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25-asis nacionalinis audito standartas
AUDITO REIKŠMINGUMAS

Įžanga

1. Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas - nustatyti standartus ir pateikti reikšmingumo sampratos
bei reikšmingumo ir audito rizikos santykio nuorodas.

2. Auditorius, atlikdamas auditą, turi įvertinti reikšmingumą ir jo santykį su audito rizika.
3. Tarptautinio apskaitos standartų komiteto išleistame Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo modelyje
finansin÷s atskaitomyb÷s rengimo ir pateikimo nurodymuose reikšmingumas apibr÷žiamas taip:
“INFORMACIJA REIKŠMINGA, JEI JOS NEPATEIKIMAS ARBA KLAIDINGAS PATEIKIMAS GALI TURöTI ĮTAKOS JOS
VARTOTOJŲ PRIIMAMIEMS EKONOMINIAMS SPRENDIMAMS, KURIE DAROMI REMIANTIS FINANSINöMIS
ATASKAITOMIS. REIKŠMINGUMAS PRIKLAUSO NUO STRAIPSNIO ARBA KLAIDOS DYDŽIO, KURIS NUSTATOMAS
KIEKVIENU KONKREČIU INFORMACIJOS NEPATEIKIMO ARBA KLAIDINGO PATEIKIMO ATVEJU ATSKIRAI. TAIGI
REIKŠMINGUMAS GREIČIAU RIBA, TIES KURIA INFORMACIJA TAMPA NAUDINGA, NEGU KOKYBINö
CHARAKTERISTIKA, APIBŪDINANTI INFORMACIJĄ”.
Reikšmingumas

4. Finansin÷s atskaitomyb÷s audito tikslas - įgalinti auditorių pareikšti nuomonę, ar finansin÷
atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal nustatytą tvarką. Reikšmingumas
nustatomas remiantis profesine patirtimi.

5. Planuodamas auditą, auditorius nustato priimtiną reikšmingumo lygį, kad gal÷tų nustatyti reikšmingų
informacijos iškraipymų vertę. Be to, turi būti apsvarstyta ne tik informacijos iškraipymų apimtis (vert÷),
bet ir pobūdis (kokyb÷). Kokybinių iškraipymų pavyzdys gali būti netinkamas arba klaidingas apskaitos
politikos arba teis÷s aktų reikalavimų nesilaikymo atskleidimas, tikintis, kad tai suklaidins finansin÷s
atskaitomyb÷s vartotojus, o d÷l šių pažeidimų įmonei pritaikyti apribojimai tur÷s žymios įtakos įmon÷s
veiklos galimyb÷ms.

6. Auditorius turi atsižvelgti į palyginti mažų iškraipymų, kurie visi kartu gali tur÷ti reikšmingos įtakos
finansinei atskaitomybei, tikimybę. Pavyzdžiui, klaida, padaryta m÷nesio pabaigoje, gali tapti potencialiai
reikšmingo iškraipymo požymiu, jeigu kartosis kiekvieną m÷nesį.

7. Auditorius vertina reikšmingumą:
a) visos finansin÷s atskaitomyb÷s lygmeniu;
b) atsižvelgdamas į atskirų sąskaitų likučius, balanso straipsnius, atskleidimo lygį.
Reikšmingumui gali tur÷ti įtakos teis÷s aktų reikalavimai ir atskirų sąskaitų likučių bei jų sąveikos analiz÷.
Šis procesas gali lemti, kad reikšmingumo lygiai būtų skirtingi priklausomai nuo finansin÷s atskaitomyb÷s
aspektų.

8. Auditoriai turi vertinti reikšmingumą:
a) nustatydami audito procedūrų pobūdį, laiką ir apimtį;
b) įvertindami informacijos iškraipymų poveikį.

Reikšmingumo ir audito rizikos ryšys

9. Planuodamas auditą, auditorius įvertina, kas gali lemti finansin÷s atskaitomyb÷s reikšmingą informacijos
iškraipymą. Audito reikšmingumo įvertinimas, siejamas su tam tikrų sąskaitų likučiais bei ūkinių
operacijų grup÷mis, padeda auditoriui išspręsti tokius klausimus: kuriuos balanso straipsnius tikrinti, kada
taikyti audito atranką ir analitines procedūras. Tai padeda auditoriui pasirinkti tas audito procedūras,
kurias suderinus galima sumažinti audito riziką iki priimtinai žemo lygio.

10. Tarp reikšmingumo ir audito rizikos yra atvirkštinis ryšys, t.y. kuo aukštesnis reikšmingumo lygis, tuo
žemesn÷ audito rizika ir atvirkščiai. Auditorius atsižvelgia į šį santykį, nustatydamas audito procedūrų
pobūdį, atlikimo laiką bei kiekį. Pavyzdžiui, jeigu suplanavęs tam tikras audito procedūras auditorius
nustato, kad priimtinas reikšmingumo lygis turi būti žemesnis, tuo atveju audito rizika išauga. Tokią
padid÷jusią riziką auditorius turi sumažinti arba:
a) kiek galima sumažindamas priimtiną kontrol÷s rizikos lygį ir tam atlikdamas papildomus arba
išpl÷stus kontrol÷s testus; arba
b) sumažindamas aptikimo riziką ir modifikuodamas suplanuotų finansin÷s informacijos patikrinimo
testų apimtį, pobūdį ir laiką.
Reikšmingumas ir audito rizika, įvertinant audito įrodymą

11. Reikšmingumo ir audito rizikos įvertinimas gali skirtis: vienoks planuojant auditą, kitoks įvertinant
audito procedūrų rezultatus. Taip atsitinka d÷l aplinkybių arba auditoriaus žinių apie kliento verslą
pasikeitimo atliekant auditą. Pavyzdžiui, jeigu auditas planuojamas prieš finansinio laikotarpio pabaigą,
auditorius iš anksto numato ūkin÷s veiklos ir finansin÷s būkl÷s rezultatus. Jeigu faktiški ūkinių operacijų
ir finansin÷s būkl÷s rezultatai iš esm÷s skiriasi nuo prognozuojamų, keičiasi ir reikšmingumo bei audito
rizikos įvertinimas. Be to, planuodamas auditą, auditorius gali sąmoningai numatyti žemesnį negu tik÷tina
reikšmingumo lygį, audito rezultatams vertinti. Tai gali būti padaryta norint sumažinti neaptiktų
iškraipymų tikimybę ir, tuo suteikiant tam tikro saugumo auditoriui, vertinančiam audito metu nustatytų
informacijos iškraipymų poveikį.
Informacijos iškraipymų poveikio įvertinimas

12. Spręsdamas, ar finansin÷ atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi įmon÷s
pad÷tį, auditorius turi įvertinti, ar atliekant auditą aptiktų informacijos iškraipymų visuma yra
reikšminga.

13. Informacijos iškraipymų visumą sudaro:
a) specifiniai auditoriaus nustatyti informacijos iškraipymai, įskaitant visus ankstesnių laikotarpių
informacijos iškraipymus;
b) auditoriaus įvertinti kiti informacijos iškraipymai, kurių neįmanoma tiksliai apskaičiuoti (pvz.,
numatomos klaidos).

14. Auditorius turi įvertinti, ar nustatyti informacijos iškraipymai yra reikšmingi. Jeigu tai pasitvirtina,
auditorius turi sumažinti audito riziką išplečiant audito procedūras arba pasiūlyti kliento įmon÷s
vadovybei pataisyti finansinę atskaitomybę. Kiekvienu atveju vadovyb÷ gali būti linkusi pataisyti
finansin÷je atskaitomyb÷je nustatytus informacijos iškraipymus.

15. Jeigu kliento įmon÷s vadovyb÷ atsisako pataisyti finansinę atskaitomybę, o išpl÷stų audito
procedūrų rezultatų nepakanka, kad auditorius nuspręstų, jog iškraipymų visuma n÷ra
reikšminga, auditorius turi modifikuoti auditoriaus išvadą pagal 13-ąjį NAS ,,Auditoriaus išvada”.
16. Jeigu auditoriaus sukaupti informacijos iškraipymai priart÷ja prie reikšmingumo ribos, o kartu su
nenustatytais iškraipymais gali viršyti reikšmingumo lygį, auditorius turi įvertinti, kur tai labiausiai tik÷tina.
Taigi, kai visi informacijos iškraipymai priart÷ja prie reikšmingumo ribos, auditorius turi nuspręsti, ar
sumažinti riziką atliekant papildomas audito procedūras, ar pasiūlyti kliento vadovybei pataisyti finansin÷je
atskaitomyb÷je pasteb÷tus iškraipymus.

Santykis su Tarptautiniais audito standartais
17. Šio Standarto bendrieji principai ir gair÷s visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 320-ąjį tarptautinį

audito standartą ,,Audito reikšmingumas”.

