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AUDITO ĮRODYMAI, PAPILDOMAI NAGRINöJANT
SPECIFINIUS STRAIPSNIUS
Įžanga
1. Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas – nustatyti papildomus standartus ir nuorodas 8-ajam NAS
“Audito įrodymai”, atsižvelgiant į kai kuriuos finansin÷s atskaitomyb÷s sumų ir atskleidimų ypatumus.
2. Šis standartas pad÷s auditoriui gauti audito įrodymus, atsižvelgiant į finansin÷s atskaitomyb÷s sumų ir
atskleidimų ypatumus.
A dalis: Inventorizacija
4. Vadovyb÷ paprastai planuoja atsargų inventorizavimo procedūras ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Šios
procedūros suteikia pagrindą finansinei atskaitomybei parengti ir įsitikinti atsargų apskaitos patikimumu.
5. Jeigu atsargų suma yra reikšminga finansinei atskaitomybei, auditorius tur÷tų surinkti pakankamus
ir tinkamus audito įrodymus apie atsargų buvimą ir jų būklę, steb÷damas atsargų inventorizaciją,
išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma. Inventorizacijoje auditorius stebi atsargas, įsitikina kaip
laikomasi vadovyb÷s nustatytų registravimo ir skaičiavimo procedūrų tikrina skaičiavimo rezultatus bei
gauna įrodymus apie vykdomų procedūrų patikimumą.
6. Jeigu d÷l nenumatytų aplinkybių auditorius negali atvykti į inventorizaciją nustatytu laiku, jis turi
steb÷ti dalinę inventorizaciją, atliekamą alternatyvia data ir, jeigu būtina, atlikti operacijų, įvykusių
laikotarpiu tarp šių abiejų inventorizacijų, testus.
7. Jeigu auditoriaus buvimas inventorizacijoje neįmanomas d÷l atsargų pobūdžio arba jų saugojimo
vietos, reikia apsvarstyti, ar alternatyvios procedūros pateiks pakankamus ir tinkamus audito
įrodymus apie atsargų buvimą ir jų būklę, ir ar audito išvadoje nereik÷s įterpti pastraipos apie audito
apimties apribojimą. Pavyzdžiui, atsargų, įsigytų prieš inventorizavimą, pardavimo dokumentai pateikia
pakankamus ir tinkamus audito įrodymus.
8. Planuodamas atvykti į inventorizaciją arba atlikti alternatyvias procedūras, auditorius turi apsvarstyti:
a) atsargų apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemų pobūdį;
b) atsargų įgimtą, kontrol÷s ir aptikimo riziką bei reikšmingumą;
c) ar numatytos pakankamos procedūros, ar tinkamai parengtos inventorizacijos instrukcijos;
d) inventorizacijos laiką;
e) atsargų saugojimo vietas;
f) ar reikalingi ekspertai.
9. Jei atsargų kiekis inventorizuojamas esant auditoriui, arba, jei įmon÷ taiko nuolatin÷s inventorizacijos
sistemą, o auditorius dalyvauja inventorizacijoje ne rečiau kaip vieną kartą per metus, jis stebi skaičiavimo
procedūras ir atlieka skaičiavimų testus.
10. Jei atsargų kiekiui nustatyti įmon÷ naudoja kontrolinius matavimus (pvz., akmens anglies), auditorius turi
įsitikinti, ar tokia procedūra yra priimtina.

11. Jei atsargos saugomos keliose vietose, atsižvelgdamas į atsargų dydį bei įgimtos ir kontrol÷s rizikos lygius,
auditorius turi nuspręsti, kuriose vietose jam reikia būti.
12. Auditorius atlieka vadovyb÷s parengtų inventorizacijos instrukcijų peržvalgą ir įvertina jas pagal tokius
kriterijus:
a) naudojamas kontrol÷s procedūras, pvz., panaudotų inventorizacijos aprašų komplektavimą, nepanaudotų
inventorizacijos aprašų apskaitą bei skaičiavimo ir perskaičiavimo procedūrų taikymą;
b) tikslų nebaigtų gamybos stadijų, l÷to jud÷jimo, pasenusių ar sugadintų vertybių bei trečiosioms šalims
priklausančių, (pvz., konsignacijos pagrindais) atsargų nustatymą;
c) ar imtasi reikiamų priemonių d÷l atsargų jud÷jimo tarp saugojimo vietų, atsargų gavimo ir išsiuntimo
operacijų sustabdymo inventorizacijai prasid÷jus, jos metu ir po jos.
13. Kad įsitikintų, jog vadovyb÷s numatytos procedūros tiksliai atliekamos, auditorius turi steb÷ti jų vykdymą ir
atlikti skaičiavimų testus. Atlikdamas testus, auditorius turi patikrinti inventorizacijos aprašų pilnumą ir
tikslumą, sulygindamas atrinktus įrašus su faktiškai esančiu atsargų kiekiu ir, atvirkščiai, sulygindamas
esamas atsargas su inventorizacijos aprašų duomenimis. Auditorius turi nuspręsti, kiek ir kurių skaičiavimų
kopijų turi būti išsaugota paskesniems testams ir palyginimams.
14. Auditorius turi numatyti tokias operacijų sustabdymo (nukirtimo) procedūras, kaip atsargų jud÷jimo
apskaitą prieš pat inventorizaciją, jos metu ir po jos, kad būtų galima v÷liau patikrinti tokio jud÷jimo
duomenis.
15. Praktiniais sumetimais atsargų inventorizacija gali būti atlikta ne tik metų pabaigoje. Tokia inventorizacija
audito tikslams tinka tik tais atvejais, kai kontrol÷s rizika yra vidutin÷ arba maža. Be to, atlikęs atitinkamas
procedūras, auditorius įvertina, ar atsargų pokytis nuo inventorizacijos datos iki apskaitos laikotarpio
pabaigos tiksliai atsispindi apskaitoje.
16. Jei įmon÷ taiko nuolatin÷s inventorizacijos sistemą, kurios duomenys naudojami nustatyti atsargų likučiui
laikotarpio pabaigoje, auditorius, atlikęs papildomas procedūras, turi įvertinti visų reikšmingų skirtumų tarp
inventorizacijos ir apskaitos duomenų priežastis, nustatyti jų pagrįstumą bei įsitikinti, kad apskaita
atitinkamai pakoreguota.
17. Auditorius testuoja galutinį inventorizacijos aprašą ir nustato, ar jis teisingai atspindi faktinių atsargų
skaičiavimo duomenis.
18. Jeigu atsargas saugo ar kontroliuoja trečiosios šalys, auditorius, paprastai, gauna iš jų tiesioginius
patvirtinimus apie saugomų atsargų kiekius ir būklę. Atsižvelgdamas į šių atsargų reikšmingumą, auditorius
apsvarsto:
a) trečiųjų šalių patikimumą ir nepriklausomumą;
b) atsargų skaičiavimo steb÷jimo būtinumą ar įpareigojimą kitam auditoriui tai atlikti;
c) kito auditoriaus ataskaitos apie trečiųjų šalių apskaitos ir vidaus kontrol÷s sistemų tinkamumą,
garantuojantį jog atsargos suskaičiuotos teisingai ir saugiai laikomos;
d) trečiose šalyse saugomų dokumentų, pvz., sand÷lių važtaraščių ar patvirtinimų, kad atsargos buvo
įkeistos, patikrinimą.
B dalis: Gautinų sumų patvirtinimas
19. Jeigu gautinos sumos finansinei atskaitomybei yra reikšmingos ir jei tik÷tina, kad debitoriai atsakys į
paklausimus, auditorius turi planuoti gauti tiesioginius gautinų sumų arba pavienių sumų,
sudarančių gautinų sumų sąskaitos likutį, patvirtinimus.

20. Tiesioginis patvirtinimas suteikia patikimus audito įrodymus apie debitorių buvimą ir jų sąskaitų likučių,
parodytų apskaitoje, tikslumą. Tačiau jis paprastai nesuteikia įrodymų apie skolų atgavimo galimybes ir apie
apskaitoje neužregistruotų gautinų sumų buvimą.
21. Auditorius turi numatyti alternatyvias procedūras, kai nesitikima gauti debitorių atsakymo.
Alternatyvios procedūros pavyzdžiu gal÷tų būti apmok÷jimų, įvykusių po finansin÷s atskaitomyb÷s datos,
tyrimas. Tokiu būdu ištiriami konkrečių sąskaitų likučiai arba atskiros sumos, sudarančios laikotarpio
pabaigos likutį.
22. Sąskaitos, kurios siunčiamos patvirtinimui, yra atrenkamos taip, kad auditorius gal÷tų padaryti įtikinamas
išvadas apie gautinų sumų buvimą ir jų tikslumą, atsižvelgiant į audito rizikas ir kitas numatytas
procedūras.
23. Patvirtinimų raštus skolininkams išsiunčia pats auditorius. Atsakymai turi būti siunčiami tiesiogiai
auditoriui. Raštuose turi būti vadovyb÷s įpareigojimai debitoriui pateikti auditoriui reikiamą informaciją.
24. Reikalavimas patvirtinti likučius gali būti teigiamas, jeigu debitoriaus prašoma patvirtinti arba nesutikti su
kliento apskaitoje esančia įsiskolinimo suma, arba neigiamas, jei atsakymo prašoma tik tuo atveju, kai
debitorius nesutinka su kliento apskaitoje užregistruotu likučiu.
25. Teigiami patvirtinimai pateikia patikimesnius įrodymus negu neigiami. Teigiamos ar neigiamos formos
pasirinkimas priklauso nuo konkrečių aplinkybių, įskaitant, ir atsižvelgiant, į įgimtos ir kontrol÷s rizikos
lygį. Teigiama forma turi privalumų, esant didelei įgimtai ir kontrol÷s rizikai, nes atsakymo galima negauti
ne tik nepatvirtinus skolos sumos, bet ir d÷l kitų priežasčių.
26. Gali būti naudojamas teigiamos ir neigiamos formos derinys. Pavyzdžiui, jeigu bendrą gautinų sumų
sąskaitų likutį sudaro keletas sumų arba daug mažų sumų, auditorius gali nuspręsti, kad tikslinga
pareikalauti teigiamo visų sumų arba atrinktų didžiųjų sumų patvirtinimo, o iš mažųjų sumų tikslinga
padaryti atranką ir pareikalauti neigiamo patvirtinimo.
27. Naudodamas teigiamą patvirtinimo formą, auditorius paprastai siunčia priminimus tiems debitoriams, kurie
laiku neatsak÷. Atsakymuose gali būti ir išskirtinių atvejų, kuriuos auditorius turi nuodugniai ištirti.
28. Jeigu atsakymas į teigiamą patvirtinimą negautas, auditorius turi taikyti alternatyvias procedūras
arba sumą laikyti klaida. Alternatyvios procedūros pavyzdžiu gal÷tų būti v÷lesnių apmok÷jimo
dokumentų arba pardavimo ir išsiuntimo dokumentų tyrimas. Paklausimai, į kuriuos atsakymas negautas ir
kuriems alternatyvios procedūros negali būti pritaikytos, bus laikomi klaidomis, vertinant audito įrodymus,
gautus audito atrankos būdu.
29. Jeigu kontrol÷s rizika yra vidutin÷ ar maža, auditorius gali nuspręsti gautinų sumų patvirtinimų reikalauti ne
tik laikotarpio pabaigoje, bet ir kitu artimu metu, pvz., kai auditas baigiamas tuojau pat po balanso
sudarymo datos. Tokiais atvejais auditorius atlieka operacijų, įvykusių po balanso sudarymo, peržvalgą ir
testus, būtinų operacijų atrinkimui..
30. Jeigu vadovyb÷ reikalauja, kad d÷l kai kurių gautinų sumų patvirtinimo auditorius neteiktų
paklausimų, reikia apsvarstyti, ar toks reikalavimas turi teis÷tą pagrindą. Pavyzdžiui, jei kai kurių
skolų apmok÷jimo galimyb÷s yra aptarin÷jamos su debitoriais, auditoriaus užklausimas gali apsunkinti
derybas. Prieš sutikdamas neteikti paklausimo, auditorius turi ištirti visus turimus argumentus,
pagrindžiančius vadovyb÷s paaiškinimus. Gautinoms sumoms, kurios nebuvo pateiktos patvirtinti,
auditorius turi taikyti alternatyvias procedūras.

C dalis: Bylų ir pretenzijų tyrimas
31. Įmonei iškeliamos bylos ir pareikštos pretenzijos gali reikšmingai paveikti finansinę atskaitomybę. Tod÷l
gali būti reikalinga jas atskleisti ir pateikti finansin÷je atskaitomyb÷je.
32. Auditorius tur÷tų atlikti atitinkamas procedūras, kad sužinotų apie visas, susijusias su įmone bylas ir
pretenzijas, kurios gali tur÷ti reikšmingos įtakos finansinei atskaitomybei. Paprastai atliekamos tokios
procedūros:
a) atitinkami paklausimai vadovybei, įskaitant patvirtinimų raštus;
b) tarybos pos÷džių protokolų ir įmon÷s korespondencijos su teisininkais peržvalga;
c) sąskaitų už teisines paslaugas tyrimas;
d) visos informacijos, susijusios su įmon÷s verslu, įskaitant ir gautą per pokalbius su teis÷s departamento
darbuotojais, panaudojimas.
33. Jeigu auditorius nustat÷ bylas ir pretenzijas arba jei yra įsitikinęs, kad jos gali būti, auditorius turi
ieškoti tiesioginių ryšių su įmonę aptarnaujančiais teisininkais. Tai turi pad÷ti gauti pakankamų ir
tinkamų audito įrodymų apie reikšmingas bylas ir pretenzijas ir padeda nuspręsti, ar vadovyb÷ patikimai
nustat÷ visas finansines pasekmes, įskaitant jų sąnaudas.
34. Raštą, kuriame prašoma teisininkus tiesiogiai susisiekti su auditoriumi, parengia vadovyb÷, o
išsiunčia auditorius. Jeigu abejojama, ar teisininkai atsakys į bendro pobūdžio paklausimą, rašte
įvardijama:
a) bylų ir pretenzijų sąrašas;
b) bylų ir pretenzijų baigtis vadovyb÷s nuomone ir finansin÷s pasekm÷s, įskaitant sąnaudas;
c) reikalavimas, kad teisininkai patvirtintų vadovyb÷s finansinių įvertinimų pagristumą ir suteiktų
auditoriui papildomą informaciją, jei sąrašas nepilnas ar netikslus.
35. Auditorius apsvarsto teisinių reikalų būklę iki audito išvados datos. Kai kuriais atvejais auditoriui gali
prireikti atnaujintos teisininkų informacijos.
36. Tam tikromis aplinkyb÷mis, pvz., kai klausimas sud÷tingas ar yra nesutarimų tarp vadovyb÷s ir teisininkų,
auditoriui gali prireikti susitikti su teisininkais ir aptarti tik÷tiną bylų ir pretenzijų baigtį. Tokie susitikimai
turi vykti vadovybei žinant, o dar geriau, dalyvaujant jos atstovui.
37. Vadovybei atsisakius duoti leidimą susitikti su įmon÷s teisininkais, tai laikoma audito apimties
apribojimu, d÷l kurio auditorius pareiškia sąlyginę nuomonę arba atsisakymą ją pareikšti. Tuo atveju,
kai teisininkas atsisako pateikti tinkamai suformuluotą atsakymą, o auditorius, atlikęs alternatyvias
procedūras, negali gauti pakankamų ir tinkamų įrodymų, jis turi apsvarstyti, ar tai laikytina apimties
apribojimu, turinčiu įtakos sprendimui d÷l sąlygin÷s nuomon÷s arba atsisakymo ją pareikšti.
D dalis: Ilgalaikių investicijų įvertinimas ir atskleidimas
38. Jeigu ilgalaik÷s investicijos finansinei atskaitomybei yra reikšmingos, auditorius turi gauti
pakankamus ir tinkamus audito įrodymus jų įvertinimui ir atskleidimui.
39. Ilgalaikių investicijų audito procedūros paprastai naudojamos rinkti įrodymams, ar įmon÷ gal÷s toliau gauti
ilgalaikes investicijas. Su vadovybe aptariama, ar įmon÷ ketina toliau gauti ilgalaikes investicijas, vadovybei
pateikiant raštiškus pareiškimus apie pasekmes.
40. Kitos procedūros paprastai skiriamos susijusiai finansinių ataskaitų ir kitai informacijai nagrin÷ti, tokiai,
kaip rinkos kursas, parodantis investicijų vertę ir įgalinantis palyginti ją su investicijų suma, parodyta
sąskaitoje auditoriaus išvados pateikimo datai.

41. Jei investicijų vert÷ neviršija apskaitoje nurodytos vert÷s, auditorius apsvarsto, ar reikia atlikti nurašymus.
Kai abejojama, kad apskaitin÷ vert÷ bus padengta, auditorius patikrina, ar buvo atlikti tinkami pataisymai ir
jų atskleidimas.
E dalis: Segmentų informacija
42. Jeigu segmentų informacija finansinei atskaitomybei yra reikšminga, auditorius turi gauti
pakankamus ir tinkamus audito įrodymus apie jos atskleidimą pagal nustatytą finansin÷s
atskaitomyb÷s sudarymo tvarką.
43. Auditorius nagrin÷ja segmentų informaciją, susiedamas ją su visa finansine atskaitomybe ir paprastai
netaiko audito procedūrų, kurios būtinos, pareiškiant nuomonę apie segmentą atskirai. Reikšmingumo
sąvoka apima ir kokybinius, ir kiekybinius veiksnius, kurie auditoriaus procedūromis yra pripažinti.
44. Naudojamos audito procedūros segmentų informacijai tirti yra analiz÷ ir kiti tokioms aplinkyb÷ms tinkami
audito testai.
45. Auditorius su vadovybe turi aptarti metodus, taikytus segmentų informacijai nustatyti ir apsvarstyti, ar jie
tinka informacijai gauti pagal finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką, ir testais ištirti tokių metodų
naudojimą. Auditorius turi atsižvelgti į tarpsegmentinius pardavimus ir išlaidas, eliminuoti atsiskaitymų tarp
segmentų sumas, sulyginti su biudžetais ir kitais tik÷tinais rezultatais, tokiais kaip pvz., veiklos pelno ir
pardavimų procentinis santykis bei turto ir sąnaudų paskirstymas segmentams, įskaitant ankstesnių
laikotarpių atitikimo ir neatitikimo atskleidimus.
Santykis su Tarptautiniais audito standartais
46. Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais požiūriais atitinka 501-ąjį Tarptautinį
audito standartą “Audito įrodymai, papildomai nagrin÷jant specifinius straipsnius”.

