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14-asis nacionalinis audito standartas
KITA INFORMACIJA, PATEIKIAMA DOKUMENTUOSE, Į KURIUOS ĮTRAUKTA
AUDITUOTA FINANSINö ATSKAITOMYBö

Įžanga
1. Šio nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas – nustatyti standartus ir pateikti nuorodas auditoriui,
kaip nagrin÷ti kitą informaciją, apie kurią auditorius neįsipareigoja pateikti išvados, esančią
dokumentuose, į kuriuos įtraukta audituota finansin÷ atskaitomyb÷ ir auditoriaus išvada. Jis
taikytinas rengiant ir kitus, pavyzdžiui, viešųjų akcijų pardavimo dokumentus.
2. Auditorius turi išnagrin÷ti kitą informaciją ir nustatyti reikšmingus jos ir audituotos finansin÷s
atskaitomyb÷s neatitikimus.
3. “Reikšmingais neatitikimais” laikomi tokie nesutapimai, kai kita informacija prieštarauja audituotai
finansinei atskaitomybei. Reikšmingi neatitikimai gali kelti abejonių ir d÷l audito įrodymų, kuriais
pagrįstos audito išvados, ir d÷l auditoriaus nuomon÷s apie finansinę atskaitomybę pagrįstumo.
4. Paprastai įmon÷s viešai skelbia audituotą metinę finansinę atskaitomybę kartu su auditoriaus išvada.
Šis dokumentas vadinamas metine ataskaita. Skelbdama šį dokumentą, įmon÷ vadovaujasi įstatymais
ir įmon÷s praktika. Šiame dokumente gali būti pateikta ir kita tiek finansin÷, tiek nefinansin÷
informacija. Šiame NAS tokia finansin÷ ir nefinansin÷ informacija vadinama “kita informacija”.
5. Kita informacija, pateikta vadovyb÷s ar valdybos ataskaitoje, apibūdina įmon÷s veiklą, finansinius
rodiklius ar kitus svarbius duomenis, darbo išteklius, planuotas investicijas, finansinių rodiklių
tendencijas, darbuotojų ar direktorių pavardes bei atrankinius ketvirčio atskaitomyb÷s duomenis.
6. Tam tikromis aplinkyb÷mis auditorius gali tur÷ti įstatymų ar sutartyje numatytų įsipareigojimų
pateikti specialią ataskaitą apie kitą informaciją. Kitomis aplinkyb÷mis auditorius tokių
įsipareigojimų neturi. Tačiau auditorius privalo peržvelgti kitą informaciją prieš skelbdamas išvadą
apie finansinę atskaitomybę, kadangi jos patikimumu gali būti suabejota, jeigu yra neatitikimų tarp
audituotos finansin÷s atskaitomyb÷s ir kitos informacijos.
7. Kai kurios jurisdikcijos reikalauja, kad auditorius taikytų specialias procedūras tam tikrai kitai
informacijai, pavyzdžiui, gali reikalauti papildomų duomenų ir tarpin÷s finansin÷s informacijos. Jei
informacija praleidžiama ar joje yra nukrypimų, gali būti pareikalauta, kad auditorius tai nurodytų
išvadoje.
8. Kai n÷ra atskirų įsipareigojimų pateikti specialią ataskaitą apie kitą informaciją, auditoriaus
atsakomybę apibr÷žia sutarties sąlygos, įstatymai ir profesiniai standartai. Kai tokie įsipareigojimai
numato kitos informacijos peržvalgą, auditorius turi vadovautis peržvalgų sutarties standartais ir
nuorodomis.
Kitos informacijos gavimas
9. Kai auditorius nagrin÷ja kitą informaciją, esančia metin÷je ataskaitoje, jis privalo pareikalauti, kad ši
informacija būtų laiku pateikta. Auditorius turi susitarti su įmone, kad tokia informacija būtų pateikta
iki audito išvados pasirašymo datos. Tam tikromis aplinkyb÷mis visa kita informacija iki šios datos
gali būti neprieinama. Tokiomis aplinkyb÷mis auditorius vadovaujasi šio NAS 20–23 punktų
nuostatomis.
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Kitos informacijos nagrin÷jimas
10. Finansin÷s atskaitomyb÷s audito tikslai ir apimtis formuluojami remiantis prielaida, kad auditoriaus
atsakomyb÷ apsiriboja informacijos, nurodytos auditoriaus išvadoje, patikrinimu. Tod÷l auditorius
neturi jokios kitos atsakomyb÷s nustatyti ar kita informacija pateikta teisingai.
Reikšmingi neatitikimai
11. Kai nagrin÷damas kitą informaciją auditorius nustato, kad yra reikšmingų neatitikimų, jis turi
nuspręsti, ką reikia taisyti – audituotą finansinę atskaitomybę ar kitą informaciją.
12. Kai turi būti taisoma audituota finansin÷ atskaitomyb÷, o įmon÷ atsisako tai daryti, auditorius
turi pareikšti sąlyginę arba neigiamą nuomonę.
13. Kai turi būti taisoma kita informacija, o įmon÷ nesutinka to daryti, auditorius turi apsispręsti,
ar savo išvadoje pateikti dalyko pabr÷žimo pastraipą ir aprašyti reikšmingus neatitikimus, ar
imtis kitų veiksmų. Kiti veiksmai gal÷tų būti auditoriaus išvadą neskelbimas arba atsistatydinimas.
Jų pasirinkimas priklauso nuo konkrečių aplinkybių ir iškraipymų pobūdžio bei svarbos. D÷l tolesnių
veiksmų auditorius tur÷tų pasitarti su teisininkais.
Reikšmingų faktų iškraipymai
14. Siekdamas nustatyti reikšmingus neatitikimus, auditorius gali sužinoti ir apie kitoje informacijoje
esančius reikšmingus faktų iškraipymus.
15. Šiame NAS reikšmingu faktų iškraipymu laikomas, kai jis nekeičia audituotos finansin÷s
atskaitomyb÷s klausimų, tik neteisingai yra pateikti ar konstatuojami (išd÷styti, pranešti,
suformuluoti) faktai.
16. Kai auditorius sužino, kad kitoje informacijoje yra reikšmingai iškraipytų faktų, tai jis turi
aptarti su įmon÷s vadovybe. Jeigu kalbant su vadovybe auditorius negali įvertinti kitos informacijos
pagrįstumo (teis÷tumo) ir vadovyb÷s atsakymų į auditoriaus klausimus, reikia apsvarstyti, ar
nuomonių skirtumai yra pagrįsti.
17. Tuo atveju, kai auditorius nustato, kad yra neabejotinas fakto iškraipymas, jis privalo
pareikalauti, kad įmon÷s vadovyb÷ pasitartų su kvalifikuotomis trečiosiomis šalimis, tokiomis
kaip įmon÷s advokatai, ir apsvarstytų gautą atsakymą.
18. Kai auditorius padaro išvadą, kad kitoje informacijoje yra reikšmingas fakto iškraipymas, o
įmon÷s vadovyb÷ atsisako jį taisyti, auditorius turi apsvarstyti tolesnius savo veiksmus ir
įvertinti jų tinkamumą. Auditorius gal÷tų raštu pateikti informaciją apie šį faktą įmon÷s vadovams
ir gauti teisinę konsultaciją.
Kitos informacijos gavimas po auditoriaus išvados pasirašymo datos
19. Kai auditorius negauna visos kitos informacijos iki išvados pasirašymo dienos, gavęs šią informaciją,
jis turi išnagrin÷ti ją kiek įmanoma anksčiau ir nustatyti, ar n÷ra reikšmingų neatitikimų.
20. Jei nagrin÷damas kitą informaciją auditorius aptinka reikšmingų neatitikimų ar sužino apie
neabejotiną fakto iškraipymą, jis turi išsiaiškinti, ką reikia taisyti - audituotą finansinę atskaitomybę
ar kitą informaciją.
21. Kai reikia taisyti audituotą finansinę atskaitomybę, auditorius vadovaujasi 21o-jo NAS “Pobalansiniai
įvykiai” nuostatomis.
22. Kai taisytina kita informacija ir įmon÷ sutinka tai daryti, auditorius turi atlikti procedūras,
atsižvelgdamas į aplinkybes. Šios procedūros turi apr÷pti visų įmon÷s vadovyb÷s padarytų veiksmų

3

peržvalgą. Auditorius turi įsitikinti, kad visi asmenys, kurie gavo anksčiau pasirašytą finansinę
atskaitomybę ir auditoriaus išvadą bei kitą informaciją, yra informuoti apie pataisymus.
23. Kai būtina taisyti kitą informaciją, bet įmon÷s vadovyb÷ atsisako tai daryti, auditorius turi
apsvarstyti tolesnius savo veiksmus. Auditorius gal÷tų raštu pateikti informaciją apie tai įmon÷s
vadovams ir gauti teisinę konsultaciją.
Santykis su Tarptautiniais audito standartais
24. Šio Standarto bendrieji principai ir nuorodos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 720-ąjį
tarptautinį audito standartą “Kita informacija, pateikta dokumentuose, į kuriuos įtraukta audituota
finansin÷ atskaitomyb÷”.

