoje dalyvauti viename ar daugiau padalinių, siekiant steb÷ti prekių gabenimą arba prekių
rengimą gabenti (arba prekių grąžinimą) ir kitų atitinkamų pardavimo ir atsargų procedūrų vykdymą
laikotarpio pabaigoje.

•

Tais atvejais, kai pajamų ūkin÷s operacijos yra pradedamos, apdorojamos ir fiksuojamos elektroniniu būdu,
atlikti kontrol÷s procedūrų testus siekiant nustatyti ar jos užtikrina, kad pajamų ūkin÷s operacijos įvyko, ir ar
jos buvo tinkamai užfiksuotos.

Atsargų kiekis
•

Įmon÷s atsargų registrų tikrinimas siekiant nustatyti vietas arba dalis, į kurias reikia atkreipti ypatingą
d÷mesį inventorizacijos metu arba po jos.

•

Inventorizacijos steb÷jimas tam tikruose padaliniuose iš anksto nepranešus arba inventorizacija visuose
padaliniuose, atliekama tuo pačiu metu.

•

Inventorizacija arti ataskaitinio laikotarpio pabaigos arba laikotarpio pabaigoje siekiant sumažinti klastojimo
riziką per laikotarpį tarp inventorizacijos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

•

Papildomos procedūros, atliekamos inventorizacijos steb÷jimo metu, pavyzdžiui, kruopštesnis d÷ž÷se
supakuotų daiktų patikrinimas, tikrinimas, kaip yra sukrautos (pavyzdžiui, tuščiavidur÷s krūvos) arba
pažym÷tos prek÷s ir skystųjų medžiagų, tokių kaip kvepalų arba specialių chemikalų, kokyb÷s (grynumo,
rūšies arba koncentracijos) tikrinimas. Čia praverstų eksperto paslaugos.

•

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

•

Kompiuterinių audito metodų naudojimas, siekiant papildomai patikrinti fizinio atsargų skaičiavimo
duomenis, pavyzdžiui, rūšiavimas pagal etiket÷s numerį, siekiant patikrinti etikečių kontrol÷s procedūras,
arba rūšiavimas pagal serijos numerį, siekiant patikrinti, ar n÷ra praleidimų arba dubliavimo.

Vadovyb÷s įvertinimai
•
Eksperto paslaugų naudojimas, siekiant gauti nepriklausomą įvertinimą, kurį būtų galima palyginti su
vadovyb÷s įvertinimais.
•
Ne vadovyb÷s ir ne apskaitos departamentų darbuotojų pasiteiravimas, ar vadovyb÷ geba ir ketina
įgyvendinti planus, kurie yra svarbūs nustatant įvertinimus.
Specifiniai veiksmai, kai yra iškraipymų, atsiradusių d÷l neteis÷tai pasisavinto turto
Esant skirtingoms aplinkyb÷ms būtina imtis skirtingų veiksmų. Audito veiksmai, kai yra reikšmingo iškraipymo
d÷l neteis÷tai pasisavinto turto rizika, paprastai yra taikomi konkretiems sąskaitų likučiams ir ūkinių operacijų
grup÷ms. Nors tokiomis aplinkyb÷mis gali tikti kai kurie audito veiksmai, nurodyti pirmiau esančiose dviejose
grup÷se, darbo apimtis priklauso nuo konkrečios informacijos apie nustatytą neteis÷to pasisavinimo riziką.
Auditoriaus veiksmų, įvertinus reikšmingo iškraipymo d÷l neteis÷tai pasisavinto turto riziką, pavyzdžiai:
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•

pinigų arba vertybinių popierių skaičiavimas arti metų pabaigos arba metų pabaigoje;

•

tiesioginiai patvirtinimai iš klientų apie veiksmus su sąskaitomis (įskaitant įsiskolinimą ir pardavimų
grąžinimus bei datas, kada buvo atlikti mok÷jimai) per audito laikotarpį;

•

nurašytų sąskaitų atkūrimo analiz÷;

•

atsargų stygiaus analiz÷ pagal padalinius arba produkto tipą;

•

pagrindinių atsargų koeficientų palyginimas su ūkio šakos;

•

pagrindžiančių dokumentų peržiūra, siekiant nustatyti nuolat apskaitomų atsargų sumažinimą;

•

tiek÷jų sąrašo patikrinimas kompiuteriniu būdu, siekiant nustatyti sutampančius adresus arba telefono
numerius;

•

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

•

personalo bylų peržiūr÷jimas, siekiant rasti bylas, kurios beveik arba iš viso netvarkomos, pavyzdžiui, jose
n÷ra darbo įvertinimų;

•

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

•

gauti trečiųjų šalių patvirtinimą apie specifines sutarčių sąlygas;

•

gauti įrodymų, kad sutartys yra vykdomos laikantis jų sąlygų;

•

didelių ir neįprastų išlaidų tinkamumo peržiūra;

•

vyresniųjų vadovų ir susijusių šalių paskolų patvirtinimo ir likutin÷s vert÷s peržiūra;

•

vyresniųjų vadovų pateiktų išlaidų ataskaitų lygio ir tinkamumo peržiūra.
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3 priedas

Apgaul÷s buvimą rodančių aplinkybių pavyzdžiai
Toliau pateikiami pavyzdžiai aplinkybių, kurios gali rodyti finansin÷je atskaitomyb÷je d÷l apgaul÷s gali būti
reikšmingų iškraipymų.
Netikslumai apskaitos įrašuose, įskaitant:
•

ūkines operacijas, kurios n÷ra iki galo ar laiku užfiksuotos arba kuriose yra netinkamai užfiksuotos sumų,
ataskaitinio laikotarpio, grupavimo arba įmon÷s politikos požiūriu;

•

nepagrįstus arba nepatvirtintus likučius arba ūkines operacijas;

•

paskutinę akimirką atliekamus pataisymus, kurie daro žymią įtaką finansiniams rezultatams;

•

įrodymus apie darbuotojų pri÷jimą prie sistemų ir įrašų, kai tai nesuderinama su jiems pavestų pareigų
atlikimu;

•

neoficialius persp÷jimus arba skundus auditoriui apie įtariamą apgaulę.

Prieštaringi arba trūkstami įrodymai, įskaitant:
•

trūkstamus dokumentus;

•

dokumentus, kurie atrodo pakeisti;

•

kitokių dokumentų, išskyrus nukopijuotus arba elektroniniu būdu perduotus dokumentus, nebuvimas, nors
tikimasi, kad turi būti pirminiai dokumentai;

•

svarbius nepaaiškintus su derinimu susijusius straipsnius;

•

neįprastus balanso pakeitimus arba tendencijų ar svarbių finansinių ataskaitų rodiklių arba sąsajų
pasikeitimus, pavyzdžiui, gautinos sumos did÷ja greičiau nei pajamos;

•

prieštaraujančius, neaiškius arba neįtikinančius vadovų arba darbuotojų atsakymus į paklausimus arba
analitines procedūras;

•

neįprastus neatitikimus tarp įmon÷s įrašų ir gautų patvirtinimų atsakymais;

•

gautinų sumų sąskaitose padarytą didelį skaičių kreditinių įrašų ir kitus pataisymus;

•

nepaaiškintus arba nepakankamai paaiškintus gautinų sumų knygos ir kontrolin÷s sąskaitos skirtumus arba
klientų pranešimų ir gautinų sumų knygos skirtumus;

•

trūkstamus arba neegzistuojančius atšauktus čekius, nors paprastai tokiomis aplinkyb÷mis atšaukti čekiai yra
grąžinami įmonei kartu su banko ataskaita;

•

didelį trūkstamų atsargų arba materialiojo turto kiekį;

•

neprieinamus arba trūkstamus elektroninius įrodymus, kas neatitinka įmon÷s įrašų saugojimo tvarkos ir
politikos;

•

mažesnį gautų patvirtinimų, nei buvo tik÷tasi, arba didesnį patvirtinimų, nei tik÷tasi, skaičių;

•

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

Probleminiai ir neįprasti auditoriaus ir vadovyb÷s santykiai, įskaitant:
•

draudimą naudotis įrašais, patalpomis, bendrauti su tam tikrais darbuotojais, klientais, tiek÷jais arba kitais
asmenimis, iš kurių būtų galima surinkti audito įrodymų;

•

pernelyg didelis vadovyb÷s spaudimas išspręsti sud÷tingus arba ginčytinus klausimus tam tikru laiku;

•

vadovyb÷s skundai tuo, kaip atliekamas auditas, arba audito komandos narių bauginimas, ypač auditoriui
kritiškai įvertinus audito įrodymus arba sprendžiant galimus nesutarimus su vadovybe;

•

neįprastą įmon÷s v÷lavimą suteikti pareikalautą informaciją;

•

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

•

draudimą prieiti prie IT įrangos ir bendrauti su pagrindiniais IT darbuotojais, įskaitant apsaugos, procesų ir
sistemų tobulinimo personalą;
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•

nenorą papildyti arba peržiūr÷ti atskleidimus finansin÷je atskaitomyb÷je tam, kad finansin÷ atskaitomyb÷
taptų išsamesn÷ ir suprantamesn÷;

•

nenorą laiku šalinti nustatytus vidaus kontrol÷s trūkumus.

Kitų aplinkybių pavyzdžiai:
•

vadovyb÷s nenoras auditoriui leisti asmeniškai susitikti su aukščiausio lygio vadovais;

•

apskaitos politika, kuri prieštarauja ūkio šakos normoms;

•

dažni apskaitinių įvertinimų keitimai, kurie vykdomi ne d÷l aplinkybių pasikeitimo;

•

įmon÷s elgesio kodekso pažeidimų toleravimas.
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