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18-asis nacionalinis audito standartas
EKSPERTO DARBO NAUDOJIMAS

Įžanga
1. Šio nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas – nustatyti standartus ir pateikti nuorodas, kaip naudoti
eksperto darbą audito įrodymams rinkti.
2. Kai ekspertas dalyvauja atliekant auditą, auditorius turi gauti pakankamus ir tinkamus audito
įrodymus, kad eksperto atliktas darbas yra tinkamas audito tikslams pasiekti.
3. “Ekspertu” gali būti privatus asmuo ar įmon÷. Ekspertas turi specialių tam tikros srities įgūdžių, žinių ar
patirties, neįskaitant apskaitos ir audito.
4. Auditoriaus išsimokslinimas ir patirtis suteikia jam bendrųjų žinių apie verslą, tačiau jis negali šių žinių
tur÷ti tiek, kiek asmuo, turintis specialųjį išsilavinimą ir praktin÷s patirties kitoje srityje (pavyzdžiui,
inžinierius ar aktuarijus).
5. Ekspertas gali būti pakviestas:
a) sudarius sutartį su įmone;
b) sudarius sutartį su auditoriumi;
c) iš kliento įmon÷s;
d) iš audito įmon÷s.
Kai auditorius pasitelkia ekspertą, dirbantį audito įmon÷je, jo darbas darbdavio reikm÷ms naudojamas
vadovaujantis 7-uoju NAS “Audito kokyb÷s kontrol÷”. Šiomis aplinkyb÷mis auditorius darbuotojo atliktam
darbui ir gautai informacijai ar nustatytiems faktams patikrinti gali taikyti tam tikras procedūras. Tačiau
paprastai nereikia vertinti kiekvieno darbuotojo, su kuriuo sudaryta sutartis, įgūdžių ir kompetencijos.
Eksperto darbo poreikio nustatymas
6. Atliekant auditą auditoriui gali prireikti audito įrodymų apie įmonę, tai: ataskaitų, nuomonių, įvertinimų
ar patvirtinimų, kuriuos pateikia ekspertas. Pavyzdžiui, ekspertas kviečiamas:
• įvairių rūšių turtui (žemei, pastatams, įrengimams, meno kūriniams, brangakmeniams ar kt.) įvertinti.
• turto fizinei būklei nustatyti (krūvose laikomų mineralų, naudingųjų iškasenų ir naftos išteklių,
įmon÷s ir įrengimų likutiniam naudingo tarnavimo laikui ir kt.) įvertinti;
• sumoms, kurios apskaičiuojamos taikant specialią techniką ir metodus, nustatyti (pvz., aktuarijaus
įvertinimai);
• nebaigtos statybos ir likusių atliktinų pagal sutartį darbų vertei nustatyti;
• teisiškai įvertinti susitarimams, statutams ir kitiems kliento reglamentams.
7. Auditoriaus sprendimas pasitelkti ekspertą tur÷tų būti pagrįstas:
a) finansin÷s atskaitomyb÷s straipsnio, kurį vertins ekspertas, svarbos;
b) svarstomo dalyko pobūdžio bei sud÷tingumo, darančio poveikį iškraipymų rizikai;
c) kitų priemonių audito įrodymų kiekio ir kokyb÷s.
Eksperto objektyvumas ir kompetencija
8. Planuodamas pasitelkti ekspertą, auditorius turi įsitikinti jo profesine kompetencija.
Tai atliekama:
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a) patikrinant profesinį pažym÷jimą ar licenciją bei naryst÷s atitinkamoje profesin÷je organizacijoje
dokumentą;
b) nustatant patirtį ir reputaciją ieškomų audito įrodymų srityje.
9. Auditorius turi nustatyti eksperto objektyvumą.
10. Rizika d÷l eksperto objektyvumo padid÷ja, kai ekspertas:
a) dirba įmon÷je (pas klientą); ar
b) yra susijęs su įmone tam tikrais ryšiais, pavyzdžiui, yra priklausomas finansiškai arba turi įmon÷je
investicijų.
Įvertindamas eksperto kompetenciją ir objektyvumą, auditorius aptaria su įmon÷s vadovybe visas
išlygas, galimus neginčijamus dalykus ir apsvarsto pakankamų ir tinkamų audito įrodymų gavimo galimybę
atlikus ekspertizę. Auditoriui gali prireikti atlikti papildomas audito procedūras ar ieškoti audito įrodymų
pasitelkus kitą ekspertą (atsižvelgiant į 7 punkte įvardytus veiksnius).
Eksperto darbo apimtis
11. Auditorius privalo tur÷ti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų apie eksperto atlikto darbo
apimtį ir atitiktį audito tikslams. Audito įrodymai gali būti gauti atlikus instrukcijų, kuriomis įmon÷s
ekspertas vadovaujasi, apžvalgą. Eksperto instrukcijose turi būti nurodyta:
• eksperto darbo tikslai ir apimtis;
• specifinių klausimų, apie kuriuos auditorius tikisi gauti eksperto išvadas, bendras apibūdinimas;
• numatomi eksperto išvados naudojimo tikslai, įskaitant galimą informacijos pateikimą trečiosioms
šalims (apie eksperto asmeninius duomenis ir įsipareigojimų mastą);
• eksperto pri÷jimo prie atitinkamų registrų ir bylų galimyb÷s;
• galimų ir esamų ryšių su įmone atskleidimas;
• įmon÷s informacijos konfidencialumas;
• informacija apie eksperto taikytinas prielaidas ir metodus ir jų atitiktį toms prielaidoms ir metodams,
kurie buvo taikyti ankstesniais laikotarpiais.
Tuo atveju, kai šie klausimai aiškiai raštu neišd÷styti eksperto instrukcijoje, auditorius tur÷tų užmegzti
tiesioginį ryšį su ekspertu ir gauti reikiamus audito įrodymus.
Eksperto darbo įvertinimas
12. Auditorius privalo įvertinti eksperto išvadų tinkamumą pagrįsti audito įrodymams, susijusiems su
tikrinamu finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimu. Šis įvertinimas turi nustatyti, ar eksperto pateikti
duomenys tiksliai atsispindi finansin÷je atskaitomyb÷je ir pagrindžia jos tvirtinimus, ir patikrinti:
• naudotų duomenų šaltinius;
• prielaidų ir metodų pastovumą, ir jų atitiktį ankstesniems laikotarpiams;
• eksperto išvadų atitiktį bendrosioms auditoriaus žinioms apie verslą ir atliktų kitų audito procedūrų
rezultatams.
13. Nustatydamas, ar eksperto naudoti šaltiniai yra tinkami esamomis aplinkyb÷mis, auditorius tur÷tų
apsvarstyti, kaip taikyti šias procedūras:
a) paklausimus d÷l visų eksperto taikytų procedūrų (siekiant nustatyti, ar duomenų šaltiniai pakankami,
tinkami ir patikimi);
b) eksperto naudotų duomenų peržvalgas ir testus.
14. Už pasirinktų prielaidų ir metodų tinkamumą ir pagrįstumą bei taikymą atsako ekspertas. Auditorius
neturi eksperto žinių, tod÷l dažnai negali ginčyti eksperto prielaidų ir metodų. Tačiau auditorius privalo
suprasti eksperto taikytas prielaidas ir metodus, ir remdamasis turimomis žiniomis apie verslą ir kitų
audito procedūrų rezultatais, apsvarstyti šių prielaidų ir metodų tinkamumą ir pagrįstumą.
15. Kai ekspertiz÷ nepateikia pakankamų ir tinkamų audito įrodymų arba kai jos išvados neatitinka
kitų audito įrodymų, auditorius turi šiuos klausimus išspręsti. Šiuos klausimus auditorius tur÷tų
aptarti su įmon÷s vadovybe ir su ekspertu ir nuspręsti, ar reikia taikyti papildomas procedūras.
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Auditorius gali sudaryti sutartį su kitu ekspertu. Jeigu min÷tais būdais klausimo išspręsti nepavyksta,
auditorius turi pateikti modifikuotą išvadą.
Nuorodos apie ekspertizę auditoriaus išvadoje
16. Kai auditorius pateikia nemodifikuotą išvadą, joje nuorodos apie atliktą ekspertizę nerašomos.
Tokia nuoroda gal÷tų klaidinti, nes ji gali būti suprasta kaip išlyga, modifikuojanti auditoriaus nuomonę,
arba kaip auditoriaus ir eksperto atsakomyb÷s pasidalijimas, kitaip nei nustatyta standartuose.
17. Jeigu remdamasis ekspertiz÷s išvadomis auditorius pateikia modifikuotą išvadą, tam tikromis
aplinkyb÷mis gali prireikti paaiškinti modifikavimo pobūdį. Tai atliekama pateikiant išvadoje nuorodą į
ekspertiz÷s aktą ar aprašant eksperto atliktą darbą (įskaitant eksperto tapatyb÷s duomenis ir klausimų,
kuriuos jis sprend÷, apimtį). Kad gal÷tų pateikti nuorodą į ekspertizę audito išvadoje, auditorius turi gauti
eksperto sutikimą. Tuo atveju, kai auditorius įsitikina, kad reikia pateikti nuorodą į eksperto išvadą, o
ekspertas nesutinka, auditorius tur÷tų pasitarti su teisininkais.
Santykis su Tarptautiniais audito standartais
18. Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 620-ąjį tarptautinį
audito standartą “Eksperto darbo naudojimas”.

