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15-asis nacionalinis audito standartas
AUDITAS KOMPIUTERIZUOTOSE INFORMACINöSE SISTEMOSE (KIS)

Įžanga
1. Šio nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas – nustatyti standartus ir pateikti nuorodas kaip atlikti
auditą kompiuterizuotose informacin÷se sistemose (KIS)1. Šiame standarte, KIS vadinamas
reikšmingas auditui bet kokio tipo ar galingumo kompiuterio naudojimas įmon÷s finansinei
informacijai apdoroti, neatsižvelgiant į tai, ar kompiuteris dirba įmon÷je, ar trečiosiose šalyse.
2. Auditorius turi apsvarstyti, kaip KIS veikia auditą.
3. Bendrasis audito tikslas ir jo apimtis taikant KIS nesikeičia. Tačiau kompiuterio naudojimas keičia
finansin÷s informacijos apdorojimą, saugojimą ir perdavimą, be to, gali daryti poveikį įmon÷s
apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemoms. Taigi, KIS gali veikti:
• procedūras, kurias taiko auditorius, siekdamas pakankamai gerai suprasti apskaitos ir vidaus
kontrol÷s sistemas;
• auditoriaus nustatomą įgimtą ir kontrol÷s riziką;
• audito tikslams pasiekti planuojamus ir atliekamus kontrol÷s ir finansin÷s informacijos
patikrinimo testus bei procedūras.
Įgūdžiai ir kompetencija
4. Auditorius privalo pakankamai išmanyti KIS, kad gal÷tų tinkamai suplanuoti procedūras,
vadovauti ir kontroliuoti atliekamam darbui bei gautų rezultatų apžvalgai. Auditorius turi
apsvarstyti, ar reikia specialių KIS įgūdžių auditui atlikti. Tokie įgūdžiai reikalingi:
• norint pakankamai suprasti KIS poveikį apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemoms įgyti;
• nustatant KIS poveikį bendrajai audito rizikai ir sąskaitų likučių bei ūkinių operacijų grupių
audito rizikai;
• numatant ir atliekant kontrol÷s ir finansin÷s informacijos patikrinimo testus.
Kai reikia specialių įgūdžių, auditorius privalo pasitelkti profesionalią pagalbą pačioje audito įmon÷je
arba už jos ribų. Kai planuojamas KIS profesionalų dalyvavimas, auditorius turi gauti
pakankamus ir tinkamus įrodymus, kad darbas atitinka audito tikslus ir yra atliekamas pagal
18-ąjį NAS “Eksperto darbo naudojimas”.
Planavimas
5. Pagal 6-ąjį NAS “Rizikos įvertinimas ir vidaus kontrol÷” auditorius privalo pakankamai
išmanyti apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemas, kad gal÷tų suplanuoti auditą ir parinkti
veiksmingą jo kryptį.
6. Planuodamas tas audito sritis, kurioms gali tur÷ti poveikį kliento KIS, auditorius privalo
suprasti KIS darbo sud÷tingumą bei svarbą ir auditui reikalingų duomenų prieinamumą
(gavimo galimybę). Auditorius tur÷tų suprasti šiuos klausimus:
• visų apskaitos kompiuterinių programų svarbą ir sud÷tingumą. Svarba siejama su finansin÷s
atskaitomyb÷s tvirtinimų reikšmingumu, kuriems daro poveikį kompiuterinis apdorojimas.
Programa laikoma sud÷tinga, kai:
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Atitinka v÷lesniuose standartuose vartojamą sąvoką “informacin÷s technologijos (IT)”
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-

•
•

ūkinių operacijų skaičius toks didelis, kad vartotojui sunku aptikti ir ištaisyti klaidas,
padarytas apdorojant informaciją;
- kompiuteris automatiškai apdoroja daug ūkinių operacijų ar buhalterinius įrašus tiesiai
perkelia į kitą taikomą programą. Kompiuteris atlieka sud÷tingus finansin÷s informacijos
skaičiavimus ir / ar automatiškai apdoroja daug ūkinių operacijų ar įrašų, kurie negali (arba
n÷ra) būti patvirtinami (validated) nepriklausomai;
- ūkin÷s operacijos su kitomis įmon÷mis atliekamos elektroniniu būdu (kaip elektroniniai
duomenys EDI sistemoje) be tinkamos bylų (failų) ar jų teisingumo apžvalgos.
kad kliento KIS organizacin÷ struktūra ir informacijos kompiuterinio apdorojimo sutelkimas
įmon÷je ar vykdymas už jos ribų, ypač veikia pareigų atskyrimą.
duomenų gavimo būdą. Tam tikros dokumentų rūšys, kompiuterių bylos ar kiti duomenys, kurių
reikia auditoriui, gali būti prieinami tik trumpą laikotarpį ir tik kompiuteriui priimtina forma.
Kliento KIS gali sukurti tokias vidines ataskaitas, kurios gali būti panaudotos finansin÷s
informacijos patikrinimo testams (ypač analitin÷ms procedūroms) atlikti. Kompiuterin÷s
technikos naudojimas auditui gali padidinti atliekamų audito procedūrų veiksmingumą arba leisti
auditoriui labai sumažinti atskiroms sąskaitų ar ūkinių operacijų grup÷ms taikytinų audito
procedūrų kiekį.

7. Kai KIS vaidina svarbų vaidmenį, auditorius turi ne tik gerai išmanyti KIS, bet ir išsiaiškinti
kaip ji veikia įgimtą ir kontrol÷s riziką. Taikant KIS rizikos pobūdį ir vidaus kontrol÷s požymius
nusako:
• ūkinių operacijų p÷dsako nebuvimas ar stoka. Kai kurios KIS sudarytos taip, kad visas ūkin÷s
operacijos p÷dsakas, reikalingas audito tikslams pasiekti, gali išlikti tik trumpą laiką ar tik
kompiuteriui suprantama forma. Kai sud÷tingos taikomosios sistemos atlieka daug apdorojimo
žingsnių, visas p÷dsakas gali apskritai neišlikti. Taigi taikomųjų programų logikos klaidos taikant
vartotojo procedūras trumpą laiką gali būti sunkiai išaiškinamos;
• ūkinių operacijų apdorojimo vientisumas. Apdorojant kompiuteriu panašias ūkines operacijas
taikomos tos pačios informacijos apdorojimo instrukcijos. Tod÷l kanceliariškos klaidos,
susijusios su rankiniu apdorojimu, automatiškai pašalinamos. Atvirkščiai, programavimo klaidos
(ar kitos sistemos klaidos kietajame ar minkštajame diske) daro poveikį visoms ūkin÷ms
operacijoms ir jos apdorojamos neteisingai;
• funkcijų atskyrimo nepakankamumas. Dauguma kontrol÷s procedūrų, kurias rankin÷se sistemose
paprastai vykdo keletas asmenų, taikant KIS sutelkiamos. Taigi tas asmuo, kuris gali prieiti prie
kompiuterio programų, duomenų apdorojimo ar rezultatų informacijos, gali atlikti nesuderinamas
funkcijas;
• potencialios klaidos ir nukrypimai nuo nustatytos tvarkos (reglamentų). Potencialios
žmogiškosios klaidos, atsirandančios pl÷tojant, eksploatuojant ar tvarkant KIS yra kur kas
didesn÷s negu rankin÷se sistemose. Iš dalies tai nulemia KIS veiklos pobūdis. KIS neįgalioti
asmenys gali prieiti prie duomenų ir juos pakeisti, nepaliekant matomų įrodymų dažniau negu
rankin÷se sistemose;
• mažesnio skaičiaus žmonių dalyvavimas apdorojant ūkines operacijas gali pastebimai sumažinti
ir galimų klaidų ir nukrypimų nuo nustatytos tvarkos kiekį. Tokios klaidos ir nukrypimai,
atsirandantys kuriant ar modifikuojant taikomąsias programas, ar patenkantys į minkštųjų diskų
sistemas, gali išlikti neaptikti ilgą laiką;
• ūkinių operacijų inicijavimas ar atlikimas. KIS gali apr÷pti automatinį geb÷jimą inicijuoti tam
tikro tipo ūkines operacijas ar pagrindą jas atlikti. Įgaliojimai atlikti šias ūkines operacijas ar
procedūras gali būti nedokumentuoti taip, kaip tai daroma rankin÷se sistemose. Tod÷l vadovyb÷s
įgaliojimai atlikti šias ūkines operacijas gali būti suprantami kaip KIS projekto ir jo v÷lesnių
modifikacijų pri÷mimas (pritarimas joms);
• kitų kontrol÷s priemonių ir informacijos kompiuterinio apdorojimo tarpusavio priklausomyb÷.
Apdorojus kompiuteriu informaciją sudaromos ataskaitos ir kita rezultatų informacija naudojama
atliekant rankines kontrol÷s procedūras. Šių rankinių kontrol÷s procedūrų veiksmingumas
priklauso nuo informacijos kompiuterinio apdorojimo išsamumo ir teisingumo. Taigi ūkinių
operacijų apdorojimo taikomosiose programose kontrol÷s veiksmingumas ir nuoseklumas KIS
paprastai priklauso nuo taikomų bendrųjų kontrol÷s priemonių ir jų veiksmingumo;
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•

potencialus vadovyb÷s kontrol÷s stiprinimas. KIS gali pasiūlyti vadovybei įvairių analitinių
priemonių, kurios gali būti taikomos įmon÷s veiklos kontrolei ir apžvalgai. Šios papildomos
kontrol÷s priemon÷s gali pad÷ti stiprinti vidaus kontrolę;
potencialus kompiuterinio audito technikos naudojimas. Kompiuterinis didelių duomenų kiekio
apdorojimas ir analiz÷ suteikia auditoriui galimybę, atliekant audito testus taikyti bendrąją ar
specialiąją kompiuterinio audito techniką ir priemones. KIS būdinga rizika ir taikomos kontrol÷s
priemon÷s gali tur÷ti poveikį auditoriui vertinant audito riziką ir nustatant audito procedūrų
pobūdį, apimtį ir laiką.

Rizikos įvertinimas
8. Pagal 6-ąjį NAS “Rizikos įvertinimas ir vidaus kontrol÷” auditorius turi nustatyti svarbių
finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimų įgimtą ir kontrol÷s riziką.
9. Į KIS prasiskverbia įgimta ir kontrol÷s rizika, susijusi su tik÷tinais / reikšmingais sąskaitų (ataskaitų)
iškraipymais. Tai pasireiškia tuo, kad:
• rizika gali būti susijusi su nukrypimais nuo nustatytos tvarkos. Nukrypimų gali būti KIS veikloje,
gali atsirasti pl÷tojant ir eksploatuojant programas minkštųjų diskų sistemose, atliekant
operacijas, užtikrinant fizinį KIS saugumą bei kontroliuojant pri÷jimą prie specialiųjųprivilegijuotųjų programų. Šie nukrypimai gali būti paplitę visose taikomose sistemose,
apdorojamose kompiuteriu;
• rizika gali būti susijusi su potencialių klaidų atsiradimu ar apgaulinga veikla, naudojant specifines
taikomąsias programas, specialias duomenų bazes ar svarbias bylas bei specifines apdorojimo
procedūras. Pavyzdžiui, klaidos gali būti susijusios tik su tam tikromis išskirtin÷mis sąlygomis ir
būti nebūdingos sistemai, atliekančiai skaičiavimus ir loginius apibendrinimus. Sistemos,
kontroliuojančios pinigus kasoje ar kitą likvidų turtą yra jautrios apgaul÷s veiksmams, kuriuos
gali atlikti tiek vartotojai, tiek KIS darbuotojai.
10. Taikydami naujas KIS technologijas klientai gali įsirengti vis sud÷tingesnes kompiuterines sistemas.
Tokios sistemos gali būti įvairios, tai: universali programa ar pagrindin÷s įrangos komplektas,
duomenų baz÷s suskirstymas į tam tikras grupes, apdorotos informacijos pateikimas vartotojui
tiesiogiai bei verslo valdymo sistemos, pagreitinančios informacijos pateikimą tiesiai į apskaitos
sistemą. Šios sistemos ne tik padidina bendrojo informacijos iškraipymo KIS riziką, bet ir daro įtaką
specialiosioms taikomosioms programoms – jos tampa sud÷tingesn÷s. Tai gali padidinti audito riziką,
tod÷l reikia atlikti tolesnius pasvarstymus bei tyrin÷jimus.
Audito procedūros
11. Kad sumažintų audito riziką iki priimtino lygio, auditorius pagal 6-ąjį NAS “Rizikos
įvertinimas ir vidaus kontrol÷” planuodamas audito procedūras, turi atsižvelgti į KIS.
12. Neatsižvelgdamas į tai, ar apskaitos duomenys apdoroti kompiuteriu, ar rankiniu būdu, auditorius
nekeičia konkrečių audito tikslų. Tačiau audito procedūrų taikymo metodai audito įrodymams rinkti
gali būti veikiami kompiuterinio informacijos apdorojimo. Kad gautų pakankamus įrodymus,
auditorius gali taikyti ne tik rankines audito procedūras ar kompiuterinio audito techniką, bet derinti
jas abi. Vis tik, kai kuriose apskaitos sistemose, kur naudojamos sud÷tingos kompiuterinio
informacijos apdorojimo programos, gali būti sunku ar netgi neįmanoma be kompiuterio gauti tam
tikrus duomenis tikrinimui (inspekcijai), apklausai atlikti ar patvirtinimams parengti.
Santykis su Tarptautiniais audito standartais

13. Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 401-ąjį
tarptautinį audito standartą “Auditas kompiuterizuotose informacin÷se sistemose (KIS) ”.

