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19-asis nacionalinis audito standartas
AUDITO ATRANKA IR KITOS DUOMENŲ TESTAMS ATRINKIMO PROCEDŪROS

Įžanga
1. Šio nacionalinio standarto (NAS) tikslas – nustatyti atrankos procedūrų ir kitų duomenų atrinkimo būdų,
naudojamų renkant audito įrodymus, audito standartus ir pateikti jų taikymo nuorodas.
2. Kad surinktų audito įrodymus, reikalingus audito testų tikslams pasiekti, planuodamas audito
procedūras, auditorius turi numatyti tinkamus testavimui skirtų objektų išrinkimo būdus.
Apibr÷žimai
3. “Audito atranka” (atranka) – tai toks audito procedūrų taikymas mažiau nei 100% sąskaitos likučio
pozicijų ir sandorių klasių, kai visi atrankos objektai turi galimybę patekti į atranką. Atranka įgalina
auditorių gauti ir įvertinti audito įrodymą apie kai kuriuos atrinktų objektų požymius, ir remiantis tuo,
padaryti išvadas apie visumą, iš kurios atlikta atranka. Audito atranka gali būti atlikta statistiniais ir
nestatistiniais būdais.
4. Šiame NAS “klaida” reiškia bet kuriuos nukrypimus nuo kontrol÷s, išaiškintus kontrol÷s testais ir
iškraipymus, išaiškintus finansin÷s informacijos patikrinimo procedūromis. Sąvoka bendroji klaida reiškia
bet kuriuos nukrypimų dydžius (dalis, koeficientas, %) ar bendrą iškraipymų sumą.
5. “Anomali klaida” reiškia tokią klaidą, kuri susijusi su pavieniu įvykiu, nebepasikartoja kitais atvejais,
išskyrus tą nustatytą pavienį, ir tod÷l nereprezentuoja visumos klaidų.
6. “Visuma” reiškia pilną duomenų sistemą, apie kurią auditorius turi padaryti išvadas, iš kurios buvo
atrinktas pavyzdys. Pavyzdžiui, visos sąskaitos likučio pozicijos ar atskira sandorių klas÷ sudaro visumą.
Visuma gali būti suskirstyta į stratas arba povisumes, kurių kiekviena tiriama atskirai. Sąvoka visuma
apima ir stratą.
7. “Atrankos rizika” kyla d÷l to, kad taikant tas pačias audito procedūras auditoriaus išvados, padarytos
remiantis atrankos duomenimis, skiriasi nuo išvadų gautų iš visumos duomenų. Atrankos rizika yra dviejų
tipų:
a) rizika, jog auditorius, atlikęs kontrol÷s testus padarys išvadas, kad kontrol÷s rizika mažesn÷ nei
ištikrųjų; arba finansin÷s informacijos patikrinimo testų atveju, padarys išvadas, kad n÷ra reikšmingų
klaidų, faktiškai joms esant. Šis rizikos tipas daro poveikį ne tik audito efektyvumui, bet gali ir
sąlygoti netinkamą auditoriaus nuomonę;
b) rizika kontrol÷s testų atveju ta, kad auditorius padarys išvadas, jog kontrol÷s rizika didesn÷ nei yra
ištikrųjų arba finansin÷s informacijos patikrinimo testų atveju, kad yra reikšmingų klaidų, jų faktiškai
nesant. Šio tipo rizika daro poveikį audito efektyvumui, nes paprastai, pirminių išvadų neteisingumui
nustatyti tenka atlikti papildomą darbą.
Šių rizikų matematinis įvertinamas išreiškiamas pasitik÷jimo lygiu.

8. “Ne atrankos riziką” nulemia nesusiję su atrankos dydžiu faktoriai, d÷l kurių auditorius padar÷ klaidingas
išvadas. Kadangi dauguma audito įrodymų pateikia tik argumentus, o ne pačias išvadas, auditorius,
pavyzdžiui, gali pritaikyti netinkamas procedūras, neteisingai interpretuoti įrodymus ar apsirikti
įvertindamas klaidas.
9. “Atrankos vienetas” reiškia visumos sud÷tines pozicijas (dalis), pavyzdžiui, banko išrašų įrašai, pardavimo
ar debitorių sąskaitų likučiai, piniginiai vienetai.
10. “Statistin÷ atranka” reiškia atrankos būdą, turintį šiuos požymius:
a) atsitiktinis atrankos išrinkimas;
b) tikimybių teorijos taikymas atrankos rezultatams ir atrankos rizikai įvertinti.
Atrankos būdas, neturintis (a) ir (b) požymių, vadinamas nestatistine atranka.
11. “Stratifikacija” – tai procesas, kai visuma suskaidoma į povisumes, kurių kiekviena yra grup÷ atrankos
vienetų, turinčių panašius požymius (dažnai pinigine verte).
12. “Toleruotina klaida” – tai didžiausia priimtina visumos klaida.
Audito įrodymai
13. Pagal 8 NAS “Audito įrodymai”, audito įrodymai gaunami iš atitinkamo kontrol÷s ir finansin÷s
informacijos patikrinimo testų derinio. Atliktinų testų tipas svarbus audito procedūrų taikymas renkant
audito įrodymą, supratimui.
Kontrol÷s testai
14. Pagal 6 NAS “Rizikos įvertinimas ir vidaus kontrol÷” reikalavimus auditorius atlieka kontrol÷s testus, jei
planuoja, kad kontrol÷s rizika atskiriems tvirtinimams bus vidutin÷ ar maža.
15. Remdamasis apskaitos ir kontrol÷s sistemų supratimu, auditorius nustato tuos požymius ar
charakteristikas, kurie pateikia kontrol÷s įvykdymo įrodymą ir esamos pad÷ties nukrypimus nuo
numatytos veiklos. Auditorius atlieka tokių požymių buvimo ar jų nebuvimo testus.
16. Atliekant kontrol÷s testus audito atranka taikoma tada, kai kontrol÷ palieka jos atlikimo įrodymus
(pavyzdžiui, parašas pardavimų sąskaitoje-faktūroje, liudijantis apie pardavimą skolon leidimą arba
duomenų įvedimo į mikrokompiuterio apdorojimo sistemą įgaliojimai).
Finansin÷s informacijos patikrinimo procedūros
17. Finansin÷s informacijos patikrinimo procedūromis tiriamos sumos. Šios procedūros yra dviejų tipų:
analiz÷s procedūros ir sąskaitų likučių bei apyvartų (sandorių) testai. Šių procedūrų tikslas gauti audito
įrodymą reikšmingiems finansin÷s atskaitomyb÷s iškraipymams išaiškinti. Atlikdamas išsamius finansin÷s
informacijos patikrinimo testus, auditorius taiko audito atranką ir kitus objektų atrinkimo būdus. Taip
surenkami audito įrodymai apie vieną ar kelis finansin÷s atskaitomyb÷s sumų tvirtinimus (pavyzdžiui,
gautinų sumų buvimą) arba atliekamas kai kurių sumų nepriklausomas įvertinimas (pavyzdžiui,
nuvert÷jusių atsargų sumos).
Įrodymų gavimo rizikos įvertinimas

18. Rinkdamas audito įrodymus, auditorius įvertina audito riziką ir suplanuoja tokias procedūras,
kurios užtikrina, kad įrodymų gavimo rizika būtų sumažinta iki priimtino lygio, nustatomo jo
profesiniu sprendimu.
19. Audito rizika yra rizika, kad auditorius pareikš netinkamą nuomonę, esant finansin÷je atskaitomyb÷je
reikšmingiems iškraipymams. Audito rizika susideda iš: įgimtos rizikos – sąskaitos likučio jautrumas
reikšmingiems iškraipymams, nesant reikiamos vidaus kontrol÷s; kontrol÷s rizikos – apskaitos ir vidaus
kontrol÷s sistema neužkirs kelio reikšmingiems iškraipymams arba laiku jų neišaiškins ar neištaisys;
aptikimo rizikos – auditoriaus, atlikęs finansin÷s informacijos patikrinimo testus, neaptiks reikšmingų
iškraipymų. Šios trys audito rizikos sud÷tin÷s dalys apsvarstomos planavimo procese, numatant
procedūras sumažinti audito rizikai iki priimtino lygio.
20. Atrankos rizika ir neatrankos rizika daro poveikį visoms audito rizikos sud÷tin÷ms dalims. Pavyzdžiui,
atlikęs kontrol÷s testus, auditorius atrankoje neranda klaidų ir padaro išvadą, kad kontrol÷s rizika maža,
kai tuo tarpu faktiškai visumoje yra klaidų, o atrankos rizika didel÷ ir nepriimtina. Arba visumoje yra
klaidų, kurias auditorius netinkamai įvertino (neatrankos rizika). Atlikdamas finansin÷s informacijos
patikrinimo procedūras, auditorius gali naudoti įvairius metodus, įgalinančius sumažinti aptikimo riziką iki
priimtino lygio. Priklausomai nuo pobūdžio, metodai gali būti priskirti atrankos ir/arba neatrankos rizikai.
Pavyzdžiui, auditorius gali parinkti netinkamas analiz÷s procedūras (neatrankos rizika) ar atlikęs išsamius
testus surasti tik nežymius iškraipymus, kai faktiškai jie viršija toleruotiną dydį (atrankos rizika).
Kontrol÷s ir finansin÷s informacijos patikrinimo testų atrankos rizika gali būti sumažinta padidinus
atrankos apimtį. Neatrankos rizika gali būti sumažinta tiksliai suplanavus audito įsipareigojimų vykdymą,
priežiūrą ir peržvalgą.
Įrodymų gavimo procedūros
21. Audito įrodymų gavimo procedūtros yra patikrinimas (inspekcija), steb÷jimas, apklausos ir patvirtinimai,
apskaičiavimai (perskaičiavimai) ir analiz÷s procedūros. Tinkamų konkrečioms aplinkyb÷ms procedūrų
parinkimas yra auditoriaus profesinio sprendimo reikalas. Šių procedūrų taikymas dažnai susijęs su
objektų iš visumos atrinkimu testams.
Objektų testams išrinkimas, renkant audito įrodymą
22. Planuodamas audito procedūras, auditorius nustato tinkamus objektų testams atrinkimo būdus. Auditorius
taiko šiuos būdus:
a) visų objektų išrinkimas (100% tyrimas);
b) pavienių (specifinių) objektų išrinkimas;
c) audito atranka.
23. Auditoriaus sprendimas d÷l vieno ar kelių būdų derinio taikymo priklauso nuo konkrečių

aplinkybių. Šis sprendimas priimamas remiantis audito rizika ir efektyvumu. Auditorius turi būti
įsitikinęs, kad naudoti audito metodai efektyvūs ir pateikia pakankamą audito įrodymą, atitinkantį
testų tikslus.
Visų objektų išrinkimas
24. Auditorius gali nuspręsti, kad reikia ištirti visas visumos pozicijas, sudarančias sąskaitos likutį ar
sandorių klasę (ar visumos stratą). 100% tyrimas neįmanomas kontrol÷s testuose. Jis labiau
būdingas finansin÷s informacijos patikrinimo testams. Pavyzdžiui, 100% tyrimas atliekamas esant
mažam skaičiui didel÷s vert÷s pozicijų; arba kai ir įgimta ir kontrol÷s rizika didel÷, o kiti būdai

nepateikia pakankamų ir tinkamų audito įrodymų; arba kai pasikartojančio pobūdžio
apskaičiavimus ar kitokius procesus atliko kompiuterin÷ informacijos sistema ir 100% tyrimo
išlaidos yra efektyvios.
Pavienių (specifinių) objektų išrinkimas
25. Remdamasis žiniomis apie kliento verslą, preliminariu vidaus kontrol÷s rizikos įvertinimu bei testuojamos
visumos savyb÷mis, auditorius gali nuspręsti atrinkti tik pavienes visumos pozicijas. Sprendimas d÷l
atskirų pozicijų atrinkimo susijęs su neatrankos rizika. Į pavienių pozicijų išrinkimą įeina:
Didel÷ sumos arba svarbios pozicijos. Auditorius gali nuspręsti išrinkti iš visumos dideles sumas arba
įtartinas, neįprastas ypač rizikingas ar anksčiau buvusias klaidingas pozicijas.
Visos pozicijos (objektai) didesn÷s už tam tikrą sumą. Kad patikrintų didelę sąskaitos likučio ar sandorių
klas÷s sumos dalį, auditorius gali apsispręsti tirti tik tas pozicijas, kurios viršija tam tikrą sumą.
Objektai informacijai gauti. Auditorius gali tirti objektus tam, kad gautų informaciją apie kliento verslą,
sandorių pobūdį, apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemas.
Objektai skirti testavimo procedūroms. Auditorius gali savo profesiniu sprendimu išrinkti ir ištirti
pavienius (specifinius) objektus, kad nustatytų ar atliekamos tam tikros procedūros.
26. Išrinktų atskirų sąskaitos likučio ar sandorių klas÷s pozicijų tyrimas yra efektyvi audito įrodymų rinkimo
priemon÷, tačiau tai n÷ra audito atranka. Tuo būdu išrinktų ir ištirtų pozicijų rezultatai negali būti
projektuojami visai visumai. Jei likusi visumos dalis reikšminga, auditorius turi gauti ir apie ją tinkamus
įrodymus.
Audito atranka
27. Auditorius gali nuspręsti taikyti audito atranką sąskaitos likučiui ar sandorių klasei. Audito atranka gali
būti atliekama naudojant statistinius ar nestatistinius metodus. Audito atranka išsamiai aptarta 31 – 56
straipsniuose.
Nestatistin÷s atrankos būdų statistin÷ versija
28. Pasirinkdamas konkrečioms aplinkyb÷ms efektyviausią statistin÷s ar nestatistin÷s atrankos būdą,
pateikiantį pakankamus ir tinkamus audito įrodymus, auditorius priima profesiniu sprendimu. Pavyzdžiui,
kontrol÷s testų atveju, auditoriui dažnai svarbiau atlikti klaidų priežasčių ir esm÷s analizę negu jų buvimo
ar nebuvimo (t.y.skaičiavimų) statistinę analizę. Šioje situacijoje labiausiai tinka nestatistin÷ atranka.
29. Taikant statistinę atranką, jos apimtis nustatoma pagal tikimybių teorija arba remiantis profesiniu
sprendimu. Be to, atrankos apimtis n÷ra svarbus kriterijus, skiriant statistinius būdus nuo nestatistinių.
Atrankos apimtis yra priklausoma nuo faktorių, pateiktų 1 ir 2 prieduose t.y. jų funkcija, ir bus panaši,
nepriklausomai nuo to statistinis ar nestatistinis būdas parinktas.
30. Dažnai, taikant statistinio būdo apibr÷žimo neatitinkantį būdą, naudojami statistinio elementai.
Pavyzdžiui, taikomas statistinis išrinkimas, naudojant kompiuteriu parinktus (generuotus) atsitiktinius
skaičius. Tačiau, kai taikoma atranka turi statistin÷s atrankos požymius, reikia statistiškai išmatuoti ir jos
riziką.
Atrankos planavimas

31. Planuodamas audito atranką, auditorius turi numatyti testų tikslus ir apibr÷žti visumos, iš kurios
daroma atranka, požymius.
32. Pirmiausia auditorius apsvarsto atskirus (specifinius) tikslus ir audito procedūrų derinį, kuris geriausiai
tinka jiems pasiekti. Ieškomų audito įrodymų pobūdis ir galimų klaidų esm÷ (aplinkyb÷s) ar kitos audito
įrodymų ypatyb÷s pad÷s auditoriui apibr÷žti klaidą ir visumą iš kurios darytina atranką.
33. Remdamasis testo tikslais, auditorius apibr÷žia klaidos esmę ir aplinkybes. Aiškus klaidos esm÷s, sąlygų,
požymių supratimas yra labai svarbus, užtikrinant, kad visos sąlygos ir tik tos, kurios atitinka testo tikslus
yra numatytos projektuojant klaidas. Pavyzdžiui, atliekant finansin÷s informacijos patikrinimo testus ir
gautinų sumų buvimo tikrinimo procedūras, tokias kaip pirk÷jų skolų patvirtinimas, mok÷jimai atlikti iki
patvirtinimo datos ir pardav÷jo gauti po šios datos, klaida nelaikomi. Taip pat yra ir su netikslumais
priskiriant konkrečių sąskaitų apmok÷jimą, nedarančiais įtakos bendrajam gautinų sumų likučiui.
Vertinant šios atskiros procedūros atrankos rezultatus, nereikia tokios klaidos svarstyti. Tačiau ji gali tur÷ti
svarbų poveikį tokioms audito sritims kaip klaidos tik÷tinumo įvertinimas ar atid÷jimų abejotinoms
skoloms tinkamumas.
34. Atlikdamas kontrol÷s testus, auditorius paprastai atlieka klaidos, kurią tikisi aptikti testuojamoje visumoje,
preliminarų vertinimą ir nustato kontrol÷s rizikos lygį. Toks vertinimas paremtas ankstesn÷mis auditoriaus
žiniomis arba nedideliu visumos pozicijų tyrimu. Panašiai būna ir atliekant finansin÷s informacijos
patikrinimo testus, kai daromas preliminarus visumos klaidos dydžio įvertinimas. Toks preliminarus
įvertinimas naudingas planuojant audito atranką ir nustatant atrankos apimtį. Pavyzdžiui, jei tik÷tina klaida
nepriimtinai didel÷, kontrol÷s testai paprastai neatliekami. Tačiau jei tik÷tina klaida didel÷, atliekant
finansin÷s informacijos patikrinimo testus, gali būti taikomas 100% tyrimas ar daroma didel÷ atranka.
Visuma
35. Auditoriui svarbu įsitikinti kad visuma:

a) Tinkama atrankos procedūrų tikslams, kurie apr÷ps ir tiesioginio testavimo apsvarstymą.
Pavyzdžiui, jei auditoriaus testo tikslas išaiškinti mok÷tinų sumų padidinimą, visuma gali būti
apibr÷žta kaip mok÷tinų sąskaitų sąrašas. Kita vertus, kai testo tikslas nustatyti mok÷tinų
sumų sumažinimą, visuma bus ne mok÷tinų sumų sąrašas, bet v÷lesni mok÷jimai,
neapmok÷tos sąskaitos, tiek÷jų pareiškimai ar kitos visumos, pateikiančios audito įrodymą
apie mok÷tinų sumų sumažinimą;
b) Pilnutinumas. Pavyzdžiui, remdamasis mok÷jimų pateisinamųjų dokumentų, išrinktų iš bylos
(laikmenos) duomenimis, auditorius negali daryti išvados apie visus to laikotarpio mok÷jimo
dokumentus, jei n÷ra įsitikinęs, kad faktiškai buvo įvykdyti ir užregistruoti visi mok÷jimai. Panašiai ir
tuo atveju, kai auditorius ketina iš atrankos duomenų padaryti išvadas apie apskaitos ir vidaus
kontrol÷s sistemos veiklą per visą ataskaitinį laikotarpį, jis turi įtraukti visas atitinkamas pozicijas
(objektus) už metus. Visuma gali būti stratifikuojama (išskaidoma) skirtingais būdais. Daromos
išvados apie kontrolę už pirmuosius 10 m÷nesių ir atliekamos alternatyvios procedūros ar atskira
atranka už likusius du m÷nesius.
Stratifikacija
36. Audito efektyvumą galima padidinti, suskaidžius visumą į atskiras povisumes, turinčias atpažinimo
požymius ir savybes. Stratifikavimo tikslas sumažinti objektų (vienetų) kintamumą atskiros povisum÷s
ribose. Tai įgalina sumažinti atrankos apimtį, nedidinant atrankos rizikos. Povisumes reikia apibr÷žti labai
aiškiai, kad kiekvienas atrankos vienetas būtų priskirtas tik vienai stratai.

37. Atliekant finansin÷s informacijos patikrinimo testus, sąskaitos likutis ar sandorių klas÷ dažnai
stratifikuojama pinigine verte. Tai įgalina nuodugniau ištirti didesnes sumas, kuriose, padidinimo atvejais,
gali būti didesnių potencialių klaidų. Panašiai ir visuma gali būti skaidoma pagal ypatingus požymius,
rodančius didesnę klaidų riziką. Pavyzdžiui, atliekant gautinų sumų testus, likučiai gali būti suskirstyti
pagal įsiskolinimo trukmę.
38. Povisum÷s tyrimo rezultatai gali būti projektuojami tik tiems objektams, kurie įeina į jos sud÷tį.
Darydamas išvadas apie visą visumą, auditorius turi atsižvelgti į riziką, reikšmingumą ir kitų stratų dalį
visumos struktūroje. Pavyzdžiui, 20% visumos objektų sudaro 90% balanso straipsnio sumos.

Auditorius gali nuspręsti padaryti atranką, įtraukiant visu šiuos didel÷s vert÷s objektus.
Auditorius įvertina atrankos rezultatus ir padaro išvadas apie 90% straipsnio sumos ir atskirai
apie likusius 10% (jie gali būti tiriami v÷liau atlikus atskirą atranką, pritaikius kitus įrodymų
surinkimo būdus ar gali būti padaryta išvadą kad tai nereikšminga).

Išrinkimas pagal vertę
39. Jis efektyvus atliekant finansin÷s informacijos patikrinimo testus, ypač nustatant padidinimą. Atrankos
pavyzdžiu nustatomas piniginis vienetas (valiuta), kuriuo išreikštas sąskaitų likutis ar sandorių klas÷.
Išrinkęs pavienius (specifinius) piniginius vienetus iš visumos, pavyzdžiui, gautų sumų likučio, auditorius
ištiria ypatingus objektus, pavyzdžiui atskirus likučius. Toks atrankos objekto nustatymo būdas užtikrina,
kad patikrinimas bus nukreiptas į didesnes sumas, nes jos turi didesnę galimybę būti išrinktos. D÷l to
maž÷ja atrankos apimtis. Šis būdas paprastai naudojamas drauge su sisteminiu atrankos metodu (aprašytu
3 priede) ir yra efektyviausias, išrenkant iš kompiuterin÷s duomenų baz÷s.
Atrankos dydis
40. Nustatydamas atrankos dydį, auditorius turi apsvarstyti ar audito rizika sumažinta iki priimtino
lygio. Atrankos dydžiui daro įtaką auditoriui priimtinas atrankos rizikos lygis. Kuo mažesn÷ priimtina
rizika, tuo didesn÷ atrankos apimtis reikalinga.
41. Atrankos apimtis nustatoma remiantis statistine formule arba priimti tokį objektyvų profesinį sprendimą,
kuris yra tinkamas konkrečiomis aplinkyb÷mis. 1 ir 2 prieduose pateikti įvairūs tipiniai faktoriai,
įtakojantys atrankos apimtį, taigi, ir atrankos riziką.
Atrankos išrinkimas
42. Auditorius turi išrinkti atrankos objektus tik÷damasis, kad visi atrankos vienetai esantys visumoje
turi galimybę patekti į atranką. Statistin÷ atranka reikalauja, kad visi atrankos objektai būtų atrinkti
atsitiktinai, taip, kad kiekvienas objektas tur÷tų galimybę patekti į atranką. Atrankos pavyzdžiu gali būti
fizinis objektas (sąskaita-faktūra ar pan.) ar piniginis vienetas (valiuta, suma). Taikant nestatistinę atranką,
atrinkdamas pavyzdžius auditorius priima profesinį sprendimą. Kadangi atrankos tikslas padaryti išvadą
apie visą visumą, auditorius siekia atlikti reprezentyvią atranką, parinkdamas tokius atrankos objektus,
kurie turi tipines visumos savybes. Atranka turi būti atlikta objektyviai.
43. Yra trys pagrindiniai pavyzdžių išrinkimo metodai: atsitiktinių skaičių lentelių ar kompiuterių programų
naudojimas, sistemin÷ atranka ir atsitiktin÷ atranka. Visi šie metodai yra aptarti 3 priede.
Audito procedūrų atlikimas

44. Kiekvienam atrinktam objektui auditorius pritaiko tokias audito procedūras, kurios tinka
atskiriems audito tikslams pasiekti.
45. Jeigu atrinktas objektas netinkamas audito procedūroms taikyti, paprastai jos atliekamos pakeitus objektą.
Pavyzdžiui, tiriant mok÷jimo įgaliojimo įrodymą, gali būti atrinktas anuliuotas čekis. Jei auditorius yra
įsitikinęs, kad čekis buvo anuliuotas ištikrųjų, tai nelaikoma klaida ir tiriamas atitinkamai išrinktas kitas.
46. Vis d÷lto kartais atrinkęs objekta, auditorius negali pritaikyti planuotų audito procedūrų, kaip antai,
praradus su objektu susijusią dokumentaciją. Jei objektas negali būti ištirtas pritaikius tinkamas
alternatyvias procedūras, paprastai auditorius nusprendžia, kad jis klaidingas. Tinkama alternatyva yra
v÷lesnių apmok÷jimų tyrimas, kai į teigiamą patvirtinimą atsakymas nebuvo gautas.
Klaidų pobūdis ir priežastys
47. Auditorius turi įvertinti atrankos rezultatus, visų nustatytų klaidų pobūdį ir priežastis bei jų galimą
poveikį atskirų testų tikslams ir kitoms audito sritims.
48. Atlikdamas kontrol÷s testus auditorius pirmiausiai ištiria kontrol÷s projektą, jos vykdymą ir įvertina
kontrol÷s riziką. Nustatęs klaidas, auditorius turi ištirti ir tokius dalykus:
a) išaiškintų klaidų tiesioginį poveikį finansinei atskaitomybei; ir
b) apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemų efektyvumą bei jų poveikį auditui, pavyzdžiui, kai klaidos,
padarytos vadovybei nekreipiant d÷mesio į vidaus kontrolę.
49. Išanalizavęs išaiškintas klaidas, auditorius gali pasteb÷ti, kad daugelis iš jų turi bendrų bruožų, pavyzdžiui,
sandorio tipas, geografija, produkto linija ar laikotarpis. Šiomis aplinkyb÷mis auditorius turi nustatyti
visus bendrus bruožus turinčius visumos objektus ir padidinti audito procedūras stratoje (povisum÷je), nes
tokios klaidos gali būti tyčin÷s, galimos apgaul÷s požymis.
50. Kartais auditorius nustato, kad klaida susijusi su pavieniu įvykiu, nebepasikartoja kitose aplinkyb÷se,
išskyrus nustatytąsias. Tod÷l ji nereprezentuoja panašių visumos klaidų (anomali klaida). Priimdamas
sprendimą apie anomalias klaidas, auditorius privalo būti tvirtai įsitikinęs, kad tokios klaidos
nereprezentuoja visumos. Tokį įsitikinimą auditorius gauna atlikęs papildomą darbą. Papildomo darbo
apimtis priklauso nuo aplinkybių ir turi būti tokia, kad pateiktų pakankamus ir tinkamus įrodymus, jog
klaida nedaro popveikio likusiai visumos daliai. Vienas iš pavyzdžių būtų klaida d÷l kompiuterio gedimo,
atsitikusi tik vieną dieną per visą laikotarpį. Šiuo atveju auditorius įvertina gedimo poveikį (pavyzdžiui,
ištirdamas tą dieną apdorotus pavienius sandorius) audito procedūroms ir išvadoms. Kitas tokios klaidos
pavyzdys gal÷tų būti neteisingos atsargų vert÷s apskaičiavimo formul÷s taikymas pavieniame padalinyje.
Kad nustatytų tokią anomalią klaidą, auditorius turi įsitikinti ar kituose padaliniuose formul÷s buvo
naudotos teisingai.
Klaidų projektavimas
51. Atlikdamas finansin÷s informacijos patikrinimo procedūras, auditorius projektuoja atrankoje
aptiktas klaidas visai visumai, atsižvelgdamas į projektuojamos klaidos poveikį atskirų testų
tikslams ir kitoms audito sritims. Kad susidarytų vaizdą apie klaidų skalę, auditorius projektuoja bendrą
visumos klaidą ir palygina ją su toleruotina klaida. Finansin÷s informacijos patikrinimo procedūrose
toleruotina klaida yra toleruotinas informacijos iškraipymas (klaida ir apgaul÷). Sumine išraiška ji turi būti
mažesn÷ ar lygi auditoriaus preliminariai nustatytam reikšmingumui, kuris taikomas audituojant atskirų
sąskaitų likučius.
52. Nustačius anomalią klaidą, ji gali būti eliminuota iš projektuojamos visumos klaidos. Kiekvienos
neištaisytos anomalios klaidos poveikis, projektuojant neanomalias klaidas turi būti papildomai įvertintas.

Jei sąskaitos likutis ar sandorių klas÷ buvo suskaidyta į stratas, klaida projektuojama kiekvienai iš jų
atskirai. Apsvarstant galimą klaidų poveikį sąskaitos likučiui ar sandorių klasei, kiekvienos stratos
projektuojma klaida sumuojama su anomaliomis klaidomis ir skaičiuojama kombinuota klaida.
53. Kontrol÷s testams klaidų projektavimas nebūtinas, kadangi atrankos klaida atitinka projektuojamą visos
visumos klaidą.
Atrankos rezultatų įvertinimas
54. Auditorius turi įvertinti atrankos rezultatus, kad nustatytų ar pasitvirtina preliminarus atitinkamų
visumos požymių įvertinimas ar jį reikia peržiūr÷ti. Kontrol÷s testų atveju, negavus pradinį įvertinimą
patvirtinančių įrodymų ar nustačius nelauktai didelę atrankos klaidą, gali prireikti perskaičiuoti kontrol÷s
rizikos lygį. Finansin÷s informacijos patikrinimo testų atveju, išaiškinta nelauktai didel÷ atrankos klaida
(kai n÷ra v÷lesnių įrodymų apie reikšmingų iškraipymų nebuvimą), įtikina auditorių, jog sąskaitos likutyje
ar sandorių klas÷je yra reikšmingų iškraipymų.
55. Jei projektuojamos ir anomalios klaidos bendroji suma mažesn÷ už toleruotiną, nors jai ir artima,
auditorius apsvarsto ar atrankos rezultatai įtikinantys, ir jeigu to reikia, priima sprendimą surinkti
papildomų audito įrodymų. Projektuojamos ir anomalios klaidos bendroji suma yra auditoriui
tinkamiausias visumos klaidos išmatvimas. Tačiau atrankos rizika daro įtaką rezultatams. Tada, kai
tinkamiausias klaidos įvertinimas artimas toleruotinai klaidai, auditorius pripažįsta riziką, kad skirtinga
atranka nulems ir tinkamiausią įvertinimą, kuris gali viršyti toleruotiną klaidą. Kitų audito procedūrų
rezultatų apsvarstymas padeda auditoriui gauti papildomų audito įrodymų, nustatyti įgalinančių rizikos
sumaž÷jimą.
56. Kai atrankos rezultatai rodo, kad atitinkamų visumos požymių preliminarų įvertinimą reikia peržiūr÷ti,
auditorius turi:
a) pareikalauti vadovyb÷s ištirti ne tik nustatytas bet ir potencialias klaidas bei atlikti visus reikiamus
koregavimus; ir/ar
b) modifikuoti planuotas audito procedūras. Pavyzdžiui, kontrol÷s testuose, auditorius gali padidinti
atrankos dydį, atlikti alternatyvios kontrol÷s procedūrų testus ar modifikuoti susijusias finansin÷s
informacijos patikrinimo procedūras; ir/ar
c) apsvarstyti poveikį auditoriaus išvadai.

1 priedas

FAKTORIŲ, ĮTAKOJANČIŲ KONTROLöS TESTŲ
ATRANKOS DYDĮ, PAVYZDŽIAI
Numatydamas kontrol÷s testų atrankos dydį, auditorius turi atsižvelgti šių, tarpusavio sąveikoje esančių ir d÷l
to svarstytinų drauge faktorių, poveikį.

Faktorius

Poveikis atrankos
dydžiui

1. Numatomas pasitik÷jimo apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemomis padid÷jimas

Padidina

2. Priimtinų nukrypimų nuo nustatytų kontrol÷s procedūrų padidinimas
3. Tik÷tinų nukrypimų nuo nustatytų kontrol÷s procedūrų padid÷jimas
4. Audito patikimumo lygio didinimas (arba priešingai, rizikos sumažinimas, kad
auditorius padarys išvadas, jog kontrol÷s rizika nustatyta iš atrankos yra mažesn÷ už
faktinę kontrol÷s riziką, apskaičiuota visumai)
5. Atrankos vienetų skaičiaus visumoje padidinimas

Sumažina
Padidina
Padidina

Nereikšmingas

1. Auditoriaus numatomas pasitik÷jimo apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemomis padidinimas. Juo labiau
auditorius ketina pasikliauti apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemomis, tuo mažesn÷ kontrol÷s rizika
priimtina ir tuo didesn÷ atranka reikalinga. Pavyzdžiui, maža preliminari kontrol÷s rizika rodo, kad
auditorius planuoja pasitik÷ti tam tikromis efektyviomis vidaus kontrol÷s priemon÷mis. Jis privalo surinkti
daugiau įrodymų mažai kontrol÷s rizikai pagrįsti negu tuo atveju, kai nustato didesnę riziką (t.y., jei
planuoja mažesnį pasitik÷jimą).
2. Priimtinų nukrypimų lygio nuo nustatytų kontrol÷s procedūrų padidinimas (toleruotina klaida). Mažesnis
priimtinų nukrypimų lygis susijęs su atrankos apimties padidinimu.
3. Nukrypimų nuo nustatytų kontrol÷s procedūrų dydis, kurį auditorius tikisi išaiškinti visumoje (tik÷tina
klaida). Kad auditorius gal÷tų teisingai išmatuoti faktinį nukrypimų dydį, nustačius didesnę tik÷tiną klaidą,
reikalinga ir didesn÷ atranka. Tik÷tinos klaidos dydį nulemia tokie faktoriai, kaip auditoriaus žinios apie
verslą (ypatingai procedūros, atliktos įgyjant supratimą apie apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemas),
apskaitos ir vidaus kontrol÷s personalo kaita, ankstesnių ataskaitinių laikotarpių audito procedūrų, o taip
pat ir ataskaitinių metų audito kitų procedūrų rezultatai. Didesn÷ toleruotina klaida paprastai leidžia tik
nežymiai sumažinti kontrol÷s riziką. Tod÷l tokiomis aplinkyb÷mis kontrol÷s testai paprastai neatliekami
(praleidžiami).
4. Reikalingas pasitik÷jimo auditu lygis. Didesnis pasitik÷jimo auditu laipsnis reikalauja didesn÷s atrankos
apimties, kadangi audito atrankos rezultatai turi parodyti faktinę visumoje esančių klaidų apimtį (sumą).
5. Atrankos objektų skaičius visumoje. Esant didelei visumai, jos faktinis dydis, atrankos apimčiai turi
nereikšmingą poveikį. Tačiau, kai visuma maža, audito atranka dažnai n÷ra efektyvus patikimų ir tinkamų
audito įrodymų gavimo būdas.

2 priedas
FAKTORIŲ, ĮTAKOJANČIŲ FINANSINöS INFORMACIJOS PATIKRINIMO PROCEDŪRŲ
(FIP) ATRANKOS APIMTĮ, PAVYZDŽIAI

Numatydamas (FIP) procedūrų atrankos apimtį auditorius turi atsižvelgti į šių, tarpusavio sąveikoje esančių ir
d÷l to svarstytinų drauge, faktorių poveikį.

Faktorius

Poveikis
atrankos
apimčiai

1.
2.
3.
4.

Padidina
Padidina
Sumažina
Padidina

5.
6.
7.
8.

Įgimtos rizikos padid÷jimas
Kontrol÷s rizikos padid÷jimas
Kitų FIP procedūrų tam pačiam finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimui panaudojimas
Audito patikimumo lygio padidinimas (arba priešingai, rizikos sumažinimas, kad
auditorius padarys išvadas, jog n÷ra reikšmingų klaidų, faktiškai joms esant)
Bendrosios priimtinos (toleruotinos) klaidos padidinimas
Klaidos, kurią auditorius tikisi surasti visumoje padidinimas
Visumos stratifikavimas, (kai tai tinkama)
Visumoje esantis atrankos vienetų skaičius

Sumažina
Padidina
Sumažina
Nereikšmingas
poveikis

1. Auditoriaus nustatyta įgimta rizika. Kai auditorius nustato didesnę įgimtą riziką, reikia atlikti didesnę
atranką. Esant didesnei įgimtai rizikai, audito rizikos sumažinimas iki priimtino lygio pasiekiamas,
mažinant aptikimo riziką. Aptikimo rizika, savo ruožtu sumaž÷ja didinant atranką.
2. Kontrol÷s rizikos įvertinimas. Kai auditorius nustato aukštesnę kontrol÷s riziką, reikia atrinkti didesnę
atranką. Pavyzdžiui, didesn÷ kontrol÷s rizika rodo, kad auditorius, tirdamas tam tikrus finansin÷s
atskaitomyb÷s tvirtinimus, negali pasikliauti efektyvia vidaus kontrol÷s veikla. Tod÷l, kad sumažintų
audito riziką iki priimtino lygio, auditorius turi mažinti ir aptikimo riziką bei daugiau remtis FIP testais.
Tod÷l didesnis pasitik÷jimas FIP procedūromis, mažina aptikimo riziką ir reikalauja didesn÷s atrankos.
3. Kitų FIP procedūrų tam pačiam finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimui panaudojimas. Kad sumažintų
aptikimo riziką atskiriems sąskaitų likučiams ar apyvartoms (sandorių klas÷ms), auditorius turi taikyti
daugiau FIP (išsamių testų ar analiz÷s procedūrų) procedūrų. Tada auditoriui reikia mažiau pasitik÷ti
atranka ir gali būti taikoma mažesn÷ atranka.
4. Reikalingas audito patikimumo lygis. Kai aukštesnis audito patikimumo lygis, auditoriui reikia, kad
atrankos rezultatai parodytų faktinę visumos klaidą. Tam reikalinga didesn÷ atranka.
5. Bendroji priimtina klaida (toleruotina klaida). Mažesn÷ bendroji priimtina klaida, reikalauja didesn÷s
atrankos apimties.
6. Klaida, kurią auditorius tikisi surasti visumoje (tik÷tina klaida).Kuo didesnę klaidą auditorius tikisi surasti
visumoje, tuo didesn÷ atranka reikalinga, kad teisingai išmatuoti faktinę visumos klaidą. Nustatydamas
tik÷tinos klaidos sumą, auditorius atsižvelgia į tokius faktorius kaip subjektyviai, jo profesiniu sprendimu
nustatoma atrankos objektų vert÷, kontrol÷s testų rezultatai, ankstesnių laikotarpių audito rezultatai ir kitų
FIP procedūrų rezultatai.

7. Stratifikacija. Taikoma esant dideliems visumos objektų vert÷s svyravimams. Patogu grupuoti panašaus
dydžio objektus į atskiras povisumes. Kai visuma tinkamai stratifikuota, iš visų stratų atlikta bendra
atranka, užtikrinanti numatytą atrankos rizikos lygį, yra mažesn÷ negu darant vieną atranką iš visos
visumos.
8. Atrankos vienetų skaičius visumoje. Kai visuma didel÷, jos faktinis dydis turi mažą poveikį atrankai (arba
gali netur÷ti jokio). Jei visuma maža, audito atranka, kaip alternatyvus pakankamų ir tinkamų audito
įrodymų gavimo būdas, n÷ra efektyvus. (Naudojant piniginio vieneto atranką, visumos pinigin÷s vert÷s
padid÷jimas padidina ir atranką tuo atveju, jei nebuvo proporcingai padidintas reikšmingumas).

3 priedas
ATRANKOS IŠRINKIMO BŪDAI
Atrankai išrinkti naudojami trys pagrindiniai būdai:
a) Kompiuteriu parinkti (generuoti) atsitiktiniai skaičiai arba atrankos skaičių lentel÷s.
b) Sistemin÷ atranka. Visumoje atrankos vienetai suskirstomi pagal atrankos apimtį, taikant atrankos
intervalą. Pavyzdžiui, intervalu pasirinkime 50. Nustatome pradinį atrankos tašką 1 – 50 ribose, o v÷liau
atrenkame kiekvieną sekančią penkiasdešimtąją poziciją. Nors atrankos pradžią ir galime nustatyti
atsitiktinai, atranka bus atsitiktin÷ tik tada, jei skaičiams generuoti naudosime kompiuterį arba atsitiktinių
skaičių lenteles. Taikydamas sisteminę atranką auditorius turi taip struktūrizuoti visumą, kad atrankos
intervalas neprilygtų atrenkamų objektų dydžiui.
c) Atsitiktin÷ atranka. Tai tokia atranka, kai auditorius netaiko struktūrizavimo technikos. Atrinkdamas
objektus, auditorius turi vengti menkiausio šališkumo ar išankstinio numatymo (pavyzdžiui, objektų
atrinkimo sunkumų vengimas, nuolatinis pirmojo ar paskutinio puslapio atrinkimas (ar vengimas) ir
užtikrinti, kad visi visumoje esantys objektai tur÷tų galimybę patekti į atranką. Tokia atsitiktin÷ atranka
netinka taikant statistinę atranką.
Atrenkant giminingus objektus iš visumos suformuojami blokai. Audito atrankoje paprastai blokai nedaromi,
nes daugelis visumų struktūrizuotos taip, kad jose esantiems objektams būdingos tik tokios savyb÷s, kokių
neturi kiti visumos objektai. Nors tam tikromis aplinkyb÷mis objektų blokams tirti ir gali būti taikomos audito
procedūros, auditorius, remdamasis blokų atrankos rezultatais retai gali padaryti pagrįstas išvadas apie visumą.

