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Mažų ir vidutinių audito įmonių komitetas
Tarptautinė buhalterių federacija
529 Fifth Avenue, 6th Floor
New York, NY 10017, JAV
Šį Įgyvendinimo vadovą parengė Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) Mažų ir vidutinių audito įmonių
komitetas. Komitetas atstovauja mažose ir vidutinėse audito įmonėse dirbančių buhalterių profesionalų ir
kitų mažoms ir vidutinėms įmonėms paslaugas teikiančių buhalterių profesionalų interesus.
Šį leidinį galima nemokamai atsisiųsti iš TBF interneto svetainės: www.ifac.org. Patvirtintas tekstas
skelbiamas anglų kalba.
TBF misija yra atstovauti visuomenės interesus, stiprinti pasitikėjimą buhalterių profesija pasaulyje ir
prisidėti prie stiprių tarptautinių ekonomikų vystymo. Tai atlikti kuriant aukštos kokybės profesinius
standartus ir skatinant jų laikytis, prisidedant prie tokių standartų vienodinimo tarptautiniu mastu ir
pasisakant visuomenei svarbiais klausimais, kuriuos sprendžiant profesinė kompetencija yra svarbiausia.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės el.paštu paulthompson@ifac.org.
© 2011 m. lapkričio mėn. Tarptautinė buhalterių federacija (TBF). Visos teisės saugomos. Leidžiama daryti
šio dokumento kopijas, tik jeigu jos bus naudojamos mokymosi ar asmeniniais tikslais, nebus parduodamos
ar platinamos, ir tik jeigu kiekviename kopijos egzemplioriuje yra įrašyta tokia eilutė: „2011 m. lapkričio mėn.
Tarptautinė buhalterių federacija (TBF). Visos teisės saugomos. Naudojama TBF leidus. Norint gauti leidimą
kopijuoti, saugoti arba perduoti šį dokumentą, kreiptis el. paštu permissions@ifac.org.“ Priešingu atveju šį
dokumentą galima kopijuoti, saugoti ar perduoti tik gavus raštišką TBF leidimą, išskyrus, jeigu leidžiama
pagal įstatymą. Kreipkitės: permissions@ifac.org.
Šis Mažų ir vidutinių audito įmonių komiteto Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių
audito įmonių auditą vadovo trečiasis leidimas, 2011 metų lapkričio mėn. išleistas Tarptautinės buhalterių
federacijos (IFAC), 2013 metų vasario mėn. Lietuvos auditorių rūmų buvo išverstas į lietuvių kalbą ir yra
naudojamas gavus IFAC leidimą. IFAC neprisiima atsakomybės už vertimo tikslumą ir išsamumą ir išversto
teksto naudojimą. Patvirtinti visų IFAC leidinių tekstai yra skelbiami anglų kalba.

© 2011 m. Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių audito įmonių auditą vadovo
teksto anglų kalba autorinės teisės priklauso IFAC. Visos teisės saugomos.

© 2013 m. Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių audito įmonių auditą vadovo
teksto lietuvių kalba autorinės teisės priklauso IFAC. Visos teisės saugomos.

Originalus Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių audito įmonių auditą vadovo
trečiojo leidimo pavadinimas: Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and
Medium-Sized Entities, Third Edition, ISBN: 978-1-60815-099-1
ISBN: 978-1-60815-099-1
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1 tomas

Pagrindinė nuoroda TAS

Psl. Nr.

Įžanga

5

Prašymas teikti pastabas

6

1.

Kaip naudotis šiuo Vadovu

8

2.

TAS

14

Pagrindinės koncepcijos
3.

Etika, TAS ir kokybės kontrolė

4.

Rizika grindžiamas auditas – apžvalga

5.

20
1-asis TKKS, 200-asis ir 220-asis TAS

20

Keli TAS

34

Vidaus kontrolė – paskirtis ir komponentai

315-asis TAS

53

6.

Finansinių ataskaitų tvirtinimai

315-asis TAS

82

7.

Reikšmingumas ir audito rizika

320-asis TAS

89

8.

Rizikos vertinimo procedūros

240-asis, 315-asis TAS

101

9.

Atsakas į įvertintą riziką

240-asis, 300-asis, 330-asis, 500-asis TAS

111

10.

Tolesnės audito procedūros

330-asis, 505-asis, 520-asis TAS

123

11.

Apskaitiniai įvertinimai

540-asis TAS

146

12.

Susijusios šalys

550-asis TAS

156

13.

Pobalansiniai įvykiai

560-asis TAS

166

14.

Veiklos tęstinumas

570-asis TAS

174

15.

Kitų TAS reikalavimų santrauka

250-asis, 402-asis, 501-asis, 510-asis,
600-asis, 610-asis, 620-asis, 720-asis TAS

184

16.

Audito dokumentavimas

1-asis TKKS, 220-asis, 230-asis, 240-asis,
300-asis, 315-asis, 330-asis TAS

221

17.

Nuomonės apie finansines ataskaitas
susidarymas

700-asis TAS

236
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Turinys
2 tomas

Pagrindinė nuoroda TAS

Psl. Nr.

Įžanga

5

Prašymas teikti pastabas

6

1.

Kaip naudotis šiuo Vadovu

8

2.

Įvadas į atvejų analizes

13

I ETAPAS: Rizikos vertinimas
3.

25

Rizikos vertinimas – Apžvalga

25

Parengiamieji veiksmai
4.

Sutikimas atlikti užduotį ir jos tęsimas

28
1-asis TKKS, 210-asis, 220-asis, 300-asis
TAS

Audito planavimas
5.

Bendra audito strategija

6.

Reikšmingumo nustatymas ir taikymas

7.

Aptarimas audito grupėje

28
45

300-asis TAS

45

320-asis, 450-asis TAS

56

240-asis, 300-asis, 315-asis TAS

74

Rizikos vertinimo procedūrų taikymas

84

8.

Įgimta rizika – Nustatymas

240-asis, 315-asis TAS

84

9.

Įgimta rizika – Vertinimas

240-asis, 315-asis TAS

114

10.

Reikšminga rizika

240-asis, 315-asis, 300-asis TAS

125

11.

Susipažinimas su vidaus kontrole

240-asis, 315-asis TAS

136

12.

Vidaus kontrolės priemonių vertinimas

315-asis TAS

149

13.

Informavimas apie reikšmingus vidaus
kontrolės trūkumus

265-asis TAS

14.

Rizikos vertinimo etapo užbaigimas

315-asis TAS

II ETAPAS: Atsakas į riziką

180
193
204

15.

Atsakas į riziką – Apžvalga

–

16.

Audito planas, sudaromas atsižvelgiant į riziką 260-asis, 300-asis, 330-asis, 500-asis TAS

207

17.

Testų atlikimo apimties nustatymas

330-asis, 500-asis, 530-asis TAS

230

18.

Atlikto darbo dokumentavimas

230-asis, 500-asis TAS

258

19.

Rašytiniai pareiškimai

580-asis TAS

262

III ETAPAS: Išvados pateikimas
20.

Išvados pateikimas – Apžvalga

21.

Audito įrodymų vertinimas

22.

Už valdymą atsakingų asmenų informavimas

23.

204

275
–

275

220-asis, 330-asis, 450-asis, 520-asis,
540-asis TAS

278

260-asis, 450-asis TAS

296

Auditoriaus išvados modifikavimas

705-asis TAS

208

24.

„Dalyko pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“ pastraipos

706-asis TAS

322

25.

Lyginamoji informacija

710-asis TAS

328
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Įžanga
Pristatome trečiąjį TBF MVAĮ komiteto „Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių
įmonių auditą vadovas“ leidimą.
Šiame leidime pasinaudojome galimybe patobulinti tam tikrą techninio teksto dalį ir padarėme kitus
nežymius pateikimo patobulinimus. Tačiau atsižvelgdami į tai, kad dauguma naudotojų gali šiuo metu versti
šį vadovą, pasistengėme šiame leidime padaryti kiek galima mažiau pakeitimų.
Vadovas, kuris pirmą kartą buvo išleistas 2007 m. ir patobulintas padedant Kanados atestuotųjų
apskaitininkų institutui (Canadian Institute of Chartered Accountants CICA), kartu su jame pateikiamais
paaiškinimais ir pavyzdžiais skirtas suteikti galimybę auditoriams geriau suprasti auditą, vykdomą
vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais (TAS).
Vadove pateiktos neprivalomos gairės dėl TAS taikymo. Vadovo tekstas nepakeičia TAS teksto. Jis turi būti
naudojamas kaip papildoma priemonė, skirta padėti auditoriams suprasti ir nuosekliai taikyti standartus
atliekant MVĮ auditą. Vadovas neapima visų TAS aspektų, ir neturėtų būti naudojamas kaip priemonė, kuria
nustatoma ar parodoma, kad laikomasi TAS.
Siekiant, kad organizacijos narės galėtų visapusiškai pasinaudoti šiuo vadovu ir jo papildomais leidiniais,
„Mažų ir vidutinių audito įmonių kokybės kontrolės vadovu“, MVAI komitetas rengia vadovo tęsinį ir
papildomą medžiagą, padedančią vadovo naudoti švietimo ir mokslo tikslais. Vadovo tęsinyje bus
pateikiamos pastabos kaip TBF organizacijos narės ir audito įmonės galėtų geriausiai pasinaudoti vadovu,
kuris atitiktų jų poreikius ir jurisdikciją.
Kviečiame skaitytojus apsilankyti TBF svetainėje, MVAĮ skirsnyje (www.ifac.org/smp), kuriame galima rasti
daugiau informacijos apie TBF MVAĮ komiteto darbą ir daugybę nemokamų įvairių kitų leidinių ir šaltinių.
Sylvie Voghel
TBF MVAĮ komiteto pirmininkė
2011 m. lapkričio mėn.
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Prašymas teikti pastabas
Tai yra trečiasis Vadovo leidimas. Nors mes manome, kad Vadovas yra naudingas ir aukštos kokybės, jį dar
galima tobulinti. Mes esame įsipareigoję šį Vadovą nuolat atnaujinti, kad jis atitiktų atitinkamu metu
galiojančius standartus ir būtų kaip galima naudingesnis.
Mes laukiame pastabų iš nacionalinių standartus nustatančių institucijų, TBF organizacijų narių, audito
įmonių ir kitų suinteresuotų šalių. Ypač mes laukiame pastabų šiais klausimais:
1.

Kaip naudojate Vadovą? Pavyzdžiui, ar Jūs jį naudojate kaip mokymo medžiagą ir (arba) praktinį
vadovą, ar kokiu kitu būdu?

2.

Ar jūsų nuomone, Vadovas yra pritaikytas MVĮ auditui?

3.

Ar jūsų nuomone Vadovu lengva naudotis? Jeigu ne, ar galėtumėte pasiūlyti, kaip padaryti, kad juo
naudotis būtų lengviau?

4.

Kokiai kitais būdais, jūsų nuomone, galima būtų Vadovą padaryti naudingesniu?

5.

Ar jūs žinote kokius nors išvestinius produktus, pavyzdžiui, mokomoji medžiaga, formos, kontroliniai
sąrašai ar programos, kurie buvo parengti remiantis šiuo Vadovu? Jeigu taip, nurodykite išsamią
informaciją.

Pastabas prašome teikti Paul Thomson, direktoriaus pavaduotojui:
El. paštas: paulthompson@ifac.org
Faksas: +1 212-286-9570
Paštas: Small and Medium Practices Committee
International Federation of Accountants
529 Fifth Avenue, 6th Floor
New York, New York 10017, USA
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Atsakomybės apribojimas
Šis Vadovas yra skirtas padėti auditoriams, atliekantiems mažų ir vidutinių įmonių auditą, taikyti
Tarptautinius audito standartus (TAS). Tačiau jis nepakeičia pačių TAS. Be to, auditorius, naudodamasis
šiuo Vadovu, turėtų remtis savo profesiniu sprendimu, atsižvelgti į konkrečiame audite nustatytus faktus ir
su juo susijusias aplinkybes. TBF neprisiima jokios atsakomybės arba įsipareigojimų, kurie gali tiesiogiai ar
netiesiogiai kilti naudojant ir taikant šį Vadovą.
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1. Kaip naudotis šiuo Vadovu
Šio Vadovo paskirtis – pateikti praktinius nurodymus auditoriams, atliekantiems mažų ir vidutinių įmonių
(MVĮ) audito užduotis. Tačiau perskaičius šio Vadovo medžiagą negali būti atsisakoma:


skaityti ir suprasti TAS
Remiamasi prielaida, kad auditoriai yra perskaitę Tarptautinių audito standartų (TAS) tekstą, pateiktą
TBF Tarptautinių kokybės kontrolės, audito, peržvalgos, kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų
pareiškimų vadove (TBF vadovas), kurį galima nemokamai atsisiųsti iš TBF interneto svetainės
www.ifac.org/publications-resources/2010-handbook-internationalquality-control-auditing-reviewother-assurance-a, kurioje pateikiami leidiniai ir kiti šaltiniai. 200-ojo TAS 19 dalyje teigiama, kad
auditorius turi suprasti visą TAS tekstą, įskaitant nuostatas dėl taikymo ir kitą aiškinamąją medžiagą,
kad galėtų suprasti jo tikslus ir tinkamai taikyti jo reikalavimus. ISA, taip pat dažniausiai užduodamus
klausimus (DUK) bei kitą pagalbinę medžiagą galima rasti „Aiškumo centre“ tokiu adresu
www.ifac.org/auditing-assurance/clarity-center.



taikyti profesinį vertinimą
Siekiant veiksmingai taikyti TAS, profesinis vertinimas turi būti pagrįstas konkrečiais su įmone ir
kiekviena konkrečia užduotimi susijusiais faktais ir aplinkybėmis.

Nors manoma, kad didžiausią Vadovo naudotojų grupę sudarys mažos ir vidutinės audito įmonės (MVAĮ),
tačiau jis skirtas padėti visiems auditoriams, kurie TAS taiko atlikdami mažų ir vidutinių įmonių auditą.
Šis Vadovas gali būti naudojamas:





ugdyti gilesnį supratimą apie auditą atliekamą laikantisTAS;
parengti vadovą darbuotojams (jeigu reikia, papildytą vietiniais reikalavimais ir įmonės
procedūromis), kuris būtų naudojamas kaip vadovas kasdieniame darbe, pagrindas kursams,
mokantis individualiai ir diskusijoms; ir
užtikrinti, kad darbuotojų požiūris į audito planavimą ir atlikimą būtų nuoseklus.

Šiame Vadove dažnai minima audito grupė; tai reiškia, kad audito užduotį atlieka daugiau nei vienas
auditorius. Tačiau tie patys bendrieji principai taikomi ir audito užduotims, atliekamoms tik vieno asmens
(privačia praktika užsiimančio auditoriaus).

1.1 Vadovo dauginimas, vertimas ir pritaikymas
TBF skatina ir padeda dauginti, versti ir pritaikyti savo leidinius. Suinteresuotos šalys, pageidaujančios šį
Vadovą dauginti, versti, ar pritaikyti leidimui, turėtų kreiptis elektroniniu paštu permissions@ifac.org.
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1.2 Turinys ir struktūra
Vadove pateikiamos ne vien tik kiekvieno TAS santraukos, jį sudaro tokie du tomai:


1 tomas – pagrindinės koncepcijos



2 tomas – praktiniai nurodymai

Tai yra II Vadovo tomas, kuriame daugiausia aiškinama, kaip taikyti I tome apibrėžtas koncepcijas. II
tomo dalys pateiktos atsižvelgiant į pagrindinius audito proceso etapus: pradedama užduoties
prisiėmimu, audito planavimu ir rizikos įvertinimu, toliau pereinama prie reagavimo į riziką, surinktų
audito įrodymų įvertinimo ir baigiama tinkamos audito nuomonės formavimu.


konkrečiose srityse, tokiose kaip apskaitiniai įvertinimai, susijusios šalys, pobalansiniai įvykiai, veiklos
tęstinumas ir kt.;



dokumentavimui keliamiems reikalavimams; ir



nuomonės apie finansines ataskaitas formavimui.

Vadovo 2 tome daugiausia aptariama, kaip taikyti 1 tome apibrėžtas koncepcijas. Jame informacija
pateikiama pagal įprastinius audito etapus: pradedant kliento prisiėmimu, audito planavimu, rizikos
įvertinimu, toliau pereinant prie atsako į riziką, surinktų audito įrodymų įvertinimo ir baigiant tinkamos
auditoriaus nuomonės formavimu.
Struktūros apibendrinimas
Abiejų šio Vadovo tomų skyrių formatas yra toks:


skyriaus pavadinimas



audito proceso schema — Ištrauka
Daugelyje skyrių pateiktas audito proceso schemos (kur taikoma) fragmentas, iliustruojantis
atitinkamame skyriuje aprašomą veiklą.



skyriaus turinys
Pateikiamas skyriaus turinys ir nurodoma jo paskirtis.



atitinkami TAS
Dauguma šio Vadovo skyrių pradedami ištrauka iš atitinkamo TAS, kuri yra susijusi su skyriaus
turiniu. Šiose ištraukose pateikiami atitinkami reikalavimai ir, tam tikrais atvejais, tikslai (kurie kartais
atskirai išskiriami, jeigu (kai) skyriuje daugiausia nagrinėjamas vienas konkretus TAS), atrinktos
apibrėžtys ir medžiaga apie taikymą. Tokių atskirų ištrauktų pateikimas nereiškia, kad į kitą, šiuo
atveju atskirai nepaminėtą TAS medžiagą, ar kitus su nagrinėjamu klausimu susijusius TAS
atsižvelgti nereikia. TAS ištraukos pateikiamos Vadove tik todėl, kad Vadovo sudarytojų nuomone
jos yra susijusios su kiekvieno konkretaus skyriaus turiniu. Pavyzdžiui, 200-ojo, 220-ojo ir 300-ojo
TAS reikalavimai taikomi visam audito procesui, tačiau atskirai nagrinėjami vos viename ar dviejuose
skyriuose.



apžvalga ir skyriaus medžiaga
Kiekvieno skyriaus apžvalgoje pateikta:
−
ištraukos iš taikomų TAS; ir
−
skyriuje nagrinėjamų klausimų apžvalga.

Po apžvalgos pateikiamas išsamus nagrinėjamo klausimo aptarimas ir nuoseklūs praktiniai nurodymai
(atitinkamų TAS taikymo metodika). Taip pat gali būti pateiktos kryžminės nuorodos į taikomus TAS. Nors
Vadove nagrinėjami tik TAS (išskyrus 800-osios serijos TAS), taikomus istorinės finansinės informacijos
auditui, jame taip pat pateikiamos nuorodos į Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos paskelbtas
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Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (TESBV kodeksą) ir 1-ąjį Tarptautinį kokybės kontrolės standartą (1ąjį TKKS) „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir
susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė”.


svarstytini klausimai
Visame Vadove pateikiama daugybė svarstytinų klausimų. Šie svarstytini klausimai yra praktiniai
nurodymai dėl audito dalykų, kurie lengvai gali likti nepastebėti, arba konkrečių koncepcijų, kuriuos
auditoriams gali būti sunku suprasti ir įgyvendinti.



aiškinamosios atvejų analizės
Siekiant parodyti, kaip TAS gali būti taikomi praktikoje, 2 Vadove pateiktos dvi atvejų analizės.
Daugelio 2 tomo skyrių pabaigoje aptariami du galimi TAS reikalavimų taikymo dokumentavimo
būdai. Daugiau informacijos apie atvejų analizes galite rasti šio Vadovo 2 tomo 2 skyriuje.

Atvejų analizės ir pateiktas dokumentavimas yra tik pavyzdžiai. Pateiktas dokumentavimo pavyzdys yra
nedidelė ištrauka iš tipinės audito bylos, ir apibūdina tik vieną galimų TAS reikalavimų laikymosi būdų.
Duomenys, analizė ir komentarai yra tik dalis aplinkybių ir veiksnių, į kuriuos auditorius privalo atsižvelgti
konkretaus audito metu. Kaip visada, auditorius privalo priimti profesinį sprendimą.
Pirmoji atvejo analizė atliekama su išgalvota įmone, pavadinta „Dephta Furniture, Inc.“. Tai vietinė, šeimai
priklausanti baldų gamybos įmonė, kurioje dirba 15 nuolatinių darbuotojų. Įmonės valdymo struktūra yra
labai paprasta, vos keli valdymo lygiai, paprastos ūkinių operacijų apdorojimo procedūros. Apskaitos skyrius
naudoja standartinį apskaitos programinės įrangos paketą.
Antroji atvejo analizė atliekama su kita išgalvota įmone, pavadinta „Kumar &Co.“. Tai labai maža įmonė,
kurioje dirba du nuolatiniai darbuotojai, savininkas ir ne pilną darbo dieną dirbantis buhalteris.
Kiti TBF leidiniai
Šis Vadovas taip pat gali būti skaitomas kartu su „Mažų ir vidutinių audito įmonių kokybės kontrolės
Vadovu“, kurį galima nemokamai įsikelti iš TBF svetainės, kurioje pateikiami leidiniai ir šaltiniai, tokiu adresu:
http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee/implementation-guides.

1.3. Terminų žodynas
Šiame Vadove naudojami daugelis terminų, apibrėžtų TESBV (angl. IESBA – International Ethics Standards
Board for Accountants) kodekso terminų žodyne ir TAS (pateiktų Tarptautinių kokybės kontorlės, audito,
peržvalgos, kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų pareiškimų vadove). Tiek partneriai, tiek darbuotojai privalo
būti su šiomis apibrėžtimis susipažinę.
Taip pat Vadove naudojami tokie terminai:
Kovos su apgaule kontrolės priemonės
Tai yra vadovybės parengtos kontrolės priemonės, skirtos nustatyti iškraipymus, kurie atsiranda dėl
apgaulės, ar jiems užkirsti kelią. Šiomis kontrolės priemonėmis negalima užkirsti kelio apgaulei, jei
vadovybė jų nepaiso, tačiau gali tapti priemone, kuri sulaiko nuo apgaulės ir padaro ją sunkiau paslepiamą.
Įprastiniai pavyzdžiai yra tokie:


polika ir procedūros, numatančios tokią papildomą atsakomybę, kaip apskaitos įrašų tvirtinimas
parašu;



griežtesnės prieigos prie slaptų duomenų ir ūkinių operacijų kontrolės;
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tylūs pavojaus signalai;



pranešimai apie nukrypimus ir išimtis;



audito sekos;



veiksmų apgaulės atvejais planai;



su žmogiškaisiais ištekliais susijusios procedūros, tokios kaip asmenų, turinčių daugiau nei
vidutinišką polinkį vykdyti apgaulę (pvz., gyvenančių pernely prabangų gyvenimo būdą) nustatymas
(stebėsena); ir



anoniminių pranešimų apie galimas apgaules tvarka.

Įmonės lygmens kontrolės priemonės
Įmonės vidaus kontrolės priemonės skirtos šalinti paplitusias rizikas. Jomis gerinamas „tonas viršuje“ ir
nustatoma, ko tikimasi iš kontrolės aplinkos. Dažniausiai jos yra ne tokios akivaizdžios, kaip ūkinių operacijų
lygmenyje taikomos kontrolės priemonės, tačiau jos nuolat ir reikšmingai veikia ir įtakoja visas kitas vidaus
kontrolės priemones. Būtent tokios kontrolės priemonės sudaro visais atžvilgiais svarbų pagrindą, pagal kurį
kuriamos visos kitos vidaus kontrolės priemonės (jeigu tokios yra). Įmonės viduje taikomų kontrolės
priemonių pavyzdžiai: vadovybės įsipareigojimas elgtis etiškai, požiūris į vidaus kontrolės priemones,
darbuotojų priėmimo į darbą tvarka ir jų kompetencija, kova su apgaule ir ataskaitinio laikotarpio pabaigos
finansinė atskaitomybė. Šios kontrolės priemonės daro įtaką visiems kitiems verslo procesams įmonėje.
Vadovybė
Tai asmuo (asmenys), prisiimantis (-ys) administracinę atsakomybę už įmonės veiklos vykdymą. Kai kuriose
tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose įmonėse vadovybei priskiriami kai kurie arba visi už valdymą
atsakingi asmenys, pavyzdžiui, vykdomieji valdybos nariai arba įmonės savininkas vadovas;
Už valdymą atsakingi asmenys (UVAA)
Tai asmuo (asmenys) ar organizacija (-os) (pavyzdžiui, įmonės patikėtinis), užtikrinantys įmonės strateginį
valdymą ir su įmonės atskaitingumu susijusių įsipareigojimų vykdymą. Šios pareigos apima ir finansinės
atskaitomybės proceso priežiūrą. Kai kuriose tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose įmonėse už
valdymą atsakingais asmenimis gali būti ir įmonei vadovaujantys asmenys, pavyzdžiui, privačiojo ar viešojo
sektoriaus įmonės vykdomieji valdybos nariai arba įmonės savininkas vadovas.
Įmonės savininkas vadovas
Įmonės savininkas vadovas yra įmonės savininkas, dalyvaujantis kasdienėje įmonės veikloje. Daugeliu
atvejų savininkas vadovas yra taip pat už įmonės valdymą atsakingas asmuo.
Maža ir vidutinė audito įmonė (MVAĮ)
Tai apskaitą tvarkanti įmonė (įmonė), kuriai būdingos tokios savybės:




jos klientai daugiausia yra mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ);
ribotiems vidaus techniniams ištekliams papildyti naudojami išorės ištekliai; ir
ji samdo nedaug profesionalių darbuotojų.

Skirtingose jurisdikcijose MVAĮ apibrėžiamos skirtingai.
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1.4 Šiame Vadove naudojamos santrumpos
GS

gautinos sumos

Tvirtinimai
(derinys)

I = išsamumas
B = buvimas
T = tikslumas ir priskyrimas ataskaitiniam laikotarpiui

KAM
VV
FA
ŽI
TAUSV
VK

V = vertinimas
kompiuteriniai audito metodai
valiutos vienetai (standartinis valiutos vienetas žymimas simboliu Є)
finansinės ataskaitos
žmogiškieji ištekliai
Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba
vidaus kontrolė. Penki pagrindiniai vidaus kontrolės komponentai yra šie:
KV = kontrolės veiksmai
KA = kontrolės aplinka
IS = informacinės sistemos
S = stebėsena
RV = rizikos vertinimas

TBESV kodeksas
TBF
TFAS
TAS
TUUS
TPAN
TKKS
TPUS

TBESV Buhalterių profesionalų etikos kodeksas
Tarptautinė buhalterių federacija
Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
Tarptautiniai audito standartai
Tarptautiniai užtikrinimo užduočių standartai
Tarptautiniai audito praktiniai nurodymai
Tarptautiniai kokybės kontrolės standartai
Tarptautiniai peržiūros užduočių standartai

TSPS
IT

Tarptautiniai susijusių paslaugų standartai
informacinės technologijos

AK
MTP

asmeninis kompiuteris
tyrimai ir plėtra

RIR
RVP

reikšmingo iškraipymo rizika
rizikos vertinimo procedūros

MVĮ
MVAĮ

mažos ir vidutinės įmonės
mažos ir vidutinės audito įmonės

KPT
UVAA

kontrolės priemonių testai
už valdymą atsakingi asmenys

DD

darbo dokumentai
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2.

Įvadas į atvejų analizes

2. Įvadas į atvejų analizes
Norint parodyti, kaip praktiškai galėtų būti dokumentuojami įvairūs audito proceso aspektai, buvo parengtos
dvi atvejų analizės. Joms buvo pasirinktos dvi išgalvotos įmonės: viena vidutinio dydžio, o kita – labai maža
įmonė. Pirmasis scenarijus (A atvejo analizė) – baldų gamybos įmonė, vadinama „Dephta Furniture, Inc.“,
kurioje dirba 15 darbuotojų. Antrasis scenarijus (B atvejo anaizė) – labai maža įmonė „Kumar & Co“, kurioje
dirba du darbuotojai. „Kumar & Co.“ daugiausiai prekes tiekia „Dephta Furniture, Inc.“. Abi organizacijos yra
nusprendusios vadovautis TFAS.
Skaitytojams primenama, kad šios atvejų analizės yra tik pavyzdžiai. Pateiktas dokumentavimo
pavyzdys yra nedidelė ištrauka iš tipinės audito bylos, ir apibūdina tik vieną galimų TAS reikalavimų
laikymosi būdų. Duomenys, analizė ir komentarai yra tik dalis aplinkybių ir veiksnių, į kuriuos
auditorius privalo atsižvelgti konkretaus audito metu. Kaip visada, auditorius privalo priimti
profesinį sprendimą.

A atvejo analizė − „Dephta Furniture, Inc.“
Pagrindinė informacija
„Dephta Furniture, Inc.“ yra šeimai priklausanti baldų gamybos įmonė. Ji gamina įvairius medinius namų
ūkiui skirtus baldus – gatavus ir pagal užsakymą. Įmonės, kaip kokybiškų produktų gamintojos, reputacija
yra puiki.
Įmonėje yra trys pagrindinės produktų linijos: miegamojo baldai, svetainės baldai ir įvairių rūšių stalai.
Standartinės baldų detalės gali būti modifikuojamos pagal individualius užsakovų pageidavimus. Siekdama
pasinaudoti interneto galimybėmis, įmonė neseniai susikūrė internetinę svetainę, kurioje žmonės gali pirkti
baldus tiesiogiai iš įmonės ir atsiskaityti kreditine kortele. Per pastarąjį laikotarpį įmonė siuntė prekes
didesniu nei 900 kilometrų atstumu.
Gamybos patalpos įsikūrusios 4 047 m2 teritorijoje, esančioje netoli Suradžo Dephtos namų. Be to, vakarų
pusėje esančiame Suradžo namo priestate įkurta „Dephta Furniture, Inc.“ parduotuvė. Svarbūs sprendimai
yra priimami prie pietų stalo (tai yra pirmasis stalas, kurį Suradžas sukalė su savo tėvu). Jam patinka
simboliškai dalintis maistu ant šio stalo, t.y. produkto, kuris „maitina šeimą“.
Tendencijos sektoriuje
Iki šiol Dephta šeimos įmonė augo labai greitai. Tačiau pastaruoju metu baldų pramonė patiria sunkumų dėl
šių priežasčių:


ekonomikos nuosmukis dėl pasaulinės recesijos;



potencialūs klientai riboja savo išlaidas ne pirmo būtinumo prekėms, taip pat ir baldams;



konkurencija;



spaudimas mažinti kainas siekiant didinti pardavimus; ir
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kai kurie baldų detalių gamintojai bankrutuoja, todėl pasitaiko, kad kai kurios gaminių dalys tiekiamos
pavėluotai.

Valdymas
1952 m. įmonę įkūrė Suradžo tėvas Dživanas Dephta. Dživanas pradėjo nuo medinių laiptelių ir turėklų,
kurias gamino naudodamas vienas stakles netoli šeimos namų esančiose dirbtuvėse.
Įmonė neturi aiškiai nustatytos valdymo struktūros. Dživanas ir Suradžas parengia kiekvieno laikotarpio
verslo planą, po to kiekvieną mėnesį susitinka su klestinčiu vietiniu verslininku Raviu Džainu ir atsižvelgdami
į nustatytą planą įvertina pažangą. Taip pat jie moka Raviui, kad jis įvertintų, ar naujos svajonės ir verslo
idėjos yra įgyvendinamos, peržiūrėtų veiklos rezultatus ir patartų, kaip spręsti iškilusias specifines
problemas.
Ravio dukra Parvina (turinti teisininko išsilavinimą) dažnai kartu su savo tėvu dalyvauja susitikimuose su
Suradžu ir Dživanu. Ji konsultuoja teisės klausimais, tačiau jos tikroji aistra yra rinkodara ir prekybos
skatinimas. Būtent Parvina ir pasiūlė „Dephta Furniture, Inc.” išplėsti veiklos ribas ir pradėti prekiauti
internetu. Ji taip pat paskatino prekiauti ne tik kituose regionuose, bet ir kaimyninėse valstybėse. Gali būti,
jog dėl prekybos papildomose rinkose pardavimų apimtys gali būti išlaikytos nepaisant esamo ekonomikos
nuosmukio.
Darbuotojai
„Dephta Furniture, Inc.” dirba 15 nuolatinių darbuotojų. Šeši iš jų kokius nors būdu yra susiję su šeima.
Dauguma šeimos narių, be toliau pavyzdyje nurodytų jų pareigų, (kai reikia) dirba ir gamybos srityje. Darbo
krūviui išaugus ir jei to reikia, gali būti samdomi 2−4 laikini darbuotojai. Nuolat samdomi keli laikini
darbuotojai, tačiau dėl darbo nepastovumo jie dažnai keičiasi.
Suradžas Dephta yra generalinis direktorius, kuris atsakingas už visas verslo sritis. Ardžanas Singhas yra
atsakingas už pardavimus. Jam nuolat padeda du pardavėjai, dirbantys visą darbo dieną. Suradžo brolis
Damyras prižiūri produkciją: užsako žaliavas ir tvarko atsargas. Kadangi patalpos nėra didelės, Suradžas ir
Damyras niekada nenutolsta nuo produkcijos proceso ir kartu prižiūri du darbuotojus.
Džavadas Kasabas (Suradžo pusbrolis) yra atsakingas už įmonės finansus ir informacines technologijas
(IT). Jis savo skyriuje turi darbuotojų.
Suraj Dephta –
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„Dephta Furniture Inc.“
organizacinė schema

Suradžas Dephta
generalinis
direktorius

Ardžanas Singhas
Pardavimai

Džavadas Kasabas
Finansai ir IT

Damiras Dephta
Gamyba

Gamybos
darbuotojai

Pardavėjai

Nuosavybės teisės
Dživanas yra pagrindinis akcininkas, turintis 50 proc. įmonės akcijų. Jis planuoja perleisti savo akcijas sūnui
Suradžui, jei pastarasis ir toliau nuolat vadovaus įmonės veiklai, kuri turi išlikti pelninga.
Suradžas ir jo sesuo Kaljani turi po 15 proc. akcijų.
Likusios 20 proc. akcijų priklauso šeimos draugui Vindžajui Šarmai. Vindžajus yra pasiturintis
investuotojas, suteikęs didelę dalį reikiamo kapitalo įmonei plėsti.

„Dephta Furniture Inc.“ nuosavybės dalys

Vindžajus
20 proc.
Suradžas
15 proc.

Kaljani
15 proc.

Dživanas 50 proc.

15

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

Kaljani yra žinoma dainininkė, kuri nemažai keliauja. Ji nedalyvauja įmonės veikloje ir viso jai priklausančio
turto priežiūrą yra patikėjusi savo broliui ir tėvui.
Kiekvienų metų birželį Dživanas organizuoja oficialų verslo susitikimą. Akcininkai susirenka ryte (dažniausiai
peržiūrėti finansines ataskaitas) ir vėliau, popietę, yra rengiamas vakarėlis darbuotojams. Suradžas
pasinaudoja šia proga informuoti darbuotojus apie įmonės rezultatus ir artimiausius planus.
Veikla
Įmonė pradėjo nuo kėdžių, stalų, strypų ir kitų detalių turėklams, ir nuo to laiko išplėtė asortimentą iki tokių
paprastų namų ūkio baldų, kaip komodos, drabužių spintos ir virtuvių spintelės. „Dephta Furniture, Inc.”
žymiai išaugo dėl šių strateginių žingsnių:
•

vietiniams klientams teikia kokybiškus produktus sąžiningomis kainomis;

•

sutiko vykdyti stambesnius šalies mažmenininkų užsakymus. Šie užsakymai turi būti įvykdyti iki griežtai
nustatytos datos (už vėlavimą buvo skiriamos didelės baudos) ir jų pelno marža yra daug mažesnė, nei
individualių užsakymų atveju;
tapo pirmąja įmone regione, kuri prekiauja (riboto asortimento gaminiais) internetu; ir

•
•

gamina tokias detales, kaip strypai ir apvalių stalų kojos, kitiems vietos baldų gamintojams. Tai leido
įmonei įsigyti brangių staklių bei specializuotų įrankių, kurių kitos įmonės negalėjo įsigyti.

Dephta šeimos gamykloje taip pat parduodami brokuoti gaminiai (dalimis, kurios neatitinka kokybės
reikalavimų), tačiau gali būti mokama tik grynaisiais pinigais.
Taip pat svarstoma galimybė pradėti eksportuoti baldus į kaimynines valstybes. Suradžas pripažįsta, kad
eksportuodami į užsienį jie patirs didesnes transportavimo išlaidas, reikės vykdyti muitinės procedūras,
padidės valiutos kurso rizika ir tikimybė, kad bus patirta žala dėl transportavimo. Nors parduodami užsienyje
jie patirs didesnes išlaidas, tačiau tai yra nedidelė kaina už galimybę pasiekti naujus klientus. Be to, Parvina
pažįsta daugybę vietinės valdžios atstovų ir mano, kad turint tokių pažinčių galima sumažinti papildomą
dokumentų tvarkymo darbą.
Pardavimai
Pardavimų struktūra yra maždaug tokia:


standartiniai baldai (iš katalogo), kurie klientams parduodami tiesiogiai
parduotuvėje pagal susitarimą:

40 proc.



pardavimai baldų mažmeninės prekybos įmonėms:

30 proc.



individualiai (pagal užsakymą) pagaminti baldai:

15 proc.



pardavimai internetu:

12 proc.



brokuotų gaminių pardavimai gamykloje:
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Brokuoti
gaminiai 3
proc.

Pardavimų pasiskirstymas
Pagal
užsakymą
15 proc.
Internetas
12 proc.

Parduotuvė
40 proc.
Mažmeniniai
30 proc.

Ardžanas Singhas yra puikus derybininkas. Derybose su klientais jis yra labai atkaklus ir dažniausiai jam
pavyksta parduoti, nors pelno marža kartais gali būti visai nedidelė. Nepaisant ekonomikos nuosmukio jis
neseniai nusipirko didelį namą savo šeimai, iš kurios atsiveria vaizdas į slėnį.


Pastabos apie pardavimų sistemą:
−

−

−

−

−

pardavimų sutartys yra rengiamos pagal mažmeninių prekybos įmonių ir specializuotus užsakymus.
Kai prekės užsakomos individualiai, taikomas 15 proc. užstatas, kuris gavimo momentu yra
registruojamas kaip pardavimo pajamos. Dvi didelės mažmeninės prekybos įmonės reikalauja, kad
Dephta šeimos įmonė pagamintas prekes sandėliuose laikytų 30 dienų, kad prekes galima būtų
greitai nugabenti į parduotuves, kai tik jų prireikia. Šiose sutartyse taip pat yra nuostata dėl prekių
grąžinimo Dephta šeimos įmonei, jei šios nebus parduotos per tam tikrą laiką;
pardavimų užsakymai užpildomi rankiniu būdu pardavimo momentu, išskyrus, kai parduodami baldai
tiesiogiai iš parduotuvės arba sandėlyje laikomos smulkios detalės. Ardžanas turi patvirtinti visus
užsakymus, kurių suma yra didesnė nei 500 eurų, arba užsakymus, kurių pardavimo kaina yra
žemesnė už nustatytą minimalią pardavimo kainą. Sąskaitos faktūros yra parengiamos tuomet, kai
prekės išsiunčiamos klientui;
visų pardavimų ne parduotuvėje sąskaitos faktūros yra išrašomos ir įtraukiamos į apskaitos sistemą
pardavimo momentu; sistemoje kiekvienai operacijai automatiškai priskiriamas numeris ir, prireikus,
galima suformuoti užsakymo kvitą;
internetinių vienos dienos pardavimų duomenys yra atsisiunčiami iš interneto svetainės. Informacija
apie užsakytas prekes yra parengiama ir persiunčiama gamybos skyriui. Tuo pačiu metu parengiama
sąskaita faktūra ir užregistruojamos pajamos, kadangi už prekes klientas jau atsiskaitė kreditine
kortele. Prie visų siunčiamų prekių pridedama sąskaita faktūra su įrašu „visiškai apmokėta”;
Ardžanas retai tikrina klientų mokumą. Dauguma jų jis pažįsta asmeniškai. Anksčiau klientai už
prekes mokėdavo grynaisiais pinigais pristatymo metu; dabar klientams suteikiama kreditavimo
galimybė, siekiant neatsilikti nuo konkurentų siūlomų atsiskaitymo galimybių. Dėl šios priežasties
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−

−

„Dephta Furniture, Inc.“ prašo banko suteikti kredito liniją. Panašu, jog kiekvieną laikotarpį blogų
skolų skaičius vis auga;
kiekvieno mėnesio pabaigoje Suradžas peržiūri pardavimų ir gautinų sumų sąrašus. Jis įsitikina, ar
juose nėra akivaizdžių klaidų, ir asmeniškai skambina kiekvienam klientui, kuris neatsiskaito ilgiau
nei 90 dienų;
kiekvienam pardavimų skyriaus darbuotojui (taip pat ir Ardžanui) mokamas minimalus bazinis
atlyginimas ir 15 proc. komisinis mokestis už kiekvieną pardavimą. Siekiant paskatinti pardavimo
skyriaus darbuotojus geriau dirbti, jų bazinis atlyginimas yra žymiai mažesnis, nei daugumos kitų
darbuotojų. Kompiuterinėje sistemoje registruojami kiekvieno darbuotojo pardavimai. Kiekvieną
mėnesį Džavadas atspausdina ataskaitą ir paruošia darbuotojų, kuriems kitą savaitę kartu su
atlyginimu bus mokami komisiniai, sąrašą. Suradžas arba Damiras peržiūri komisinių išmokų ir
pardavimų sąrašus, kad įsitikintų, ar darbuotojams mokama teisinga suma. Ardžanas neabejotinai
gauna didžiausius komisinius už pardavimus.

Informacinės technologijos
Sistemą sudaro šeši asmeniniai kompiuteriai ir serveris, kuriame talpinama internetinė svetainė. Vidinėje
sistemoje daugiausiai siunčiami elektroniniai laiškai, priimami užsakymai ir tvarkoma apskaita.
Kiekvieną savaitę įmonė daro apskaitos duomenų kopijas, kurias talpina į kietąjį diską bei saugo seife šalia
kompiuterių kabineto. Per paskutinius du laikotarpius pradėta naudoti užkarda ir apsauga slaptažodžiu.
Praėjusį laikotarpį iš biuro buvo pavogti du kompiuteriai. Dabar įėjimas į patalpas yra geriau apsaugotas,
kompiuteriai yra pritvirtinti prie stalų, o serveris yra užrakintas atskirame vėdinamame kabinete.
Džavadas kontroliuoja pardavimus internetu. Įmonė yra sudariusi sutartį su banku, pagal kurią bankas
nuskaito pinigus nuo kreditinės kortelės sąskaitos prieš tai, kai prekės patvirtinamos išsiųsti. Už tai įmonė
moka bankui 7 proc. nuo kiekvienos operacijos kreditine kortele. Pardavimų internetu programa gaunami
kiekvieno pardavimo duomenys, pavyzdžiui, kliento vardas, adresas ir užsakytų prekių pavadinimai.
Kiekvieną dieną iš interneto svetainės atsisiunčiami pardavimų internetu duomenys ir parengiami
pardavimų užsakymai, kurie yra perduodami gamybos skyriui.
Žmogiškieji ištekliai ir atlyginimų apskaita
Damiras ir Suradžas sprendžia, kokius darbuotojus samdyti. Suradžas, kaip ir jo tėvas, siekia samdyti
kompetentingus darbuotojus ir tikisi, kad jie bus lojalūs.
Atlyginimai darbuotojams mokami kiekvienos savaitės pradžioje grynaisiais pinigais. Viena iš Džavado
darbuotojų, Karla Vinston, yra atsakinga už atlyginimų apskaitą. Ji pagal darbuotojų sąrašus ir darbo laiko
apskaitos tabelius, kuriuos jai pateikia Damiras, apskaičiuoja atlyginimą bei atskaitymus. Kiekvieną
pirmadienio rytą, prieš nurodydamas Karlai įteikti vokelius su pinigais darbuotojams, Suradžas peržiūri,
kaip apskaičiuoti atlyginimai. Kiekvienas darbuotojas, atsiėmęs vokelį, pasirašo sąraše. Įmonė nesaugo
jokių oficialių įrašų apie darbuotojus.
Įsigijimus ir gamyba
Damiras yra atsakingas už įsigijimus ir gamybą. Kadangi atsargų valdymo sistema nėra labai moderni,
dažnai Damiras užsako per daug prekių, kurios vėliau dulka sandėliuose. Tokia tvarka laikoma labiau
priimtina nei per mažų kiekių užsakymas, dėl kurio gali būti vėluojama pagaminti prekes.


Pastabos apie pardavimų sistemą:
prieš vykdant užsakymus, viršijančius 5 000 eurų sumą, juos turi peržiūrėti mažiausiai du
žmonės. Toks reikalavimas netaikomas tik tada, kai mediena tiekima iš vietinės lentpjūvės, su
kuria Dephta šeima yra pasirašiusi penkių metų tiekimo išskirtinėmis sąlygomis sutartį;

−
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įmonė rengia pirkimų užsakymus, kai įsigyjamos atsargos arba ilgalaikis turtas, kurių vertė viršija
1 000 eurų sumą;
Damiras tvirtina naujus tiekėjus ir teikia išsamią informaciją Džavadui. Šis į sistemą įveda tiekėjų
duomenis ir gautų sąskaitų faktūrų duomenis.

−
−

Apskaita ir finansai
Džavadas apskaitą studijavo universitete, todėl gerai išmano apskaitos ir finansų dalykus. Kai prieš
du metus jis pradėjo dirbti Dephta šeimos įmonėje, iš karto įdiegė „Onion” įmonės sukurtą „Sound
accounting“ programinę įrangą su integruotais mokėtinų sumų, gautinų sumų ir ilgalaikio turto
apskaitos moduliais.


Pastabos apie apskaitos ir finansų funkciją:
−

−

−
−

šiuo metu įmonė neturi nuolatinės atsargų apskaitos sistemos.Ataskaitiniu laikotarpiu atsargos
inventorizuojamos du kartus: vieną kartą jo pradžioje ir kitą kartą – po pusmečio. Tai užtikrina,
jog pardavimų pelningumas būtų atidžiai perskaičiuojamas bent du kartus per ataskaitinį
laikotarpį;
Džavadas yra nepatenkintas nepakankama atsargų kontrole. Jis, siekdamas užtikrinti, kad
pelningumas būtų nuolat peržiūrimas, siūlė Suradžui atsargas perskaičiuoti keturis kartus per
atasaitinį laikotarpį. Suradžas atmetė šį pasiūlymą ir nurodė, kad skaičiuoti atsargas taip dažnai
būtų per daug keblu ir dėl to galimi vėlavimai tiekiant gaminius;
nors Dephta šeimos įmonė veikia pelningai, tačiau bendrasis pelningumas yra nepastovus.
Džavadas negali paaiškinti, kodėl atsargų savikaina nėra skaičiuojama pagal gaminių linijas;
Suradžas labai suirzta kaskart, kai reikia mokėti bet kokio dydžio pajamų mokesčius, ir
dažniausiai spaudžia Džavadą įsitikinti, ar sukauptos sumos yra „daugiau nei pakankamos“.

Pastaba: Toliau pateiktą pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą parengė vadovybė. Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas ar pinigų srautų ataskaita nebuvo pateikti.
A priedas
„Dephta Furniture Inc.“
Pelno (nuostolių) ataskaita
(valiutos vienetais (eurais))
Už gruodžio 31 d. pasibaigusius metus
20X2
20X1
20X0
Pardavimai

1 437 317

1 034 322

857 400

879 933

689 732

528 653

557 384

344 590

328 747

64 657

41 351

39 450

323 283

206 754

197 248

19 471

19 279

15 829

23 499
430 910

21 054
288 438

10 343
262 870

Pelnas prieš mokesčius

126 474

56 152

65 877

Pelno mokesčiai
Grynosios pajamos

31 619
94 855

14 038
42 114

16 469
49 408

Parduotų prekių savikaina
Bendras pelnas
Platinimo išlaidos
Administracinės išlaidos
Finansavimo išlaidos
Nusidėvėjimas
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B priedas
„Dephta Furniture Inc.“ balansas
(valiutos vienetais (eurais))
Gruodžio 31 d.

20X2
TURTAS
Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pirkėjų įsiskolinimai ir kitos gautinos sumos
Atsargos
Išankstiniai mokėjimai ir kitos sumos
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Įsiskolinimas bankui
Pirkėjų įsiskolinimai ir kitos gautinos sumos
Mokėtinas pelno mokestis
Su palūkanomis susijusios paskolos
ataskaitinių metų dalis

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskola, už kurią mokamos palūkanos
Kapitalas ir rezervai
Išleistas kapitalas
Sukauptas pelnas

20

20X1

20X0

22 246
177 203
156 468
12 789
368 706

32 522
110 517
110 806
10 876
264 721

22 947
82 216
69 707
23 877
198 747

195 821
564 527

175 450
440 171

103 430
302 177

123 016
113 641
31 618

107 549

107 188
14 038

55 876
50 549
16 470

10 000
278 275

10 000
238 775

10 000
132 895

70 000

80 000

90 000

18 643
197 609

18 643
102 753

18 643
60 639

564 527

440 171

302 177
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B priedas
„Dephta Furniture Inc.“ balansas
(valiutos vienetais (eurais))
Gruodžio 31 d.

20X2
TURTAS
Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pirkėjų įsiskolinimai ir kitos gautinos sumos
Atsargos
Išankstiniai mokėjimai ir kitos sumos
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Įsiskolinimas bankui
Pirkėjų įsiskolinimai ir kitos gautinos sumos
Mokėtinas pelno mokestis
Su palūkanomis susijusios paskolos
ataskaitinių metų dalis

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskola, už kurią mokamos palūkanos
Kapitalas ir rezervai
Išleistas kapitalas
Sukauptas pelnas

20X1

20X0

22 246
177 203
156 468
12 789
368 706

32 522
110 517
110 806
10 876
264 721

22 947
82 216
69 707
23 877
198 747

195 821
564 527

175 450
440 171

103 430
302 177

123 016
113 641
31 618

107 549

107 188
14 038

55 876
50 549
16 470

10 000
278 275

10 000
238 775

10 000
132 895

70 000

80 000

90 000

18 643
197 609

18 643
102 753

18 643
60 639

564 527

440 171

302 177
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B atvejo analizė − „Kumar & Co.“
Pagrindinė informacija
„Kumar & Co.” įmonę 1990 įkūrė Radžešas (Radžas) Kumaras. Tai juridinio asmens statusą turinti
įmonė, tačiau joje dirba tik du gamybos darbuotojai, taip pat Radžešas, kaip savininkas direktorius, ir
ne visą darbo dieną dirbantis buhalteris.
Medžio drožybos darbų Radžešą išmoko iš savo tėvo Sandžajaus dar paauglystėje. Kai pirmą kartą
Sandžajus pradėjus mokyti Radžešą paaiškėjo, jog šis turi įgimtą medžio drožybos talentą, todėl Sandžajus
savo sūnum labai didžiavosi.
Po tėvo mirties 1976 m. Radžešas nusprendė panaudoti savo kuklias santaupas baldų parduotuvės
atidarymui, kurią pavadino „Kumar & Co.”.
Verslo pasiūlymas
Iš pradžių Radžo verslas buvo sutelktas į mažų namų ūkio baldų gamybą. Tačiau netrukus jo pusbrolis
Suradžas („Dephta Furniture, Inc.”) pateikė jam verslo pasiūlymą. Suradžas paprašė Radžo didžiąją laiko
dalį skirti strypų ir stalų kojų, skirtų baldams, kurie gaminami Dephta šeimos gamykloje, gamybai. Dephta
šeimos pasiūlyta kaina garantavo didesnį pelningumą, nei Radžas galėjo tikėtis prekiaudamas kitais savo
gaminiais. Todėl Radžas sutiko.
Dephta šeima, siekdama, kad Radžas daugiausiai baldų detalių tiektų jų šeimos įmonei, įsigijo 15 proc.
„Kumar“ įmonės akcijų. Tai leido Kumarui įsigyti naujų staklių ir įrankių ir padidinti gamybos efektyvumą.
Tendencijos sektoriuje
Baldų rinka šiuo metu susiduria su rimtai iššūkiais. „Kumar & Co.” nuolat ir smarkiai augo, tačiau, jei gaminių
paklausa iš „Dephta“ įmonės sumažės, „Kumar“ pardavimai taip pat nukentės. Radžas vis dar vykdo
individualius baldų gamybos užsakymus, tačiau „Dephta“ užsakymai sudaro apytiksliai 90 proc. visų
užsakymų.
Gamyba
„Kumar & Co.” yra vieno savininko valdoma įmonė, kurios 85 proc. akcijų priklauso Radžui. Be jo dar yra du
nuolatiniai gamybos darbuotojai. Radžas yra pripratęs prie ilgų darbo dienų ir darbo savaitgaliais tam, kad
galėtų įvykdyti visus Dephta šeimos užsakymus.
Tačiau šiuo metu Radžas retai būna biure ar dirbtuvėse. Jis deda labai mažai pastangų tam, kad patenkintų
paklausą, ir žymiai rečiau tvirtina užsakymus, medžiagų įsigijimus ir registruoja informaciją nei tai darė
anksčiau. Pasirodo, jis turi sunkumų namuose.
Laikotarpio pradžioje „Kumar“ gavo banko paskolą žaliavoms įsigyti ir kai kuriai nusidevėjusia įrangai
pakeisti. Paskola suteikta numačius sąlygas, kurias pažeidus bankas gali pareikalauti grąžinti pinigus.
Radžas tiesiogiai su „Dephta“ personalu sutaria dėl užsakymų, kuriuos registruoja savo užrašų knygelėje.
Vėliau buhalteris išrašo sąskaitas faktūras ir priima apmokėjimą. Radžas asmeniškai išsiunčia užsakytas
prekes ir pildo užsakymų (siuntų) žurnalą.
Radžas tiksliai registruoja visus įvykius ir nuolat atnaujina šią informaciją:


22

užsakymų (siuntų) žurnale: užsakymo pateikimo data, suma, rūšis, kaina, pažadėta pristatymo
data, pristatymo būdas, parduoti (išsiųsti) kiekiai, išsiuntimo data ir informacija apie, tai ar
apmokėta;
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pardavimų žurnalas: kliento vardas, išsiuntimo data, informacija apie užsakymą (produkto rūšis,
kiekis, medienos rūšis, specialūs prašymai ir kt.), kaina, sumokėta suma; ir



įsigijimų žurnalas: informacija grupuojama pagal žaliavas ir kitas medžiagas.

Kiekvieną savaitę Radžas suderina prekių išsiuntimo žurnalo ir pardavimų žurnalo duomenimis, siekdamas
užtikrinti, kad nei vienas užsakymas nebūtų praleistas.
Apskaita
Ne visą darbą dieną dirbanti „Kumar & Co.” buhalterė Rubi su Radžu dirba daugiau kaip 10 metų ir yra labai
kompetetinga. Ji tvarko apskaitos įrašus ir rengia mėnesio bei metines finansines ataskaitas. Tačiau ji
mano, kad Radžas nevertina jos darbo. Per pastaruosius tris metus jis nepakėlė jai atlyginimo. Rubi nori,
kad du jos vaikai mokytųsi koledže, tačiau nežino kokiu būdu sumokėti studijų įmoką.
A priedas
„Kumar & Co.“
Pelno (nuostolių) ataskaita − parengė vadovybė
Už gruodžio 31 d. pasibaigusius metus (eurais)
20X2
20X1
20X0
Pardavimai

231 540

263 430

212 818

Parduotų prekių savikaina

118 600

122 732

100 220

112 940

140 698

112 598

Platinimo išlaidos

13 002

19 450

12 890

Administracinės išlaidos

71 532

91 318

68 101

6 480

0

0

11 541
102 555

6 871
117 639

5 020
86 011

Pelnas prieš mokesčius

10 385

23 059

26 587

Pelno mokesčiai
Grynosios pajamos

5 765
4 620

6 420
16 639

8 988
17 599

Bendras pelnas

Finansavimo išlaidos
Nusidėvėjimas
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B priedas
„Kumar & Co.“
Balansas — parengė vadovybė
Gruodžio 31 d. (eurais)

20X2
TURTAS
Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pirkėjų įsiskolinimai ir kitos gautinos sumos
Atsargos

Ilgalaikis materialusis turtas

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Pirkėjų įsiskolinimai ir kitos gautinos sumos
Su palūkanomis susijusios paskolos
ataskaitinių metų dalis

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskola, už kurią mokamos palūkanos
Kapitalas ir rezervai
Išleistas kapitalas
Sukauptas pelnas

24

20X1

20X0

1 255
67 750
34 613
103 618

65 110
15 445
91 377

6 455
34 100
12 607
53 162

54 430
158 048

22 468
113 845

20 216
73 378

53 100

48 820

36 500

4 000
57 100

0
48 820

36 500

31 000

0

0

10 580
59 368
158 048

10 580
54 445
113 845

10 580
26 298
73 378

10 822

0
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3. Rizikos vertinimas – apžvalga
Veikla

Rizikos vertinimas

Atlikti parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti auditą

Atlikti
rizikos vertinimo
procedūras

Tikslas
Nuspręsti ar prisiimti užduotį?

Parengti bendrą
audito strategiją ir
2
audito planą

Susipažinus su
įmone nustatyti
3
(įvertinti) RIR

Dokumentavimas 1
Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Verslo ir apgaulės rizika,
įskaitant reikšmingas rizikas

Sukurti (įdiegti) atitinkamas
vidaus kontrolės priemones

3

Atsakas į riziką

Įvertinta RIR rizika:
 FA lygiu;
 tvirtinimo lygiu.

Parengti bendrą atsaką
ir papildomas audito
procedūras

Taikyti atsaką
3
įvertintai RIR

Išvados teikimas

Įvertinti gautus
audito įrodymus

taip

Parengti
atitinkamą
atsaką į
3
įvertintą RIR

Sumažinti audito
riziką iki mažiausio
priimtino lygio

Nustatyti, kokį papildomą audito darbą reikia
atklikti (jei reikia)

Atnaujinti bendrą strategiją
Bendras atsakas
Audito planas, pagal kurį įvertinta
3
RIR susiejama su papildomomis
audito procedūromis

Atliktas darbas
Audito pastebėjimai
Personalo stebėjimas
Darbo dokumentų peržiūra

Nauji (pakeisti) rizikos veiksniai ir
audito procedūros
Reikšmingumo pasikeitimas
Informavimas apie audito
pastebėjimus
Išvados dėl atliktų audito procedūrų

Ar
būtinas
papildomas
darbas
ne ?

Parengti auditoriaus
išvadą

Remiantis audito
pastebėjimais
suformuoti nuomonę

Reikšmingi sprendimai
Pasirašyta auditoriaus nuomonė

Pastabos:
1.
Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2.
Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
3.
RIR = reikšmingo iškraipymo rizika.
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Šiame Vadove visas audito procesas suskirstytas į tris aiškiai išskiriamus etapus – rizikos vertinimas,
atsakas į riziką ir išvados teikimas. Prieš tai pateiktame pavyzdyje apibendrinti pagrindiniai su rizikos
vertinimu susiję veiksmai, paaiškintas jų tikslas ir nurodyta, kaip jie turi būti dokumentuojami. Papildoma
informacija apie tokius veiksmus pateikta tolesniuose skyriuose.
Dalies Nr.

TAS tikslas (-ai)

315-ojo TAS 3 dalis

Auditoriaus tikslas – nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką dėl apgaulės
ar klaidos finansinių ataskaitų ir tvirtinimų lygmeniu susipažįstant su įmone ir jos
aplinka, įskaitant įmonės vidaus kontrolę, ir tuo remiantis suplanuoti ir įgyvendinti
veiksmus reaguojant į reikšmingų iškraipymų riziką.

Toliau pateiktas paprastas būdas šiems trims elementams iliustruoti.

Ar nustatyti įvykiai*
įvyko ir dėl jų
atsirado finansinių
ataskaitų
reikšmingo
iškraipymo rizika?

Išvados teikimas

Kokie įvykiai
gali įvykti*, dėl
kurių gali
atsirasti
finansinių
ataskaitų
reikšmingo
iškraipymo rizika

Atsakas į riziką

Rizikos vertinimas

3.0-1 pvz.

Kokia audito
nuomonė apie
finansines
ataskaitas būtų
tinkama
atsižvelgiant į
surinktus
įrodymus?

* „Įvykis“ yra paprasčiausiai verslo ar apgaulės rizikos veiksnys (žr. aprašymą I tomo 4 skyriaus
4.2-2 pvz.). Taip pat tai gali būti rizika, atsirandanti įmonei netaikant vidaus kontrolės
priemonių, skirtų sumažinti finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų galimybes.
Pagrindiniai veiksmai, kurie audito metu atliekami rizikos vertinimo etape, parodyti toliau pateiktame
paveikslėlyje (tokia tvarka, kokia paprastai turėtų būti atliekami).
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3.0-2 pvz.

Kokybės kontrolė – etika, nepriklausomumas ir TAS

Rizikos vertinimas

Sprendimas sutikti atlikti (tęsti) užduotį
Planavimo veikla
Nustatyti
reikšmingumą

Planavimo
susitikimas
su audito
grupe

Bendra
audito
strategija

Rizikos vertinimo procedūros
Nustatyti ir
įvertinti
įgimtą riziką

Nustatyti ir
įvertinti
kontrolės
riziką

Pabaigoje:
įvertinti RIR*
(apgaulės ir
klaidos)
finansinių
ataskaitų ir
tvirtinimų
lygmeniu

Pranešti
apie
reikšmingus
trūkumus

Dokumentuoti pastebėjimus ir bet kokius plano
pakeitimus
* RIR = reikšmingo iškraipymo rizika

Pagrindinės koncepcijos, su kuriomis yra susijęs rizikos vertinimo etapas, yra apibūdintos toliau.

Pagrindinės koncepcijos rizikos vertinimo etape
Vidaus kontrolė

Tomas ir
skyriai
V1 - 5

Finansinių ataskaitų tvirtinimai

V1 - 6

Reikšmingumas ir audito rizika

V1 - 7

Rizikos vertinimo procedūros

V1 - 8
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Užduočių prisiėmimas ir tęsimas

4.

4. Sutikimas atlikti užduotį ir jos tęsimas
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS / 1-asis TKKS

Nurodymai dėl procedūrų, reikalingų:

nustatyti ir įvertinti rizikos veiksnius, reikšmingus priimant sprendimą
ar sutikti atlikti audito užduotį ar jos atsisakyti; ir

susitarti dėl užduoties sąlygų ir jas dokumentuoti.

210-asis, 220-asis, 300asis TAS ir 1-asis TKKS

4.0-1 pvz.

Veiksmai
Atlikti pasirengimo
užduočiai darbus

Tikslas

Dokumentavimas
Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomumas
Užduoties sutartis

Nuspręsti, ar sutikti
atlikti užduotį

Pagrindiniai užduoties prisiėmimo (tęsimo) proceso etapai yra nurodyti toliau.
4.0-2 pvz.
Sutikimo atlikti (tęsti) audito užduotį procesas
Ar audito įmonė
turi šaltinių, laiko
ir kompetencijos?

Ar audito įmonė yra
nepriklausoma ir
nekyla interesų
konfliktų?

Susijusi rizika yra
priimtina?

Taip

Dokumentuoti atliktas procedūras ir kaip buvo išspręstos iškilusios grėsmės
ir problemos

Ar yra nustatytos išankstinės audito
sąlygos?1
1
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Ar yra
apimties
apribojimų?

Susitarti
dėl užduoties sąlygų

Daugiau informacijos galima rasti II tomo 4.3 skyriuje.

Sutikti atlikti
ar tęsti?

Parengti
(pasirašyti)
užduoties
sutartį

Ne

Sustoti
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Dalies Nr.
210-ojo TAS 3 dalis

TAS tikslas (-ai)
Auditoriaus tikslas yra sutikti atlikti ar tęsti audito užduotį tik susitarus, kokiu
pagrindu tokia užduotis turi būti vykdoma, t. y.:
a)
nustačius, ar yra būtinos sąlygos auditui atlikti, ir
b)
patvirtinus, kad auditorius ir vadovybė bei, jei būtina, už valdymą atsakingi
asmenys vienodai supranta audito užduoties sąlygas.

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS / 1-ojo TKKS

1-ojo TKKS 26 dalis

Audito įmonė turi įdiegti santykių su klientais ir konkrečių užduočių prisiėmimo ir
tęsimo politiką ir procedūras, skirtas audito įmonei suteikti pakankamą užtikrinimą,
kad ji prisiims ir tęs tuos santykius ar užduotis tik tuomet, kai audito įmonė:
a)
yra kompetentinga atlikti užduotį ir turi gebėjimų, įskaitant laiką ir išteklius,
tai atlikti (žr. A18, A23 dalis);
b)
gali atitikti atitinkamus etikos reikalavimus ir
c)
vertino kliento sąžiningumą ir neturi informacijos, kad galėtų padaryti
išvadą, jog klientui trūksta sąžiningumo (žr. A19−A20, A23 dalis)

1-ojo TKKS 27 dalis

Tokia politika ir procedūromis turi būti reikalaujama, kad:
a)
audito įmonė surinktų informaciją, kurią ji laiko būtina pagal aplinkybes,
prieš priimdama užduotį iš naujo kliento, kai priima sprendimą, ar toliau
vykdyti dabartinę užduotį, ir kai vertina naujos esamo kliento užduoties
prisiėmimą (žr. A21, A23 dalis);
b)
audito įmonė nuspręstų, ar tinkama prisiimti užduotį, jei, priimant
užsakymą iš naujo ar iš esamo kliento, nustatomas galimas interesų
konfliktas;
c)
audito įmonė dokumentuotų, kaip buvo išspręsti ginčijami klausimai, jei
buvo nustatyti ginčijami klausimai ir audito įmonė priima sprendimą
prisiimti ar tęsti santykius su klientu ar konkrečią užduotį.

1-ojo TKKS 28 dalis

Audito įmonė turi įdiegti užduočių ir santykių su klientu tęsimo politiką ir
procedūras, kuriose būtų aprašytos aplinkybės, kai audito įmonė gauna
informaciją, dėl kurios ji būtų atsisakiusi užduoties, jei tokia informacija jai būtų
žinoma anksčiau. Tokia politika ir procedūros turi apimti svarstymus apie:
a)
profesinius ir teisinius įsipareigojimus, kurie taikytini pagal aplinkybes,
įskaitant tai, ar yra reikalavimas audito įmonei informuoti asmenį ar
asmenis, kurie paskyrė audito įmonę, arba kai kuriais atvejais priežiūros
institucijas; ir
b)
galimybę atsisakyti vykdyti užduotį arba atsisakyti vykdyti užduotį kartu
nutraukiant santykius su klientu (žr. A22–A23 dalis).

210-ojo TAS 4 dalis

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis
reikšmėmis:
Būtinos sąlygos auditui atlikti – vadovybės taikoma priimtina finansinės
atskaitomybės tvarka finansinėms ataskaitoms rengti ir vadovybės ir, jei būtina,
už valdymą atsakingų asmenų sutikimas su prielaida, kuria remiantis
atliekamas auditas.
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220-ojo TAS 12 dalis

Užduoties partneris turi įsitikinti, kad atitinkamos procedūros dėl santykių su
klientais ir audito užduočių prisiėmimo bei tęstinumo buvo tinkamai
vykdomos, ir turi nustatyti, ar šiuo atžvilgiu padarytos išvados yra tinkamos
(žr. A8−A9 dalis).

220-ojo TAS 13 dalis

Jeigu užduoties partneris gauna informacijos, dėl kurios audito įmonė būtų
atsisakiusi vykdyti audito užduotį, jeigu tokią informaciją ji būtų turėjusi anksčiau,
užduoties partneris nedelsdamas turi perduoti tokią informaciją audito įmonei,
kad audito įmonė ir užduoties partneris galėtų imtis būtinų veiksmų (žr. A9 dalį).

300-ojo TAS 13 dalis

Prieš pradėdamas pirmąjį auditą, auditorius turi atlikti tokius veiksmus:
a)
atlikti 220-ajame TAS nustatytas procedūras, susijusias su santykių su
klientu ir konkrečios audito užduoties prisiėmimu; ir
b)
jei buvo keičiami auditoriai, bendrauti su ankstesniu auditoriumi
vadovaujantis atitinkamais etikos reikalavimais (žr. A20 dalį).

4.1 Apžvalga
Vienas svarbiausių sprendimų, kuriuos audito įmonė gali priimti yra nustatyti, kurias užduotis sutikti atlikti, ir
su kuriais klientais išlaikyti santykius. Netinkamai priėmęs sprendimą auditorius gali dirbti laiką, už kurį
nebus sumokėta, nebus apmokėtos jo sąskaitos, darbuotojai ar partneriai patirs papildomą stresą, audito
įmonė praras gerą vardą ir, pačiu blogiausiu atveju, jai bus iškeltos bylos.
Pagal 1-ąjį TKKS ir 220-ąjį TAS audito įmonės privalo parengti, įgyvendinti ir dokumentuoti savo pagal
klientų prisiėmimo ir santykių su jais tęsimo politiką taikomas kokybės kontrolės procedūras. Idealiu atveju
rengiant tokią tokią politiką ir procedūras turi būti atsižvelgiama į audito įmonei nepriimtiną rizikos lygį
(toleruojamos rizikos riba) ir kliento charakteristikas (tokias kaip nepakankamas vadovybės sąžiningumas,
su didele rizika susijęs jų veiklos sektorius, arba įmonė, kurios akcijomis yra viešai prekiaujama).
Prieš audito įmonei priimant sprendimą prisiimti užduotį ar ją tęsti, auditorius privalo:


nustatyti, ar siūloma finansinės atskaitomybės tvarka yra priimtina;



įvertinti, ar audito įmonė galės laikytis svarbiausių etikos reikalavimų;



gauti iš vadovybės patvirtinimą, kad ji pripažįsta ir supranta savo pareigą:



−

sudaryti finansines ataskaitas pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką; ir,

−

užtikrinti tokią vidaus kontrolės tvarką, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina
finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos, ir

−

sudaryti auditoriui galimybę susipažinti su visa svarbiausia informacija ir bet kokia
papildoma informacija, kurios auditorius galėtų paprašyti; be to sudaryti galimybes
nekliudomai bendrauti su bet kuriais asmenimis įmonėje, iš kurių auditoriaus nuomone
būtina gauti būtinus audito įrodymus; ir

atlikti sutikimo atlikti užduotį ar ją tęsti procedūras. Šios procedūros būtų panašios į I tomo 8
skyriuje aprašytas rizikos vertinimo procedūras. Rezultatai (jeigu bus nuspręsta atlikti užduotį)
vėliau gali būti naudojami rizikai įvertinti.

Užduoties rizikos vertinimas pirmaisiais ir vėlesniais metais padeda užtikrinti, kad audito įmonė:


yra nepriklausoma, ir kad nėra jokio interesų konflikto;



yra kompetentinga atlikti darbą, turi reikiamų išteklių ir laiko;



yra pasirengusi prisiimti su audito atlikimu susijusią riziką. Tuo tikslu yra vertinamas
vadovybės sąžiningumas ir jos požiūris į vidaus kontrolę, tendencijos ūkio šakoje, galimybė
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gauti tinkamus audito įrodymus ir kiti tokie veiksniai, kaip kliento galimybės sumokėti
susijusius mokesčius; ir
jai nėra žinoma jokia nauja informacija apie klientą, dėl kurios auditorius būtų atsisakęs
užduoties, jeigu būtų žinojęs tokią informaciją anksčiau.



SVARBŪS DALYKAI
Auditas gali būti atliekamas nedidelėse įmonėse, kurioms vadovauja jų savininkas, ir kuriose
taikomos (jeigu iš viso) vos kelios dokumentuotos kontrolės priemonės, ir todėl savininkas
vadovas gali nepaisyti beveik visų kontrolių. Tokiais atvejiais auditorius privalo nustatyti, ar dėl
to, kad nevykdomi tam tikri kontrolės veiksmai, ar kad nėra kitų kontrolės komponentų auditorius
negalės surinkti tinkamų pakankamų audito įrodymų. Jeigu taip, vadovaudamasis savo
profesiniu sprendimu jis turės nustatyti, ar reikėtų atsisakyti vykdyti užduotį, ar pareikšti
modifikuotą nuomonę.
Būtina įvertinti šiuos veiksnius:


įmonės kontrolės aplinka. Pavyzdžiui, ar savininkas vadovas yra patikimas,
kompetetingas, ar jo (jos) požiūris į vidaus kontrolę yra tinkamas?



ar galima parengti bendrą atsaką ir tolesnes audito procedūras, kurios būtų tinkamas
atsakas į įvertintą riziką? Pvz., ar gali pagrindinės procedūros naudojamos nustatyti, ar visos
pajamos ir įsipareigojimai yra tinkamai užregistruoti apskaitos dokumentuose?

4.2

Užduoties prisiėmimas

Pirmas kliento prisiėmimo ir santykių su juo tęsimo proceso žingsnis yra įvertinti audito įmonės
galimybes atlikti užduotį ir susijusią riziką. Toliau pateiktame pavysdyje parodyta, kokjie paklausimai
gali būti pateikiami.
4.2-1 pvz.
Įvertinti
Įmonės
kokybės
kontrolės
reikalavimai
Koks darbas turės
būti atliktas?

Paklausimų seka
Kokia įmonėje taikoma politika ir procedūros, kurios suteikia pakankamą
užtikrinimą, kad audito įmonė prisiims ir tęs santykius ar užduotis tik tuomet kai:

audito įmonė gali laikytis TAS reikalavimų; ir

su užduotimi susijusi rizika neviršija įmonės rizikos nustatytos ribos?





Koks yra audito pobūdis ir audito apimtis?
Kokia bus naudojama finansinės atskaitomybės tvarka?
Kaip bus naudojama auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos?
Kokie yra audito atlikimo terminai (jeigu tokie buvo nustatyti)?
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Ar audito
įmonė turi
reikiamos
kompetencijos,
išteklių ir laiko?








Ar audito įmonė
yra
nepriklausoma
nuo kliento?
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Ar užduoties grupė yra pakankamai kompetentinga atlikti audito užduotį ir turi
tam reikalingų pajėgumų, įskaitant laiką ir išteklius?
Ar pasirinktieji darbuotojai turi:
−
žinių apie ūkio šaką ir dalyką;
−
patirties vykdant priežiūros institucijų ir atskaitomybės reikalavimus;
arba
−
gebėjimą greitai įgyti reikalingus įgūdžius ir žinių?
Ar galima bus pasinaudoti ekspertų paslaugomis, jeigu prireiks?
Ar yra pakankamai kvalifikuotų darbuotojų atlikti kokybės kontrolės peržiūrą,
jei to prireiks?
Ar gali audito įmonė ir turimi darbuotojai (atsižvelgiant į kitiems klientams
reikiamą skirti laiką) baigti atlikti užduotį per išvadai pateikti nustatytą terminą?
Ar audito įmonė ir užduoties grupė gali laikytis atitinkamų etikos ir
nepriklausomumo reikalavimų?
Jeigu buvo nustatytas interesų konfliktas, ar nepakankamas
nepriklausomumas ar kitos grėsmės:
−
ar buvo imtasi atitinkamų priemonių tokias grėsmes pašalinti ar,
taikant apsaugos priemones, sumažinti iki priimtinai žemo lygio;
arba
−
ar buvo imtasi priemonių nutraukti užduoties vykdymą?
Jeigu audituojama įmonė yra didesnės įmonių grupės sudedamoji dalis,
grupės užduoties grupė gali paprašyti atlikti tam tikrą darbą su komponento
finansine informacija. Tokiais atvejais pirmiausia pirmiausia nustatoma:
−
ar komponento auditorius supranta grupės auditui svarbius etikos
(įskaitant nepriklausomumo) reikalavimus ir jų laikysis;
−
komponento auditoriaus profesinė kompetencija;
−
ar grupės užduoties grupė galės dalyvauti komponento auditoriaus
darbe tokiu mastu, kad surinktų pakankamų tinkamų audito įrodymų; ir
−
ar komponento auditorius veikia tokioje reguliavimo aplinkoje, kurioje
aktyviai prižiūrimas auditorių darbas.
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Ar susijusi
rizika yra
priimtina?



Ar atlikdama naujas užduotis įmonė bendravo (kaip reikalaujama pagal 300ojo TAS 13 dalį) su ankstesniu auditoriumi, siekdama nustatyti, ar yra kokių
nors priežasčių atsisakyti atlikti užduotį?
Ar įmonė atliko paiešką internete, ar bendravo su įmonės darbuotojais ar
kitomis trečiosiomis šalimis (tokiomis, kaip bankininkai), siekdama nustatyti
priežastis, dėl kurių įmonė neturėtų sutikti atlikti užduotį?
Kokios yra įmonės vertybės („tonas viršuje“), jos tikslai ateityje?



Ar įmonės vyresnieji vadovai ir darbuotojai yra kompetentingi?



Ar yra kokie nors sunkiai sprendžiami ir daug laiko reikalaujantys uždaviniai
(apskaitos metodai, apskaitiniai įvertinimai, atitiktis teisės aktams)?



Kokie per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį įvyko pokyčiai, kurie gali turėti
įtakos užduočiai (tendencijos verslo srityje ir iniciatyvos, personalo
pasikeitimas, finansinė atskaitomybė, IT sistemos, turto pirkimas
(pardavimas), taisyklės ir kt. )?
Ar įmonė yra visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio centre?







Ar klientu galima
pasitikėti?



Ar įmonės finansinė padėtis yra gera, ir ar įmonė gali apmokėti audito įmonei
profesinį atlygį?



Ar įmonė padės audito įmonei gauti informacijos ir sudaryti grafikus, analizuoti
likučius, teikti duomenų bylas ir pan.?



Ar yra kokių nors apimties apribojimų, pavyzdžiui, pernelyg trumpi terminai, per
kuriuos neįmano įvykdyti užduoties, ar negalėjimas surinkti reikalingų audito
įrodymų?



Ar yra kokių nors priežasčių (ar neseniai įvykusių įvykių), kurie galėtų sukelti
abejonių dėl įmonės pagrindinių savininkų, vyresniosios vadovybės ar už
valdymą atsakingų asmenų sąžiningumo? Įvertinti įmonės veiklą, įskaitant
verslo praktiką, verslo reputaciją ir bet kokių jos įvykdytų etikos ar teisės
aktų pažeidimų istoriją.
Ar yra kokių nors požymių, kad įmonė gali būti įsitraukus į pinigų plovimo ar
kitokia nusikalstamą veiklą?




Kas yra įmonės susijusios šalys ir kokia yra jų verslo reputacija?



Ar įmonės vadovų požiūris į vidaus kontrolę yra netinkamas ir ar jie
priešiškai nusisteikę prieš standartų taikymą? Įvertinti įmonės kultūrą, jos
organizacinę struktūrą, priimtiną rizikos lygį, sandorių sudėtingumą ir kt.

Pagrindinės informacijos tikrinimas
Siekiant užtikrinti, kad visa iš įmonės gauta informacija yra tiksli, būtina įvertinti, kokią informaciją galima
gauti iš trečiųjų šalių, kuria galima būtų patvirtinti pagrindinius rizikos vertinimo aspektus. Toks paprastas
veiksmas gali padėti išvengti problemų vėliau. Tokios informacijos pavyzdžiais gali būti informacija iš tokių
įvairių šaltinių, kaip ankstesnių metų finansinės ataskaitos, pajamų mokesčių deklaracijos, kredito ataskaitos
ir netgi pokalbiai su tokiais pagrindiniais patarėjais (gavus leidimą iš potencialaus kliento), kaip bankininkai ir
kt.
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SVARBŪS DALYKAI
Prieš kreipdamiesi į trečiąsias šalis ir pradėdami rinkti informaciją apie potencialų klientą,
imkitės priemonių užtikrinti, kad visi partneriai ir darbuotojai būtų gerai susipažinę su:


įmonės politika dėl konfidencialios kliento informacijos saugojimo;



bet kokių asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimais; ir



taikomo etikos kodekso reikalavimais.

Priėmus sprendimą atlikti užduotį ar ją tęsti, kitas žingsnis yra:


nustatyti, ar yra būtinos sąlygos auditui atlikti; ir



patvirtinti, ar auditorius ir vadovybė (bei, jei būtina, už valdymą atsakingi asmenys) vienodai supranta
audito užduoties sąlygas.

4.3 Būtinos sąlygos auditui atlikti
Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

210-ojo TAS 6 dalis

Norėdamas nustatyti, ar yra būtinos sąlygos auditui atlikti, auditorius turi:
a)
nustatyti, ar finansinėms ataskaitoms sudaryti numatyta taikyti finansinės
atskaitomybės tvarka yra priimtina, ir (žr. A2–A10 dalis)
b)
gauti iš vadovybės patvirtinimą, kad ji pripažįsta ir supranta savo
pareigą (žr. A11–A14, A20 dalis):
i)
parengti finansines ataskaitas pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką, įskaitant, jeigu reikia, jų teisingą pateikimą
(žr. A15 dalį)
ii)
taikyti tokią vidaus kontrolės tvarką, kokia, vadovybės nuomone, yra
būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų
dėl apgaulės ar klaidos, ir (žr. A16-A19 dalis)
iii)
suteikti auditoriui:
a.
galimybę susipažinti su visa informacija, kurią žino vadovybė
ir, jei būtina, už valdymą atsakingi asmenys ir kuri yra svarbi
rengiant finansines ataskaitas, tokia kaip įrašai, dokumentai ir
kiti dalykai;
b.
papildomą informaciją, kurios auditorius galėtų pareikalauti iš
vadovybės; ir
c.
galimybę nekliudomai bendrauti su įmonėje dirbančiais
asmenimis, iš kurių, auditoriaus nuomone, būtina gauti
audito įrodymus.
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4.3-1 pvz.
Būtina įvertinti
Ar yra kokios
nors
išankstinės
sąlygos
auditui atlikti?

Paklausimų seka
Ar finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis tinkama finansinės
atskaitomybės tvarka (tokia, kaip TFAS, ar vietos tvarka)? Dalykai, kuriuos būtina
įvertinti, yra:

įmonės pobūdis (privati, viešoji ar ne pelno siekianti įmonė);

finansinių ataskaitų paskirtis (bendros paskirties ar skirtos konkretiems
vartotojams);

finansinių ataskaitų pobūdis (rengiamas finansinių ataskaitų rinkinys ar
atskira finansinė ataskaita), ir

finansinės atskaitomybės tvarka nustatoma pagal įstatymą ar teisės aktą.
Ar vadovybė sutinka ir pripažįsta (supranta) savo atsakomybę:

finansines ataskaitas rengti pagal taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką, įskaitant (jeigu reikia) jų teisingą pateikimą;

užtikrinti tokią vidaus kontrolės tvarką, kokia, vadovybės nuomone, yra
būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl
apgaulės ar klaidos, ir

suteikti auditoriui:
−
galimybę susipažinti su visa svarbiausia informacija, pavyzdžiui,
apskaitos įrašais, dokumentais ir kitais dalykais;
−
papildomą informaciją, kurios auditorius galėtų pareikalauti iš
vadovybės, kad galėtų atlikti auditą (tokią, kaip rašytiniai
patvirtinimai); ir
−
galimybę nekliudomai bendrauti su įmonėje dirbančiais asmenimis
siekiant gauti audito įrodymus?

Ar yra apimties
apribojimas?

Ar vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys yra nustatę kokius nors audito
apimties apribojimus? Tokiais apribojimais gali būti ypač trumpi terminai;
atsisakymas priimti tam tikrus įmonės darbuotojus atlikti auditą, sudaryti sąlygas
patekti į patalpas, susipažinti su dokumentais ar bendrauti su darbuotojais. Jeigu
dėl tokių apribojimų auditorius turėtų atsisakyti pareikšti nuomonę, audito įmonė
turėtų atsisakyti užduoties, nebent pagal įstatymus ar teisės aktus ji privalo tęsti
užduotį.

Jeigu vadovybė nesutinka arba atsisako pripažinti savo pareigų, nurodytų 210-ojo TAS 6 dalies b punkte,
arba finansinės atskaitomybės tvarka nėra priimtina, pagal 210-ojo TAS 8 dalį auditorius privalo nesutikti
atlikti siūlomą audito užduotį, nebent jis tai privalo daryti pagal įstatymus ar teisės aktus.

4.4

Susitarimas dėl audito užduoties sąlygų

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

210-ojo TAS 7 dalis

Jeigu vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys pagal siūlomą audito užduotį
nustato tokius auditoriaus darbo apribojimus, dėl kurių, jo nuomone, jam teks
atsisakyti pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas, tokios apribotos
užduoties auditorius neturi priimti kaip audito užduoties, nebent jis privalo tai
daryti pagal įstatymus ar teisės aktus.
Auditorius dėl audito užduoties sąlygų turi susitarti su vadovybe arba, jei
būtina, už valdymą atsakingais asmenimis (žr. A21 dalį).

210-ojo TAS 9 dalis
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210-ojo TAS 10 dalis Kaip nurodyta 11 dalyje, sutartos audito užduoties atlikimo sąlygos turi būti
nurodytos audito užduoties sutartyje ar kitame tinkamos formos rašytiniame
susitarime; į jas turi būti įtraukta (žr. A22–A25 dalis):
a)
finansinių ataskaitų audito tikslas ir apimtis;
b)
auditoriaus pareigos;
c)
vadovybės pareigos;
d)
finansinėms ataskaitoms sudaryti taikoma finansinės atskaitomybės tvarka ir
e)
nuoroda dėl numatomos bet kokios auditoriaus išvados formos ir turinio,
įrašant nuostatą, kad gali būti aplinkybių, dėl kurių išvados forma ir
turinys gali skirtis nuo numatytųjų.
210-ojo TAS 11 dalis Jeigu įstatymuose ar teisės aktuose pakankamai išsamiai apibrėžtos 10 dalyje
minimos audito užduoties sąlygos, rašytiniame susitarime auditorius jų nurodyti
neprivalo, tačiau privalo nurodyti, kad taikomas atitinkamas įstatymas ar teisės
aktas ir kad vadovybė pripažįsta bei supranta 6 dalies b punkte apibrėžtas jos
pareigas (žr. A22, A26–A27 dalis).
210-ojo TAS 12 dalis Jeigu įstatymo ar teisės akto nustatytos vadovybės pareigos yra panašios į
nurodytas 6 dalies b punkte, auditorius gali nuspręsti, kad įstatyme ar teisės akte
nustatytų pareigų poveikis, jo nuomone, yra toks pat kaip ir toje dalyje apibrėžtų
pareigų. Tokioms pačioms pareigoms aprašyti rašytiniame susitarime auditorius
gali vartoti įstatymo ar teisės akto formuluotes. Aprašant tokio paties poveikio
įstatyme ar teisės akte nenustatytas pareigas, rašytiniame susitarime turi būti
vartojamas 6 dalies b punkte pateiktas aprašymas (žr. A26 dalį).
210-ojo TAS 13 dalis Atlikdamas pasikartojančius auditus, auditorius turi nuspręsti, ar, atsižvelgus į
aplinkybes, būtina peržiūrėti audito užduoties sąlygas ir ar būtina įmonei priminti
galiojančios audito užduoties sąlygas (žr. A28 dalį).
210-ojo TAS 14 dalis Auditorius neturi sutikti keisti užduoties sąlygų, jeigu tai daryti nėra pagrįstų
priežasčių (žr. A29–A31 dalis).
210-ojo TAS 15 dalis Jeigu, prieš baigiant atlikti audito užduotį, iš auditoriaus pareikalaujama
pakeisti audito užduotį į mažesnio užtikrinimo lygio užduotį, jis turi nuspręsti, ar
yra pagrįstų priežasčių tai daryti (žr. A32–A33 dalis).
210-ojo TAS 16 dalis Jeigu audito užduoties sąlygos keičiamos, auditorius ir vadovybė turi susitarti dėl
naujų užduoties sąlygų bei nurodyti jas sutartyje dėl užduoties ar kitos priimtinos
formos rašytiniame susitarime.
210-ojo TAS 17 dalis Jeigu auditorius negali sutikti su audito užduoties sąlygų pakeitimu ir pagal
pirminę audito užduotį vadovybė jam neleidžia tęsti darbo, jis turi:
a)
atsisakyti vykdyti audito užduotį, jeigu galima pagal taikomus įstatymus ar
teisės aktus, ir
b)
nustatyti, ar pagal sutartį arba kitokiu pagrindu jis privalo apie tokias
aplinkybes informuoti kitas šalis, tokias kaip už valdymą atsakingi
asmenys, savininkai ar priežiūros institucijų atstovai.

Pastaba: 210-ojo TAS 18−22 dalyse nurodytos tam tikros papildomos sąlygos prisiimant užduotį,
pavyzdžiui, atvejai, kai taikomos ne tik finansinės atskaitomybės standartų, bet ir įstatymo ar
teisės akto nuostatos, arba kai finansinės atskaitomybės tvarka nustatoma paga įstatymus ar
teisės aktus.
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Kad vadovybė ir auditorius tinkamai supratų audito užduoties sąlygas, su atitinkamu vyresniosios
vadovybės atstovu sudaroma audito užduoties sutartis (ar kitas tinkamos formos rašytinis susitarimas).
Siekiant išvengti bet kokių galimų nesusipratimų, audito užduoties sutartis sudaroma ir pasirašoma prieš
pradedant audito užduoties darbą.
Netgi tose valstybėse, kuriose audito tikslas, apimtis ir įsipareigojimai apibrėžiami pagal įstatymą, būtų
naudinga sudaryti audito užduoties sutartį, kad klientas žinotų, koks yra jo vaidmuo ir pareigos.
Pagal 210-ajame TAS pateiktą pavyzdį toliau esančioje atvejo analizės medžiagoje pateiktas audito
sutarties pavyzdys.
Audito užduoties sutartis apima tokius toliau nurodytus dalykus.
4.4-1 pvz.
Sąlygos
Audito išvados,
sudaromos
atliktus
finansinių
ataskaitų auditą
tikslas,
apskaitos tvarka
ir forma.
Auditoriaus
pareigos

Vadovybės
pareigos

Aprašymas


Kokia finansinės atskaitomybės tvarka bus naudojama.



Finansinių ataskaitų audito tikslas ir numatoma audito išvados ar kito
pranešimo forma. Taip pat aplinkybės, kurioms esant auditoriaus išvados
forma ir turinys gali skirtis nuo numatytosios.



Audito apimtis, įskaitant nuorodas į taikomus įstatymus, teisės aktus, TAS,
profesinių institucijų etikos ir kitus pareiškimus, kurių laikosi auditorius.



Kitos šalys, kurioms reikia pateikti išvadą (pvz., priežiūros institucija).



Atlikti auditą pagal tarptautinius audito standartus (TAS).



Pripažinti, kad dėl įgimtų audito apribojimų, taip pat ir įgimtų vidaus kontrolės
apribojimų, tebėra neišvengiama rizika, kad kai kurie reikšmingi iškraipymai
nebus aptikti, nepaisant to, kad auditas buvo tinkamai suplanuotas ir atliktas
pagal TAS.



Parengti ir teisingai pateikti finansines ataskaitas pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką, ir sukurti bei įgyvendinti tokią vidaus
kontrolę, kuri vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms
parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.



Priimti audito užduoties sutartyje apibrėžtas užduoties sąlygas.



Sudaryti auditoriui galimybę susipažinti su visais svarbiausiais įrašais,
dokumentais ir kita informacija, kuri gali būti reikalinga auditui atlikti.



Sudaryti galimybę nekliudomai bendrauti su įmonėje dirbančiais asmenimis.



Patvirtinti auditoriui, kad jis gaus iš vadovybės rašytinius patvirtinimus dėl
vadovybės padarytų su auditu susijusių pareiškimų.



Sutikti informuoti auditorių apie faktus, kurie gali daryti įtaką finansinėms
ataskaitoms ir apie kuriuos vadovybė gali sužinoti per laikotarpį nuo
auditoriaus išvados datos iki finansinių ataskaitų paskelbimo datos.

Kiti dalykai, kurie gali būti įtraukti į audito užduoties sutartį, yra aprašyti toliau.
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4.4-2 pvz.
Sąlygos
Aprašymas
Kaip bus
Susitarti dėl:
atliekamas auditas, 
audito planavimo ir atlikimo, taip pat audito užduoties grupės sudėties,
sprendžiami ginčai,
kokius (jeigu reikia) finansinių ataskaitų projektus ir kitus darbo dokumentus
kokios bus
turi parengti klientas, kartu nurodant datas, iki kurių jie turi būti pateikti
pareigos,
auditoriui;
susitarimai dėl

kitų auditorių ir ekspertų dalyvavimo;
atlygio.

ankstesniojo auditoriaus dalyvavimo, jeigu toks buvo, kuris paaiškintų
pradinius likučius; ir

kitų tokių dalykų, kaip:
−
bet kokie auditoriaus atsakomybės apribojimai, jei tokie apribojimai
galimi;
−
atlygio skaičiavimo pagrindas ir sąskaitų pateikimo tvarka;
−
audito įmonės įsipareigojimai pateikti audito darbo dokumentus
kitoms šalims, ir
−
nuorodos į bet kokius papildomus susitarimus tarp auditoriaus ir
kliento, ar kitas sutartis ar išvadas, kurias auditorius tikisi pateikti
klientui.
Klientas, patvirtinęs, kad gavo užduoties sutartį, išreiškia sutikimą su
užduoties
sąlygomis.
Audito užduoties sutarties
atnaujinimas
Jeigu neįvyksta jokių pasikeitimų, auditorius privalo įvertinti, ar reikia įmonei priminti apie esamas audito
užduoties sąlygas. Audito užduoties sąlygos gali būti patvirtintos pakartotinai iš naujo skiriant auditorių;
naujos audito užduoties sutarties kiekvienais metais sudaryti nereikia.
Audito užduoties sutartis turi būti peržiūrėta, jeigu pasikeičia aplinkybės. Dalykai, dėl kurių gali pasikeisti
aplinkybės:


pakeistos ar specialios užduoties sąlygos;

•

neseniai pasikeitė vyresnioji vadovybė;



įvyko svarbių nuosavybės pasikeitimų;



reikšmingai pasikeitė įmonės dydis ar veiklos pobūdis;



pasikeitė teisiniai ar priežiūros reikalavimai;



pakeista finansinės atskaitomybės tvarka, pagal kurią rengiamos finansinės ataskaitos;

•

kitų finansinių ataskaitų teikimo reikalavimų pasikeitimai; ir



yra požymių, kad vadovybė neteisingai supranta audito tikslą ir apimtį.

Sutikimas pakeisti audito užduoties sąlygas
Jeigu vadovybė reikalauja pakeisti audito užduoties sąlygas, auditorius turėtų įvertinti, ar toks reikalavimas
pagrįstas ir tokio pakeitimo įtaką audito apimčiai. Reikalavimas gali būti laikomas pagrįstu, jeigu pasikeičia
kliento aplinkybės, arba klientas neteisingai suprato prašomos atlikti paslaugos pobūdį.
Audito užduoties sąlygų pakeitimas nėra pateisinamas, jeigu jis grindžiamas audito metu iškilusiomis
problemomis. Tokiomis problemomis galėtų būti informacija, prieštaraujanti vadovybės pareiškimams,
negalėjimas gauti tam tikros audito informacijos (dėl ko būtų gerokai apribota audito apimtis), arba dėl kitokių
priežasčių netinkami audito įrodymai. Pavyzdžiais gali būti atvejai, kai auditorius negali surinkti pakankamų
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tinkamų audito įrodymų apie atsargų likučius, ir įmonė prašo audito užduotį pakeisti peržiūros užduotimi,
siekdama išvengti sąlyginės nuomonės ar atsisakymo pareikšti nuomonę.
Jeigu sąlygų pakeitimas yra pagrįstas, sudaroma pakeista užduoties sutartis ar kitos tinkamos formos
rašytinis susitarimas. Tačiau, jeigu auditorius negali sutikti su audito užduoties sąlygų pakeitimu ir vadovybė
jam neleidžia tęsti audito užduoties, dėl kurios jau buvo susitarta, jis turi:


atsisakyti vykdyti audito užduotį, jeigu galima pagal taikomus įstatymus ar teisės aktus, ir



nustatyti, ar pagal sutartį arba kitokiu pagrindu jis privalo apie tokias aplinkybes informuoti kitas šalis,
tokias kaip už valdymą atsakingi asmenys, savininkai ar priežiūros institucijų atstovai.

4.5

Atvejų analizės — Kliento prisiėmimas ir santykių su juo tęsimas

Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
Pastaba: Apskritai, dokumentuojant „Dephta Furniture, Inc.“ surinktus audito įrodymus buvo pasirinktas
labiau struktūrizuotas metodas (pvz., naudojami kontroliniai klausimynai ir kt.), o dokumentuojant „Kumar“
audito įrodymus naudojamas mažiau struktūrizuoti metodai (naudojami memorandumai ir kt.). Tai buvo
atlikta tam, kad parodyti, kokie skirtingi dokumentavimo būdai yra galimi. Tai nereiškia, kad atliekant Dephta
šeimosįmonės auditą negalima naudoti memorandumų, ar kontrolinių klausimynų atliekant „Kumar“ auditą.
Atitikties TAS dokumentavimo būdas pasirenkamas vadovaujantis profesiniu sprendimu, ir, idealiu atveju,
turėtų būti aptartas audito planavimo etape.
Laikantis prielaidos, kad tai yra tęstinė audito užduotis, audito įmonės partneris ar vyresnysis vadovas
teikia paklausimus, kad nustatytų ir įvertintų naujus ar patikslintus rizikos veiksnius, kurie būtų svarbūs
priimant sprendimą, ar audito užduotis turėtų būti tęsiama. Gali būti teikiami tokie paklausimai:
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A atvejo analizė − „Dephta Furniture, Inc.“
Sutikimas atlikti užduotį ir jos tęsimas
Galėtų būti naudojamas toks klausimynas:


Ar buvo įvykdytos būtinos sąlygos auditui atlikti?

Vadovybė „Dephta“ finansines ataskaites
parengs pagal TFAS.
Audito užduoties sutartis pasirašyta ir vadovybė
pripažino savo pareigą:

pateikti visą turimą informaciją, kai jos bus
prašoma;

sudaryti galimybes nekliudomai bendrauti su
darbuotojais;

sukurti ir įdiegti tokią vidaus kontrolės tvarką,
kokia, vadovybės nuomone, yra būtina
finansinėms ataskaitoms parengti be
reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.



Ar buvo tinkamai laikomasi audito įmonės
kokybės kontrolės vadove apibrėžtų sprendimo
prisiimti užduotį (tęsti) reikalavimų?

Taip. Žiūrėti kokybės kontrolės vadovo XX ir YY
politikos aprašymus.



Ar įvyko kokių nors techninės užduoties ar
reikalavimų pasikeitimų?

Ne.



Ar yra kokių nors grėsmių nepriklausomumui ar
interesų konfliktų? Įvertinti: šeimos (asmeninius)
ryšius su pagrindiniais kliento darbuotojais, tokias
ne audito paslaugas, kaip apskaitos paslaugos,
finansinius interesus ir kitus verslo interesus.

Vienintelis pastebėtas dalykas buvo tas, kad vienas
mūsų darbuotojų nusipirko miegamojo baldų
komplektą iš Dephta šeimos įmonės. Jis sumokėjo
kataloge nurodytą kainą. Šis įvykis nėra laikomas
keliančiu grėsmę mūsų nepriklausomumui.



Ar yra kokios nors aplinkybės, kurios sukeltų
abejonių dėl kliento savininkų sąžiningumo?
Įvertinti, ar jie nebuvo teisti, pradėti priežiūros
institucijų inicijuoti procesai (sankcijos), nėra
įtariamų ar patvirtinimų dėl jų neteisėtų
veiksmų ar vykdomos apgaulės, policijos
inicijuotų tyrimų ir bet kokios kitos neigiamos
viešosios informacijos.

Ne. Tačiau liepos mėnesį spaudoje pasirodė
nepalankūs atsiliepimai apie Parviną (kliento verslo
patarėjo dukrą). Ji buvo patarėja sudarant žemės
pardavimo sandorį, dėl kurio vyriausybės
pareigūnai buvo apkaltinti ėmę kyšius iš žemės
supirkėjų. Šis dalykas buvo nurodytas mūsų
sudaromame audito rizikos veiksnių sąraše.



Ar yra kokios nors sritys, kuriose reikalingos
specializuotos žinios?

Deividas (kuris yra IT specialistas) peržiūrės
pardavimo internetu kontrolės priemones.



Ar audito įmonė turi gebėjimų, laiko,
kompetencijos ir išteklių atlikti užduotį pagal
profesinius ir audito įmonės standartus?

Taip. Žr. suplanuotą biudžetą.



Ar ankstesnių auditų ar kitų šioje įmonėje
vykdytų užduočių metu buvo nustatyti kokios
nors problemos, kurias būtina spręsti?

Priėmus sprendimą pradėti prekybą internetu būtina
peržiūrėti IT kontrolės priemones.
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Ar yra kokios nors naujos aplinkybės, dėl kurių
galėtų padidėti mūsų užduoties rizika?

Ne. Vadovybės požiūris į vidaus kontrolę yra
tinkamas.



Ar klientas gali ir toliau mokėti mums atlygį?

Taip.

Išvada
Bendras užduoties rizikos vertinimas = Rizika yra maža
Mes turėtume tęsti užduotį su šiuo klientu.

Sang Džunas Li
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Audito užduoties sąlygos išdėstomos sutartyje, kaip parodyta toliau.

Jamel, Woodwind & Wing, LLP
55 Kingston St., Cabetown, United Territories 123-53004

20X2 spalio 15 d.
Generaliniam direktoriui Suradžui Dephtai
„Dephta Furniture, Inc.“
2255 West Street
NorthCabetown
United Territories
123-50214
p. Dephta,
Jūs mūsų paprašėte atlikti „Dephta Furniture, Inc.“ finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X2 m.
gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir reikšmingų apskaitos metodų santrauka bei kitos
aiškinamosios pastabos, auditą. Šia sutartimi patvirtiname, kad sutinkame atlikti šią užduotį ir ją
suprantame. Auditą atliksime siekdami pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas.
Mūsų pareigos
Mes atliksime auditą pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Šiuose standartuose nustatyta,
kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume
pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima
procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir
atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant
finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Auditas taip
pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų
racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.
Dėl įgimtų audito apribojimų, taip pat ir įgimtų vidaus kontrolės apribojimų tebėra neišvengiama
rizika, kad kai kurie iškraipymai nebus aptikti, nepaisant to, kad auditas buvo tinkamai
suplanuotas ir atliktas pagal TAS.
Vertindami riziką, mes atsižvelgiame į įmonės vidaus kontrolę, susijusią su finansinių ataskaitų
parengimu, kad galėtume parengti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam,
kad pareikštume nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Tačiau mes jus raštu
informuosime apie visus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos mes nustatysime audito
metu ir kurie turės reikšmės finansinių ataskaitų auditui.
Jeigu neiškils jokių nenumatytų sunkumų, mūsų išvada bus iš esmės tokios formos:
[Auditoriaus išvados forma ir turinys dar nėra parengtas.]
Mūsų išvados formą ir turinį gali prireikti keisti remiantis mūsų atlikto audito pastebėjimais.
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Vadovybės pareigos
Auditą atliksime remdamiesi prielaida, kad vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys pripažįsta ir
supranta, kad jie yra atsakingi:
a)
už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus;
b)
už tokią vidaus kontrolės tvarką, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos; ir
c)
mums suteikti:
i)
galimybę susipažinti su visa informacija, kurią žino vadovybė ir, jei būtina, už
valdymą atsakingi asmenys ir kuri yra svarbi rengiant finansines ataskaitas,
pavyzdžiui, įrašai, dokumentai ir kiti dalykai;
ii)
papildomą informaciją, kurios mes galime prašyti vadovybės, kad galėtume atlikti
auditą, ir
iii)
galimybę nekliudomai bendrauti su įmonėje dirbančiais asmenimis, iš kurių, mūsų
nuomone, būtina gauti audito įrodymus.
Atlikdami auditą taip pat paprašysime vadovybės ir, jei būtina, už valdymą atsakingų asmenų raštu
patvirtinti mums pateiktus su auditu susijusius pareiškimus.
Tikimės, kad mums atliekant auditą jūsų darbuotojai su mumis visapusiškai bendradarbiaus.
Atlygis
Mūsų atlygis, už kurį mes sąskaitas pateiksime pradėję auditą, skaičiuojamas pagal kiekvieno
užduoties grupės nario auditui skirtą laiką, pridėjus smulkias išlaidas. Kiekvieno darbuotojo
valandinis įkainis gali skirtis priklausomai nuo tenkančios atsakomybės ir reikiamos patirties bei
įgūdžių.
Ši sutartis galios būsimiems laikotarpiams, nebent ji būtų paskelbta negaliojančia, keičiama ar
pakeita kita sutartimi.
Prašome pasirašyti ir grąžinti pridedamą sutarties egzempliorių, tuo patvirtindami, kad pripažįstate
ir sutinkate su susitarimais dėl mūsų numatomo atlikti jūsų finansinių ataskaitų audito.
Pagarbiai,
____________________________
Sang Džunas Li
„Jamel, Woodwind & Wing, LLP“
„Dephta Furniture, Inc.“ vardu
____________________________
Suradžas Dephta
Generalinis direktorius
20X2 lapkričio 1 d.
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B atvejo analizė − „Kumar & Co.“
Sutikimas atlikti užduotį ir jos tęsimas
Daroma prielaida, kad tai yra tęstinė užduotis, paklausimai, siekiant nustatyti ar įvertinti naujai atsiradusius ar
peržiūrėtus rizikos veiksnius, gali būti dokumentuojami tokiame memorandume.
Santykių su klientu tęsimo memorandumas – „Kumar & Co.“
20X2 spalio 15 d.
20X2 rugsėjo 15 d. mes kalbėjome su mūsų klientu Radžu Kumaru norėdami nuspręsti,
ar mes turėtume sutikti atlikti šią užduotį.
Iškilę klausimai:
−
Radžas prašo pateikti audito nuomonę apie „Kumar & Co.“ finansines ataskaitas, parengtas
pagal TFAS;
−
įvertinome galimas grėsmes mūsų nepriklausomumui (nurodytas TESBV kodekso 290
skyriuje), ir jokių grėsmių nenustatėme;
−
neįvyko jokių įvykių, kure būtų galėję sukelti abejonių dėl savininko sąžiningumo;
−
įmonės veikla yra panaši į praėjusių laikotarpių veiklą, nors Radžo atsitraukimas nuo
kasdienės įmonės veiklos sukuria galimybes vykdyti apgaulę. Turėtume apsvarstyti
galimybę šiais metais išplėsti pagrindines audito procedūras, kad galėtume tinkamai
įvertinti galimą apgaulės riziką;
−
įmonei nereikia pritraukti kokių papildomų specialistų, todėl auditą gali atlikti tie patys
žmonės kaip praėjusį ataskaitinį laikotarpį.
Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu susirūpinimą gali kelti tokie du dalykai:
−
sumažėjo įmonės produktų paklausa iš jos pagrindinio kliento – Dephta šeimos
įmonės;
−
Radžas daugiau dėmesio ėmė skirti savo asmeniniams šeimos reikalams. Audito metu
turėtume įsitikinti, kad visi apskaitos žurnalai ir dokumentai yra tinkamai atnaujinti ir juose
nėra jokių nenustatytų klaidų. Dėl to taip pat galėtų atsirasti apgaulės rizika.
Bendras užduoties rizikos vertinimas = Rizika yra vidutinė.
Mes sutinkame atlikti užduotį šiuo ataskaitiniu laikotarpiu.

Sang Džunas Li
Užduoties sąlygos išdėstomos sutartyje, kuri savo forma yra panaši į sutarties pavyzdį, pateiktą A atvejo
analizėje „Dephta Furniture, Inc.“
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5. Bendra audito strategija
Skyriaus turinys

Atitinkamas TAS

Apibendrinti bendro audito plano ir audito strategijos rengimo
etapus.

300-asis TAS

5.0-1 pavz.

Tikslas

Dokumentavimas 1

Nuspręsti ar
prisiimti
užduotį?

Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Rizikos vertinimas

Veikla
Atlikti
parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti
auditą

Parengti bendrą
audito strategiją ir
audito planą2

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Pastabos:
1. Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2. Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.

Dalies Nr.
300-ojo TAS 4 dalis

TAS tikslas (-ai)
Auditoriaus tikslas yra taip suplanuoti auditą, kad jis būtų atliekamas
efektyviai.
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Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

200-ojo TAS 15 dalis

Auditorius turi planuoti ir atlikti auditą laikydamasis profesinio skepticizmo
požiūrio, pripažindamas, kad gali būti aplinkybių, dėl kurių finansinėse
ataskaitose gali būti reikšmingų iškraipymų.

300-ojo TAS 5 dalis

Užduoties partneris ir kiti pagrindiniai užduoties grupės nariai turi dalyvauti
planuojant auditą, įskaitant diskusijos tarp užduoties grupės narių planavimą ir
dalyvavimą joje (žr. A4 dalį).

300-ojo TAS 7 dalis

Auditorius turi parengti bendrąją audito strategiją, joje apibrėžti audito apimtį,
laiką ir kryptį; ja remiantis sudaromas audito planas.

300-ojo TAS 8 dalis

Rengdamas bendrąją audito strategiją, auditorius turi:
a) nustatyti užduoties ypatybes, kurios apibrėžia jos apimtį;
b) nustatyti užduoties atskaitomybės tikslus, kad būtų galima planuoti audito
laiką ir reikiamo informavimo pobūdį;
c) apsvarstyti veiksnius, kurie, auditoriaus profesiniu sprendimu, yra svarbūs
nukreipiant užduoties grupės pastangas;
d) apsvarstyti parengiamųjų užduoties darbų rezultatus ir, jeigu taikytina,
apsvarstyti, ar žinios, gautos užduoties partneriui vykdant kitas užduotis
šioje įmonėje, gali būti svarbios; ir
e) įvertinti išteklių, reikalingų užduočiai atlikti, pobūdį, skyrimo laiką ir apimtį (žr.
A8–A11 dalis).

300-ojo TAS 9 dalis

Auditorius turi parengti audito planą, kuriame turi būti aprašyta:
a) planuojamų rizikos vertinimo procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis, kaip
tai nustatyta 315-ajame TAS;
b) tolesnių planuojamų audito procedūrų tvirtinimo lygmeniu pobūdis, atlikimo
laikas ir apimtis, kaip tai nustatyta 330-ajame TAS;
c) kitos planuojamos audito procedūros, kurias būtina atlikti, kad užduotis atitiktų
TAS (žr. A12 dalį).

300-ojo TAS 10 dalis

Jei reikia, audito metu auditorius turi atnaujinti ir pakeisti bendrąją audito
strategiją bei audito planą (žr. A13 dalį).

300-ojo TAS 11 dalis

Auditorius turi planuoti vadovavimo užduoties grupės nariams, jų priežiūros ir jų
darbo peržiūros pobūdį, atlikimo laiką bei apimtį (žr. A14–A15 dalis).

5.1

Apžvalga

Planavimas yra reikalingas užtikrinti, kad užduotis būtų atlikta veiksmingai ir efektyviai ir kad audito rizika
būtų sumažinta iki priimtinai žemo lygio.
Audito planavimas nėra atskiras audito etapas. Tai yra tęstinis ir pasikartojantis procesas, kuris prasideda
užbaigus ankstesnįjį auditą ir tęsiasi iki esamo audito pabaigos.
Pagrindiniai audito planavimo privalumai aprašyti toliau.

46

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

5.1-1 pvz.

Audito planavimo
privalumai



Audito grupės nariai mokosi iš partnerio ir kitų pagrindinių darbuotojų patirties
(įžvalgų).



Užduoties grupė yra gerai organizuota, tinkamos sudėties ir jai tinkamai
vadovaujama.



Patirtis, įgyta vykdant ankstesnių ataskaitinių laikotarpių užduotis, yra tinkamai
naudojama.



Auditui svarbioms sritims skiriamas tinkamas dėmesys.



Galimos problemos yra laiku nustatomos ir sprendžiamos.



Audito bylos dokumentai peržiūrimi laiku.



Kitų atliekamas darbas yra tinkamai koordinuojamas (kitų auditorių, ekspertų ir
pan.).

Kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje, yra du audito planavimo lygmenys.
5.1-2 pvz.
Audito planavimas

Rizikos vertinimas

Atsakas į riziką

Išvados pateikimas

Bendra rizikos strategija:
Užduoties savybės
Išvados pateikimo tikslai
Reikšmingi veiksniai ir patirtis (reikšmingumas, rizikos
veiksniai ir pan.)
Reikalingų šaltinių pobūdis, naudojimo laikas ir mastas

Nuolat atnaujini ir keisti audito planus, kai to reikia

Išsamus audito planas
Suplanuotų procedūrų pobūdis, atlikimo
laikas ir mastas
Rizikos vertinimo procedūros
Tolesnės audito procedūros

Bendravimas su vadovybe ir už valdymą atsakingais asmenimis

ikos vertinimas
Ats riziką
SVARBŪS DALYKAI
Dažnai sakoma, kad darbo planavimui skyrus valandą galima sutaupyti penkias valandas jį
atliekant. Gerai suplanavus auditą, daugiausiai pastangų galima skirti didesnės rizikos sritims,
atsisakyti nereikalingų audito procedūrų, o audito grupės nariai žino, ko iš jų tikimasi.
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Bendroji audito strategija pradedama rengti pradėjus vykdyti užduotį, ji sukuriama ir atnaujinama remiantis
informacija, gauta:


remiantis ankstesne darbo su įmone patirtimi;



atliekant parengiamuosius darbus (kliento prisiėmimas ir santykių su juo tęsimas);



aptariant su klientu pokyčius po praėjusio ataskaitinio laikotarpio ir naujausius veiklos rezultatus;



atliekant kitas užduotis klientui per atitinkamą laikotarpį;



per aptarimus audito grupėje ir susitikimus;



iš kitų išorės šaltinių, pavyzdžiui, laikraščiai ar straipsniai internete; ir



naujai gauta informacija, netinkamai taikytos audito procedūros ar naujos audito metu nustatytos
aplinkybės, dėl kurių reikėtų pakeisti anksčiau sudarytas strategijas.

Detalus audito planas pradedamas rengti šiek tiek vėliau, kai konkrečios rizikos vertinimo procedūros jau yra
suplanuotos ir yra surinkta pakankamai informacijos apie įvertintą riziką, kad galima būtų parengti tinkamą
atsaką į riziką. Detalaus audito plano sudarymo reikalavimai yra aprašyti II tomo 16 skyriuje.
Bendrajai audito strategijai parengti reikalingas laikas priklausys nuo tokių veiksnių:


įmonės dydžio ir struktūros sudėtingumo;



audito grupės sudėties ir dydžio. Mažesnės apimties auditą atlieka mažesnės audito grupės; jose
lengviau planuoti ir koordinuoti darbą ir bendrauti;



ankstesnės darbo su įmone patirties; ir



audito metu susidariusių aplinkybių.
SVARBŪS DALYKAI
Mažų įmonių auditą dažnai atlieka labai mažos audito grupės. Tokios grupės narių darbą yra
lengviau koordinuoti ir nariams yra lengviau bendrauti tarpusavyje, o bendroji audito strategija
gali būti visai nesudėtinga. Ši strategija gali būti pateikiama kaip trumpas memorandumas,
kuriame nurodoma:


užduoties pobūdis ir jos atlikimo laikas;



ką tik baigto atlikti audito metu nustatyti dalykai;



kas pasikeitė per dabartinį ataskaitinį laikotarpį;



ar būtina peržiūrėti bendrąją audito strategiją arba detalųjį audito planą; ir



konkrečios kiekvieno audito grupės nario pareigos.

Planavimas dabartiniu ataskaitiniu laikotarpiu gali prasidėti nuo trumpo memorandumo, parengto
baigiant ankstesnį auditą. Tačiau toks memorandumas turi būti atnaujintas ir pritaikytas
dabartiniam ataskaitiniam laikotarpiui remiantis pasitarimo su savininku vadovu ir audito grupės
susirinkimų rezultatais.

5.2

Bendrosios audito strategijos sukūrimas

Bendroji audito strategija – tai pagrindinių sprendimų, kurie laikomi reikalingais tinkamai suplanuoti auditą ir
informuoti užduoties grupę apie pagrindinius dalykus, dokumentas. Į strategijos dokumentą įrašomi
sprendimai, priimami atliekant planavimo veiksmus, kaip parodyta toliau esančiame pavyzdyje. Atkreipkite
dėmesį, kad išsami informacija apie rizikos vertinimą ir numatytos atlikti tolesnės audito procedūros įrašomos
į išsamųjį audito planą.
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5.2-1 pvz.
Pagrindiniai
žingsniai
Darbo pradžia

Aprašymas

Atlikti parengiamuosius veiksmus (kliento prisiėmimas (santykių su juo
tęsimas) ir užduoties sąlygų nustatymas).


Surinkti svarbią informaciją apie įmonę, pavyzdžiui, dabartinio ataskaitinio
laikotarpio veiklos rezultatai, ankstesnių užduočių rezultatai ir esminiai
dabartiniu ataskainiu laikotarpiu įvykę pokyčiai.



Paskirti darbuotojus užduočiai atlikti, įskaitant, kur reikia, asmenį, atliekantį
užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, bei visus reikalingus ekspertus.



Suplanuoti audito grupės susitikimą (kuriame dalyvautų užduoties
partneris) aptarti finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo (įskaitant
dėl apgaulės) tikimybę.
Nustatyti atitinkamus terminus (datas), kada bus vykdomi tam tikri audito
darbai (atsargų inventorizacija, rizikos vertinimo procedūros, išorės šalių
patvirtinimų gavimas, apsilankymas laikotarpio pabaigoje ir susitikimai,
skirti aptarti audito rezultatus).



Rizikos ir
atsako į riziką
vertinimas



Nustatyti finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumą ir darbinį
reikšmingumą.



Nustatyti būtinų atlikti rizikos vertinimo procedūrų pobūdį ir apimtį, ir kas
tokias procedūras atliks.



Įvertinus riziką finansinių ataskaitų lygmeniu parengti tinkamą bendrą atsaką
(žr. I tomo 9 skyrių). Taip pat nurodyti numatytų atlikti tolesnių audito
procedūrų poveikį.
Informuoti apie numatomą audito apimtį ir laiką už valdymą atsakingus
asmenis.




Atnaujinti ir pakeisti strategiją ir audito planą, jei to reikia atsižvelgiant į
naujas aplinkybes.

N1ustačius ir įvertinus reikšmingo iškraipymo riziką, gali būti baigiama rengti bendroji strategija (įskaitant
atlikimo laiką, darbuotojų paskyrimą ir priežiūros organizavimą) ir išsamus audito planas. Išsamiąjame plane
nurodomos tolesnės audito procedūros, kurios turi būti atliktos tvirtinimų lygmeniu ir kurios yra atsakas į
nustatytą ir įvertintą riziką.
Pradėjus darbą gali prireikti keisti bendrąją audito strategiją ir detaliuosius planus atsižvelgiant į naujas
aplinkybes, audito išvadas ir kitą gautą informaciją. Visi tokie pakeitimai ir jų priežastys turi būti įrašomi į
tokius audito dokumentus, kaip bendroji audito strategija ar audito planas.
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Bendroje audito strategijoje išdėstomi toliau nurodyti svarbūs dalykai.
5.2-2 pvz.
Dokumentuoti
Užduoties
ypatybės

Išvados teikimo
tikslai

Aprašymas


Kokia finansinės atskaitomybės tvarka bus naudojama.



Būtinos papildomos ataskaitos, rengiamos pagal atskirus finansinius arba
sektoriui būdingus reikalavimus (nustatomus priežiūros institucijų ir kt.).



Būtinos specializuotos žinios ar patirtis, taikoma sudėtingose, specifinėse ar
su didele rizika susijusiose audito srityse.



Kokie įrodymai reikalingi iš paslaugų organizacijų.



Ankstesnių auditų metu gautų įrodymų panaudojimas (tokių, kaip rizikos
vertinimo procedūros ar kontrolės priemonių testai).



Informacinių technologijų poveikis audito procedūroms (galimybė gauti
duomenis ir kompiuterinių audito metodų naudojimas).



Būtinybė įtraukti tam tikrą nenuspėjamumą atliekant audito procedūras.



Galimybė bendrauti su įmonės darbuotojais ir gauti duomenis.



Įmonės finansinių ataskaitų teikimo grafikas.



Sutikimų su vadovybe ir už valdymą atsakingais asmenimis grafikas, siekiant
aptarti:
−

−

audito darbo pobūdį, laiką ir apimtį. Gali būti nurodomos atsargų
inventorizacijos, išorės šalių patvirtinimų gavimo datos, tarpinio
laikotarpio patikrinimas ir kitos reikalingos procedūros,
audito eiga užduoties atlikimo metu, ir

auditoriaus išvada ir kiti pranešimai, pavyzdžiui, laiškai
vadovybei.
Grafikas, pagal kurį vyks užduoties narių susitikimai (bendravimas) tokiems
klausimams aptarti:
−
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−

įmonės rizikos veiksniai (verslo ir apgaulės);

−

numatomo atlikti darbo pobūdis, laikas ir apimtis;

−

atlikto darbo peržiūra; ir

−

kita trečiosioms šalims teikiama informacija.
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Reikšmingi
veiksniai



Reikšmingumas (bendrasis, atskirų finansinių ataskaitų sričių ir darbinis
reikšmingumas).



Preliminarus rizikos finansinių ataskaitų lygmeniu ir jos poveikio auditui
vertinimas.



Preliminariai nustatoma:
−
−

Reikšmingi
pasikeitimai ir
įvykiai



Kaip užduoties grupės nariams bus primenama išlikti abejojančiais, o renkant
ir vertinant audito įrodymus vadovautis profesiniu skepticizmu.



Svarbūs ankstesnių auditų rezultatai, įskaitant nustatytus kontrolės trūkumus
ir vadovybės veiksmus siekiant juos pašalinti.



Aptarimas su audito įmonės darbuotojais, kurie teikė kitas paslaugas.



Įrodymai, kuriais pagrindžiamas atitinkamas vadovybės požiūris į vidaus
kontrolę, ir apskritai įmonėje vidaus kontrolei teikiama svarba.



Ūkinių operacijų apimtis, nuo kurios gali priklausyti ar auditoriui nėra
veiksmingiau pasikliauti vidaus kontrole.



Reikšmingi įmonei įtakos turintys veiklos pokyčiai, įskaitant informacinių
technologijų, verslo procesų, pagrindinių vadovų pasikeitimai, įsigijimai,
susiliejimai ir verslo dalies perleidimai.
Svarbūs sektoriaus pokyčiai, pavyzdžiui, sektoriaus reglamentavimo
pasikeitimai ar nauji finansinei atskaitomybei keliami reikalavimai.



Reikalingų
išteklių
pobūdis, jų
naudojimo
laikas ir
apimtis

reikšmingos ūkinių operacijų grupės, likučiai ir atskleidžiama
informacija; ir
sritys, kurios gali būti susijusios su didesne reikšmingo iškraipymo
rizika.



Reikšmingi finansinės atskaitomybės tvarkos pokyčiai, pavyzdžiui, apskaitos
standartų pokyčiai.



Kiti svarbūs pokyčiai, pavyzdžiui, įmonei įtakos turinčios teisinės aplinkos
pokyčiai.



Užduoties grupė (jeigu reikia, asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą).



Audito darbo paskirstymas grupės nariams, taip pat sričių, kuriose gali būti
didesnė reikšmingo iškraipymo rizika, priskyrimas grupės nariams, kurie
turi tinkamos patirties tokiose srityse.
Užduoties biudžeto sudarymas, taip pat laiko paskirstymas sritims, kurios
gali būti susijusios su didesne reikšmingo iškraipymo rizika.



Jeigu įmonė turi atskirus komponentus (tokius, kaip dukterinės įmonės ar veiklos padaliniai), rengiant planą
būtina papildomai apsvarstyti dalykus, nurodytus 300-ojo TAS priede ir 600-ojo TAS reikalavimų skyriuje.
Mažesnėse įmonėse bendrąja strategija gali būti trumpas memorandumas. Audito planui sudaryti gali būti
naudojamos audito programos arba kontroliniai klausimynai, darant prielaidą, kad yra atliekami vos keli
kontrolės veiksmai ir su sąlyga, kad programos yra sudarytos atsižvelgiant į konkrečias užduoties
aplinkybes ir auditoriaus atliktus rizikos vertinimus.
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5.3

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų informavimas apie audito
planą

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

260-ojo TAS 15 dalis

Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie planuojamą audito
apimtį ir atlikimo laiką (žr. A11–A15 dalis).

Nuolatinis abipusis auditoriaus ir vadovybės bei už valdymą atsakingų asmenų bendravimas gali suvaidinti
svarbų vaidmenį audito planavimo procese. Jei vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys bus tinkamai
informuoti apie planuojamą audito apimtį ir audito atlikimo laiką, jie galės:


suprasti auditoriaus darbo pasekmes;



aptarti su rizika susijusius klausimus ir reikšmingumo sąvoką su auditoriumi; ir



nustatyti sritis, kuriose jie gali prašyti auditoriaus taikyti papildomas procedūras. Toks bendravimas
taip pat gali padėti auditoriui geriau suprasti įmonę ir jos aplinką.

Tačiau reikia imtis atsargumo priemonių, kad nebūtų sumažintas audito veiksmingumas. Pavyzdžiui,
informavus apie tikslą detaliųjų audito procedūrų pobūdį ir laiką gali sumažėti tokių procedūrų
veiksmingumas, kadangi jos taps pernelyg nuspėjamomis.
Dalykai, apie kuriuos auditorius galėtų informuoti:


kaip auditorius siūlo šalinti reikšmingo iškraipymo riziką dėl apgaulės ar klaidos;



auditui svarbus auditoriaus požiūris į vidaus kontrolę; ir



reikšmingumo taikymas atliekant auditą.

Kiti su planavimu susiję dalykai, kuriuos reikėtų aptarti:


už valdymą atsakingų asmenų požiūris į:
−
−
−
−
−

pareigų paskirstymą tarp už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės;
įmonės tikslus ir strategiją bei susijusią verslo riziką, dėl kurios gali atsirasti reikšmingo
iškraipymo rizika;
dalykus, kuriems už valdymą atsakingų asmenų nuomone reikėtų skirti ypatingą dėmesį, ir
bet kurias kitas sritis, kuriose jie prašo taikyti papildomas audito procedūras;
reikšmingą priežiūros institucijoms teikiamą informaciją; ir
kitus dalykus, kurie už valdymą atsakingų asmenų nuomone gali daryti įtakos finansinių
ataskaitų auditui;



už valdymą atsakingų asmenų požiūris į vadovybės veiksmus apgaulės ar klaidos rizikai
įmonėje nustatyti ir į ją reaguoti ir vidaus kontrolę, kurią vadovybė taiko šiai rizikai
mažinti, tokių veksmų supratimas ir reakcija į juos. Taip pat nurodoma, kaip už valdymą
atsakingi asmenys vykdo vidaus kontrolės veiksmingumo priežiūrą;



už valdymą atsakingų asmenų veiksmai atsižvelgiant į apskaitos standartų, įmonės
valdymo praktikos pokyčius ir kitus susijusius dalykus; ir



už valdymą atsakingų asmenų atsakymai į ankstesnius auditoriaus pranešimus.

Pastaba: Net ir esant tokiam abipusiam bendravimui auditoriaus privalo sukurti bendrąją audito strategiją ir
audito planą bei nustatyti procedūrų, reikalingų surinkti pakankamus tinkamus audito įrodymus,
pobūdį, laiką ir apimtį.
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Gali būti ir kiti dalykai, apie kuriuos būtina informuoti pagal įstatymus ar teisės aktus, pagal susitarimą su
įmone ar vykdant papildomus užduočiai taikomus reikalavimus. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad pagal 265ąjį TAS būtina informuoti apie nustatus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus.

5.4

Dokumentavimas

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

300-ojo TAS 12 dalis

Auditorius į audito dokumentus turi įtraukti:
a)
bendrąją audito strategiją;
b)
audito planą; ir
c)
bet kokius esminius bendrosios audito strategijos ar audito plano
pakeitimus, atliekamus vykdant audito užduotį, ir tokių pakeitimų priežastis
(žr. A16–A19 dalis).

Bendroji audito strategija ir išsamusis audito planas, įskaitant išsamią informaciją apie bet kokius audito
užduoties metu atliktus pakeitimus, yra dokumentuojami. Auditorius gali naudoti memorandumą,
standartines audito programas arba audito planavimo ar atlikimo kontrolinius klausimynus, parengtus
atsižvelgiant į konkrečias užduoties aplinkybes.

5.5

Atvejų analizės – bendroji audito strategija

Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
Priėmus sprendimą atlikti audito užduotį ir nustačius reikšmingumą, kitas žingsnis yra parengti arba
atnaujinti bendrąją audito strategiją, reikalingą užduočiai atlikti. Tuo tikslu gali būti parengtas tam tikras
planavimo kontrolinis klausimynas arba trumpas, tačiau struktūrizuots memorandumas (žr. 5.1 punktą
„Svarbūs dalykai“), kaip parodyta toliau pavyzdžiuose.
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A atvejo analizė − „Dephta Furniture, Inc.“
„Dephta Furniture, Inc.“
Bendrosios strategijos memorandumas
Laikotarpis, pasibaigęs 20X2 m. gruodžio 31 d.
Apimtis
Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu audito apimtis nepasikeitė. Auditas atliekamas pagal TAS ir TFAS
apskaitos tvarką. TFAS pasikeitimų, kurie turėtų įtakos Dephta šeimos įmonei, šiais metais nebuvo.
Pokyčiai įmonėje
Dephta šeima planuoja pradėti prekybą užsienio valiuta.
Prekybos internetu apimtys taip pat auga, todėl Dephta šeimos įmonės IT pajėgumai bus plečiami.
Dephta šeimos įmonė dabar parduoda savo produkciją „Franjawa Merchandising“. Ši įmonė yra žinoma
kaip nuolat siekianti mažinti tiekėjų pelningumą, tačiau teikianti didelės apimties užsakymus. Įmonė taip
pat reikalauja, kad teikėjas laikytų papildomas kai kurių gaminių atsargas, kad galėtų jas pristatyti
nedelsiant.
Rizika
Mūsų nuomone rizika finansinių ataskaitų lygmeniu yra maža (žr. DD Nr....). Vadovybė nėra labai
kompetentinga, tačiau pasiryžusi siekti kompetencijos; vadovybė patvirtino etikos kodeksą ir apskritai,
jos požiūris į vidaus kontrolę yra tinkamas.
Bendroji strategija:


šuo ataskaitiniu laikotarpiu, atsižvelgus į išaugusias pardavimo apimtis ir padidėjusį pelningumą,
finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumas padidinamas nuo 8 000 eurų iki 10 000 eurų.
Apskaičiuojant finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumą į pajamas buvo įtrauktos maždaug
70 000 eurų premijos vadovybei [žr. darbo dokumentus dėl reikšmingumo nustatymo, II tomo 6
skyrius]. Nustatytas 7 000 eurų darbinis reikšmingumas (remiantis mūsų atliktu audito rizikos
vertinimu), išskyrus kai kuriuos sąskaitų likučius, kaip aprašyta DD Nr. ...;



skirti tuos pačius vyresniuosius darbuotojus kaip ir praėjusiais metais, darbą atlikti tuo pačiu metu;



atlikti rizikos vertinimo procedūras prieš metų pabaigą. Šiuo metu įmonė neketina keisti jokių
svarbių sistemų;



mūsų audito planavimo susirinkime, kuris įvyks lapkričio 15 d., mes turime:
−

įvertinti tikimybę, kad finansinės ataskaitos bus iškraipytos dėl apgaulės;

−

savo darbuotojams akcentuoti profesinio skepticizmo svarbą;

−

nustatyti darbuotojų ir vadovybės vykdomos apgaulės scenarijus; ir

−

daug dėmesio skirti ūkinių operacijų su susijusiomis šalimis, kurių apimtys augo, nustatymui
ir atitinkamai išplėsti testų taikymo sritį;



dalyvauti atsargų inventorizacijoje laikotarpio pabaigoje. Įmonė vis dar nėra priėmusi atsargų
kontrolės procedūrų;



Deividui (kuris gerai išmano IT sistemas) padedant nustatyti reikšmingo iškraipymo riziką, kuri kyla
vykdant pardavimus internetu, ir tokiai rizikai sumažinti skirtas vidaus kontrolės priemones.
Deividas taip pat įvertins bendrąsias IT kontrolės priemones, kurios praėjusiais metais buvo
silpnos, tačiau dabar paaiškėjo, kad jos buvo patobulintos.

Audito partneris (pasirašo): Sang Džunas Li
Data: 20X2 spalio 20 d.
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B atvejo analizė − „Kumar & Co.“
„Kumar & Co.“
Bendrosios strategijos memorandumas
Laikotarpis, pasibaigęs 20X2 m. gruodžio 31 d.
Apimtis:


atlikti teisės aktais numatytą auditą;



vadovybė nori naudoti TFAS, skirtus MVĮ.

Rizika:


rizika finansinių ataskaitų lygmeniu įvertinta kaip vidutinė (žr. DD Nr. ...).

Pokyčiai įmonėje:


sumažėjo pardavimo apimtys, nes iš Dephta šeimos įmonės gaunama mažiau užsakymų;



dėl to gali susidaryti sunkiai parduodamų gatavų prekių atsargos ir grąžinamos parduotos prekės;



Radžas nebe taip aktyviai dalyvauja verslo veikloje kaip anksčiau, dėl to gali padidėti apgaulės rizika;



gautas naujas finansavimas, dėl to atsiranda nauji įsipareigijimai bankui.

Bendroji strategija:


šiuo laikotarpiu, atsižvelgus į sumažėjusias pardavimo apimtis ir pelningumą, finansinių ataskaitų kaip
visumos reikšmingumas sumažinamas nuo 3 000 eurų iki 2 500 eurų. Nustatomas 1 800 eurų darbinis
reikšmingumas (remiantis mūsų atliktu audito rizikos įvertinimu), išskyrus kai kuriuos sąskaitų likučius, kaip
aprašyta DD Nr. ...;



skirti tuos pačius darbuotojus, kaip ir ankstesniame laikotarpyje, kad būtų užtikrintas tęstinumas ir audito
veiksmingumas;



gruodžio pabaigoje atlikti rizikos vertinimo procedūras;



mūsų audito planavimo susirinkime, kuri įvykti lapkričio 30 d. mes turime:
−

įvertinti tikimybę, kad finansinės ataskaitos bus iškraipytos dėl apgaulės;

−

aptarti tikimybę, kad darbuotojai gali vykdyti apgaulę, o vadovybė nepaisyti kontrolės priemonių.
Buhalteris atrodo nepatenkintas, todėl gali turėti motyvų ir galimybių vykdyti apgaulę, nes Radžas
dabar neperžiūri finansinių ataskaitų kaip anksčiau; ir

−

daugiau dėmesio skirti ūkinėms operacijoms su susijusia šalimi Dephta šeimos įmone, kurių
apimtys auga.



laikotarpio pabaigoje dalyvauti atsargų inventorizacijoje;



išplėsti testų taikymo sritį, siekiant nustatyti ūkines operacijas su susijusiomis šalimis.

Audito partneris (pasirašo): Sang Džunas Li
Data: 20X2 spalio 20 d.
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6. Reikšmingumo nustatymas ir taikymas
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Reikšmingumo nustatymas ir taikymas atliekant audito užduotį.

320-asis ir 450-asis TAS

6.0-1 pvz.

Rizikos vertinimas

Veikla
Atlikti
parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti
auditą

Tikslas

Dokumentavimas 1

Nuspręsti ar
prisiimti
užduotį?

Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Parengti bendrą
audito strategiją ir
audito planą2

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Pastabos:
1.
Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2.
Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.

6.0-2 pvz.
„Bendrasis“ reikšmingumas
Finansinių
ataskaitų
lygmeniu

(finansinėms ataskaitoms kaip visumai)

„Bendrasis“ darbinis reikšmingumas

„Konkretus“ reikšmingumas
(tam tikrų finansinių ataskaitų sričių)

Sąskaitos likutis, „Konkretus“ darbinis
ūkinių operacijų reikšmingumas
grupė ir atskleidimo
lygis
Kiekinis dydis
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Pastaba: Pirmiau pateiktame pavyzdyje ir toliau tekste reikšmingumas apibūdinamas terminais „bendrasis“
ir „konkretus“, kurie yra naudojami tik šiame Vadove; Tarptautiniuose audito standartuose šie
terminai nevartojami. Bendrasis reikšmingumas yra finansinėms ataskaitoms kaip visumai
nustatomas reikšmingumas; konkretus reikšmingumas yra reikšmingumas, nustatomas
konkrečioms ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleidžiamai informacijai.
Dalies Nr.

TAS tikslas (-ai)

320-ojo TAS 8 dalis

Auditoriaus tikslas yra tinkamai taikyti reikšmingumo sampratą planuojant ir
atliekant auditą.

450-ojo TAS 3 dalis

Auditoriaus tikslas yra įvertinti:
a) nustatytų iškraipymų poveikį auditui; ir
b) neištaisytų iškraipymų, jei yra, poveikį finansinėms ataskaitoms.

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

320-ojo TAS 9 dalis

Tarptautiniuose audito standartuose darbinis reikšmingumas yra auditoriaus
nustatyta suma ar sumos, mažesnės negu finansinių ataskaitų kaip visumos
nustatytas reikšmingumo dydis, reikalingas tam, kad iki priimtinai žemo lygio
būtų sumažinta tikimybė, kad neištaisytų ir nenustatytų iškraipymų visuma bus
didesnė už finansinių ataskaitų kaip visumos nustatytą reikšmingumo dydį.
Jeigu tinka, darbinis reikšmingumas taip pat reiškia auditoriaus nustatytą sumą
ar sumas, mažesnes negu nustatytas tam tikrų ūkinių operacijų grupių, sąskaitų
likučių ar atskleidžiamos informacijos reikšmingumo lygis ar lygiai.

320-ojo TAS 10 dalis

Nustatydamas bendrąją audito strategiją, auditorius turi nustatyti finansinių
ataskaitų kaip visumos reikšmingumo lygį. Jeigu, atsižvelgus į konkrečias su
įmone susijusias aplinkybes, yra viena ar daugiau ūkinių operacijų grupių,
sąskaitų likučių ar informacijos atskleidimo atvejų, kurių atžvilgiu tikėtina, kad ir
mažesnio negu finansinėms ataskaitoms kaip visumai nustatyto reikšmingumo
iškraipymai gali daryti įtaką finansinių ataskaitų pagrindu vartotojų priimamiems
ekonominiams sprendimams, auditorius taip pat turi nustatyti tokių ūkinių
operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos informacijos reikšmingumo
lygį ar lygius (žr. A2–A11 dalis).

320-ojo TAS 11 dalis

Auditorius turi nustatyti darbinio reikšmingumo lygį reikšmingo iškraipymo rizikai
vertinti ir tolesnių audito procedūrų pobūdžiui, atlikimo laikui ar apimčiai nustatyti
(žr. A12 dalį).

320-ojo TAS 12 dalis

Auditorius turi peržiūrėti finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumo lygį (ir,
jeigu taikoma, konkrečių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar
atskleidžiamos informacijos reikšmingumo lygį ar lygius), jeigu, atlikdamas
auditą, jis sužino informaciją, dėl kurios iš pradžių jis būtų nustatęs kitokį
reikšmingumo dydį (ar dydžius) (žr. A13 dalį).

320-ojo TAS 13 dalis

Jeigu auditorius nusprendžia, kad finansinėms ataskaitoms kaip visumai (ir,
jeigu tinka, konkrečioms ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų likučiams ar
atskleidžiamai informacijai) turėtų būti taikytinas mažesnis reikšmingumo lygis,
auditorius turi nuspręsti, ar būtina peržiūrėti darbinį reikšmingumą ir ar tolesnių
audito procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis tebėra tinkami.
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320-ojo TAS 14 dalis

Į audito dokumentus auditorius turi įtraukti toliau išvardytus dydžius ir veiksnius, į
kuriuos atsižvelgus jie buvo nustatyti:
a) finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumo lygį (žr. 10 dalį);
b) jeigu taikoma, konkrečių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar
atskleidžiamos informacijos reikšmingumo lygį ar lygius (žr. 10 dalį);
c) darbinį reikšmingumą (žr. 11 dalį); ir
d) visas a–c punktų peržiūras atliekant auditą (žr. 12–13 dalis).

450-ojo TAS 6 dalis

Auditorius turi nustatyti, ar būtina peržiūrėti bendrąją audito strategiją ir audito
planą, jeigu:
a) nustatytų iškraipymų pobūdis ir jų atsiradimo aplinkybės rodo, kad gali būti
kitų iškraipymų, kurie kartu su audito metu sukauptais iškraipymais galėtų
būti reikšmingi; arba (žr. A4 dalį);
b) audito metu sukauptų iškraipymų visuma artėja prie reikšmingumo lygio,
nustatyto pagal 320-ąjį TAS (žr. A5 dalį).

6.1

Apžvalga

Auditoriaus sprendimai dėl reikšmingumo sudaro pagrindą, kuriuo remiantis yra vertinama rizika ir
nustatoma reikalingų audito procedūrų apimtis.
Reikšmingumas nustatomas priimant profesinį sprendimą. Jis grindžiamas auditoriaus supratimu apie
finansinių ataskaitų vartotojų kaip grupės bendrus finansinės informacijos poreikius. Bendrasis
reikšmingumas (tai terminas, kuris šiame Vadove vartojamas apibendrinti finansinių ataskaitų kaip visumos
reikšmingumą) yra bendra finansinės ataskaitos iškraipymų, įskaitant praleidimus, suma, kurią viršijus
galima pagrįstai tikėtis, kad bus padaryta įtaka ekonominiams vartotojų sprendimams. Tokia iškraipymų
suma skiriasi nuo audito rizikos, dėl kurios gali būti pareikšta netinkama nuomonė apie finansines
ataskaitas, kuriose yra reikšmingų iškraipymų.
Šiame skyriuje pateiktos nuorodos dėl bendrojo ir konkretaus reikšmingumo nustatymo, ir kaip auditorius
turėtų taikyti darbinį reikšmingumą pakankamiems ir tinkamiems audito įrodymams surinkti.
Reikšmingumas taikomas viso audito metu – planuojant auditą, vertinant riziką, rengiant atsaką į riziką ir
teikiant išvadą. Papildomos informacijos apie reikšmingumą ir audito riziką pateikta šio Vadovo I tomo 7
skyriuje.
Būtina vertinti dviejų lygių reikšmingumą – bendrąjį reikšmingumą ir konkretųjį reikšmingumą – kaip
aprašyta toliau.
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6.1-1 pvz.
Aprašymas
Bendrasis
reikšmingumas
(finansinių ataskaitų
kaip visumos)

Finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumas (bendrasis reikšmingumas)
nustatomas remiantis auditoriaus profesiniu sprendimu dėl to, kokios didžiausios
sumos iškraipymas (-ai) gali būti finansinėse ataskaitose ir nedaryti įtakos
finansinių ataskaitų vartotojų priimamiems ekonominiams sprendimams. Jeigu
neištaisytų iškraipymų, pavienių ar visų kartu, suma yra didesnė nei užduočiai
nustatytas bendrasis reikšmingumas, tai reikštų, kad finansinės ataskaitos yra
reikšmingai iškraipytos.
Bendrasis reikšmingumas nustatomas atsižvelgiant į plačios vartotoju grupės
bendrus finansinės informacijos poreikius. Šiuo atveju į reikšmingumo poveikį
konkretiems vartotojams, kurių poreikiai gali būti labai skirtingi, neatsižvelgiama.

Konkretus
reikšmingumas
(konkrečioms ūkinių
operacijų grupėms,
sąskaitų likučiams ar
atskleidžiamai
informacijai
nustatomas
reikšmingumo lygis
ar lygiai )

Kai kuriais atvejais būtina nustatyti mažesnės sumos nei bendrasis reikšmingumą,
kuris turėtų įtakos ekonominiams finansinių ataskaitų vartotojų sprendimams. Tai
gali būti susiję su sritimis, kuriose iškraipymo tikimybė yra didesnė, pavyzdžiui,
konkreti aiškinamojoe rašto sritis (t.y., vadovybės atlyginimas arba sektoriui
būdingi duomenys), atitiktis teisės aktams ar tam tikroms sutarties sąlygoms arba
ūkinės operacijos, pagal kurias skiriamos premijos. Tai taip pat gali susiję su
galimo iškraipymo pobūdžiu.

Iškraipymų pobūdis
Vertindamas iškraipymo poveikį finansinėms ataskaitoms auditorius vertina ne tik iškraipymo dydį, bet ir
galimų iškraipymų pobūdį ir konkrečias jų atsiradimo aplinkybes. Dėl su kai kuriais iškraipymais susijusių
aplinkybių auditorius tokius iškraipymus gali vertinti kaip reikšmingus netgi tuo atveju, kai jie yra mažesni
negu nustatytas reikšmingumo lygis. Tokios aplinkybės gali būti neteisėti veiksmai, paskolos sąlygų
nesilaikymas arba įstatymų (priežiūros institucijų) finansinei atskaitomybei keliamų reikalavimų
nevykdymas. Kita vertus, netikslinga planuoti audito procedūras iškraipymams, kurie būtų reikšmingi tik dėl
savo pobūdžio, nustatyti.
Darbinis reikšmingumas
Darbinį reikšmingumą auditorius naudoja siekdamas iki tinkamai žemo lygio sumažinti riziką, kad neištaisytų
ar nenustatytų iškraipymų suma viršys finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumą (bendrąjį
reikšmingumą), ar reikšmingumo lygį, nustatytą konkrečioms ūkinėms operacijoms, sąskaitų likučiams ar
atskleidžiamai informacijai (konkretųjį reikšmingumą).
Darbinis reikšmingumas nustatomas mažesnė vertės (ar verčių) nei bendrasis ar konkretusis
reikšmingumas. Tikslas yra atlikti didesnės apimties audito darbą, nei būtų būtina atsižvelgiant į bendrąjį ar
konkretųjį reikšmingumą, siekiant:
•

užtikrinti, kad mažesni nei bendrasis ar konkretusis iškraipymai būtų nustatyti, kad galima būtų
tinkamai sumažinti tikimybę, kad neištaisytų klaidų ar nenustatytų iškraipymų suma viršys
finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumą; ir tokiu būdu
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•

nustatyti ribą ar skirtumą, kuriuo sumažinama tikimybė nenustatyti iškraipymų. Toks skirtumas
nustatomas tarp nustatytų, bet neištaisytų, iškraipymų sumos ir bendrojo ar konkretaus
reikšmingumo sumos.

Tokia riba suteikia auditoriui tam tikro užtikrinimo, kad nenustatytų iškraipymų ir visų neištaisytų iškraipymų
bendra suma nebus tokia suma, dėl kurios finansinės ataskaitos bus reikšmingai iškraipytos.
Darbinio reikšmingumo nustatymas nėra paprastas mechaninis skaičiavimas. Nustatant darbinį
reikšmingumą remiamasi profesiniu sprendimu, kuris grindžiamas nustatytais rizikos veiksniais, auditoriaus
supratimu apie įmonę ir bet kokiais kitais dalykais, kuriuos auditorius nustatė per ankstesnes audito
užduotis.
Nustatomas bendrasis arba konkretus darbinis reikšmingumas. Pavyzdžiui, konkretus darbinis
reikšmingumas gali būti nustatytas mažesnio dydžio nei bendrasis darbinis reikšmingumas techninės
priežiūros ir remonto išlaidoms, jeigu yra didesnė rizika, kad jos nebus kapitalizuotas. Konkretus darbinis
reikšmingumas taip pat gali būti taikomas, siekiant atlikti papildomą darbą srityse, kuriose gali būti
iškraipymų dėl jų pobūdžio ir atsiradimo tikmybės, o ne dėl jų piniginės vertės.

6.2

Kaip nustatyti reikšmingumą

Toliau esančiose dalyse aptariama kaip nustatyti ir naudoti bendrąjį ir konkretųjį reikšmingumą.
Bendrasis reikšmingumas
Bendrasis reikšmingumas nustatomas remiantis auditoriaus supratimu apie finansinių ataskaitų vartotojų
poreikius. Apie finansinių ataskaitų vartotojus auditoriai gali daryti tokias prielaidas:
6.2-1 pvz.
Prielaidos
Finansinių
ataskaitų vartotojai








Turi tinkamų verslo,ūkinės veiklos ir apskaitos žinių.
Turi noro pakankamai kruopščiai studijuoti finansinėse ataskaitose pateiktą
informaciją.
Supranta, kad finansinės ataskaitos yra rengiamos, pateikiamos ir
audituojamos pagal reikšmingumo lygius.
Pripažįsta neapibrėžtumus, kurie neišvengiamai atsiranda, kai sumos
nustatomos remiantis apskaitiniais įvertinimais, sprendimais ir
atsižvelgiant į būsimus įvykius.
Remdamiesi finansinėse ataskaitose pateikta informacija priima pagrįstus
ekonominius sprendimus.

Reikšmingumo nustatymo pradžios tašku dažnai yra kiekybinė riba, išreikšta procentais, (arba
palyginamasis rodiklis). Palyginamojo rodiklio pobūdis ir taikytinas procentinis dydis priklauso nuo profesinio
sprendimo. Pavyzdžiui, savininko vadovaujamoje įmonėje, kur savininkas kaip atlyginimą pasiima didžiąją
pelno iki mokesčių dalį, tinkamesnis palyginamasis rodiklis būtų pelnas prieš atlyginimą ir mokesčius.
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SVARBŪS DALYKAI
Norėdamos užtikrinti nuoseklumą, apskaitos įmonės gali nuspręsti parengti visai įmonei
taikomas gaires dėl pradinio reikšmingumo nustatymo ir tinkamų palyginamųjų rodiklių
naudojimo. Tačiau faktiškai naudojami palyginamieji rodikliai nustatomi vadovaujantis
profesiniu sprendimu ir atsižvelgiant į konkrečias su įmone susijusias aplinkybes. Tuo
vadovaujamasi ir taikant darbinį reikšmingumą, kuris iš esmės yra auditoriaus priemonė šalinti
reikšmingo iškraipymo riziką „pagaunant“ iškraipymus, kurių vertė yra mažesnė nei tam tikra
riba.
Nustatydamas tinkamą palyginamąjį rodiklį, auditorius vertina toliau esančiame pavyzdyje
nurodytus dalykus ir išsiaiškina vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenį požiūrius ir
lūkesčius.
6.2-2 pvz.
Būtina įvertinti
Tinkamo
taikytino
palyginamojo
rodiklio
parinkimas

Vartotojai
Nustatyti, kas yra tikėtini finansinių ataskaitų vartotojai. Tai gali būti įmonės
savininkai (ir kiti akcininkai) ir už valdymą atsakingi asmenys, finansų įstaigos,
franšizės teikėjai, pagrindiniai finansuotojai, darbuotojai, klientai, kreditoriai ir
vyriausybės įstaigos bei institucijos.
Konkretūs vartotojų lūkesčiai
Nustatyti bet kokius konkrečius vartotojų lūkesčius, tokius kaip:

tokių straipsnių, kaip sandoriai su susijusiomis šalimis, vadovybės
atlyginimas, vertinimas ar informacijos apie juos atskleidimas, taip pat
susijusių įstatymų ar teisės aktų laikymąsi;

pramonės šakai būdingos informacijos, pavyzdžiui, kasybos įmonės
žvalgymo išlaidos arba aukštųjų technologijų ar farmacijos įmonės
mokslinių tyrimų išlaidos, atskleidimas;

pagrindiniai įvykiai ir nenumatytos aplinkybės. Tai būtų atskleidžiama
informacija apie tokius įvykius, kaip įsigijimas, pardavimas,
restruktūrizavimas arba reikšmingi įmonės atžvilgiu pradėti teisminiai
procesai; ir

specialios paskolos sutarties sąlygos, ypač jeigu tikėtina, kad įmonė gali
tokias sąlygas pažeisti. Jeigu nedidelė neištaisyta klaida reikštų, kad tokia
speciali sąlyga buvo pažeista, tai galėtų turėti didelės įtakos finansinėms
ataskaitoms ir blogiausiu atveju, rengiant finansines ataskaitas negalėtų būti
taikoma veiklos tęstinumo prielaida.
Svarbūs finansinių ataskaitų elementai
Kokie svarbūs finansinių ataskaitų elementai būtų įdomūs vartotojams
(pvz., turtas, įsipareigojimai, nuosavas kapitalas, pajamos ir išlaidos)?
Įmonės pobūdis
Įvertinti įmonės pobūdį, įmonės gyvavimo ciklo etapą (auganti, brandi ar
pergyvenanti nuosmukį ir kt.), taip pat ūkio šaką ir ekonominę aplinką, kurioje įmonė
veikia.

61

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

Būtini koregavimai
Ar būtini kokie nors koregavimai siekiant „normalizuoti“ palyginamojo rodiklio
pagrindą? Pavyzdžiui, pajamos iš tęsiamos veiklos galėtų būti koreguojamos
atsižvelgiant į:

neįprastus ar nepasikartojančius pajamų (išlaidų) straipsnius; ir

tokius straipsnius, kaip vadovybei išmokamos premijos, kurios gali būti
apskaičiuojamos nuo pelno prieš premijų išmokėjimą, arba premijos,
išmokamos paprasčiausiai siekiant sumažinti įmonei tenkantį pelną.
Straipsniai, kuriems vartotojai skiria didžiausią dėmesį
Kokia finansinių ataskaių straipsniuose pateikta informacija pritrauks daugiausia
vartotojų dėmesio?
Pavyzdžiui, vartotojams gali būti įdomūs tokie aspektai:

vertinant finansinės veiklos rezultatus didžiausias dėmesys bus skiriamas
pelnui, pajamoms ir grynajam turtui; ir

vertinant išteklius, naudojamus pasiekti kai kuriuos tikslus ir siekius,
didžiausias dėmesys bus pajamų ir išlaidų pobūdžiui ir mastui.
Finansavimas
Kaip finansuojama įmonės veikla? Jeigu įmonės veikla finansuojama tik iš skolinto
kapitalo (o ne nuosavomis lėšomis), vartotojai daugiausia dėmesio skirtų įkeistam
turtui ir bet kokiems reikalavimams į tokį turtą, o ne įmonės pajamoms.
Kintamumas
Ar didelis yra siūlomo palyginamojo rodiklio kintamumas? Pavyzdžiui,
palyginamasis rodiklis, kuris nustatomas pagal pajamas, paprastai gali būti
tinkamas, tačiau jeigu kiekvieną laikotarpį įmonės veiklos rezultatai yra artimi lūžio
taškui (tokiam, kaip nedidelis pelnas ar nuostoliai), arba jeigu veiklos rezultatai yra
labai kintami, toks palyginamasis rodiklis gali būti netinkamas pagrindas
reikšmingumui nustatyti.
Alternatyvūs dydžiai
Ar yra alternatyvus palyginamasis rodiklis, kuris galėtų būti taikomas esant
ypatingoms aplinkybėms? Alternatyvieji palyginamieji rodikliai galėtų būti
trumpalaikis turtas, grynasis apyvartinis kapitalas, bendra turto vertė, bendrosios
pajamos, bendras pelnas, nuosavo kapitalo iš viso ir veiklos pinigų srautai.
Darbinis reikšmingumas
Bendrasis ir konkretusis reikšmingumas nustatomi atsižvelgiant į finansinių ataskaitų vartotojų poreikius, tuo
tarpu darbinio reikšmingumo dydis yra mažesnis. Todėl atliekamo audito darbo apimtis bus didesnė (gali
būti nustatyti mažesnės vertės iškraipymai), o audito rizika sumažinama iki priimtinai žemo lygio.
Jeigu auditas būtų suplanuotas tik siekiant nustatyti atskirai reikšmingus iškraipymus, nebūtų jokios
paklaidos galimiems nerikšmingiems iškraipymams nustatyti ir apskaityti. Todėl gali susidaryti situacija, kai
dėl bendros atskirai nereikšmingų iškraipymų sumos finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos.
Darbinis reikšmingumas yra skirtas:


užtikrinti, kad būtų nustatyti nereikšmingi iškraipymai, kurie yra mažesni nei bendrasis ar konkretusis
reikšmingumas, ir



nustatyti galimų nenustatytų iškraipymų ribą arba skirtumą, kuriuo sumažinama tikimybė neaptikti
nenustatytų iškraipymų. Toks skirtumas yra tarp nustatytų, bet neištaisytų, iškraipymų bendros sumos
ir bendrojo ar konkretaus reikšmingumo.

Darbinio reikšmingumo nustatymas nėra paprastas mechaninis skaičiavimo veiksmas, pvz, nustatant, kad
darbinis reikšmingumas yra lygus 80 proc. bendrojo reikšmingumo. Taip supaprastinus būtų ignoruojami
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specifiniai ir įmonei galimai svarbūs rizikos veiksniai. Pavyzdžiui, jeigu atsargų kainos nustatymo rizika
laikoma didele, darbinis reikšmingumas galėtų būti sumažintas, kad būtų atlikta papildomo darbo
iškraipymo mastui nustatyti. Ir atvirkščiai, jeigu gautinų sumų likučio iškraipymo rizika vertinama kaip maža,
darbinis reikšmingumas gali būti padidintas. Tokiu atveju reikalingo audito darbo apimtis siekiant patikrinti
likučius bus mažesnė.
Nustatydamas darbinį reikšmingumą auditorius privalo vadovautis profesiniu sprendimu. Be to, jam įtaką
daro:


auditoriaus supratimas apie įmonę, kuris yra nuolat atnaujinamas atliekant rizikos vertinimo
procedūras; ir



ankstesnio audito metu nustatytų iškraipymų pobūdis ir mastas.
SVARBŪS DALYKAI
Nesumažinti bendrojo reikšmingumo dėl didelės audito rizikos
Nedaryti klaidos, kai bendrasis (finansinių ataskaitųs) reikšmingumas sumažinamas dėl to, kad
audito rizika yra laikoma didele. Bendrasis reikšmingumas nustatomas atsižvelgiant į vartotojų
informacijos poreikius, o ne į tai, kiek rizikingas gali būti konkretus likutis audito atžvilgiu.
Sumažinus bendrojo reikšmingumo ribą reikštų, kad:
•

finansinės ataskaitos vartotojo sprendimui didesnės įtakos daro audito rizika, o ne
finansinėse ataskaitose pateikta informacija; ir

•

auditorius atlieka papildomą darbą siekdamas užtikrinti, kad finansinėse ataskaitose
nebūtų iškraipymų, kurie pavieniai ar visi kartu viršytų bendrojo reikšmingumo ribą.

Geresnė taktika audito rizikai mažinti – ūkinių operacijų ar sąskaitų likučių lygmeniu nustatyti
mažesnį darbinį reikšmingumą. Tai užtikrins, kad bus atliktas pakankamas darbas bet kokiems
iškraipymams nustatyti nemažinant bendro reikšmingumo lygio. Tai taip pat leidžia nustatyti
skirtumą, kuriuo sumažinama tikimybė, kad atliekant darbą bus neaptikti nenustatyti iškraipymai.
Nustatyti bendrojo reikšmingumo lygį atsižvelgiant į finansinių ataskaitų vartotojų informacijos
poreikius, o tada nustatyti darbinio reikšmingumo lygį, kad galima būtų suplanuoti tolesnes
audito procedūras.
Finansinėse ataskaitose atskleidžiama konfidenciali informacija, sąskaitų likučiai ir problemos
Naudoti konkretųjį darbinį reikšmingumą planuojant tolesnes audito procedūras, skirtas
sumažinti konkrečią riziką ir patikrinti likučius itin svabiose audito srityse.
Santrauka
Reikšmingumo lygiai ir darbinio reikšmingumo taikymo nuostatos apibendrintos toliau pateiktame pavyzdyje.
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6.2-3 pvz.
Bendrasis

Konkretusis

Darbinis

Tikslas

Nustatyti ribą, kuria
remiantis priimamas
sprendimas, ar finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų dėl apgaulės ar
klaidos.

Nustatyti ribą (ribas)
(žemesnes nei bendrasis
reikšmingumas), kuri būtų
taikoma atskiroms ūkinių
operacijų grupėms, sąskaitų
likučiams ar atskleidžiamai
informacijai tais atvejais, kai
iškraipymai, kurių vertė yra
mažesnė nei bendrasis
reikšmingumas, galėtų daryti
įtaką ekonominiams
finansinių ataskaitų vartotojų
sprendimams.

Nustatyti ribą (ribas)
(žemesnes nei bendrasis
arba konkretusis
reikšmingumas), kuria
remiantis bus užtikrinta,
kad bus nustatyti
nereikšmingi iškraipymai
(mažesnės nei bendrojo
ar konkrečiojo
reikšmingumo vertės) ir
skirtumas, kuriuo
sumažinama tikimybė
neaptikti bet kokio
nenustatyto iškraipymo.

Skaičiavimo
pagrindas

Kokio lygio iškraipymai
finansinėse ataskaitose
būtų vartotojų toleruojami
(t.y., nedarytų įtakos
ekonominiams finansinių
ataskaitų vartotojų
sprendimams)?

Kokio lygio iškraipymai,
susiję su ypatingomis
aplinkybėmis, kurios yra
būdingos atskiroms ūkinių
operacijų grupėms, sąskaitų
likučiams ar atskleidžiamai
informacijai, galėtų pagrįstai
turėti įtakos vartotojų
priimamiems ekonominiams
sprendimams?

Kokios apimties audito
darbas turės būti
atliktas siekiant:

nustatyti iškraipymus,
kurių vertė yra
mažesnė už bendrąjį
ar konkretųjį
reikšmingumą; ir

nustatyti tokį
pakankamo lygio
skirtumą, kuriuo
sumažinama tikimybė
neaptikti nenustatytų
iškraipymų?
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Nykščio
taisyklės
(Naudojamos
pradedant
darbą)

Taikymas
atliekant
auditą

Peržiūra
atliekant
auditą

Reikšmingumas
nustatomas vadovaujantis
profesiniu sprendimu, o ne
paprastu mechaniniu
skaičiavimu. Todėl TAS
šiuo klausimu atskirų
nurodymų nepateikiama.
Tačiau praktikoje
svarbiausiu finansinių
ataskaitų rodikliu vartotojai
laiko pelną iš tęsiamos
veiklos (3−7 proc.). Jeigu
tai nėra naudingas rodiklis
(pvz., įmonė yra ne pelno
siekianti organizacija, arba
jos pelnas nėra stabilus),
gali būti pasirenkami kiti
rodikliai:

pajamos arba
išlaidos – 1−3 proc.;


turtas – 1−3 proc.; arba



nuosavas kapitalas –
3−5 proc.

Nustatyti, ar neištaisyti
iškraipymai, atskirai ar
kartu su kitais, viršija
bendrąjį reikšmingumą.






Atliekant specifinių ar itin
svarbių finansinių ataskaitų
sričių auditą nustatyti
žemesnio lygio konkretųjį
reikšmingumą (vadovaujantis
profesiniu sprendimu).

TAS jokių specialių
nurodymų nepateikta.
Procentinis dydis svyruoja
nuo 60 proc. (nuo bendrojo
ar konkrečiojo
reikšmingumo), jeigu yra
didesnė reikšmingo
iškraipymo rizika, iki 85
proc., jeigu reikšmingo
iškraipymo rizika
įvertinama kaip mažesnė.

Nustatyti, ar neištaisyti
iškraipymai, atskirai ar kartu
su kitais, viršija konkretųjį
reikšmingumą.



Specialių aplinkybių
Audito metu
pasikeitimas.
pasikeitusios
aplinkybės,
pavyzdžiui, dalies
verslo pardavimas;
nauja informacija; arba
auditoriaus supratimo
apie įmonę ir jos
veiklą pasikeitimas po
to, kai jis atliko
tolesnes audito
procedūras (pvz.,
faktiniai veiklos
rezultatai labai skiriasi
nuo tikėtinų rezultatų).








Nustatyti ir įvertinti
reikšmingo
iškraipymo riziką; ir
suplanuoti tolesnes
audito procedūras,
kaip atsaką į įvertintą
riziką.
Įvertintos rizikos
pasikeitimas;
iškraipymų,
nustatytų atliekant
tolesnes audito
procedūras,
pobūdis ir mastas;
arba
supratimo apie
įmonę pasikeitimas.
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6.3 Reikšmingumas planuojant ir vertinant riziką
Įvairių reikšmingumo lygių nustatymas yra svarbiausia planavimo proceso dalis. Tai ne atskiras audito
etapas, o tęstinis ir pasikartojantis procesas. Toliau pateiktame pavyzdyje apibendrinti nurodymai dėl
reikšmingumo taikymo planuojant auditą ir vertinant riziką.
6.3-1 pvz.
Reikšmingumas
Planavimas
(bendroji
strategija ir audito
planai)

Rizikos vertinimo
procedūros

Taikyti reikšmingumą, siekiant:

nustatyti, kurių finansinių ataskaitų sričių auditą būtina atlikti;

nustatyti bendrosios audito strategijos pagrindą;

planuoti konkrečių audito procedūrų pobūdį, laiką ir apimtis;

nustatyti konkretųjį reikšmingumą konkrečioms ūkinių operacijų grupėms,
sąskaitų likučiams ar atskleidžiamai informacijai, kai pagrįstai tikėtina, kad
mažesnės nei bendrasis ar darbinis reikšmingumas vertės iškraipymas
galėtų daryti įtakos ekonominiams finansinių ataskaitų vartotojų
sprendimams;

nustatyti skirtingų lygių darbinį reikšmingumą, nes auditoriui gali tekti
skirtingų lygių reikšmingumą taikyti konkrečiai ūkinių operacijų grupei,
sąskaitų likučiui ar atskleidžiamai informacijai priklausomai nuo su
kiekvienu tokiu straipsniu susijusios rizikos lygio;

įvertinti vėliau surinktus įrodymus ir nustatyti, ar reikia koreguoti nustatytus
reikšmingumo lygius. Jeigu reikia, auditorius atitinkamai keičia procedūrų
pobūdį, laiką ir apimtis.
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Grupės susitikimai








Užtikrinti, kad grupės nariai supranta nustatytuosius vartotojus, ir kas
tikėtinai galėtų pakeisti jų ekonominius sprendimus. Tai gali padėti tais
atvejais, jeigu audito grupės narys atlikdamas auditą sužinotų informaciją,
dėl kurios iš pradžių būtų buvęs nustatytas kitoks reikšmingumo lygis. Tokios
informacijos pavyzdžiai:
−
sprendimas parduoti didžiąją įmonės verslo dalį,
−
nauja informacija arba rizikos veiksniai, kurie galėtų daryti
įtakos pirminiam reikšmingumo nustatymui, ir
−
auditoriaus supratimo apie įmonę ir jos veiklą pasikeitimas atliekant
tolesnes audito procedūras, pavyzdžiui, faktiniai veiklos rezultatai labai
skiriasi nuo lauktųjų.
Nustatyti bendrąja audito strategiją.
Nustatyti, kokio masto testus reikia atlikti dėl:
−
darbinio reikšmingumo, ir
−
konkretaus darbinio reikšmingumo.
Nustatyti svarbiausius audito klausimus ir sritis, kurioms audito metu turi būti
skiriamas didžiausias dėmesys.

SVARBŪS DALYKAI
Nustatant bendrojo reikšmingumo ir konkretaus darbinio reikšmingumo lygius būtina
vadovautis profesiniu sprendimu. Audito grupėms rekomenduojama (nors nėra reikalaujama) su
užduoties partneriais aptarti profesinį sprendimą, kuriuo remiantis nustatomi reikšmingumo
lygiai, ir gauti jų pritarimą. Galiausiai audito darbo dokumentuose būtina išsamiai aprašyti
reikšmingumui nustatyti taikytą profesinį sprendimą.
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6.4

Reikšmingumas atliekant audito procedūras

Auditorius, nustatydamas audito procedūrų pobūdį, laiką ir apimtį, turėtų įvertinti reikšmingumą kaip
parodyta toliau pateiktame pavyzdyje.
6.4-1 pvz.
Reikšmingumas
Atliekant audito
procedūras

Taikyti reikšmingumą, siekiant:


nustatyti, kokias audito procedūras būtina atlikti;



nustatyti, kurie straipsniai turi būti atrinkti testams atlikti, ir ar reikia naudoti
atrankos metodus;



padėti nustatyti imties dydį (pvz., atrankos intervalas = tikslumas
(reikšmingumas) ÷ pasitikėjimo veiksnys).



įvertinti reprezentatyvios atrankos klaidas ekstrapoliuojant jas visoje visumoje
taip siekiant nustatyti „tikėtinus“ iškraipymus;



nustatyti visų klaidų sumą, pardedant sąskaitos lygmenui ir baigiant finansinės
ataskaitos lygmeniu;



nustatyti visų klaidų sumą, įskaitant grynąjį neištaisytų iškraipymų poveikį
laikotarpio pradžios nepaskirstytam pelnui;



įvertinti procedūrų rezultatus.

Pastaba. Bendrąją audito strategiją ir audito planą reikės peržiūrėti, jeigu:


nustatytų iškraipymų pobūdis ir jų atsiradimo aplinkybės rodo, kad gali būti kitų iškraipymų, kurie kartu
su audito metu nustatytais iškraipymais galėtų būti reikšmingi; arba



bendra audito metu nustatyta iškraipymų suma yra artima reikšmingumo.
SVARBŪS DALYKAI
Mažai tikėtina, kad bendrasis reikšmingumas keistųsi labai dažnai. Tačiau bendrąjį reikšmingumą
gali prireikti peržiūrėti, jeigu auditoriui tampa žinoma nauja informacija arba jeigu pasikeičia
auditoriaus supratimas apie įmonę ir jos veiklą. Jeigu pakeitimai būtini, užtikrinti, kad audito
grupė būtų tinkamai apie tai informuota ir įvertintų tokių pakeitimų įtaką audito planui.
Darbinis reikšmingumas gali keistis atsižvelgus į naujus rizikos veiksnius ar naujas audito
išvadas, kurie neturi įtakos bendrąjam reikšmingumui. Pakeitus darbinį reikšmingumą keičiasi ir
audito procedūrų pobūdis, laikas ir apimtis. Žinoma, jeigu keičiasi bendrasis reikšmingumas,
atitinkamai turės būti pakeistas ir darbinis reikšmingumas.
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6.5 Reikšmingumas teikiant išvadą
Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

450-ojo TAS 11 dalis Auditorius turi nustatyti, ar kiekvienas atskirai arba visi kartu neištaisyti iškraipymai
yra reikšmingi. Tai nuspręsdamas auditorius turi atsižvelgti į:
a) tiek konkrečių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleistos
informacijos, tiek finansinių ataskaitų kaip visumos iškraipymų dydį bei pobūdį
ir konkrečias jų atsiradimo aplinkybes; ir (žr. A13–A17, A19–A20 dalis);
b) su ankstesniais laikotarpiais susijusių neištaisytų iškraipymų poveikį
atitinkamoms ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleistai
informacijai ir finansinėms ataskaitoms kaip visumai (žr. A18 dalį).
450-ojo TAS 12 dalis Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie neištaisytus
iškraipymus ir poveikį, kurį kiekvienas atskirai arba visi kartu jie gali turėti
auditoriaus išvadoje pareikštai nuomonei, nebent tai yra draudžiama pagal
įstatymą ar teisės aktą. Teikdamas tokią informaciją, auditorius turi nurodyti
kiekvieną reikšmingą neištaisytą iškraipymą atskirai. Jis turi paprašyti, kad
neištaisyti iškraipymai būtų ištaisyti. (žr. A21–A23 dalis).
Daugiau informacijos apie iškraipymų vertinimą pateikta II tomo 21 dalyje.
Prieš pareikšdamas nuomonę auditorius:


patvirtina bendrąjį reikšmingumą, nustatytą finansinėms ataskaitoms kaip visumai;



įvertina nustatytų neištaisytų iškraipymų pobūdį ir bendrą vertę; ir



bendrai įvertina, ar finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos.

6.5-1 pvz.
Reikšmingumas
Išvados teikimas

Auditorius taiko reikšmingumą siekdamas:


nustayti visų klaidų sumą, pradedant sąskaitos lygmeniu ir baigiant finansinės
ataskaitos lygmeniu;



nustatyti visų klaidų sumą, įskaitant grynąjį neištaisytų iškraipymų poveikį
laikotarpio pradžios nepaskirstytam pelnui;



nustatyti, ar reikėtų atlikti papildomas audito procedūras tais atvejais, kai
iškraipymų suma yra artima bendrajam ar konkrečiajam reikšmingumui;



pareikalauti vadovybės ištaisyti visus nustatytus iškraipymus;



įvertinti būtinybę pakartotinai patikrinti sritis, kuriose nustatyta daugiausiai
iškraipymų;



priimti sprendimus apie nustatytų iškraipymų pobūdį ir jautrumą, taip pat jų dydį;



nuspręsti, ar dėl neištaisytų reikšmingų iškraipymų auditoriaus išvada neturėtų
būti modifikuota.
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Iškraipymų visumą sudaro:


konkretūs iškraipymai, auditoriaus nustatyti atliekant audito testus; ir



apytiksliai apskaičiuoti kitus nustatytus iškraipymus, kurių kitais būdais kokybiškai įvertinti negalima.

Tada auditorius pareikalauja vadovybės registruoti visus nustatytus iškraipymus. Daugiau informacijos apie
audito įrodymų vertinimą pateikta II tomo 21 dalyje.

6.6 Kiti svarstymai
Kiti būtini svarstymai:


informuoti vadovybę ir už valdymą atsakingus asmenis;



atnaujinti reikšmingumą; ir



sumažinti praėjusio laikotarpio reikšmingumo lygį.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų informavimas
Vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys privalo suprasti, kad atliekant auditą galima tikėtis tik tam tikro
lygio tikslumo. Jie taip pat privalo suprasti, kad ekonomiškai neįmanoma suplanuoti audito procedūrų,
kurios suteiktų absoliutų užtikrinimą, kad finansinės ataskaitos nėra reikšmingai iškraipytos. Šiuo atžvilgiu
auditas gali suteikti tik pakankamą užtikrinimą.
Kai atlikdamas auditą auditorius nustato iškraipymus, pirmiausia auditorius pareikalauja vadovybės ištaisyti
neištaisytus iškraipymus. Jeigu vadovybė nusprendžia kai kurių iškraipymų neištaisyti, auditorius privalo
informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie:


neištaisytus iškraipymus ir poveikį, kurį kiekvienas atskirai arba visi kartu jie gali turėti auditoriaus
išvadoje pareikštai nuomonei (nebent tai yra draudžiama pagal įstatymą ar teisės aktą);



atskirus neištaisytus reikšmingus iškraipymus; ir



su ankstesniais laikotarpiais susijusių neištaisytų iškraipymų poveikį atitinkamoms ūkinių operacijų
grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleistai informacijai ir finansinėms ataskaitoms kaip visumai.

Reikšmingumo atnaujinimas
Per laikotarpį nuo pradinio audito planavimo etapo iki audito procedūrų rezultatų vertinimo pirminis
bendrojo ir darbinio reikšmingumo vertinimas gali pasikeisti. Toks įvertis gali pasikeisti pasikeitus
aplinkybėms arba auditoriaus turimai informacijai jam atlikus audito procedūras. Pavyzdžiui, jeigu audito
procedūros yra atliekamos prieš laikotarpio pabaigą, auditorius įvertina įmonės veiklos rezultatus ir jos
finansinę padėtį. Jeigu faktiniai veiklos rezultatai ir įmonės finansinė padėtis iš esmės skiriasi,
reikšmingumo ir audito rizikos įvertinimas taip pat gali pasikeisti.
Praėjusio laikotarpio reikšmingumo lygmens sumažinimas
Jeigu kiekviename ataskaitiniame laikotarpyje aplinkybės keičiasi, auditorius turėtų įvertinti nuosavo
kapitalo likučio laikotarpio pradžioje iškraipymo poveikį. Pavyzdžiui, jeigu pardavimų ir pajamų rodikliai
reikšmingai skiriasi nuo praėjusio laikotarpio atitinkamų rodiklių, turi būti nustatytas mažesnis
reikšmingumas. Kadangi ankstesnis auditas buvo atliekamas taikant aukštesnio lygio reikšmingumą,
laikotarpio pradžios duomenys gali būti klaidingi. Norėdamas sumažinti riziką, kad laikotarpio pradžios
nuosavo kapitalo likutis bus reikšmingai klaidingas, auditorius, siekdamas patikrinti laikotarpio pradžios
turto ir įsipareigojimų likučius, gali atlikti tolesnes audito procedūras.
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SVARBŪS DALYKAI
Naujos užduotys
Prisiimant atlikti naują audito užduotį būtina išsiaiškinti ankstesniojo auditoriaus taikytą
reikšmingumo lygmenį. Jis padės nustatyti, ar būtinos taolesnės audito procedūros, taikomos
laikotarpio pradžios turto ir įsipareigojimų likučiams.
Vadovybės ekspertų naudojimas
Užtikrinti, kad visiems įmonės samdomiems (padėti įmonei parengti finansines ataskaitas) arba
audito grupės naudojamiems ekspertams būtų nurodyta atliekant jų darbą naudoti tinkamą
reikšmingumą.

6.7 Dokumentavimas
Būtina dokumentuoti toliau nurodytus duomenis ir veiksnius, į kuriuos buvo atsižvelgta juos nustatant:


bendrasis reikšmingumas;



jeigu taikoma, konkrečių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos informacijos
reikšmingumo lygis ar lygiai;



darbinis reikšmingumas; ir



tokie prieš tai minėti veiksniai, kurie buvo patikslinti atliekant auditą.

6.8 Atvejų analizės — Reikšmingumo nustatymas ir naudojimas
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje – Įvadas į atvejų analizes.
Informacija apie reikšmingumą dažnai pateikiama elektroninėje darbo lentelėje, kurioje taip pat pateikiama
veiklos rezultatų santrauka ir kurioje numatoma vieta kitiems svarstymams dėl reikšmingumo, pavyzdžiui,
kokybinių veiksnių.
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A atvejo analizė — „Dephta Furniture, Inc.“
„Dephta Furniture, Inc.“
(Ištrauka)
Reikšmingumo vertinimas
Pagrindiniai finansinių ataskaitų vartotojai yra bankas ir akcininkai. Praėjusį laikotarpį buvo
taikomas 8 000 eurų reikšmingumas.
DD Nr. # nurodyti galimi reikšmingumo dydžiai, nustatyti remiantis pajamomis iš tęsiamos
veiklos ir bendromis pajamomis. Vadovaudamiesi savo profesiniu sprendimu mes nusprendėme,
kad reikšmingumo dydis bus apskaičiuojamas kaip 5 proc. nuo pelno prieš mokesčius pridėjus
vadovybei išmokėtą 70 000 eurų premiją. Buvo svarstomas ir kitas pagrindas, pavyzdžiui,
bendrosios pajamos, reikšmingumui nustatyti, tačiau buvo nuspręsta, kad, atsižvelgus į
nustatytus finansinių ataskaitų vartotojus, pelnas prieš mokesčius yra prasmingesnis dydis.
Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu planuojama taikyti 10 000 eurų bendrąjį reikšmingumą.
Reikšmingumo sąvoka ir jos vartojimas atliekant auditą buvo bendrais bruožais aptartas su
klientu.
Vadovaujantis profesiniu sprendimu ir atsižvelgiant į per ankstesnius auditus nustatytų
iškraipymų rūšis nustatytas 7 500 eurų bendrasis reikšmingumas.
Tikrinant sumokėtus vietininius pardavimo mokesčius, taikomas 1 000 eurų konkretusis
reikšmingumas, nes pagal tokią sumą mes turime atlikti auditą ir pateikti išvadą vietos valdžios
institucijoms.
Taip pat žr. DD 615 – kiekybinė analizė ........
Parengė: JF

Data: 20X2 m. gruodžio 8 d.

Peržiūrėjo: LF

Data: 20X3 m. sausio 5 d.
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B atvejo analizė—„Kumar & Co.“
„Kumar & Co.“
(Ištrauka)
Reikšmingumo vertinimas
Pagrindiniai finansinių ataskaitų vartotojai yra bankas ir savininkai.
Praėjusį laikotarpį buvo taikomas 3 000 eurų reikšmingumas buvo.
Įvertinę vartotojų poreikius, mes nusprendėme reikšmingumo lygį nustatyti kaip 1 proc. nuo
pardavimo pajamų. Mūsų nuomone, pajamos yra stabilesnis pagrindas reikšmingumui nustatyti
nei pelnas prieš mokesčius. Šį laikotarpį planuojame taikyti 2 500 eurų bendrąjį reikšmingumą.
Reikšmingumo sąvoka ir jos vartojimas atliekant auditą buvo bendrais bruožais aptartas su
klientu.
Vadovaujantis profesiniu sprendimu, kuris daugiausia grindžiamas ankstesnių laikotarpių klaidų
istorija, nustatėme 1 800 eurų bendrąjį darbinį reikšmingumą.
Kiti dalykai
Žr. DD 615 – .........
Parengė: JF

Data: 20X2 m. gruodžio 8 d.

Peržiūrėjo: LF

Data: 20X3 m. sausio 5 d.
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7. Aptarimas grupėje
RIS AUDITO GRUPĖJE
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Būtinų audito grupės aptarimų apie imonės finansinių ataskaitų
reikšmingo iškraipymo tikimybę tikslas ir pobūdis.

240-asis, 300-asis, 315asis TAS

7.0-1 pvz.

Rizikos vertinimas

Veikla
Atlikti
parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti
auditą

Tikslas

Dokumentavimas 1

Nuspręsti ar
prisiimti
užduotį?

Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Parengti bendrą
audito strategiją ir
audito planą2

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Pastabos:
1.
Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2.
Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

240-ojo TAS 15 dalis Pagal 315-ąjį TAS užduoties grupės nariai privalo rengti pasitarimus, o užduoties
partneris privalo nuspręsti, kokia informacija turėtų būti perduota pasitarime
nedalyvavusiems užduoties grupės nariams. Tokių pasitarimų metu turi būti ypač
atidžiai vertinama, kaip ir kada įmonės finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai
iškraipytos dėl apgaulės, taip pat nagrinėjama, kaip apgaulė gali įvykti. Pasitarimo
metu turi būti atmetami užduoties grupės narių įsitikinimai, kad vadovybė ir už
valdymą atsakingi asmenys yra dori ir sąžiningi (žr. A10−A11 dalis).
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240-ojo TAS 44 dalis Audito dokumentuose, kuriuose išdėstomas auditoriaus supratimas apie įmonę
bei jos aplinką ir reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės vertinimas, kaip
reikalaujama pagal 315-ąjį TAS, auditorius turi nurodyti:
a) užduoties grupės pasitarimų metu priimtus svarbius sprendimus dėl įmonės
finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės tikimybės; ir
b) nustatytą ir įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką finansinių ataskaitų lygmeniu ir
tvirtinimo lygmeniu.
315-ojo TAS 10dalis Užduoties partneris ir kiti pagrindiniai užduoties grupės nariai turi aptarti įmonės
finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo tikimybę ir įmonės taikomos finansinės
atskaitomybės tvarkos taikymą įmonės faktams ir aplinkybėms. Užduoties
partneris turi nustatyti, apie kuriuos dalykus būtina informuoti aptarimo metu
nedalyvaujančius užduoties grupės narius (žr. A14−A16 dalis).

7.1 Apžvalga
Svarbus audito užduoties sėkmės elementas yra veiksmingas audito grupės narių bendravimas. Toks
bendravimas prasideda paskyrus grupės narius, sušaukus grupės užduoties planavimo susirinkimą ir tęsiasi
visos užduoties metu. Veiksmingo bendravimo teikiama nauda iliustruota toliau pateiktame pavyzdyje.
7.1-1 pvz.

Būtinybė
užtikrinti nuolatinį
bendravimą tarp
audito grupės
narių

Nauda
Audito našumas

visi audito grupės nariai supranta įmonę, kurios auditas yra atliekamas,
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką ir savo konkretų vaidmenį atliekant
auditą, taip lūkesčius dėl to, kaip ir kada darbas bus atliktas;

galimybė gerokai sumažinti per didelės ar per mažos apimties audito darbą.
Audito efektyvumas

tokie vyresnieji darbuotojai, kaip užduoties partneriai, tiesiogiai supažindina
darbuotojus su klientu ir išaiškina su auditu susijusius lūkesčius;

finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo tikimybės aptarimas audito
grupėje padeda nustatyti verslo ir apgaulės riziką, kurią būtina šalinti;

priimami geresni sprendimai dėl rizikos vertinimo ir tolesnių audito procedūrų
pobūdžio, laiko ir apimties;

tviri bendravimo kanalai sudaro galimybes greitai reaguoti į naują informaciją
tokiose srityse, kaip neįprastos ūkinės operacijos (įvykiai), sandoriai su
susijusiomis šalimis ir su atskaitomybe susiję klausimai.
Darbuotojų tobulėjimas

partneriai perduoda geriausią audito patirtį darbuotojams;

darbuotojai skatinami užduoti klausimus ir iš naujo įvertinti ankstesniais
laikotarpiais taikytą atsaką į įvertintą riziką.

Veiksmingam bendravimui užtikrinti būtinas:

užduoties partnerio ir vyresniųjų darbuotojų dalyvavimas (ir jų sutelktas dėmesys); ir

vyresniųjų darbuotojų noras išklausyti jaunesniuosius darbuotojus. Tuo tikslu būtina suprasti užduotį
jaunesniųjų darbuotojų požiūriu, skatinti juos užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus bei juos vertinti.
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Toliau pateiktame pavyzdyje apibendrinta tai, kas turėtų būti vertinama ir aptariama tarp audito grupės narių.
7.1-2 pvz.

Aptarimai audito grupėje
Grupės narių ir jų paskyrimas
ir vaidmenų jiems priskyrimas
Apsvarstyti:
− įgūdžius ir patirtį;
− ekspertų būtinybę;
− asmens, atliekančio
užduoties kokybės kontrolės
peržiūrą, būtinybė.

Planavimo susitikimai su
grupe
Aptarti:
− reikšmingumą;
− įžvalgas remiantis turima
informacija apie įmonę;
− galimą verslo ir apgaulės
riziką;
− kaip ir kur finansinėse
ataskaitose galėtų atsirasti
reikšmingas iškraipymas;
− audito planą, įskaitant kas,
kaip, kur ir kada;
− priežiūrą ir peržiūrą.

Atliekant auditą
ir jį atlikus
Aptarti:
− audito rezultatus, eigą ir
nustatytas problemas;
− audito plano keitimus;
− naują informaciją;
− neįprastus įvykius (ūkines
operacijas);
− pasiūlymus kito
ataskaitinio laikotarpio
auditui.

SVARBŪS DALYKAI
Aptarimas audito grupėse yra labai svarbi veiksmingo audito sąlyga. Nepasiduoti norui dėl laiko
trūkumo planą aptarti skubotai. Tokių susitikimų metu audito grupės nariai gali aptarti audito
riziką, sukurti apgaulės scenarijus ir parengti galimas atsako priemones. Tai taip pat sudaro
galimybę darbuotojams daugiau sužinoti apie įmonės veiklą ir ko iš jų tikimasi jiems atliekant
auditą. Darbuotojai taip pat skatinami teikti pasiūlymus dėl to, kaip galima būtų patobulinti
audito atlikimą.

7.2 Planavimo susitikimai su audito grupe
Atliekant didesnės apimties užduotis planavimo susitikimas turėtų būti suplanuotas gerokai prieš pradedant
darbą įmonėje. Tai suteiks pakankamai laiko parengti detalųjį audito planą ar padaryti reikiamus jo
pakeitimus. Kai atliekamos nedidelės apimties užduotys, audito planą galima parengti trumpai jį aptarus tik
pradėjus vykdyti užduotį ir vėliau atliekant auditą.
Turi būti skatinama, kad į susitikimą atėję audito grupės nariai būtų pasirengę užduoti daugybę klausimų ir
dalyvaudami susirinkime bei dalydamiesi informacija laikytis profesinio skepticizmo požiūrio. Pasitarimo
metu turi būti atmetami bet kokie užduoties grupės narių įsitikinimai, kad vadovybė ir už valdymą atsakingi
asmenys yra dori ir sąžiningi. Aptarimo mastui neturėtų daryti įtakos audito užduoties grupės narių pareigos,
patirtis ir informacijos poreikiai.
Trys pagrindiniai nagrinėtini klausimai nurodyti toliau esančiame pavyzdyje.
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7.2-1 pvz.
Pagrindiniai
nagrinėtini
klausimai
Pasidalyti
tokiomis
įžvalgomis apie
įmonę, kaip
darbuotojai,
veikla ir tikslai

Tikslas: atvirai aptarti
Įmonė


istorija ir veiklos tikslai;



kultūra įmonėje;



veiklos, sistemų pokyčiai arba darbuotojų kaita;



taikomos finansinės atsakomybės tvarkos taikymas atsižvelgus į faktus ir su
įmone susijusias aplinkybes.

Vadovybė


įmonės pobūdis (struktūra) ir valdymas;



požiūris į vidaus kontrolę;



paskatos vykdyti apgaulę;



nepaaiškinami pagrindinių darbuotojų elgsenos arba gyvenimo stiliaus pokyčiai;



bet kokie vadovybės šališkumo pasireiškimai.

Žinomi rizikos veiksniai

Pagrindiniai
nagrinėtini
klausimai

•

patirtis iš ankstesnių audito užduočių;

•

svarbūs verslo rizikos veiksniai;

•

galimybės įvykdyti apgaulę.

Tikslas: atvirai aptarti

77

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

Pagrindiniai
nagrinėtini
klausimai
Keitimasis
nuomonėmis

Tikslas: atvirai aptarti
Klaidų ir apgaulės vykdymo galimybė


Kokiose finansinių ataskaitų srityse galėtų būti reikšmingas iškraipymas (dėl
apgaulės ar klaidos)? Šis etapas yra privalomas visiems auditams.



Kaip vadovybė galėtų vesti apgaulingą finansinę atskaitomybę ir nuslėpti tokią
apgaulę? Gali būti tikslinga sukurti įvairius kovos su apgaule scenarijus, arba,
jeigu galima, pasinaudoti teismo buhalterinės apskaitos specialisto
paslaugomis. Įvertinti apskaitos įrašus, galimą vadovybės šališkumą atliekant
apskaitinius įvertinimus (formuojant atidėjinius), apskaitos metodų pakeitimus
ir kt.
Kaip turtas galėtų būti pasisavintas ar panaudotas asmeninėms reikmėms?




Ar yra kokie nors nesavanaudiški motyvai (tokie, kaip noras išlaikyti finansavimo
šaltinį ne pelno siekiančiai organizacijai) manipuliuoti finansinėmis ataskaitomis?

Atsakas į riziką

Pagrindiniai
nagrinėtini
klausimai
Audit Planning



Kokios audito procedūros (metodikos) galėtų būti taikomos kaip atsakas į
nustatytą riziką, nurodytą pirmiau?



Apsvarstyti, ar nustatant atliktinų audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį
reikįtų įtraukti nenuspėjamumo elementą.

Tikslas: atvirai aptarti
Pagrindiniai nagrinėjami klausimai:
užtikrinti, kad sudarant audito planą būtų tinkamai atsižvelgta į visus TAS
specifinius reikalavimus, susijusius su auditu. TAS, kuriuose nurodomos atliktinos
konkrečios audito procedūros, yra šie:
240-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų
auditą“
402-asis TAS „Audito svarstymai, susiję su paslaugų organizaciją naudojančia
įmone“
540-asis TAS „Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius
įvertinimus, ir susijusius atskleistos informacijos auditas“
550-asis TAS „Susijusios šalys“
600-asis TAS „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant
komponentų auditorių darbą)“
Pateikti nurodymus audito grupės nariams:
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nustatyti reikšmingumo lygmenis;



paskirstyti pareigas ir apibrėžti atsakomybę;



nurodyti darbuotojams audito sritis, už kurias jie yra atsakingi. Paaiškinti būtiną
taikyti metodiką, specialius svarstymus, laiką, būtinus dokumentus, numatomos
priežiūros apimtis, bylų peržiūros tvarką ir visus kitus lūkesčius;



pabrėžti profesinio skepticizmo požiūrio svarbą viso audito metu.
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Pastaba: Jeigu ne pagrindiniai audito grupės nariai negali dalyvauti susitikimuose (arba jie nėra kviečiami),
užduoties partneris nusprendžia, apie kuriuos susitikimo metu svarstytus klausimus jie turi būti
informuojami.
SVARBŪS DALYKAI
Pabrėžti, kaip svarbu darbuotojams būti dėmesingais siekiant pastebėti nesąžiningumo požymius,
bet tai pat neskubėti daryti išvadas, ypač aptariant pastebėjimus su įmonės vadovybe ir
darbuotojais. Nurodyti galimas (neįprastas) aplinkybes, kurioms esant galima įtarti vykdomą
apgaulę.
Apgaulė dažniausiai nustatoma atpažįstant tam tikrus ūkinių operacijų ir įvykių modelius, išimtis ir
neįprastus dalykus. Pavyzdžiui, klaidinga suma išlaidų sąskaitoje gali būti nereikšminga pačiai
finansinei ataskaitai, tačiau gali būti daug didesnės problemos, pavyzdžiui, nepakankamo
vadovybės sąžiningumo, požymiu.

7.3 Bendravimas audito metu ir jį užbaigus
Kiekvienas audito grupė narys gali turėti šiek tiek kitokį požiūrį į įmonę. Tam tikra atskiro audito grupės nario
surinkta informacija gali būti visiškai neprasminga, jeigu ji nėra apjungiama su kitų audito grupės narių gauta
informacija. Tai ypač pasakytina apie apgaulę, pagal kurią galiausiai galima nustatyti nežymius modelius,
neįprastus dalykus ar išimtis.
Paprastu pavyzdžiu būtų delionės žaidimas. Iš atskiros detalės asmuo negali matyti viso paveikslo, nes
bendrą vaizdą galima pamatyti tik sudėjus visas detales. Tą patį galima pasakyti apie audito atlikimą. Taigi
audito grupėje bendras vaizdas pamatomas tik tada, kai auditoriai pasidalija savo žiniomis (pastebėjimais) su
kitais auditoriais. Ši strategija iliustruota toliau pateiktame pavyzdyje.
7.3-1 pvz.
Dalijimasis pastebėjimais

Partneris
Vyresnieji

Jaunesnieji
Vadovas
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Aptarimai audito grupėje turi vykti ne tik planuojant auditą. Audito grupės nariai turėtų būti skatinami
bendrauti ir dalytis informacija, kurią jie surenka audito metu apie bet kokius svarbius dalykus, ypač jeigu
tokia informacija gali turėti įtakos rizikos vertinimui ir planuojamoms audito procedūroms.
SVARBŪS DALYKAI
Trumpi ataskaitiniai susirinkimai svarbiausiais momentais audito metu
Užduoties pradžioje, po toliau nurodytų audito etapų, audito užduoties grupei (nesvarbu, kokiai
mažai) būtų naudinga (bet nereikalaujama) susitikti (konferencinis pokalbis) ir aptarti ne tik audito
planavimo klausimus, bet ir audito išvadas.
Rizikos vertinimo procedūrų ir tolesnių audito procedūrų atlikimas
Tokie trumpi ataskaitiniai susitikimai neturi būti formalūs ar ilgi, tačiau jie suteikia galimybę audito
grupės nariams žodžiu pristatyti savo pastebėjimus, nustatytas išimtis ir nerimą keliančius
dalykus. Jie taip pat gali pranešti apie bet kuriuos kitus dalykus (nesvarbu, kokie jie būtų maži),
kurie pasirodė neįprasti ar atrodė neprasmingi. Dažnai būtent maži dalykai, pateikti kartu su iš kitų
audito grupės narių gauta informacija, padeda nustatyti galimus rizikos veiksnius (tokius kaip
apgaulė), dėl kurių gali prireikti atlikti papildomą darbą. Netgi jeigu audito užduoties grupę sudaro
tik du asmenys, tokie susitikimai gali būti labai rezultatyvūs.
Audito baigimas
Baigus atlikti vieną auditą visuomet yra pagunda eiti pirmyn ir iš karto pradėti vykdyti naują
užduotį. Taip gali būti prarasta nemažai žinių, kurios galėtų padėti atliekant kito laikotarpio auditą.
Po kiekvieno audito suorganizavus trumpą susirinkimą ar konferencinį pokalbį galima būtų gauti
atsiliepimus iš kitų audito grupės narių ir nuspręsti, ką galima būtų patobulinti. Tuo tikslu gali būti
nustatoma:


audito sritys, kurioms ateityje gali reikėti skirti daugiau arba mažiau dėmesio;



bet kokios netikėtos išvados, neįprastos ūkinės operacijos ar finansinis spaudimas
darbuotojams, kuris gali būti apgaulės ar paskatos įvykdyti apgaulę požymiu;



bet kokie suplanuoti pakeitimai, kurie gali turėti įtakos būsimoms užduotims, pavyzdžiui,
pagrindinių darbuotojų pasikeitimai, naujas finansavimo šaltinis, įsigijimo sandoris, nauji
produktai ar paslaugos, naujos apskaitos sistemos įdiegimas ar kiti vidaus kontrolės
pokyčiai;



sritys, kurios įmonė galėtų suteikti papildomos pagalbos, pavyzdžiui, tam tikrų finansinių
ataskaitų sričių analizė; ir



jeigu yra reikšmingas rizikos veiksnys, ataskaitiniame susirinkime taip pat galima aptarti, ar
audito įmonė pageidauja tęsti darbą su klientu kitą laikotarpį. Jeigu pabaigusi šį auditą audito
įmonė nusprendžia nebetęsti santykių su klientu, visi turėtų aiškiai suprasti tokio sprendimo
priežastis. Be to, įmonei suteikiama daugiau laiko rasti kitą auditorių.

Tokių ataskaitinių susirinkimų laikas ir data gali būti nustatyti per pirmąjį planavimo
susitikimą.

7.4 Atvejų analizės − Aptarimai audito grupėje
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
Prieš susitikimą būtų naudinga audito grupės narius supažindinti su naujausiomis finansinėmis ataskaitomis,
per ankstesnius ataskaitinius laikotarpius įvertintos rizikos sąrašu (arba per šį ataskaitinį laikotarpį, jeigu toks
sąrašas yra atnaujintas) ir audito atsaku. Per susitikimą būtina pabrėžti būtinybę laikytis profesinio skepticizmo
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požiūrio ir nedelsiant informuoti apie bet kokias įtartinas situacijas bei galimus įspėjimo apie galimą apgaulę
signalus.
Dokumentuojant gali būti naudojama standartinės formos darbotvarkė arba bylos memorandumas.
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A atvejo analizė — „Dephta Furniture, Inc.“
Susitikimo data: 20X2 gruodžio 8 d.

Darbotvarkės punktas

Susitikimo protokolas

1.

Reikšmingumas ir svarbiausių sąskaitų
likučiai.

Atsižvelgus į padidėjusi pelningumą ir pardavimo
pajamas, bendrasis reikšmingumas padidintas iki
10 000 eurų, o darbinis reikšmingumas – iki
7 500 eurų.

2.

Laikas, pagrindinės datos ir galimybė
pasikalbėti kliento darbuotojais.

Patvirtinama, kad praėjusį laikotarpį laikas buvo
pasirinktas tinkamai ir mūsų prašymai vadovybei
suteikti pagalbą sudarant kai kuriuos grafikus
yra pagrįsti.

3.

Ką mes galime sužinoti iš mūsų ankstesnės
patirties – kokios problemos kilo (įvyko
įvykiai), dėl kurių buvo vėluojama, ar tam
tikroms sritims buvo skirta per daug ar per
mažai audito darbo.

Praėjusiais metais atsargų vidaus kontrolė buvo
nepakankama, todėl reikėjo atlikti papildomo
audito darbo. Klientas nurodė, kad šios
problemos bus pašalints dar iki šio laikotarpio
pabaigos.

4.

Ar yra kokių naujų susirūpinimą keliančių
klausimų dėl vadovybės sąžiningumo, veiklos
tęstinumo, teisminių procesų ir kt.?

Peržiūrėti žinutę laikraštyje dėl Parvin. Tai gali būti
tik pavienis atvejis, tačiau mes turime būti budrūs.

5.

Per šį laikotarpį įvykę veiklos ir (arba)
finansinės padėties, sektoriaus, teisės aktų,
taikomos apskaitos metodų pakeitimai ir
darbuotojų kaita.

Pardavimas internetu dabar sudaro 12 proc. visų
pardavimo pajamų. Taip pat įmonė planuoja
ateityje gerokai padidinti veiklos apimtis. Dėl to
kils sunkumų dėl grynųjų pinigų, vidaus kontrolės
ir valdymo sistemos. Dėl bendro ekonominio
nuosmukio atsiranda papildomas spaudimas
organizacijai išlaikyti pardavimo lygius nepaisant
sumažėjusios paklausos ar pardavimo kainų.

6.

Finansinių ataskaitų iškraipymas dėl
apgaulės. Kokiais būdais įmonėje galėtų būti
įvykdyta apgaulė? Parengti galimus
scenarijus ir tada suplanuoti procedūras,
kurios patvirtintų arba išsklaidytų įtarimus.

Galimas vadovybės šališkumas ir kontrolės
priemonių nepaisymas, siekiant išvengti
mokestinės prievolės. Galima vadovybės
manipuliacija apskaitiniais įvertinimais, įrašais
apskaitos dokumentuose ar ūkinėmis
operacijomis su susijusiomis šalimis. Taip pat,
Ardžanas (vyresnysis pardavimo vadybininkas)
gyvena labai prabangų gyvenimo būdą. Taip pat
turėtume peržiūrėti premijų skaičiavimo tvarką ir
padavimų pajamas.

7. Reikšminga rizika, kuriai reikia skirti ypatingą
dėmesį.

Su bankais sudarytų sutarčių nesilaikymas.
Suradžas teigia, kad šį laikotarpį jis rengiasi pradėti
naujas derybas su banku dėl lankstesnių sąlygų.

Atitinkamas audito atsakas į nustatytą
riziką.

Kartu su atsakingais darbuotojais pakankamai
išsamiai buvo peržiūrėtas detalusis audito planas ir
nustatyti tam tikri trūkumai.

8.
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9.

10.

Apsvarstyti būtinybę pasinaudoti specialių
įgūdžių turinčių asmenų ar specialistų
paslaugomis, taikant detaliąsias procedūras
patikrinti vidaus kontrolės priemones,
atliekant audito testus įtraukti
nenuspėjamumo elementą ir kokį darbą
galėtų atlikti pats klientas.

IT specialistas turėtų peržiūrėti pardavimo
internetu operacijas ir apskritai IT kontrolės
priemones. Šiame laikotarpyje planuojama
apsilankyti gruodžio mėn.

Audito grupės narių pareigos, grafikų
sudarymas ir bylų peržiūra.

Bendrieji ir detalieji audito planai buvo atnaujinti.

Parengė: FJ

Data: 20X2 gruodžio 8 d.

Peržiūrėjo: LF

Data: 20X3 m. sausio 5 d.
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B atvejo analizė — „Kumar & Co.“

Memorandumas byloje: „Kumar & Co.“
20X2 m. gruodžio 8 d. audito grupės nariai (partneris ir vyresnysis auditorius) susitiko suplanuoti
„Kumar& Co.“ audito užduotį.
Aptarėme tokius klausimus:


įvertinus sumažėjusį pelningumą ir pajamas iš pardavimo, bendrasis reikšmingumas buvo
sumažintas iki 2 500 eurų. Nustatytas 1 800 eurų darbinis reikšmingumas;



Radžas pastaruoju metu daugiau dėmesio ėmė skirti šeimos reikalams. Apskaitininko darbo
tinkamai peržiūrėti nėra galimybių. Todėl Rubei tenka didelė atsakomybė už ataskaitose
teikiamus duomenis. Bet kokios Rubės tyčia ar netyčia padarytos klaidos gali likti
nenustatytos. Atliekant auditą jos gali būti laikomos reikšminga apgaulės rizika;



vadovybė gali būti šališka ar bandyti nepaisyti kontrolės priemonių, kad galėtų išvengti
mokestinių prievolių ar pažeisti sutarties su banku sąlygas. Vadovybės apskaitiniai įvertinimai
tradiciškai buvo maži. Audito grupės nariams buvo priminta išlikti budriems ir nuolat stebėti
viską, kas gali pasirodyti neįprasta;



ypatingą dėmesį skirsime produktų kainodarai ir ūkinėms operacijoms su susijusia šalimi
„Dephta“.

Audito planas


patvirtinama, kad praėjusį laikotarpį laikas buvo pasirinktas tinkamai ir mes vėl prašysime
vadovybės suteikti pagalbą sudarant kai kuriuos grafikus yra pagrįsti. Tačiau kadangi praėjusį
laikotarpį „Kumar & Co.“ delsė mums laiku pateikti prašomus grafikus, šį laikotarpį mes
nusprendėme daugiau laiko praleisti su Rube iš anksto ir pateikti jai grafikų šablonus, kad ji
galėtų geriau suprasti, ką ir iki kokių datų būtina pateikti;



detalusis audito planas buvo išsamiai peržiūrėtas. Atsižvelgus į įvertintą riziką kai kuriose
srityse procedūros buvo išplėstos, o tais atvejais, kai rizika buvo įvertinta kaip maža, nemažai
kitų procedūrų buvo atsisakyta;



nusprendėme, kad bus veiksmingiau atlikti pagrindines procedūras nei kontrolės priemonių
testus, kadangi nėra tokių tvirtinimų, kurių atžvilgiu negalima būtų surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų taikant vien tik pagrindines procedūras.

Parengė: FJ

Data: 20X2 gruodžio 8 d.

Peržiūrėjo: LF

Data: 20X3 m. sausio 5 d.
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8. Įgimta rizika – Nustatymas
nustatymas
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Kaip nustatyti reikšmingo iškraipymo riziką finansinėse ataskaitose.

240-asis, 315-asis TAS

8.0-1 pvz.

Veikla

Rizikos vertinimas

Atlikti parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti auditą

Atlikti
rizikos vertinimo
procedūras

Dokumentavimas 1

Tikslas

Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Nuspręsti ar prisiimti užduotį?

Parengti bendrą
audito strategiją ir
2
audito planą

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Verslo ir apgaulės rizika,
įskaitant reikšmingas rizikas

Susipažinus su
įmone nustatyti
3
(įvertinti) RIR

Sukurti (įdiegti) atitinkamas
vidaus kontrolės priemones

3

Įvertinta RIR rizika:
 FA lygiu;
 tvirtinimo lygiu.

Pastabos:
1. Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2. Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
3. RIR = reikšmingo iškraipymo rizika.
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Dalies Nr.

TAS tikslas (-ai)

240-jo TAS 10 dalis

Auditoriaus tikslai yra šie:
a) nustatyti ir įvertinti reikšmingo finansinių ataskaitų iškraipymo dėl apgaulės
riziką;
b) gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl įvertintos reikšmingo
iškraipymo dėl apgaulės rizikos, rengiant ir įgyvendinant tinkamą atsaką; ir
c) tinkamai reaguoti į apgaulę ar įtariamą apgaulę, aptiktą audito metu.

315-ojo TAS 3 dalis

Auditoriaus tikslas – nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką dėl apgaulės
ar klaidos finansinių ataskaitų ir tvirtinimų lygmeniu susipažįstant su įmone ir jos
aplinka, įskaitant įmonės vidaus kontrolę, ir tuo remiantis suplanuoti ir įgyvendinti
veiksmus reaguojant į reikšmingų iškraipymų riziką.

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

200-ojo TAS13 dalis Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis
reikšmėmis:
n) reikšmingo iškraipymo rizika – rizika, kad finansinės ataskaitos yra reikšmingai
iškraipytos prieš atliekant auditą. Reikšmingų iškraipymų riziką tvirtinimo
lygmeniu sudaro dvi dalys:
i)
įgimta rizika – tvirtinimo apie ūkinės operacijos grupę, sąskaitos likutį
ar atskleidžiamą informaciją jautrumas informacijos iškraipymams,
kurie gali būti reikšmingi patys savaime arba kartu su kitais
informacijos iškraipymais dar prieš vertinant bet kokias susijusias
kontrolės priemones;
ii)
kontrolės rizika – rizika, kad įmonės vidaus kontrolės sistema laiku
neužkirs kelio arba nenustatys ir neištaisys iškraipymo, kuris galėjo
atsirasti tvirtinime apie ūkinės operacijos grupę, sąskaitos likutį arba
atskleidžiamą informaciją ir kuris galėjo būti reikšmingas pats savaime
arba kartu su kitais iškraipymais.
240-ojo TAS 11 dalis Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis
reikšmėmis:
a) apgaulė – vieno ar kelių vadovybei priklausančių asmenų, už valdymą
atsakingų asmenų, darbuotojų ar trečiųjų šalių tyčinis veiksmas, kuriuo
apgaule siekiama įgyti neteisėtą ar nepelnytą pranašumą;
b) apgaulės rizikos veiksniai – įvykiai ar sąlygos, kurie rodo paskatas ar
spaudimą apgauti ar sudaro galimybes apgauti.
240-ojo TAS 12 dalis Pagal 200-ąjį TAS profesinio skepticizmo auditorius turi laikytis viso audito
metu, pripažindamas galimybę, kad finansinės ataskaitos galėjo būti
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės, nepaisant ankstesnės auditoriaus darbo
su įmone patirties ir žinių apie vadovybės bei už valdymą atsakingų asmenų
dorumą ir sąžiningumą (žr. A7–A8 dalis).
240-ojo TAS 13 dalis Įrašus ir dokumentus auditorius paprastai priima kaip autentiškus, nebent jis turi
pagrindo manyti priešingai. Jeigu audito metu nustatytos aplinkybės verčia
auditorių manyti, kad dokumentas gali būti netikras arba kad dokumente
nurodytos sąlygos buvo pakeistos ir tai nebuvo atskleista auditoriui, jis turi tirti
išsamiau (žr. A9 dalį).

86

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

240-ojo 15 dalis

Pagal 315-ąjį TAS užduoties grupės nariai privalo rengti pasitarimus, o užduoties
partneris privalo nuspręsti, kokia informacija turėtų būti perduota pasitarime
nedalyvavusiems užduoties grupės nariams. Tokių pasitarimų metu turi būti ypač
atidžiai vertinama, kaip ir kada įmonės finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai
iškraipytos dėl apgaulės, taip pat nagrinėjama, kaip apgaulė gali įvykti. Pasitarimo
metu turi būti atmetami užduoties grupės narių įsitikinimai, kad vadovybė ir už
valdymą atsakingi asmenys yra dori ir sąžiningi (žr. A10–A11 dalis).

240-ojo TAS 17 dalis Auditorius turi teikti paklausimus įmonės vadovybei apie:
a) vadovybės atliekamą rizikos, kad finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai
iškraipomos dėl apgaulės, vertinimą, įskaitant tokio vertinimo pobūdį, apimtį
ir dažnumą (žr. A12–A13 dalis);
b) vadovybės veiksmus apgaulės rizikai įmonėje nustatyti ir į ją reaguoti,
įskaitant specifinę apgaulės riziką, kurią vadovybė yra nustačiusi arba apie
kurią jai buvo pranešta, arba sąskaitų likučius, ūkinių operacijų grupes arba
atskleidžiamą informaciją, kurių atžvilgiu apgaulės rizika labiausiai tikėtina
(žr. A14 dalį);
c) vadovybės teikiamą informaciją, jei tokia yra, už valdymą atsakingiems
asmenims apie savo veiksmus apgaulės rizikai įmonėje nustatyti ir į ją
reaguoti; ir
d) vadovybės teikiamą informaciją, jei tokia yra, darbuotojams apie vadovybės
požiūrį į verslo praktiką ir etišką elgesį.
240-ojo TAS 18 dalis Auditorius turi atitinkamai pateikti paklausimus vadovybei ir kitiems įmonės
darbuotojams, siekdamas nustatyti, ar jie žino apie įmonei įtaką darančią faktinę,
numanomą arba įtariamą apgaulę (žr. A15−A17 dalis).
240-ojo TAS 22 dalis Auditorius turi įvertinti, ar kokios nors neįprastos ar netikėtos sąsajos, nustatytos
atliekant analitines procedūras, įskaitant procedūras, susijusias su pajamų
sąskaitomis, gali rodyti reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką.
240-ojo TAS 23 dalis Auditorius turi įvertinti, ar kokia nors kita auditoriaus gauta informacija rodo
reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką (žr. A 22 dalį).
240-ojo TAS 24 dalis Auditorius turi įvertinti, ar atliekant kitas rizikos vertinimo procedūras ar vykdant
kitokią veiklą gauta informacija rodo, kad yra vienas ar daugiau apgaulės rizikos
veiksnių. Nors apgaulės rizikos veiksniai nebūtinai rodo, kad apgaulė yra
vykdoma, jie dažnai randami aplinkoje, kurioje apgaulė buvo įvykusi, todėl jie gali
būti reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės požymiais (žr. A23−A27 dalis).
240-ojo TAS 44 dalis Audito dokumentuose, kuriuose išdėstomas auditoriaus supratimas apie įmonę
bei jos aplinką ir reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės vertinimas, kaip
reikalaujama pagal 315-ąjį TAS, auditorius turi nurodyti:
a) užduoties grupės pasitarimų metu priimtus svarbius sprendimus dėl įmonės
finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės tikimybės; ir
b) nustatytą ir įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką finansinių ataskaitų
lygmeniu ir tvirtinimų lygmeniu.
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315-ojo TAS 11 dalis Auditorius turi susipažinti su šiais dalykais:
a) ūkio šaka, reguliavimo ir kitais išorės veiksniais, įskaitant taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką (žr. A17−A22 dalis);
b) įmonės pobūdžiu, įskaitant:
i)
jos veiklą;
ii)
jos nuosavybės ir valdymo struktūras;
iii) įmonės daromų ir planuojamų daryti investicijų, įskaitant investicijų į
specialiosios paskirties įmones, rūšis; ir
iv) kokia įmonės struktūra ir kaip ji yra finansuojama, kad auditorius
galėtų suprasti, kokios ūkinių operacijų grupės, sąskaitų likučiai ir
atskleidžiama informacija yra tikėtini finansinėse ataskaitose (žr.
A23-A27 dalis);
c) įmonės pasirinktais ir taikomais apskaitos metodais ir jų keitimo
priežastimis. Auditorius turi įvertinti, ar įmonės apskaitos metodai yra
tinkami pagal jos veiklos pobūdį ir ar atitinka ūkio šakoje taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką bei apskaitos metodus (žr. A 28 dalį).
d) įmonės tikslais ir strategija bei susijusia verslo rizika, dėl kurios gali atsirasti
reikšmingo iškraipymo rizika (žr. A29–A35 dalis);
e) įmonės finansinių rezultatų vertinimu ir peržiūra (žr. A36–A41 dalis).

8.1 Apžvalga
Rizikos nustatymas yra svarbiausias audito darbas. Rizikos nustatymas grindžiamas visomis auditoriaus
procedūromis, taikomomis siekiant suprasti įmonę ir jos aplinką, ir yra neatskiriama jų dalis. Išsamiai
nesusipažinęs su įmone auditorius gali nepastebėti tam tikrų rizikos veiksnių. Pavyzdžiui, jeigu kliento
pardavimo apimtys augo, auditoriui būtų svarbu žinoti, kad apskritai sektoriaus pardavimo apimtys smarkiai
mažėjo.
Audito rizikos vertinimo etapo tikslas yra nustatyti rizikos šaltinius, ir tada įvertinti ar dėl tokių rizikos šaltinių
galėtų galėtų atsirasti reikšmingų iškraipymų finansinėse ataskaitose. Tokiu būdu auditorius gauna
informaciją, reikalingą nukreipti audito pastangas į tas sritis, kuriose reikšmingų iškraipymų rizika yra
didžiausia, ir mažiau dėmesio skirti mažiau rizikingoms sritims.
Rizikos vertinimo procesą sudaro dvi atskiros dalys:


rizikos nustatymas (klausiant „kokios gali iškilti problemos“); ir



rizikos vertinimas (nustatant kiekvieno rizikos veiksnio reikšmingumą).

Rizikos vertinimas išsamiai aprašytas II tomo 9 skyriuje.
Rizikos nustatymo procesas apibūdintas toliau pateiktame pavyzdyje.
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8.1-1 pvz.

Rizikos nustatymas
Kokios problemos gali iškilti
dėl kurių finansinėse ataskaitose
gali atsirasti iškraipymų?

Nustatytų verslo ir apgaulės
rizikos veiksnių sąrašas (1−5)

Atlikti rizikos vertinimo
procedūras
Įmonės tikslai, išorės veiksniai,
įmonės pobūdis, apskaitos politika,
rezultatų vertinimas ir vidaus kontrolė

1

2

3

4

5

SVARBŪS DALYKAI
Pirmiausia nustatykite rizikos veiksnius
Negalite vertinti rizikos, jei jos nenustatėte. Venkite pagundos daryti prielaidą, kad, jei įmonė yra
maža, ji nesusiduria su jokia rizika, arba kad reikšmingo iškraipymo rizika bus tokia pati, kaip ir
praėjusiais laikotarpiais. Dabar gali būti atsiradę nauji rizikos veiksniai arba gali būti pasikeitęs
anksčiau nustatytos rizikos pobūdis (reikšmingumas).
Po pirmosios užduoties daugiau dėmesio skirkite tam, kas pasikeitė nuo praėjusio laikotarpio
Po pirmosios užduoties vertinkite tai, kad pasikeitė pagal visus šešis rizikos šaltinius (žr.
8.4−1 pvz.), o ne pradėti viską iš naujo. Sutaupysite laiko ir galėsite daugiau dėmesio skirti
galimai naujai atsiradusių rizikų pobūdžiui ir poveikiui vertinimui ir anksčiau nustatytų rizikų
peržiūrai.

8.2 Rizikos rūšys
Yra dvi pagrindinės rizikos rūšys:


verslo rizika; ir



apgaulės rizika.

Verslo rizika skiriasi nuo apgaulės rizikos tuo, kad apgaulės rizika kyla dėl tyčinių asmens veiksmų.
Tai iliustruota toliau pateiktame pavyzdyje.
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8.2−1 pvz.

Nedidelė rizika

Verslo
rizika
Apgaulės
rizika

Vidutinė rizika

Didelė rizika

Reikšmingo iškraipymo rizika egzistuoja .

Tyčinio reikšmingo iškraipymo rizika egzistuoja.

Nedidelė

Rizika

Didelė

Pastaba: Daugumoje atvejų gali kilti tiek verslo, tiek ir apgaulės rizika. Pavyzdžiui, įdiegus naują apskaitos
sistemą kyla tam tikros abejonės dėl jos teisingo taikymo (klaidos gali atsirasti darbuotojams
mokantis dirbti su sistema). Tai gali būti laikoma verslo rizika. Tačiau tokios abejonės galėtų būti
laikomos ir apgaulės rizika, kadangi tam tikri asmenys gali bandyti pasinaudoti tokiu netikrumu
turtui pasisavinti arba manipuliuoti finansinėmis ataskaitomis.
Verslo rizika
Sąvoka „verslo rizika“ apima daugiau nei vien tik reikšmingų iškraipymų finansinėse ataskaitose riziką.
Verslo rizika kyla dėl svarbių sąlygų, įvykių, aplinkybių, veiksmų ar neveikimo, dėl kurių gali sumažėti įmonės
galimybės pasiekti savo tikslus ar įgyvendinti savo strategijas. Taip pat ji gali kilti ir dėl netinkamai nustatytų
tikslų ar strategijų.
Verslo rizika taip pat kyla ir dėl įvykių, kurie atsiranda dėl verslo veiklos pokyčių, sudėtingumo ar
nesugebėjimo pripažinti pokyčių būtinybės. Pokyčiai gali atsirasti, pavyzdžiui, dėl:


naujų produktų, kurie gali nepasiteisinti, kūrimo;



nepakankamos rinkos, netgi jeigu nauji produktai buvo sėkmingai sukurti; arba



produktų defektų, už kuriuos įmonei gali tekti atsakyti ar dėl kurių gali pablogėti įmonės reputacija.

Apgaulės rizika
Apgaulės rizika – įvykiai ar sąlygos, kurie rodo paskatas ar spaudimą apgauti ar sudaro galimybes apgauti.
Auditoriui gerai suprantant verslo ir apgaulės rizikos veiksnius padidėja tikimybė nustatyti reikšmingus
iškraipymus. Tačiau autorius nėra atsakingas už visų galimų verslo rizikos veiksnių nustatymą ar
įvertinimą.

8.3 Informacijos apie įmonę šaltiniai
Pirmasis rizikos vertinimo proceso žingsnis yra surinkti kaip galima daugiau su įmone susijusios
informacijos (arba ją atnaujinti). Remiantis tokia informacija nustatomi ir įvertinami galimi rizikos veiksniai.
Informaciją apie įmonę ir jos aplinką galima gauti tiek iš vidaus, tiek iš išorės šaltinių. Dažniausiai auditorius
pradeda rinkti informaciją iš vidaus šaltinių. Tada galima patikrinti, ar ši informacija neprieštarauja
informacijai, gautai iš tokų išorės šaltinių, kaip prekybos įmonių asociacijos duomenys arba duomenys apie
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bendras ekonomikos sąlygas, kuriuos dažniausiai galima gauti iš interneto. Toliau pateiktame pavyzdyje
nurodyti kai kurie galimi informacijos šaltiniai.
8.3−1 pvz.ij

Nefinansinė informacija

Finansinė informacija

Vidaus šaltiniai

Išorės šaltiniai

Finansinės ataskaitos

Informacija internete

Biudžetai

Informacija apie pramonės
šaką

Ataskaitos
Veiklos rodikliai
Pajamų deklaravimai
Taikomi apskaitos metodai
Sprendimai ir apskaitiniai
vertinimai

Informacija apie konkurentus
Kredito reitingų agentūros
Kreditoriai
Valstybinės agentūros
Žiniasklaida ir kitos išorės šalys

Vizija, vertybės, tikslai ir
strategijos

Informacija internete

Organizacinė struktūra

Prekybos asociacijos duomenys

Pareigybių aprašymai

Prognozės pramonės šakai

Žmogiškųjų išteklių skyriaus
bylos

Valstybinės agentūros
Straipsniai žiniasklaidoje

Veiklos rodikliai
Politikos ir procedūrų vadovai

a, vertybės, tikslai ir
strategija
Organizacijos struktūra Pareigybių aprašymai Žmogiškųjų išteklių bylos
Politikos ir procedūrų vadovai

SVARBŪS DALYKAI
Svarbus, nors dažnai liekantis nepastebėtu, informacijos šaltinis yra auditoriaus darbo
dokumentai, parengti ankstesnių laikotarpių užduočių metu. Tokiuose darbo dokumentuose
dažnai būna vertingos informacijos apie tokius dalykus, kaip:


svarstymai ar klausimai, į kuriuos būtina atsižvelgti planuojant šio laikotarpio auditą;



galimų koregavimų ir neištaisytų klaidų vertinimas ir šaltiniai;



sritys, dėl kurių nuolat kyla nesutarimai, pavyzdžiui, apskaitinių įvertinimų atlikimo
prielaidos;



sritys, kuriose gali būti klaidų; ir



svarbūs dalykai, kuriuos auditorius nurodo bendraudamas su vadovybe ir už valdymą
atsakingais asmenimis.

Informacija, kuri buvo gauta atlikus rizikos vertinimo procedūras prieš sutinkant atlikti užduotį ar
ją tęsti, gali būti naudojama padedant audito grupei geriau suprasti įmonę.

8.4 Rizikos vertinimo procedūros
Remdamasis apie įmonę surinkta informacija dabar auditorius gali suplanuoti rizikos vertinimo procedūras,
aprašytas I tomo 8 skyriuje. Tokios audito procedūros planuojamos ir taikomos siekiant suprasti įmonę ir
jos aplinką, taip pat vidaus kontrolę, bei dokumentuoti surinktus duomenis.
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Norėdamas nustatyti riziką auditorius privalo įgyti supratimą apie šešias pagrindines sritis, kurios aprašytos
toliau.
8.4-1 pvz.

A. Išorės veiksniai

Pramonės šakos pobūdis
Reglamentavimo aplinka
Finansinės atskaitomybės tvarka

B. Įmonės pobūdis

Veikla ir vadovaujantys darbuotojai
Nuosavybės ir valdymo struktūra
Investicijos, struktūra ir finansavimo rūšys

C. Apskaitos metodai

Pasirinkti ir taikomi apskaitos metodai
Keitimo priežastys
Tinkamumas įmonei

D. Įmonės tikslai ir
strategijos

Verslo planai ir strategijos
Finansinės pasekmės ir prisiimta rizika

E. Vertinimas / finansinių
rezultatų peržiūra

F. Auditui svarbi vidaus
kontrolės sistema

Kas yra vertinama
Kas peržiūri finansinius rezultatus

Procesai ir svarbi kontrolės sistema, Siekiant
sumažinti riziką įmonės ir ūkinių operacijų lygmeniu

Auditorius, remdamasis savo profesiniu sprendimu, nustato, kiek informacijos jam pakanka (supratimo
gilumas). Jam reikia mažiau informacijos nei įmonei vadovaujančiai vadovybei. Paskutinioji dalis („F“
pirmiau pateiktame pavyzdyje), kuri yra susijusi su auditui svarbia vidaus kontrolės sistema, aptarta I tomo
5 skyriuje ir II tomo 4, 11 ir 12 skyriuose.
Įgijus supratimą apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant jos vidaus kontrolės sistemą, gaunama įvairiapusė
nauda, kaip aprašyta toliau.
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8.4-2 pvz..
Suteikiamas pagrindąs
Supratimo apie
įmonę įgijimo
nauda

Rizikos nustatymas ir atsako parengimas:


sprendimų dėl rizikos vertinimo priėmimas;



atitinkamo atsako į nustatytus reikšmingus finansinių ataskaitų iškraipymus
parengimas;



reikšmingumo nustatymas (žr. II tomo 6 skyrių);



lūkesčių, kurie bus taikomi atliekant analitines procedūras, apibrėžimas;



tolesnių audito procedūrų, reikalingų sumažinti riziką iki priimtino lygio,
planavimas (atlikimas);



surinktų audito įrodymų pakankamumo (tinkamumo) vertinimas (pvz.,
taikytų prielaidų ir vadovybės žodinių ir rašytinių pareiškimų
tinkamumas).

Finansinių ataskaitų peržiūra:


vadovybės pasirinktos ir taikomos apskaitos metodų vertinimas;



finansinėse ataskaitose atskleidžiamos informacijos pakankamumo vertinimas;



specialaus dėmesio reikalaujančių audito sričių nustatymas (pvz., ūkinės
operacijos su susijusiomis šalimis, neįprastos ar sudėtingos sutartys, veiklos
tęstinumas ar neįprastos ūkinės operacijos).

SVARBŪS DALYKAI
Supratimo apie įmonę įgijimas nėra atskira užduotis, kuri gali būti atlikta audito pradžioje ir tada
atidėta į šalį. Labai svarbu ir toliau siekti įgyti daugiau žinių apie įmonę viso audito metu, išlikti
budriu ir pastebėti rizikos veiksnius, kurie anksčiau nebuvo nustatyti, arba kur yra būtina
peržiūrėti rizikos įvertinimą.

8.5 Rizikos šaltiniai
Klaidos ar apgaulė finansinėse ataskaitose atsiranda dėl rizikos veiksnių, kylančių vienoje ar keliose
minėtose šešiose srityse, kurios yra svarbios norint įgyti supratimą apie įmonę (žr. 8.4-1 pvz.).
Pavyzdys galėtų būti įmonei pradėtas taikyti naujas ar sudėtingas mokestis. Tai būtų išorinis rizikos
veiksnys. Iškraipymo finansinėse ataskaitose šaltiniu galėtų būti neteisingas naujo įstatymo aiškinimas, dėl
kurio gali būti neteisingai apskaičiuotas mokėtinas mokestis ir suma. Atkreipkite dėmesį, kad rizikos šaltinis
(arba priežastis) yra naujas mokestis, turintis neigiamos įtakos įmonei, o ne skaičiavimo klaida, kuri yra
rizikos veiksnio padarinys. Pradėjus taikyti naują mokestį padidėja skaičiavimo klaidos rizika.
Toliau pateiktame pavyzdyje parodytos šešios privalomos supratimo įgyjimo apie įmonę sritys, kurios gali
būti rizikos šaltiniais. Atkreipkite dėmesį, kad rizikos šaltiniai dažniausiai nėra susiję su konkrečia finansinių
ataskaitų sritimi. Pavyzdžiui, esant bendram ekonomikos nuosmukiui gali būti iškraipomos įvairios
finansinių ataskaitų sritys: atsargos, gautinos sumos, pardavimai ir t.t. Taigi pirmiausia reikia nustatyti
rizikos šaltinį, o tada – kur dėl tokios rizikos galėtų vėliau atsirasti finansinių ataskaitų iškraipymai.
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8.5-1 pvz.
Rizikos šaltiniai
Įmonės tikslai
ir strategijos

Išorės
veiksniai

Vidaus
kontrolė
RIR*
finansinėse
ataskaitose

Įmonės
pobūdis

Apskaitos
metodai

Finansiniai
rodikliai

*RIR= reikšmingo iškraipymo rizika

Rizikos šaltinių pavyzdžiai (bet ne rizikos poveikis konkrečioms finansinių ataskaitų sritims) yra apibūdinti
toliau.
8.5-2 pvz.
Verslo ir apgaulės rizikos šaltiniai
Įmonės tikslai ir
strategija
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Netinkami, nerealistiški ar pernelyg agresyvūs tikslai ar strategijos.
Nauji produktai ar paslaugos arba perėjimas prie naujos rūšies verslo.
Naujos verslo sritys (ūkinės operacijos), kuriose įmonė turi mažai patirties.
IT ir verslo strategijų neatitikimas.
Atsakas į greitą pardavimo apimčių augimą ar nuosmukį, dėl kurių gal atsirasti
įtampa vidaus kontrolės sistemoje ir dėl žmogiškųjų įgūdžių.
Sudėtingų finansinių susitarimų naudojimas.
Įmonės restruktūrizavimas.
Reikšmingi sandoriai su susijusiomis šalimis.
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Išorės
veiksniai









Įmonės pobūdis












Veiklos
rodikliai




Apskaitos
metodai



Vidaus kontrolės
sistema










Ekonomikos būklė ir valdžios pasikeitimas.
Mažėjanti įmonės produktų ir paslaugų paklausa.
Itin sudėtingas reglamentavimas.
Pokyčiai pramonės šakoje.
Negalėjimas gauti reikalingų išteklių (medžiagų ar kvalifikuotų darbuotojų).
Tyčinis įmonės produktų ir paslaugų sabotažas.
Rbotos galimybės gauti kapitalo ir kredito.
Netinkama kultūra įmonėje ir blogas įmonės valdymas.
Nekompetentingi darbuotojai, užimantys vadovaujančias pareigas.
Vadovaujančių darbuotojų pasikeitimas, įskaitant pagrindinių vadovų
pasitraukimą.
Sudėtingos ūkinės operacijos, organizacinė struktūra ar produktai.
Produktų ar paslaugų defektai, dėl kurių gali iškilti atsakomybė ar būti
rizikuojama reputacija.
Nesugebėjimas nustatyti, kada yra būtini pokyčiai (reikiamų įgūdžių ar
technologijų).
Vidaus kontrolės trūkumai, ypač tie, kurių vadovybė nepašalino.
Sudėtingi santykiai su tokiai išorės finansuotojais, kaip bankai.
Veiklos tęstinumo ir likvidumo problemos, įskaitant svarbių klientų praradimą.
Su finansine atskaitomybe susijusių svarbių naujų IT sistemų įdiegimas.
Įmonės veiklos rezultatų ar tikslų įgyvendinimo vertinimo rodikliai, kurių
vadovybė nenaudoja.
Priemonės, kurios nėra naudojamos veiklai pagerinti ar imtis koreguojančių
veiksmų.
Nenuoseklus apskaitos metodų taikymas.
Netinkamas apskaitos metodų taikymas.
Nepakankama vadovybės vykdoma kasdienės veiklos priežiūra.
Nepakankama ar nenuosekli tokių įmonės lygmens veiklos sričių, kaip
žmogiškieji ištekliai, apgaulė arba tokios apskaitos informacijos, kaip
apskaitiniai įvertinimai ar finansinės ataskaitos, rengimas, kontrolė.
Nepakankama arba nenuosekli tokių ūkinių operacijų ciklų, kaip pajamos,
pirkimas, išlaidos ar darbuotojų atlyginimo apskaičiavimas, kontrolė.
Nepakankama turto apsauga.

8.6 Apgaulės rizika
Sąvoka „apgaulė“ reiškia vieno ar kelių vadovybei priklausančių asmenų, už valdymą atsakingų asmenų,
darbuotojų ar trečiųjų šalių tyčinis veiksmas, kuriuo apgaule siekiama įgyti neteisėtą ar nepelnytą
pranašumą.
Apgaulės veiksmai, kuriuos vykdant dalyvauja vienas ar daugiau vadovybės narių ar už valdymą atsakingų
asmenų, vadinami „vadovybės apgaule“. Apgaulės veiksmai, kuriuos vykdant dalyvauja tik įmonės
darbuotojai, vadinami „darbuotojų apgaule“. Bet kuriuo atveju gali būti sudaromas suokalbis tarp įmonės
darbuotojų ir už įmonės ribų esančių trečiųjų asmenų.
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Toliau pateiktame pavyzdyje yra apibūdintos apgaulės rūšys ir jos charakteristikos.
8.6-1 pvz.
Manipuliacija finansinėmis
ataskaitomis

Turto pasisavinimas
(turto naudojimas asmeniniams tikslams)

(ataskaitose nurodomos didesnės (mažesnės)
pajamų sumos, nei buvo iš tikrųjų

Savininkai ir
vadovybė

Kas?

Kodėl?

Savininkai ir
vadovybė

Darbuotojai

Asmeninė nauda

Asmeninė nauda

(mokėti mažesnius
mokesčius, verslą parduoti
infliacinėmis kainomis arba
mokėti premijas)

(gauti premijas
atsižvelgiant į veiklos
rezultatus, nuslėpti
nuostolius arba pavogtą
turtą)

Darbuotojai

Amininė nauda
arba pagalba
kitiems, kuriems to
reikia

Amininė nauda
arba pagalba
kitiems, kuriems to
reikia

Nuspręsti dėl baigties
(likti versle, išsaugoti darbo
vietas, išlaikyti finansavimą,
teikti pagalbą
bendruomenei)

Kaip?

Kokia suma?

Nepaisyti vidaus kontrolės
sistemos, apgaulingos
(klaidingos) ūkinės
operacijos, slaptas
susitarimas,
manipuliavimas apskaitos
metodais, pasinaudojimas
vidaus kontrolės
silpnosiomis pusėmis

Apgaulingai arba klaidingai
užregistruotos ūkinės
operacijos, slaptas
susitarimas,
manipuliavimas apskaitos
metodais, pasinaudojimas
vidaus kontrolės
silpnosiomis pusėmis

Nepaisyti vidaus
kontrolės sistemos,
atsargų (turto) vagystė,
slaptas susitarimas,
pasinaudojimas vidaus
kontrolės silpnosiomis
pusėmis

Atsargų arba turto
vagystė, slaptas
susitarimas,
pasinaudojimas vidaus
kontrolės silpnosiomis
pusėmis

Dažniausiai didelė dėl
vadovybės įmonėje
užimamų pozicijų ir vidaus
kontrolių išmanymo

Dažniausiai mažesnės
sumos, tačiau per tam
tikrą laiką gali
susikaupti didelė suma,
jei apgaulė
nenustatoma

Visada pagrįstos tam
tikru poreikiu. Net jei iš
pradžių suma yra maža,
tikėtina, kad didės, jei
nebus greitai nustatyta.

Visada pagrįstos tam
tikru poreikiu. Suma gali
būti maža, tačiau
tikėtina, kad didės, jei
nebus greitai nustatyta.

SVARBŪS DALYKAI
Vertindami kiekvieną nustatytą rizikos veiksnį nustatykite, ar tai yra verslo ar apgaulės rizikos
veiksnys, ar abu. Daugelis rizikos šaltinių gali sukelti tiek verslo riziką, tiek apgaulės riziką.
Pavyzdžiui, pakeitus apskaitos padalinio darbuotojus tikėtina, kad jie gali daryti klaidas (verslo
rizika), bet taip pat gali atsirasti galimybė įvykdyti apgaulės veiksmą.

Apgaulės rūšys ir jos charakteristikos

8.7

Nors apgaulė gali būti vykdoma bet kuriame organizacijos lygmenyje, dažniausiai ji yra didesnio masto (ir
susijusi su didesnėmis piniginėmis sumomis), kai su apgaule yra susiję vyresnieji vadovai.
Kai kurios pagrindinių sąlygų, sukuriančių apgaulei palankią aplinką, būtų tokios:


neveiksmingas įmonės valdymas;



nepakankamas vadovavimas ir prastas „tonas viršuje“;



didelės paskatos siūlomos už gerus finansinius rezultatus;



mokesčiai ir kitos labai didelės ir apsunkinančios išlaidos;
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sudėtingos įmones taisyklės, reglamentai ir politikos;



nerealistiški bankininkų, investuotojų ir kitų suinteresuotų asmenų lūkesčiai;



pelningumo sumažėjimas ir netikėti jo pokyčiai;



darbuotojams sunkiai pasiekiami biudžeto tikslai; ir



nepakankama vidaus kontrolė, ypač organizacijoje vykstant pokyčiams.

Kaip galima nustatyti atsižvelgiant į pirmiau išvardytas aplinkybes, veiksmingiausia kovos su apgaule vidaus
kontrolės priemone būtų už valdymą atsakingų ir aukščiausias vadovaujančias pozicijas užimančių
darbuotojų įsipareigojimas elgtis tinkamai. Tai patvirtina aiškiai apibrėžtos įmonės vertybės ir jos darbuotojų
įsipareigojimas laikytis etikos reikalavimų, kurie vykdomi kasdienėje veikloje. Tai pasakytina apie bet kokio
dydžio organizaciją.

8.8

Apgaulės trikampis

Atlikdami rizikos vertinimo procedūras audito grupės nariai turi įvertinti, ar yra trys sąlygos, pagal kurias
dažnai galima nustatyti, kad įmonėje vykdoma apgaulė. Tiriamosios apskaitos ekspertai dažnai tai vadina
„apgaulės trikampiu“ (žr. pvz. toliau), kadangi kai visos trys sąlygos yra, labai tikėtina, kad įmonėje vykdoma
apgaulė.
Tos sąlygos yra tokios:


spaudimas
Dažnai spaudimas atsiranda dėl būtinų skubiai išspręsti klausimų (tokių, kaip didelės asmeninės skolos
ar siekis pateisinti analitiko ar banko lūkesčius dėl pelno), kuriuos sunku perduoti kitiems.



galimybė
Dėl prastos įmonės kultūros ir tinkamų vidaus kontrolės procedūrų trūkumo dažnai gali sudaryti įspūdis,
kad apgaulė gali likti nepastebėta.



pateisinimas
Pateisinimas yra tikėjimas, kad apgaulė faktiškai nebuvo įvykdyta. Pavyzdžiui, pažeidėjas teisina savo
veiksmus, teigdamas kad „čia nieko blogo“, arba „aš imu tik tai, kas man priklauso“.

8.8-1 pvz.

Galimybė
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Pavyzdžiui, statybų įmonės savininkui vadovui gali būti pasiūlytas darbas pastatyti didelį savo draugo namo
priestatą, jeigu jis sutinka, kad už darbą bus atsiskaityta tik grynais pinigais be jokių dokumentų. Būtina
įvertinti tris sąlygas:


„spaudimas“ – tai spaudimas savininkui vadovui sumažinti mokesčius, kuriuos kitu atveju tektų
mokėti;



„galimybė“ – tai galimybė savininkui vadovui nepaisyti pajamų pripažinimo vidaus kontrolės priemonių
ir neregistruoti iš pardavimo gautų pajamų;



„pateisinimas“ galėtų būti tas, kad savininkas vadovas ir taip moka per didelius mokesčius.

Pastaba: Jeigu bent vienos iš trijų sąlygų nėra, mažai tikėtina, kad bus vykdoma tokia pardavimo už grynus
pinigus operacija.
Įvertinkite tris apgaulės rizikos šaltinius kaip apibūdinta toliau.
8.8-2 pvz.

Apgaulės rizikos šaltiniai
Paskatos ir
spaudimas
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FInansiniam stabilumui ar pelningumui grėsmę kelia ekonominės, pramonės
šakos ar pačios įmonės veiklos sąlygos.
Vadovybei daromas spaudimas įvykdyti trečiųjų šalių arba už valdymą
atsakingų asmenų reikalavimus ar lūkesčius (tokius, kaip planuojamas pelnas
arba apsunkinančios aplinkosaugos taisyklės ir kt.).
Dėl asmeninių finansinių įsipareigojimų vadovai arba darbuotojai, turintys
priėjimą prie pinigų arba kito lengvai pavagiamo turto, gali pajusti spaudimą
pasisavinti tokį turtą.
Priešiški santykiai tarp įmonės ir prie grynųjų pinigų ar kitokio turto prieigą
turinčių darbuotojų. Pavyzdžiui:
−
žinomas arba ateityje numatomas darbuotojų atleidimas;
−
neseniai įvykę arba numatomi darbuotojų atlygio arba išmokų planų
pasikeitimai; ir
−
perkėlimas į aukštesnes pareigas, atlyginimas arba kitas atlygis, kurie
neatitinka lūkesčių.
Asmeninei vadovų ar už valdymą atsakingų asmenų finansinei padėčiai
grėsmę gali kelti įmonės finansinės veiklos rezultatai (tokie, kaip finansiniai
interesai, atlyginimai, garantijos ir kt.).
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Požiūriai ir
pateisinimai

Pateisinimai:

vadovybė yra suinteresuota taikyti netinkamas priemones, siekdama:
–
ataskaitose nurodyti mažesnes pajamų sumas dėl su mokesčiais
susijusių priežasčių, ir
–
ataskaitose nurodyti didesnes pajamų sumas siekiant nepažeisti
sutarčių su bankais sąlygų, padidinti įmonės pardavimo kainą arba
pasiekti trečiosios šalies nustatytus tikslus.

darbuotojo elgesys parodo jo nepasitenkinimą įmone;

žema vyresniosios vadovybės moralė;

vadovybė taikstosi su kai kurių darbuotojų vykdomomis vagystėmis.
Pavyzdžiui, pagavus kokį nors darbuotoją vagiant netaikomos jokios
drausminės priemonės;

vadovybė nereikalauja laikytis įmonės vertybių ar etikos standartų;

vadovybė neatsižvelgia į poreikį mažinti turto pasisavinimo riziką ar vykdyti
jos stebėseną.
Požiūriai:

vadovybė jau anksčiau yra pažeidusi įstatymus ir teisės aktus, ar buvo
apkaltinta apgaule;

pastebimi vadovybės elgesio arba gyvenimo būdo pokyčiai, dėl kurių galima
daryti prielaidą, kad buvo pasisavintas turtas;

vyresnioji vadovybė demonstruoja neetiško elgesio pavyzdį (pvz., padidina
išlaidų sąskaitas ar vykdo nedidelės vertės vagystes ir kt.);

vadovybė yra anksčiau nepaisiusi esamų kontrolės priemonių;

vadovybė nesiėmė atitinkamų atsakomųjų veiksmų dėl žinomų vidaus
kontrolės trūkumų;

vadovas savininkas neskiria asmeninių ir verslo sandorių;

egzistuoja nesutarimai tarp uždarosios akcinės bendrovės akcininkų;

pasikartojantys vadovybės mėginimai pateisinti abejotiną arba netinkamą
apskaitą remiantis reikšmingumu;

santykiai tarp vadovybės ir dabartinio ar ankstesniojo auditoriaus yra įtempti.

Galimybės

Lengvai pasisavinamas turtas:

kasoje laikomos ar naudojamos didelės grynųjų pinigų sumos.

saugomos atsargos, kurias sudaro smulkūs, bet labai vertingi arba paklausūs
daiktai;

laikomas lengvai iškeičiamas turtas, pavyzdžiui, pareikštinės obligacijos,
deimantai ar kompiuterių mikroschemos;

ilgalaikis turtas, kuris yra mažo dydžio, itin paklausus rinkoje arba be matomų
nuosavybės žymėjimo ženklų.
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Nepakankamos vidaus kontrolės priemonės:

už valdymą atsakingi asmenys nepakankamai prižiūri vadovybės taikomus
apgaulės rizikos nustatymo ir atsako į ją procesus;

nėra tinkamo pareigų atskyrimo arba neatliekami patikrinimai;

nepakankama vyresniosios vadovybės išlaidų priežiūra;

nepakankamai vyriausybės vykdoma už turtą atsakingų darbuotojų priežiūra;

nepakankama prie turto turinčių prieigą darbuotojų patikra juos priimant į
darbą;

neužtikrinama tinkama turto apskaita;

netinkama įgaliojimų ir ūkinių operacijų tvirtinimo tvarkos;

neužtikrinama veiksminga pinigų, investicijų, atsargų ar ilgalaikio turto fizinė
apsauga;

laiku ir tinkamai neatliekamas turto sutikrinimas;

nėra laiku ir tinkamai tvarkomų sandorių dokumentų (pvz., grąžintų prekių
apskaitos);

pagrindines kontrolės funkcijas atliekantys darbuotojai neišleidžiami
privalomų atostogų;

vadovybė nepakankamai supranta informacines technologijas ir dėl to
informacinių technologijų darbuotojai gali siekti pasisavinti turtą;

nepakankamos prieigos prie automatinių įrašų kontrolės priemonės, įskaitant
įvykių registravimo kompiuterinėje sistemoje kontrolės priemones ir peržiūrą.
Specifinės pažeidžiamos sritys:

vadovybės apskaitiniai įvertinimai, pajamų pripažinimas, įrašai apskaitos
dokumentuose, sandoriai su susijusiomis šalimis ir kt.

SVARBŪS DALYKAI
Apgaulė visais atvejais yra tyčinis veiksmas. Vykdant apgaulę slepiama informacija nuo
auditoriaus ir tyčia daromi klaidinantys pareiškimai. Todėl apgaulė yra atskleidžiama ieškant tam
tikrų schemų, keistų įvykių ar išimčių, dažnai susijusių su labai nedidelėmis pinigų sumomis.
Mažai tikėtina, kad apgaulę galima būtų nustatyti vien tik pagrindinėmis procedūromis.
Pavyzdžiui, mažai tikėtina, kad auditorius nustatytų apskaitoje neužregistruotą ūkinę operaciją
arba kad ūkinė operacija yra neteisėta, jeigu jis neturi tam tikros papildomos informacijos apie
įmonę, kuri gali būti naudojama kaip pagrindas jo supratimui.
Priklausomai nuo auditoriaus vaidmens ir padėties audito grupėje auditorius gali nustatyti apgaulės rizikos
veiksnį, kuris yra susijęs su vienu ar daugiau trikampio elementų. Tačiau yra mažiau tikėtina, kad bet kuris
vienas auditorius galėtų nustatyti visas tris vienu metu egzistuojančias sąlygas (galimybę, spaudimą ir
pateisinimą). Dėl šios priežasties labai svarbu, kad audito grupė nuolat aptartų savo išvadas visos užduoties
metu.
Pagrindiniai aptarimo audito grupėje privalumai aprašyti toliau pavyzdyje.
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8.8-3 pvz.

Jaunesniajam auditoriui vienas iš
suglumusių darbuotojų nurodė,
kad kai tam tikra dalis įsigytų
medžiagų buvo išsiųstos
tiesiogiai draugams.

Audito partneriai nustato,
kad savininkas vadovas
kartais nukrypdavo nuo
etikos normų.

Vyresnysis auditorius
pokalbio su pardavimų
vadovu metu nustato, kad su
tam tikrais klientais bendrauja
tik pats savininkas.

Jeigu nėra tinkamo bendravimo, vienam atskiram pirmiau aprašytosios audito grupės nariui būtų sunku
matyti bendrą vaizdą. Nuolat vykstančios diskusijos audito grupėse leidžia audito grupei sudėti kartu
atskiras informacijos dalis taip, kad galima būtų matyti bendresnį vaizdą.

8.9.

Profesinis skepticizmas

Auditoriaus pareiga vadovautis profesinio skepticizmo požiūriu visos užduoties metu. Profesinio skepticizmo
požiūris apima toliau pateiktame pavyzdyje aprašytus dalykus.
8.9-1 pvz.

Skepticizmas apima:
Pripažinti, kad
Vadovybė visada turi galimybę nepaisyti vidaus kontrolės, kuri iš tikrųjų yra gera.
vadovybė visais
Užduoties grupės nariai taip pat turi atsisakyti bet kokių įsitikinimų, kad vadovybė
atvejais gali
ir už valdymą atsakingi asmenys yra dori ir sąžiningi, ir nepaisytų anksčiau įgytos
įvykdyti apgaulę
informacijos apie įmonės vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų dorumą ir
sąžiningumą.
Abejojimas

Kritiškai vertinti surinktų audito įrodymų tikrumą.

Budrumas

Ar audito įrodymai prieštarauja ar kelia abejonių dėl šių dalykų patikimumo:


dokumentų ar atsakymų į užklausas;



kitos iš vadovybės ar už valdymą atsakingų asmenų gautos informacijos.
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Atsargumas

Vengti:


nepastebėti neįprastų aplinkybių;



daryti pernelyg apibendrintas išvadas iš pastebėjimų audito metu;



nustatant audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį bei vertinant jų
rezultatus, remtis netinkamomis prielaidomis;



priimti mažiau įtikinamus audito įrodymus tikint, kad vadovybė ir už valdymą
atsakingi asmenys yra dori ir sąžiningi;



priimti vadovybės pareiškimus vietoje pakankamų tinkamų audito įrodymų.

SVARBŪS DALYKAI
Gali būti sunku vadovautis profesiniu skepticizmu atliekant žinomo kliento, kuriuo jus pasitikite,
auditą. Natūralu, kad nesant jokios nepalankios informacijos, žmonėms yra būdinga pasitikėti
kitais žmonėmis. Todėl partneriams ir darbuotojams būtina nuolat priminti jų pareigą laikytis
profesinio skepticizmo požiūrio. Kai kurie praktiniai patarimai dėl tokio požiūrio taikymo:


sukurti kokį nors pramanytą asmenį (suteikti jam vardą), kurio požiūris į kontrolę yra
netinkamas ir kuris nepripažįsta etikos reikalavimų. Aptariant įvairius galimos apgaulės
scenarijus ar jautrias finansinių ataskaitų sritis, įsivaizduoti, kad šis asmuo (kuris nėra
jūsų klientas) yra vyresniojo vadovo klientas;



pakviesti kokį nors asmenį (idealiu atveju, turintį tiriamosios apskaitos patirties), kuris
nėra susipažinęs su įmone, dalyvauti planavimo susirinkime, kuriame aptariami apgaulės
klausimai.

8.10 Kaip nustatyti įgimtos rizikos veiksnius
Pats veiksmingiausias būdas nepraleisti reikšmingo rizikos veiksnio yra užtikrinti, kad rizikos nustatymas
taptų neatskiriama supratimo apie įmonę įgijimo dalimi. Kuo daugiau auditorius žino apie šešias supratimo
apie įmonę įgijimo sritis, tuo didesnė tikimybė, kad auditorius galės nustatyti rizikos veiksnius. Įgijus
supratimą apie įmonę taip pat galima nustatyti galimus apgaulės scenarijus ir parengti į juos atsaką.
Negalima pamiršti, kad vadovybė visuomet turi galimybę nepaisyti kontrolės priemonių ir todėl apgaulė gali
būti nuslėpta (ypač nuo auditoriaus).
Todėl būtina įvertinti visą surinktą (ar atnaujintą) informaciją apie kiekvieną supratimo apie įmonę įgijimo sritį,
taip pat esamus svarbiausius verslo ir apgaulės rizikos veiksnius. Vertinant daugelį verslo rizikos veiksnių
gali prireikti vertinti ir apgaulės rizikos veiksnius. Dėl šios priežasties yra siūloma apgaulės rizikos veiksnius
išvardyti atskirai nuo verslo rizikos veiksnių ir juos vertinti atskirai, jei tai yra įmanoma. Pavyzdžiui, jeigu
įmonės produkcijos pardavimo perspektyvos yra prastos (išorinis rizikos šaltinis), būtina įvertinti, kokios gali
būti padarytos klaidos finansinėse ataskaitose (ar koks galimas joms poveikis). Dėl prastų pardavimo
rezultatų gali atsirasti perteklinių atsargų, kurias gali tekti nurašyti, tačiau taip pat tai gali sukelti apgaulės
riziką, jeigu už gerus rezultatus premijomis skatinami pardavimo skyriaus darbuotojai siekia įgyvendinti
nustatytus planus.
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SVARBŪS DALYKAI
Verslo ir apgaulės rizikos veiksniai (įgimta rizika) yra nustatomi prieš pradedant vertinti bet
kokias vidaus kontrolės priemones, kuriomis tokia rizika galėtų būti sumažinta. Rizikai sumažinti
skirta vidaus kontrolė yra išsamiau aprašyta II tomo 11 ir 12 skyriuose. Taip pat labai svarbu
nustatyti bet kokius kitus galimai egzistuojančius rizikos veiksnius (žr. II tomo 10 skyrių).
Kai kurių nustatytų rizikos veiksnių poveikis gali būti susijęs su tam tikromis finansinių ataskaitų sritimis, tuo
tarpu kiti veiksniai yra paplitę ir yra susiję su daugeliu finansinių ataskaitų sričių. Pavyzdžiui, jeigu vyresnysis
apskaitininkas yra nekompetentingas, tikriausiai klaidos bus ne vien tik finansinėse ataskaitose. Be to, jeigu
kas nors pasinaudoja situacija apgaulei įvykdyti, gali būti iškraipyti kelių turto ar įsipareigojimų likučiai, kurie
gali būti nuslėpti papildomais pajamų ir išlaidų ūkinių operacijų iškraipymais.
Paplitusi rizika dažnai atsiranda dėl nepakankamos kontrolės aplinkos ir gali turėti įtakos daugeliui finansinių
ataskaitų sričių, atskleidžiamai informacijai ar tvirtinimams. Paplitusi rizika gali turėti įtakos rizikos vertinimui
finansinių ataskaitų lygmeniu. Rizika finansiniu ataskaitų lygmeniu yra šalinama bendru auditoriaus atsaku
(pavyzdžiui, atliekant daugiau audito darbo arba auditui atlikti paskiriant labiau patyrusius darbuotojus, arba
kitomis priemonėmis).
Atliekant auditą gali būti nustatyti papildomi rizikos veiksniai. Tokie rizikos veiksniai turėtų būti registruojami
jau nustatytų rizikos veiksnių sąraše ir atitinkamai vertinami prieš priimant bet kokius sprendimus dėl jų
poveikio audito strategijai ir audito planui, pavyzdžiui, kokio pobūdžio ir apimties tolesnes audito procedūras
reika atlikti. Tokiu būdu užtikrinama, kad planuojant auditą kitam laikotarpiui rizika bus išsamiai nustatyta ir
įvertinta.
Siūlomas trijų etapų rizikos vertinimo procesas aprašytas toliau.
8.10-1 pvz.

Rizikos nustatymas
1 etapas
Surinkti
pagrindinę
informaciją apie
įmonę

Pirmas žingsnis yra įgyti supratimą apie įmonę arba nustatyti bendrus principus,
kuriais remiantis yra planuojamos būtinos atlikti rizikos vertinimo procedūros. Taip
nesusipažinus su įmone būtų sunku, o gal ir neįmanoma, nustatyti, kokios klaidos
ar apgaulė gali atsirasti finansinėse ataskaitose.


Surinkti (arba atnaujinti) svarbiausią informaciją apie įmonę, jos
tikslus,kultūrą, veiklą, pagrindinius darbuotojus, vidaus organizaciją ir kultūrą.
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2 etapas
Suplanuoti,
atlikti ir
dokumentuoti
rizikos vertinimo
procedūras

3 etapas
Susieti nustatytą
riziką su
pagrindinėmis
finansinių ataskaitų
sritimis
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Rizikos vertinimo procedūros (veikla) (žr. I tomo 8 skyrių), kurias būtina atlikti,
siekiant:
−

nustatyti reikšmingo iškraipymo šaltinius;

−

įgyti tinkamą supratimą apie įmonę; ir

−

surinkti patvirtinančius audito įrodymus.



Remiantis 1-me etape įgytu supratimu apie įmonę, suplanuoti ir atlikti rizikos
vertinimo procedūras ir atlikti susijusius veiksmus.



Surengti aptarimą audito grupėje dėl įmonės finansinių ataskaitų
reikšmingo iškraipymo dėl klaidos ar apgaulės tikimybės (žr. II tomo 7
skyrių).



Teikti paklausimus vadovybei apie tai, kaip jie nustato rizikos veiksnius
(ypač apgaulės) ir užtikrina jų valdymą, ir kokie rizikos veiksniai faktiškai
buvo nustatyti ir valdomi. Taip pat būtina paklausti vadovybės, ar faktiškai
buvo padarytos kokios nors klaidos, ar vykdoma apgaulė.



Dokumentuoti visus nustatytus rizikos veiksnius.

Nustatyti kiekvieno nustatyto rizikos veiksnio (rizikos priežasties) galimą poveikį
finansinėms ataskaitoms (tokių konkrečių iškraipymų, kaip apgaulė ar klaida).
Atkreipti dėmesį į tai, kad dėl vieno rizikos veiksnio gali atsirasti keli skirtingos
rūšies iškraipymai, darantys poveikį daugiau nei vienai finansinių ataskaitų sričiai
(žr. toliau esančiame „Svarbūs dalykai“ skyreliuose pateiktus pavyzdžius).


Nustatyti reikšmingus sąskaitų likučius, ūkinių operacijų grupę ir finansinėse
ataskaitose atskleidžiamą informaciją;



Susieti nustatytą riziką su konkrečiomis finansinių ataskaitų sritimis,
atskleidžiama informacija ir tvirtinimais, kuriems tokia rizika daro poveikį.
Jeigu nustatyta rizika yra paplitusi, ji yra siejama su finansinėmis ataskaitomis
kaip visuma. Rizikos poveikio vertinimas pagal atskiras finansinių ataskaitų
sritis padeda įvertinti riziką tvirtinimų lygmeniu. Paplitusios rizikos poveikio
vertinimas padeda įvertinti riziką visų finansinių ataskaitų lygmeniu.
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SVARBŪS DALYKAI
Natūraliai, norėdami nustatyti riziką auditoriai pirmiausia vertina finansines ataskaitas.
Pavyzdžiui, atsargos gali būti laikomos su didele rizika susijusia sritimi dėl per praėjusiais
laikotarpiais nustatytų klaidų. Tačiau tai yra tas pats, kaip nustatyti rizikos poveikį, bet ne jos
priežastį. Svarbu žinoti, kad atsargos yra su didele rizika susijusi sritis, tačiau dar geriau yra
žinoti rizikos priežastį. Jeigu rizikos priežastis nėra nustatyta, yra galimybė kad kai kurie rizikos
veiksniai iš viso liks nepastebėti. Apsvarstykite tokius veiksnius:
Neužregistruoti likučiai ar ūkinės operacijos
Finansinėse ataskaitose iš esmės tik apibendrinami verslo sprendimų ir apskaitoje užregistruotų
ūkinių operacijų rezultatai. Jeigu ūkinės operacijos nebuvo užregistruotos, arba jeigu turtas buvo
pasisavintas, arba neapibrėžtumai nebuvo atskleisti, labai tikėtina, kad su tokiomis
neparodytomis sumomis ar atskleista informacija susiję rizikos veiksniai nebus nustatyti ar
įvertinti.
Faktų rinkimas ar rizikos vertinimas
Supratimo apie įmonę įgijimo procesas nesunkiai gali tapti daugiau faktų apie įmone rinkimu, nei
rizikos šaltinių nustatymu. Tokiais atvejais nauji rizikos veiksniai, įvykiai, sandoriai ir apgaulės
rizikos veiksniai gali likti nepastebėti iš viso.
Iškraipymų priežastis ir poveikis
Kai kurių rizikos šaltinių svarba gali likti neįvertinta, jeigu didžiausias dėmesys pirmiausia
teikiamas rizikos veiksnio poveikiui ar jo pasekmėms (pavyzdžiui, kai daugiausiai dėmesio
skiriama klaidoms atsargų likučiuose, o ne jų atsiradimo priežastims, surasti). Rizikos šaltinis
yra tam tikras įvykis (-iai), dėl kurio klaidos pirmiausia ir atsiranda. Atsargų likučio klaidos
šaltiniu galėtų būti nepakankamai ar netinkamai parengti darbuotojai, pasenusi vidaus kontrolės
sistema, netinkamai taikomi tokie apskaitos metodai, kaip pajamų pripažinimas, nepakankama
atsargų apsauga arba tiesioginių darbuotojų vykdoma apgaulė ir kt.
Daugybinių iškraipymų atsiradimo priežastis
Vienas rizikos šaltinis dažnai gali daryti poveikį daugeliui finansinių ataskaitų likučių. Pavyzdžiui,
ekonomikos nuosmukis gali turėti įtakos atsargų vertinimui, galimybei išieškoti gautinas lėšas,
vykdyti įsipareigojimus pagal susitarimus su bankais, skatinti manipuliuoti ūkinėmis pardavimo
operacijomis siekiant nustatytų pelningumo rodiklių, pagal kuriuos mokamos premijos, ar netgi
galimybei įmonei tęsti veiklą.
Paplitusi rizika
Sutelkus dėmesį į vieną atitinkamą finansinių ataskaitų sritį, tam tikra paplitusi rizika arba
apgaulės rizika gali likti nenustatyta. Pavyzdžiui, pradėjus taikyti naują apskaitos sistemą gali būti
klaidingai apskaičiuojama dauguma finansinių ataskaitų likučių. Be to, kai kurie darbuotojai gali
nuspręsti pasinaudoti dėl naujos sistemos kilusiais neaiškumais ir vykdyti apgaulę.

8.11 Rizikos nustatymo proceso dokumentavimas
Auditorius sprendžia, kaip tie dalykai turėtų būti dokumentuojami vadovaudamasis savo profesiniu
sprendimu. Pavyzdžiui, pagal prieš tai nurodytus tris rizikos nustatymo etapus dokumentuojama:


informacija apie įmonę;



rizikos vertinimo procedūros; ir



nustatytos rizikos susiejimas su galimomis klaidomis ir apgaule finansinėse ataskaitose.
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8.11-1 pvz.
Dokumentuoti:

Aprašymas

Informacija apie
įmonę

Dokumentuoti informaciją, gautą pagal atitinkamas susipažinimo su įmone sritis:
įmonės tikslai, išorės veiksniai, įmonės pobūdis ir kt. Priklausomai nuo įmonės
dydžio gali būti parengiami paprasti arba sudėtingi dokumentai, kuriuose gali būti
nurodyta:

Rizikos vertinimo
procedūros



kliento parengta informacija (tokia, kaip verslo planai ir analizė);



išorės duomenys (pranešimai apie pramonės šaką, įmonės darbuotojų
tarpusavio bendravimo dokumentai, dokumentuotos politikos ir procedūros);



susirašinėjimas su svarbiomis šalimis (teisininkais, vyriausybės agentūromis),
el. laiškai, konsultantų ataskaitos, memorandumai; ir



įmonės kontroliniai klausimynai.

Išsamiai dokumentuoti atliktas rizikos vertinimo procedūras. Dokumentuojama tokia
informacija:



aptarimai audito grupėje apie įmonės finansinių ataskaitų reikšmingo
iškraipymo dėl klaidos ar apgaulės tikimybę ir tokių aptarimų rezultatai;
pagrindiniai įgyto supratimo apie įmonę elementai, įskaitant:
−

kiekvieną su įmone ir jos aplinka susijusį aspektą, kaip aprašyta
pirmiau;

−

penkis I tomo 5 skyriuje aprašytus vidaus kontrolės komponentus,
ir
informacijos, kuria vadovaujantis buvo įgytas supratimas apie įmonę,
šaltinius; ir

−


Nustatyta rizika,
siejama su
galimomis
klaidomis ir
apgaule
finansinėse
ataskaitose

nustatytą ir įvertintą reikšmingų iškraipymų riziką finansinių ataskaitų ir
tvirtinimų lygmeniu.

Dokumentuojami reikšmingi sąskaitų likučiai, ūkinių operacijų grupės ir finansinėse
ataskaitose atskleidžiama informacija. Po to pagal kiekvieną nustatytą rizikos šaltinį
nurodyti, ar:


jis yra būdingas finansinėms ataskaitoms kaip visumai; arba



apsiriboja konkrečiomis finansinių ataskaitų sritimis, atskleidžiama informacija
ir tvirtinimais.

Nustatytus rizikos veiksnius galima dokumentuoti įvairiais būdais. Vienas rizikos dokumentavimo būdų yra
pavaizduotas toliau pateiktame pavyzdyje. Šiame pavyzdyje parodyti rizikos šaltiniai pagal informacijos
apie įmonę sritis (išorės veiksniai, įmonė pobūdis ir kt.), rizikos poveikį ar galimas jos pasekmes, ir
finansinių ataskaitų sritis, kurioms yra daroma įtaka.
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8.11-2 pvz.

Rizikos šaltinis
Įmonės tikslai
Naujo
produkto
pristatymas
per metus

Rizikos šaltinis
Įmonės pobūdis
Vyriausiasis
buhalteris neturi
tinkamo
parengimo

Rizikos poveikis finansinėms ataskaitoms
(Klaidos ar apgaulė)

Finansinių
ataskaitų
sritis, kuriai
daromas
poveikis arba
paplitusi rizika

Sąnaudų paskirstymo ir atsargų vertinimo klaidos

Atsargų vertinimas

Dėl naujų produktų kainų nustatymo ar įkainojimo metodų
(sistemų) gali susidaryti galimybės vykdyti apgaulę.

Atsargų vertinimo
tikslumas

Dėl poreikio gauti naują finansavimą įmonei gali būti sunku
vykdyti jau sudarytų sutarčių su bankais sąlygas. Jeigu įmone
nevykdo tokių sutarčių su bankais sąlygų, bankas gali
pareikalauti grąžinti paskolą pagal pareikalavimą.

Aiškinamajame
rašte atskleista
informacija apie
finansavimą,
paskolos sutarčių
sąlygas ir
paskolų
klasifikaciją.

Vadovybei gali kilti pagunda manipuliuoti finansinėmis
ataskaitomis siekiant vykdyti sutarčių su bankais sąlygas.

Paplitusi rizika

Rizikos poveikis finansinėms ataskaitoms
(Klaidos ar apgaulė)

Finansinių
ataskaitų
sritis, kuriai
daromas
poveikis arba
paplitusi
rizika

Klaidos finansinėse ataskaitose.

Paplitusi rizika

Galimybė įvykdyti apgaulę.

Paplitusi rizika
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SVARBŪS DALYKAI
Rizika dokumentuojama vienoje vietoje
Būtina apsvarstyti galimybę visus nustatytus rizikos veiksnius nurodyti viename dokumente,
vienoje vietoje, arba darbo dokumentų faile su bendra nuoroda į atskirus kitus dokumentus.
Tokia tvarka turi daug privalumų:


lengviau peržiūrėti failus. Visus nustatytus rizikos veiksnius galima rasti vienoje vietoje;



nuoseklus vertinimas. Kai visus rizikos veiksnius galima peržiūrėti vienoje vietoje, vienas
konkretus, iš kitų išsiskiriantis rizikos veiksnys tampa labiau akivaizdžiu;



rizikos veiksnius galima išrūšiuoti (naudojant elektroninę skaičiuoklę) taip, kad svarbiausi
rizikos veiksniai atsidurtų puslapio viršuje. Tokiu būdu bylų peržiūrą atliekantis asmuo
galės patikrinti, ar buvo tinkamai reaguota į visus nustatytus rizikos veiksnius.

Atskiri verslo ar apgaulės rizikos veiksnių sąrašai
Sudaryti atskirus apgaulės rizikos veiksnių ir verslo rizikos veiksnių sąrašus ir atskirai juos
įvertinti. Dauguma verslo rizikos veiksnių taip pat sukuria galimybę ar paskatą vykdyti apgaulę.
Jeigu apgaulė nėra atskirai vertinama, kai kurie apgaulės rizikos veiksniai gali likti nepastebėti.
Pavyzdžiui, dėl naujos apskaitos sistemos gali atsirasti galimybė daryti klaidas (verslo rizika),
tačiau taip pat gali būti sukurtos sąlygos kam nors bandyti manipuliuoti finansiniais rezultatais
ar neteisėtai pasisavinti turtą (apgaulės rizika). Kita priežastis, dėl kurios būtina atskirai nurodyti
apgaulės ir verslo riziką, yra ta, kad audito atsakas į apgaulės riziką (bet kokių modelių, išimčių
neįprastų įvykių nustatymas) gali labai skirtis nuo atsako į susijusią verslo riziką.
Rizikos vertinimą galima atidėti vėlesniam laikui
Būtina vengti pagundos išvardyti tik tuos rizikos veiksnius, kurie gali būti svarbūs ar reikšmingi.
Pagrindinė rizikos ar įvykių nustatymo dalis yra kiek galima išsamesnio rizikos veiksnių sąrašo
sudarymas. Vėliau, tinkamai įvertinus kiekvieną rizikos veiksnį, nereikšmingus rizikos veiksnius
galima atmesti. Tokiu būdu lengviau užtikrinti, kad visi reikšmingi rizikos veiksniai būtų tikrai
nustatyti.
Kiek įmanoma, dokumentaciją naudoti pakartotinai
Būtina stengtis vengti kiekvieną laikotarpį pakartotinai dokumentuoti nustatytus rizikos
veiksnius ir apie įmonę surinktą informaciją. Jeigu informacija apie atliktas rizikos procedūras ir
nustatytus rizikos veiksnius yra apibendrinta struktūrizuotai (žr. „rizikos veiksniai vienoje
vietoje“), tokį sąrašą galima paprasčiausiai kiekvienais metais atnaujinti. Tokia procedūra iš
pradžių gali pareikalauti daugiau laiko (atliekant pirmojo laikotarpio auditą), tačiau sutaupys
daug laiko kitais laikotarpiais. Tačiau būtina užtikrinti, kad kiekvieną laikotarpį būtų atliktos ir
tinkamai dokumentuotos atitinkamos rizikos vertinimo procedūros taip, kad galima būtų
nustatyti visus padarytus pakeitimus. Taip pat būtina užtikrinti, kad kiekviename dokumente
būtų nurodyta, kad informacija buvo atnaujinta.
Rizikos poveikis
Pats svarbiausias, bet tuo pat metu ir pats sunkiausias užpildyti, stulpelis yra „rizikos poveikis
finansinėms ataskaitoms“ (žr. pvz. toliau). Būtent šiame stulpelyje auditorius nurodo nustatytų
rizikos veiksnių poveikį. Mažėjančios pardavimo apimtys yra rizikos veiksnys, tačiau jeigu
įmonė tiksliai registruoja visas pajamas, dėl tokio mažėjimo reikšmingo iškraipymo rizikos
neatsiras. Tačiau mažėjant pardavimo apimtims atsargos gali būti nenaudojamos arba gali būti
nustatoma per didelė jų vertė, arba gali pasidaryti sunku išieškoti gautinas sumas. Auditorius
privalo nustatyti galimą kiekvieno rizikos veiksnio poveikį, kad galėtų parengti tinkamą audito

108

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

atsaką.
Pastaba: Šiame pavyzdyje nustatytų rizikos šaltinių poveikis yra daugialypis, todėl kiekvienas jų turi būti
vertinamas atskirai. Jeigu toks daugialypis rizikos šaltinių poveikis nėra išskaidytas į atskirus
komponentus, ne tik bus sunkiau vertinti riziką, bet ir kai kurie rizikos poveikio atvejai (tokie, kaip
apgaulė) gali likti auditoriaus iš viso nenustatyti.

8.12 Atvejų analizės — Įgimta rizika — Nustatymas
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
Rizikai nustatyti atliekami tokie veiksmai:


atliekamos rizikos vertinimo procedūros, siekiant susipažinti su įmone ir nustatyti galimus verslo rizikos
ir apgaulės rizikos šaltinius (priežastis). Tuo tikslu yra atliekamos konkrečios rizikos vertinimo
procedūros, apibrėžtos šiuose Tarptautiniuose audito standartuose: 240-asis TAS dėl apgaulės, 540asis TAS dėl apskaitinių įvertinimų, 550-asis TAS dėl susijusių šalių ir 570-asis TAS dėl veiklos
tęstinumo;



dokumentuojami nustatyti rizikos veiksniai. Dažniausiai naudojama dokumentavimo forma yra „Rizikos
registras“, kur vienoje vietoje yra išvardijami ir įvertinami visi rizikos veiksniai; ir



kiekvieno nustatyto rizikos šaltinio atžvilgiu nustatoma, koks dėl to gali atsirasti iškraipymas (dėl
klaidos ir apgaulės) (kiekvieno rizikos veiksnio „poveikis“) finansinėse ataskaitose.

Būtina dokumentuoti:
•
apie įmonę turimą informaciją
Tokia informacija gali būti dokumentuojama memorandume, kuris yra panašus į II tomo 2 skyriuje
nurodytą memorandumą, kuriame pateikta išsami su šių dviejų atvejų analize susijusi medžiaga.
•

susijusius rizikos veiksnius
Vienas nustatytų rizikos veiksnių (tiek verslo, tiek apgaulės) priežasčių ir pasekmių dokumentavimo
būdų yra juos išvardyti struktūrizuotu formatu, tokiu kaip pirmiau nurodytame rizikos registre. Taip bus
užtikrinta, kad visi rizikos veiksniai būtų surašyti vienoje vietoje ir kad rizikos vertinimas bus atliktas
nuosekliai. Kitas būdas išvardyti visus nustatytus rizikos veiksnius yra surašyti juos viename
memorandume. Būtina vengti pagundos sujungti verslo ir apgaulės riziką vienoje formoje. Verslo ir
apgaulės rizikos vertinimas ir atsakas į ją gali būti visai skirtingi.
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A atvejo analizė — „Dephta Furniture, Inc.“
Planuotos rizikos vertinimo procedūros:
1.

2.

Dokumentuoti visus potencialius rizikos veiksnius, nustatytus:
a)

taikant kliento prisiėmimo (darbo su juo tęsimo) procedūras;

b)

tai pačiai įmonei atliekant kitokio pobūdžio užduotis; ir

c)

atliekant ankstesnes audito užduotis.

Peržiūrėti paskutinį bandomąjį balansą siekiant nustatyti:
a)

pajamų ir išlaidų tendencijas; ir

b)

turto ir įsipareigojimų pokyčius.

Teikti paklausimus dėl reikšmingų pokyčių ar nustatytų tendencijų.
3.

Skaitant pagrindinius įmonės dokumentus, tokius kaip verslo planai, biudžetai, protokolai ir paskutiniojo
laikotarpio finansiniai rezultatai, nustatyti galimus rizikos veiksnius.

4.

Teikti paklausimus vadovybei ir pagrindiniams už finansus atsakingiems darbuotojams apie:

5.

a)

verslo tikslus, tendencijas pramonės šakoje, vadovybės nuomonę apie esamus ir potencialius
rizikos veiksnius ir jų planuojamus atsakus;

b)

pagrindinius per laikotarpį įvykusius įvykius ar pokyčius;

c)

bet kokius tariamos, įtariamos ar faktinės apgaulės pasireiškimus;

d)

bet kokias premijas ar darbuotojų skatinimo planus;

e)

per laikotarpį įvykdytų sandorių su susijusiomis šalimis pobūdį
(sumas);

f)

bet kokius su veiklos tęstinumu susijusius įvykius ar sąlygas;

g)

sandorius, įvykius ir sąlygas, dėl kurių yra atliekami apskaitiniai įvertinimai;

h)

dėl įmonės ar pagrindinių darbuotojų vykstančių teisminių procesų (nagrinėjamų ieškinių)
pobūdis, mastas ir būklė.

Teikti paklausimus valdybos nariams apie:
a)

valdybos sudėtį, įgaliojimus ir jos susirinkimus;

b)

bet kokią jų turimą informaciją apie vadovybės bandymus apeiti kontrolės priemones, vykdomą
apgaulę ar įtariamą apgaulę;

c)

jų nuomonės apie:

d)
6.

−

vadovybės vykdomos priežiūros veiksmingumą; ir

−

kontrolės aplinką (kultūrą, kompetenciją, požiūrius ir kt.).

kurios finansinių ataskaitų sritys yra jautrios apgaulei.

Nustatyti kitus asmenis įmonėje (jeigu tokių yra), kurie galėtų suteikti informacijos apie galimus rizikos
veiksnius ir per praėjusį laikotarpį įvykusius pokyčius.

Toliau pateikiama struktūrizuota forma, kurioje gali būti dokumentuojami įmonės „Dephta Furniture, Inc.“
rizikos vertinimo procedūrų rezultatai.
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Verslo rizika
Rizikos įvykis (šaltinis)

Rizikos veiksnio poveikis

Ekonomikos nuosmukis

Kurios finansinių ataskaitų sritys gali būti iškraipytos ir
kokiu būdu?
Gali būti sudėtinga išieškoti gautinas sumas

Ekonomikos nuosmukis

Gali prireikti nukainoti atsargas

Pastebėta, kad už atsargas
atsakinga darbuotojas daro
klaidas

Atsargų likučių kaina gali būti nurodyta per didelė (per
maža), ir tai gali turėti įtakos vertinimui

Tolesnis augimas (nepaisant
bendro nuosmukio) ir
nepakankama atsargų
kontrolė
Daugelyje sričių bendrosios
IT kontrolės priemonės yra
nepakankamos

Pažeidžiamos paskolų sutarčių sąlygos

P

Gali būti pažeistas duomenų vientisumas, ar
duomenys gali būti netgi prarasti

P

Ieškoma naujų pardavimo
rinkų kitose valstybėse

Valiutų kurso rizika, kai gautinos sumos yra išreikštos
užsienio valiuta

A

Tvirtinimai
P CABV
V
V
CABV

Žymos:
P = paplitusi (visi tvirtinimai)
C = išsamumas
A= tikslumas
B = buvimas
V = vertinimas
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Apgaulės rizika
Rizikos įvykis (šaltinis)

Rizikos veiksnio poveikis
Kurios finansinių ataskaitų sritys gali būti
iškraipytos ir kaip?

Tvirtinimai
P CABV

Spaudimas
Sumažinti mokesčių naštą

Vadovybė neobjektyviai atlieka apskaitinius įvertinimus
(pavyzdžiui, vertindama atsargas), norėdama sumažinti
pajamas.

Sumažinti mokesčių naštą

Nepatvirtinti apskaitos įrašai arba manipuliavimas
finansinėmis ataskaitomis.

P

Greitas augimas, dėl kurio
atsiranda finansavimo
problemų

Manipuliavimas finansinėmis ataskaitomis siekiant
nepažeisti susitarimų su bankais.

P

Premijos pardavėjams
pardavimo apimtims viršijus
tam tikrą nustatytą rodiklį

Padidinami pardavimo duomenys siekiant pasiekti tam
tikrus nustatytus rodiklius.

B

Mokami kyšiai siekiant
sudaryti sutartis

Žala reputacijai, padidinamos išlaidos, nesukauptos
baudos.

CAV

CAB

Galimybės
Didelės vertės lengvai
transportuojamos atsargos
Dažnai parduodama už
grynuosius pinigus
Sandoriai su susijusiomis
šalimis
Reikšmingai išaugo sandorių
su susijusiomis šalimis
mastas

Iš atsargų pavogtos prekės.

B

Pavogtos prekės (pavogti grynieji pinigai).

B

Pardavimo (pirkimo) duomenys gali būti neišsamūs,
netinkamai įvertinti ar neatskleisti finansinėse
ataskaitose.
Gali būti rodomos padidintos (sumažintos) pardavimų
(pirkimų) sumos.

P

V

Gali būti sunku išieškoti sandorių su susijusiomis
šalimis likučius. Gali būti manipuliuojama finansinėmis
ataskaitomis „rizikingus“ likučius perkeliant į susijusių
šalių sąskaitą.Tokiu būdu rizikingas likutis yra
pakeičiamas susijusioms šalies likučiu.

Pateisnimas
Žema laikinai pasamdytų
darbuotojų moralė
Žymos:
P = paplitusi (visi tvirtinimai)
C = išsamumas
A= tikslumas
B = buvimas
V = vertinimas
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B atvejo analizė — „Kumar & Co.“
Planuojamos rizikos vertinimo procedūros:
1.

2.

Teikti paklausimus apie padėtį pramonės šakoje ir atnaujinti įgytą supratimą apie įmonę (X.X.
darbo dokumentai ir rizikos vertinimo memorandumai). Tuo tikslu auditorius gali:
a)

aptarti su Radžu ir Rube (buhaltere) apie tai, kas pasikeitė per pastaruosius metus. Ypač
būtina įvertinti darbuotojų ir organizacinius pokyčius, sandorius su susijusiomis
šalimis, vadovybės atliktus apskaitinius įvertinimus, netikrumus dėl veiklos tęstinumo,
ar vadovybės laikosi atitinkamų įstatymų ir teisės aktų;

b)

teikti paklausimus apie veiklos pokyčius per metus, naujus įstatymus ar teisės aktus, ir
bet kokius ateityje planuojamus pokyčius;

c)

teikti paklausimus apie tai, kokią įtaką įmonei turi tai, kad Radžas skiria mažai dėmesio
verslui, ir kokios dėl to atsiranda rizikos. Paklausti, ar Radžas eis savo pareigas ir kitais
metais, jeigu situacija jo šeimoje ir toliau reikalaus tiek daug jo laiko;

d)

peržiūrėti praėjusių metų vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų rezultatus;

e)

gauti informacijos apie per praėjusius metus įvykusius apgaulės atvejus ir apgaulei
jautrias sritis;

f)

klausti apie bet kokius sandorių su „Dephta“ rūšies ar pobūdžio pokyčius; ir

g)

dokumentuoti nustatytos naujos rizikos šaltinius ir priežastis, nurodant, ar tokia rizika
buvo sumažinta taikant naujas kontrolės priemones.

Peržiūrėti paskutinį bandomąjį balansą siekiant nustatyti:
a)

pajamų ir išlaidų tendencijas; ir

b)

turto ir įsipareigojimų pokyčius.

Teikti paklausimus dėl reikšmingų pokyčių ar nustatytų tendencijų priežasčių.
Memorandumas prie bylos – „Kumar & Co.“
Įgimtos rizikos nustatymas
Atlikę X.X darbo dokumentuose nurodytas rizikos vertinimo procedūras, kurios apėmė potencialius
rizikos, kylančios pagal šešias supratimo apie įmonę įgijimo sritis, šaltinius, mes nustatėme tokius
rizikos veiksnius:
Verslo rizika
Radžas nedalyvauja įmonės veikloje – paplitusi rizika




Gali nukentėti apskaitos dokumentų tikslumas, nes dėl Radžas daugiausia dėmesio skiria
šeimos reikalams. Finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos.
Rizikos vertinimas:

(rizikos vertinimas išsamiai aprašytas II tomo 9 skyriuje)

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje)

Anksčiau prieš išsiųsdamas prekes Radžas tikrindavo jų kokybę. Parduodamų prekių kokybė
gali nukentėti, dėl to gali būti daugiau prekių grąžinama ir (arba) atsirasti daugiau sunkiai
parduodamų prekių. (Vertinimas)
Rizikos vertinimas:

(rizikos vertinimas išsamiai aprašytas II tomo 9 skyriuje)

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje)
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Ekonomikos nuosmukis ir ekonominė priklausomybė


„Kumar & Co.“ priklauso nuo savo pagrindinio kliento „Dephta Furniture, Inc.“, kuris perka
daugiau nei 90proc. „Kumar & Co.“ parduodamos produkcijos. Tokio ekonominio nuosmukio
sąlygomis „Dephta“ gali atšaukti savo užsakymus. Dėl to gali būti pažeistos susitarimų su
bankais sąlygos arba nurodoma per didelė turto vertė.



Sumažėjus pardavimo apimtims ir esant spaudimui dėl likvidumo gali būti manipuliuojama
finansinėmis ataskaitomis siekiant išvengti susitarimų su bankais sąlygų pažeidimo.



Jeigu bankas nuspręstų pareikalauti grąžinti paskolą, įmonei gali iškilti sunkumų tęsti savo
veiklą. Dėl to gali kilti reikšmingas neapibrėžtumas, kuris turėtų būti atskleistas finansinėse
ataskaitose; be to, turėtų būti vertinama nuostata (t.y. prielaida dėl veiklos tęstinumo), kuria
remiantis buvo sudarytos finansinės ataskaitos. Tai turės įtakos visiems tvirtinimams.
Rizikos vertinimas:

(rizikos vertinimas išsamiai aprašytas II tomo 9 skyriuje)

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje)

Apgaulės rizika
Mokesčių sumažinimas


Vadovybė gali norėti sumažinti mokesčių naštą. Vadovybės apskaitiniai vertinimai gali būti
nepbjektyvūs arba gali būti daromi nepatvirtinti apskaitos įrašai. (Išsamumas, tikslumas)
Rizikos vertinimas:

(rizikos vertinimas išsamiai aprašytas II tomo 9 skyriuje)

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje)

Radžas nedalyvauja įmonės veikloje – paplitusi rizika


Radžui nebūnant darbe Rubės darbas yra prastai prižiūrimas. Be to, išaiškėjo, kad Rubės
moralė yra žema (galimas pateisinimas), be to, ji turi asmeninių finansinių problemų (galimas
paskatinimas). Todėl Rubė (kuri dirba mažai prižiūrima), turi paskatas, galimybę ir pateisinimą
pasisavinti grynuosius pinigus (prekes). Atliekant auditą tai turėtų būti laikoma apgaulės rizika.
Rizikos vertinimas:

(rizikos vertinimas išsamiai aprašytas II tomo 9 skyriuje)

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje)

Susijusios šalys


Gali būti manipuliuojama ūkinėmis operacijomis su susijusiomis šalimis, ir dėl to gali būti
nurodoma per didelė pardavimo suma. (Vertinimas) Taip pat būtina atkreipti dėmesį į galimai
esančias kitas susijusias šalis, ir peržiūrėti ūkinių operacijų su susijusiomis šalimis likučių
vertinimą (tikslumą) laikotarpio pabaigoje.
Rizikos vertinimas:

(rizikos vertinimas išsamiai aprašytas II tomo 9 skyriuje)

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje)

Parengė: FJ

Data: 20X2 gruodžio 8 d.

Peržiūrėjo: LF

Data: 20X3 m. sausio 5 d.
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9. Įgimta rizika – Vertinimas
a rizika - vertinimas
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Kaip įvertinti nustatytą reikšmingo iškraipymo riziką finansinėse
ataskaitose.

240-asis TAS,
315-asis TAS

9.0-1pvz.

Veikla

Rizikos vertinimas

Atlikti parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti auditą

Atlikti
rizikos vertinimo
procedūras

Tikslas
Nuspręsti ar prisiimti užduotį?

Parengti bendrą
audito strategiją ir
2
audito planą

Susipažinus su
įmone nustatyti
3
(įvertinti) RIR

Dokumentavimas 1
Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Verslo ir apgaulės rizika,
įskaitant reikšmingas rizikas

Sukurti (įdiegti) atitinkamas
vidaus kontrolės priemones

3

Įvertinta RIR rizika:
 FA lygiu;
 tvirtinimo lygiu.

Pastabos:
1.
Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2.
Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
3.
RIR = reikšmingo iškraipymo rizika.
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Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

240-ojo TAS 25 dalis

Pagal 315-ąjį TAS auditorius turi nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką
finansinių ataskaitų lygmeniu ir tvirtinimo dėl ūkinių operacijų grupių, sąskaitų
likučių ir atskleidžiamos informacijos lygmeniu.

240-ojo TAS 26 dalis

Nustatydamas ir vertindamas reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką,
auditorius, remdamasis prielaida, kad pripažįstant pajamas egzistuoja apgaulės
rizika, turi įvertinti, kurios pajamų rūšys, pajamų sandoriai ar tvirtinimai sukelia
tokią riziką. 47 dalyje nurodyta, kokie dokumentai reikalingi tais atvejais, kai
auditorius padaro išvadą, kad, atsižvelgus į užduoties aplinkybes, prielaida
netaikytina, todėl jis nenustatė, kad pripažįstant pajamas egzistuoja reikšmingo
iškraipymo dėl apgaulės rizika (žr. A28−A30 dalis).

240-ojo TAS 27 dalis

Įvertintą reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką auditorius turi laikyti
reikšminga rizika ir atitinkamai, jeigu dar to nėra padaręs, auditorius turi siekti
perprasti įmonės taikomas susijusias kontrolės priemones, įskaitant atitinkamos
rizikos atžvilgiu atliekamus kontrolės veiksmus (žr. A31−A32 dalis).
Auditorius nustato ir įvertina reikšmingo iškraipymo riziką:
a)
finansinių ataskaitų lygmeniu; ir (žr. A 105−A108 dalis)
b)
ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ir atskleidžiamos informacijos
tvirtinimų lygmeniu (žr. A109−A113 dalis)
kad sudarytų pagrindątolesnėms audito procedūroms suplanuoti ir atlikti.

315-ojo TAS 25 dalis

315-ojo TAS 26 dalis

Šiuo tikslu auditorius turi:
a)
nustatyti riziką susipažindamas su įmone ir jos aplinka, įskaitant
svarbiausias su rizika susijusias kontrolės priemones, ir vertindamas ūkinių
operacijų grupes, sąskaitų likučius ir atskleidžiamą informaciją finansinėse
ataskaitose (žr. A114−A115 dalis).
b)
įvertinti nustatytą riziką ir nustatyti, ar ji paplitusi finansinėse ataskaitose kaip
visumoje ir gali daryti įtaką daugeliui tvirtinimų;
c)
nustatytą riziką susieti su galimomis problemomis tvirtinimų lygmeniu,
atsižvelgdamas į atitinkamas kontrolės priemones, kurias jis ketina tikrinti; ir
(žr.A116−A118 dalis);
d)
įvertinti iškraipymo tikimybę, įskaitant daugybinių iškraipymų galimybę,
ir nustatyti, ar galimi iškraipymai yra tokio masto, kad dėl jų galėtų
atsirasti reikšmingas iškraipymas.

9.1 Apžvalga
Nustatant rizikos veiksnius, apie kuriuos buvo kalbėta pirmiau esančiame skyriuje:


atliekamos rizikos vertinimo procedūros siekiant supratimo apie įmonę įgijimo metu nustatyti rizikos
šaltinius (priežastis);



nustatomas galimas nustatytų rizikos šaltinių poveikis (galimi finansinių ataskaitų iškraipymai),
įskaitant apgaulės galimybę; ir



rizikos veiksnių poveikis susiejamas su atitinkamomis finansinių ataskaitų sritimis ar tvirtinimais, arba
nustatoma, kad rizika yra paplitusi visose finansinėse ataskaitose ir galimai daro poveikį daugeliui
tvirtinimų.

Kitas žingsnis yra įvertinti nustatytą riziką ir nustatyti jos svarbą finansinių ataskaitų auditui. Vėl gi, įgimtą
riziką yra geriau vertinti prieš peržiūrint bet kokias vidaus kontrolės priemones, kuriomis tokia rizika galėtų
būti sumažinta.
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Vertinant riziką svarstomos dvi su rizika susijusios aplinkybės:
•

kokia yra iškraipymo dėl rizikos tikimybė?

•

kokio masto būtų poveikis (pinigine išraiška) jeigu rizika realizuotųsi?

Iškraipymo atsiradimo tikimybė
Kokia yra tikimybė, kad rizika realizuosis? Tikimybę, kad rizika realizuosis, auditorius turėtų įvertinti kaip
didelę, vidutinę ar mažą, arba pagal įverčius nuo 1 iki 5. Taikant skaitinius įverčius rizikos realizavimosi
tikimybę galima įvertinti tiksliau. Kuo didesnis įvertis, tuo didesnė tikimybė, kad rizika realizuosis.
Poveikis (pinigine išraiška) tuo atveju, jeigu rizika realizuotųsi
Jeigu rizika realizuotųsi, koks būtų poveikis pinigine išraiška? Šis sprendimas turi būti įvertintas atsižvelgiant
į konkrečią nustatytą piniginę sumą, pavyzdžiui, darbinis reikšmingumas. Jeigu ne, skirtingi žmonės
(skirtingai suprantantys reikšmingumą pinigine išraiška) galėtų padaryti visiškai skirtingas išvadas. Atliekant
auditą konkreti nustatyta suma yra susiejama su dydžiu, kuris yra laikomas reikšmingu iškraipymu finansinių
ataskaitų kaip visumos atžvilgiu. Šis poveikis taip pat gali būti įvertintas kaip didelis, vidutinis ar mažas, arba
jam gali būti priskirti įverčiai nuo 1 iki 5. Kuo didesnis įvertis, tuo didesnis rizikos poveikis.
SVARBŪS DALYKAI
Jeigu skaitiniai įverčiai yra naudojami įvertinti rizikos realizavimosi tikimybę ir jos poveikį, skaičius
galima padidinti, siekiant gauti bendrą rizikos vertinimo įvertį. Toks skaičiavimas gali būti
naudingas siekiant nustatyti, ar yra reikšminga rizika. Be to, jeigu naudojama elektroninė
skaičiuoklė, į sąrašą įrašytus rizikos veiksnius galima sugrupuoti ir surūšiuoti taip, kad
reikšmingiausi nustatyti rizikos veiksniai būtų sąrašo viršuje. Tokia informacija gali būti naudinga
peržiūrint bylą ir užtikrinant, kad būtų tinkamai reguota į įvertintą riziką.
Mažesnėse įmonėse, kuriose rizikos veiksnių yra mažiau ir audito atsakas į rizikos veiksnius jau
yra parengtas, du minėtieji rizikos vertinimai (tikimybė ir poveikis) gali būti svarstomi atskirai,
tačiau jų turėtų būti dokumentuojami kaip vienas bendras vertinimas.
Veiksmai, atliekami vertinant riziką (pagal vertinimo kriterijus „didelis“, „vidutinis“ ar „mažas“) yra parodyti
toliau.
9.1-1 pvz.
Rizikos vertinimas
Nustatytų verslo ir apgaulės
rizikos veiksnių sąrašas

1

2

3

4

5

Ar tikėtina, kad realizuosis nustatyta
rizika (iškraipymas)? (didelė, vidutinė, maža)

M

L

H

H

L

Jei rizika (iškraipymas) realizavosi,
kokia jos reikšmė būtų finansinėms
ataskaitoms? (didelė, vidutinė, maža)

M

M

H

M

L

M

L

H

M

L

Įvertintas rizikos lygis
(didelė, vidutinė, maža)
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Rizikos vertinimo procesų rezultatai taip pat gali būti apibendrinti grafike, kaip yra parodyta toliau. Kai kurie
rinkoje parduodami programinės įrangos paketai leidžia sudaryti grafikus.

Rizikos poveikis (mastas)

9.1-2 pvz.
Didelis poveikis
Maža tikimybė

Didelis poveikis
Didelė tikimybė

Mažas poveikis
Maža tikimybė

Mažas poveikis
Didelė tikimybė

Rizikos atsiradimo tikimybė

Jei rizika grafike patenka į grafiko „didelio poveikio (masto) ir didelės tikimybės“ sritį, vadovybė turi imtis
atitinkamų priemonių, kad sumažintų tokią riziką. Be to, yra didelė tikimybė, kad tokios rizika yra reikšminga,
todėl į ją būtina atkreipti ypatingą dėmesį atliekant auditą (žr. II tomo 10 skyrių).
SVARBŪS DALYKAI
Aptarimas su vadovybe
Labai svarbu, kad auditorius, baigęs dokumentuoti ir įvertinęs visus rizikos veiksnius, tokio
rizikos vertinimo rezultatus aptartų su vadovybe. Toks aptarimas padės užtikrinti, kad jokie rizikos
veiksniai neliktų nepastebėti, ir kad auditoriaus atliktas rizikos vertinimas (tikimybė ir poveikis)
būtų pagrįstas. Tačiau vertinant vadovybės suteikiamą informaciją ir jos atsakymus, vis tik būtina
vadovautis profesinio skepticizmo nuostata.

9.2 Įmonės atliktas rizikos vertinimas
Rizikos vertinimas yra viena iš penkių vidaus (žr. I tomo 5 skyrių) kontrolės sudedamųjų dalių, kurias įmonės
vadovybė turėtų įgyvendinti.
Mažesnėse įmonėse rizikos vertinimo procesas greičiausiai bus neformalus ir nestruktūrizuotas. Mažose
įmonėse rizika dažnai yra pripažįstama ne tiesiogiai, bet netiesiogiai. Vadovybė gali žinoti apie su finansine
atskaitomybe susijusę riziką asmeniškai bendraudama su darbuotojais ir išorės šalimis. Todėl auditorius
turėtų teikti paklausimus vadovybei apie tai, kaip vadovybė nustato riziką ir ją valdo, ir apie tai, kokia rizika
jau buvo nustatyta ir yra valdoma. Auditorius dokumentuoja visus rezultatus.
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Jeigu vadovybės nuomone labiau formalus rizikos vertinimo procesas yra naudingesnis, ji gali nuspręsti
sukurti, įgyvendinti ir dokumentuoti jos pačios sukurtus procesus. Tokiu atveju auditorius turėtų vertinti:


vadovybės įgyvendinamiems procesams taikomas kontrolės priemones;



ar užregistruoti visi nustatytų verslo ir apgaulės rizikų veiksniai. Dažnai jie yra registruojami taip
vadinamame „rizikos registre“;



vadovybės vertinimą dėl rizikos masto ir jos realizavimosi tikimybės; ir



vadovybės atsaką šalinant įvertintą riziką.

Jeigu vadovybė nenustatė pagrindinės rizikos, būtina įvertinti, ar įmonės rizikos vertinimo procese nėra
reikšmingų trūkumų.

9.3 Įvertintos rizikos dokumentavimas
Nustatant, kokiu būdu bus vertinami rizikos veiksniai, turi būti priimtas profesinis sprendimas.
Reikšmingo iškraipymo rizika vertinama:


finansinių ataskaitų lygmeniu; ir



ūkinių operacijų, sąskaitų likučių ir atskleidžiamos informacijos tvirtinimų lygmeniu.

Dokumentuojant gali būti naudojami memorandumai arba rizikos veiksnių (apgaulės) sąrašai, kaip parodyta
9.3-1 pvz. Būtina atsižvelgti į tokius dalykus:






pirmieji du toliau pateiktos lentelės stulpeliai pildomi rizikos nustatymo procese, kaip parodyta II tomo 8
dalyje;
tvirtinimų stulpelyje nurodomi:
−
konkretūs tvirtinimai, susiję su finansinių ataskaitų sritimi arba atskleidžiama informacija, kuriems
tokia rizika turi įtakos. Tai padeda įvertinti riziką tvirtinimų lygmeniu, ir
−
paplitusi rizika, kuri turi įtakos daugeliui tvirtinimų ir turėtų įtakos rizikos vertinimui finansinių
ataskaitų lygmeniu;
vertinama rizika yra įgimta rizika. Kontrolės rizika yra išsamiau aprašyta II tomo 11 ir 12 skyriuose;
tikimybė ir mastas (poveikis) vertinami pagal skaitinę skalę: 1 = maža tikimybė (mastas), o 5 = didelė
tikimybė (mastas). Šie įverčiai gali būti padidinti, siekiant gauti bendrą įvertį. Tačiau taip pat šią riziką
paprasčiausiai galima įvertinti kaip didelę, vidutinę ar mažą.

9.3-1 pvz.
Laikotarpis, pasibaigęs: 20X2 m. gegužės 31 d.

Reikšmingumas 50 000 eurų
Įgimtos rizikos
vertinimas

Rizikos įvykis (šaltinis)

Rizikos veiksnio poveikis

Pardavėjo atlyginimas
priklauso nuo pardavimo
komisinių

Pardavimo duomenys gali būti fiktyvūs,
užregistruoti neteisingame laikotarpyje,
didesne suma arba tokiomis sąlygomis, kurios
smarkiai skiriasi nuo standartinių sąlygų,
siekiant pasiekti rodiklius, pagal kuriuos
mokamos premijos.
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Slepiami skolos sutarties
nesilaikymo atvejai, kad
nebūtų teikiami
paklausimai bankams

Apskaitos įrašai, siekiant sąnaudas registruoti
kaip būsimųjų laikotarpių sąnaudas, tačiau
neturint tam įgaliojimo, neobjektyvūs
vadovybės apskaičiavimai ir kt.

Darbuotojai į sistemą įveda
neegzistuojančius tiekėjus

„Acme“ moka per aukštomis kainomis arba
moka už paslaugas (prekes), kurios nebuvo
suteiktos

Nenustatytos ūkinės
operacijos su susijusiomis
šalimis. Įmonės veikloje
nedalyvaujantys akcininkai
gali atsidurti nepalankioje
padėtyje
Grynieji pinigai už
parduotas detales ir
paslaugas neregistruojami
arba nedeponuojami

P

2

5

10

BA

2

4

8

Pajamos ir išlaidos registruotos ne tikrąją
rinkos verte.

P

3

5

15

Pajamos ir turtas nurodyti per maža verte.

CAB

4

1

4

SVARBŪS DALYKAI
Dokumentuojant rizikos veiksnius būtina įvertinti, kaip tokie rizikos veiksniai turės būti atnaujinti
ir naudojami vėlesniais laikotarpiais. Iš pradžių informacijos registravimas vienoje vietoje ir
struktūrizuota forma (kaip pirmiau nurodyta) gali užimti šiek tiek daugiau laiko, tačiau tokiu būdu
ją bus lengviau atnaujinti ateityje. Naudojant struktūrizuotą formą:


rizika nebus vertinama daugiau nei vieną kartą (taip būtų, jeigu tokia informacija būtų
surašoma įvairiose audito bylos vietose);



kiekvienas rizikos veiksnys bus vertinamas nuosekliai;



visi reikšmingi rizikos veiksniai bus nustatyti;



bus lengviau peržiūrėti failus. Naudojant elektroninę skaičiavimo lentelę rizikos veiksnius
(įvertintus skaitine išraiška) galima sugrupuoti pagal bendrą įvertį arba pagal jų tikimybę ar
poveikį; ir



rizikos sąrašais galima bus pasidalyti su klientu (kad jis ten galėtų įrašyti savo informaciją)
arba paprašyti, kad klientas parengų savo rizikos veiksnių sąrašą ir pateiktų auditoriui jį
peržiūrėti.

9.4

Atvejų analizės — Įgimta rizika — Vertinimas

Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
Kai vertinimas yra dokumentuojamas struktūrizuotai, galima naudoti tokią pačią formą, kaip nurodyta II tomo
8 skyriuje. Audito atsako stulpelyje gali būti pateikiamos kryžminės nuorodos tarp rizikos veiksnių ir
konkrečių audito procedūrų arba tokiai nustatytai rizikai šalinti skirtų audito programų.
Jeigu naudojamas memorandumas, rizikos vertinimas ir atsakas į riziką galėtų būti įrašomas į memorandumą,
kuris buvo pradėtas pildyti pagal II tomo 8 skyrių.
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A atvejo analizė — „Dephta Furniture, Inc.“
Verslo rizika
Rizikos įvykis (šaltinis)

Tolesnis augimas
(nepaisant nuosmukio) ir
nepakankama atsargų
kontrolė

Kurios finansinių ataskaitų
sritys gali būti iškraipytos ir
kaip?
Pažeidžiamos paskolų
sutarčių sąlygos

Pastebėta, kad už
atsargas atsakingas
darbuotojas daro
klaidas

Atsargų likučių suma gali
būti nurodyta per didelė
(per maža), ir tai gali turėti
įtakos vertinimui

Daugelyje sričių
bendrosios IT kontrolės
priemonės yra
nepakankamos
Ekonomikos nuosmukis

Gali būti pažeistas
duomenų vientisumas ar
duomenys gali būti netgi
prarasti
Gali prireikti nukainoti
atsargas
Valiutų kurso rizika, kai
gautinos sumos yra
išreikštos užsienio valiuta
Gali būti sudėtinga išieškoti
gautinas sumas (t.y.,
nurodyta per didelė jų
suma)

Ieškoma naujų
pardavimo rinkų kitose
valstybėse
Ekonomikos nuosmukis

Žymos:
P = paplitusi (visi tvirtinimai)
C = išsamumas
A = tikslumas
E = egzistavimas
V = vertinimas

Įgimtos rizikos
vertinimas

Rizikos veiksnio poveikis Tvirtinimai

Tikimybė Poveirealikis,
PCABV
zuotis
eurais
P
4
5

CABV

5

3

15

N

P

3

5

15

N

V

3

3

9

N

A

2

2

4

N

V

1

3

3

N

Įvertinti rizikos realizavimosi tikimybę pagal
skalę nuo 1 iki 5.
1 = maža
2 = mažai tikėtina
3 = tikėtina
4 = labai tikėtina
5 = beveik tikrai

Bendras
įvertis
20

Reikšminga
rizika?
Taip /
Ne
Y

Įvertinti poveikį (pinigine išraiška)
reikšmingumo atžvilgiu pagal skalę nuo 1
iki 5.
1 = nereikšminga
2 = menka
3 = nedidelė
4 = didelė
5 = reikšminga

(Orientaciniai, rizikos veiksnys, kurio jungtinės rizikos vertinimo (tikimybė x poveikis) įvertis yra 20 ar didesnis, turėtų būti laikomas „reikšmingu“
apgaulės rizikos veiksniu. )

Pastaba: Jeigu bendras galimos susitarimų su bankais sąlygų pažeidimo jungtinės rizikos įvertis yra 20,
tokia rizika turėtų būti laikoma reikšminga rizika. Auditorius privalo atkreipti ypatingą dėmesį į
reikšmingus rizikos veiksnius, taip pat gerai suprasti tokių rizikos veiksnių atžvilgiu įmonės
taikomas kontrolės priemones.
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Apgaulės rizika
Rizikos įvykis (šaltinis)

Rizikos veiksnio poveikis
Kurios finansinių ataskaitų
sritys gali būti iškraipytos ir
kaip?

Tvirtinimai

Įgimtos rizikos vertinimas

PCAEV

Tikimybė realizuotis

Poveikis,
eurai

Bendras
įvertis

Reikšminga
rizika?
Taip / Ne

Spaudimas
Sumažinti mokesčių naštą

Nepatvirtinti apskaitos įrašai
(manipuliavimas
finansinėmis ataskaitomis)

P

4

5

20

Y

Greitas augimas, dėl
kurio atsiranda
finansavimo problemų

Manipuliavimas
finansinėmis ataskaitomis
siekiant nepažeisti
susitarimų su bankais

P

4

5

20

Y

Sumažinti mokesčių naštą

Vadovybės
neobjektyvumas atliekant
apskaitinius įvertinimus
siekiant sumažinti pajamas

CAV

4

4

16

Y

Premijos pardavėjams
pardavimo apimtims viršijus
tam tikrą nustatytą rodiklį

Padidinami pardavimo
duomenys siekiant pasiekti
tam tikrus nustatytus
rodiklius. Tačiau premijos
nėra didelės.

B

3

2

6

N

Mokami kyšiai siekiant
sudaryti sutartis

Žala reputacijai,
padidinamos išlaidos,
nesukauptos baudos.

CAB

2

2

4

N

Pajamų pripažinimas

Nenuoseklus apskaitos
metodų taikymas

CAB

3

4

12

Y

Reikšmingai išaugo
sandorių su susijusiomis
šalimis mastas

Gali būti rodomos padidintos
(sumažintos) pardavimų
(pirkimų) sumos

V

4

5

20

Y

Didelės vertės lengvai
transportuojamos atsargos
Dažnai parduodama už
grynuosius pinigus

Iš atsargų pavogtos prekės

B

4

3

12

N

Pavogtos prekės (grynieji
pinigai)

B

4

3

12

N

Sandoriai su susijusiomis
šalimis

Pardavimo (pirkimo)
duomenys gali būti
neišsamūs, netinkamai
įvertinti ar atskleisti
finansinėse
ataskaitose

P

3

4

12

N

Galimybės

Pateisinimas
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Žema laikinų darbuotojų
moralė

Žymos:
P = paplitusi (visi tvirtinimai)
C = išsamumas
A = tikslumas
E = egzistavimas
V = vertinimas

Pavogtos prekės (grynieji
pinigai)

B

Įvertinti rizikos realizavimosi tikimybę pagal
skalę nuo 1 iki 5.
1 = maža
2 = mažai tikėtina
3 = tikėtina
4 = labai tikėtina
5 = beveik tikrai

3

2

6

N

Įvertinti poveikį (pinigine išraiška)
reikšmingumo atžvilgiu pagal skalę nuo 1
iki 5.
1 = nereikšminga
2 = menka
3 = nedidelė
4 = didelė
5 = reikšminga

(Orientaciniai, rizikos veiksnys, kurio jungtinės rizikos vertinimo (tikimybė x poveikis) įvertis yra 20 ar didesnis, turėtų būti laikomas „reikšmingu“
apgaulės rizikos veiksniu. )

Pastaba: Galimas vadovybės neobjektyvumas atliekant apskaitinius įvertinimus, nepatvirtinti apskaitos
įrašai, spaudimas finansuoti greitą augimą ir sandoriai su susijusiomis šalimis buvo įvertinti kaip
reikšmingos rizikos veiksniai (jų bendras įvertis viršija 20). Auditorius privalo atkreipti ypatingą
dėmesį į reikšmingus rizikos veiksnius, taip pat gerai suprasti tokių rizikos veiksnių atžvilgiu
įmonės taikomas kontrolės priemones. Jeigu nėra kontrolės, tikėtina, kad yra reikšmingų
trūkumų. Atkreipkite dėmesį, kad bendras pajamų pripažinimo rizikos įvertis buvo mažesnis nei
16, tačiau tai vis tiek laikoma reikšminga rizika (žr. 240-ojo TAS 26 dalį).
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B atvejo analizė — „Kumar & Co.“
Memorandumas prie bylos – „Kumar & Co.“
Įgimtos rizikos nustatymas
Reikšmingumas = 3 000 eurų
Atlikę X.X darbo dokumentuose nurodytas rizikos vertinimo procedūras,kurios apėmė potencialius
rizikos, kylančios pagal šešias supratimo apie įmonę įgijimo sritis, šaltinius, mes nustatėme tokius
rizikos veiksnius:
Verslo rizika
Radžas nedalyvauja įmonės veikloje – paplitusi rizika




Apskaitos dokumentų tikslumas gali nukentėti, nes Radžas daugiausia dėmesio skiria šeimos
reikalams. Finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos.
Rizikos vertinimas:

Didelė rizikos realizavimosi tkimybė / didelis poveikis (reikšmingumo
atžvilgiu) = didelė rizika, taip pat reikšminga rizika. Žr. darbo
dokumentus Nr. X.X.

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje)

Anksčiau, prieš išsiųsdamas prekes, Radžas tikrindavo jų kokybę. Parduodamų prekių
kokybė gali nukentėti, dėl to gali būti daugiau prekių grąžinama ir (arba) atsirasti daugiau
sunkiai parduodamų prekių. (Vertinimas)
Rizikos vertinimas:

Didelė tikimybė / mažas poveikis = maža rizika

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje).

Ekonomikos nuosmukis ir ekonominė priklausomybė – paplitusi rizika


„Kumar & Co.“ priklauso nuo savo pagrindinio kliento „Dephta Furniture, Inc.“, kuris perka
daugiau nei 90proc. visos „Kumar & Co.“ parduodamos podukcijos. Tokio ekonominio
nuosmukio sąlygomis „Dephta“ gali atšaukti savo užsakymus. Dėl to gali būti pažeistos
susitarimų su bankais sąlygos, turtas parodomas padidinta verte. Jeigu bankas pareikalautų
grąžinti paskolą, įmonė nebegalėtų tęsti darbo. (Vertinimas)
Rizikos vertinimas:

nedidelė tikimybė / nedidelis poveikis = nedidelė rizika

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje).

Apgaulės rizika
Pajamų pripažinimas


Galimas nenuoseklus apskaitos metodų taikymas.
Rizikos vertinimas:

nedidelė tikimybė / nedidelis poveikis = nedidelė rizika, tačiau pagal
240-ojo TAS 26 dalį tai yra laikoma reikšminga rizika, todėl tokia ji čia ir
bus laikoma.

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje).

Mokesčių sumažinimas – paplitusi rizika


Vadovybė gali priimti sprendimus neobjektyviai, norėdama sumažinti mokesčių naštą.
Vadovybės apskaitiniai įvertinimai gali būti neobjektyvūs arba gali būti daromi nepatvirtinti
apskaitos įrašai. (Išsamumas, tikslumas)
Rizikos vertinimas:

Didelė tikimybė / nedidelis poveikis = rizika nuo nedidelės iki didelės,
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todėl turėtų būti laikoma reikšminga rizika.
Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje).

Ekonomikos nuosmukis ir ekonominė priklausomybė – paplitusi rizika


Sumažėjus pardavimo apimtims ir atsiradus spaudimui dėl likvidumo gali būti
manipuliuojama finansinėmis ataskaitomis siekiant išvengti susitarimų su bankais sąlygų
pažeidimo (visi tvirtinimai).
Rizikos vertinimas:

nedidelė tikimybė / didelis poveikis = rizika nuo nedidelės iki
didelės, todėl turėtų būti laikoma reikšminga rizika.

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje).

Radžas nedalyvauja įmonės veikloje – paplitusi rizika
•

Radžui nebūnant darbe Rubės darbas gali būti prastai prižiūrimas. Be to, išaiškėjo, kad
Rubės moralė yra žema (galimas pateisinimas), be to, ji turi asmeninių finansinių problemų
(galima paskata). Tokioje situacijoje atsiranda paskata, galimybė ir pateisinimas pavogti
grynuosius pinigus (prekes) (buvimas), ir (arba) manipuliuoti finansinėmis ataskaitomis.
Rizikos vertinimas:

nedidelė tikimybė / nedidelis poveikis = nedidelė rizika

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje).

Susijusios šalys


Gali būti manipuliuojama ūkinėmis operacijomis su susijusiomis šalimis ir dėl to gali būti
nurodoma per didelė pardavimo vertė. (Vertinimas)
Rizikos vertinimas:

nedidelė tikimybė / nedidelis poveikis = rizika nuo nedidelės iki
didelės, todėl turėtų būti laikoma reikšminga rizika.

Atsakas į riziką:

(atsakas į riziką išsamiai aprašytas II tomo 16 skyriuje).

Pastaba: Auditorius privalo atkreipti ypatingą dėmesį į reikšmingus rizikos veiksnius, taip pat gerai suprasti
tokių rizikos veiksnių atžvilgiu įmonės taikomas kontrolės priemones. Jeigu kontrolės priemonės
netaikomos, tikėtina, kad yra reikšmingų trūkumų.
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kšminga rizika

10. Reikšminga rizika
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Rekomendacijos dėl reikšmingų rizikos veiksnių pobūdžio ir jų
nustatymo, ir jų poveikio auditui.

240-asis, 315-asis,
330-asis TAS

10.0-1 pvz.

Rizikos vertinimas

Atlikti parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti auditą

Atlikti
rizikos vertinimo
procedūras

Nuspręsti ar prisiimti užduotį?

Parengti bendrą
audito strategiją ir
2
audito planą

Susipažinus su
įmone nustatyti
3
(įvertinti) RIR

Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Verslo ir apgaulės rizika,
įskaitant reikšmingas rizikas

Sukurti (įdiegti) atitinkamas
vidaus kontrolės priemones

3

Įvertinta RIR rizika:
 FA lygiu;
 tvirtinimo lygiu.

Pastabos:
1. Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2. Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
3. RIR = reikšmingo iškraipymo rizika.
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Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

240-ojo TAS 26 dalis

Nustatydamas ir vertindamas reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką,
auditorius, remdamasis prielaida, kad pripažįstant pajamas egzistuoja apgaulės
rizika, turi įvertinti, kurios pajamų rūšys, pajamų sandoriai ar tvirtinimai sukelia
tokią riziką. 47 dalyje nurodyta, kokie dokumentai reikalingi tais atvejais, kai
auditorius padaro išvadą, kad, atsižvelgus į užduoties aplinkybes, prielaida
netaikytina, todėl jis nenustatė, kad pripažįstant pajamas egzistuoja reikšmingo
iškraipymo dėl apgaulės rizika (žr. A28−A30 dalis).

315-oo TAS 4 dalis

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis
reikšmėmis:
e)
reikšminga rizika – nustatyta ir įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika, kuriai,
auditoriaus nuomone, reikia skirti ypač daug dėmesio.

315-ojo TAS 25 dalis

Auditorius nustato ir įvertina reikšmingo iškraipymo riziką:
a)
finansinių ataskaitų lygmeniu; ir (žr. A 105−A108 dalis)
b)
tvirtinimų dėl ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ir atskleidžiamos
informacijos tvirtinimų lygmeniu (žr. A109−A113 dalis),
kad susidarytų pagrindą tolesnėms audito procedūroms suplanuoti ir atlikti.

315-ojo TAS 27 dalis

Vertindamas riziką, kaip nurodyta 25 dalyje, auditorius turi nustatyti, ar kuri nors
nustatyta rizika, jo nuomone, yra reikšminga rizika. Priimdamas šį sprendimą,
auditorius turi atmesti su rizika susijusių nustatytų kontrolės priemonių poveikį.

315-ojo TAS 28 dalis

Spręsdamas, kuri rizika yra reikšminga rizika, auditorius turi įvertinti bent jau šiuos
veiksnius:
a)
ar rizika yra su apgaule susijusi rizika;
b)
ar rizika yra susijusi su dabartiniais svarbiais ekonomikos, apskaitos ir kitais
įvykiais ir todėl ji reikalauja ypatingo dėmesio;
c)
ūkinių operacijų sudėtingumas;
d)
ar rizika yra susijusi su reikšmingais sandoriais su susijusiomis šalimis;
e)
su rizika susijusios finansinės informacijos vertinimo subjektyvumo lygį,
ypač vertinimo, kuriam būdingas didelis netikrumas, lygį; ir
f)
ar rizika yra susijusi su reikšmingais sandoriais, kurie nėra būdingi
įprastai įmonės veiklai arba dėl kitų priežasčių atrodo neįprasti (žr.
A119−A123 dalis).

315-ojo TAS 29 dalis

Jeigu auditorius nustato, kad reikšminga rizika egzistuoja, jis turi susipažinti su
įmonės taikomomis su tokia rizika susijusiomis kontrolės priemonėmis, įskaitant
kontrolės veiksmus (žr. A124−A126 dalis).

330-asis TAS 21 dalis Jei auditorius nustatė, kad įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika tvirtinimų
lygmeniu yra reikšminga, jis turi atlikti pagrindines procedūras, kurios yra atsakas
į šią riziką. Jei kaip atsakas į reikšmingą riziką taikomos tik pagrindinės
procedūros, jos turi apimti detaliuosius testus (žr. A53 dalį).
550-ojo TAS 18 dalis
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Pagal 315-ojo TAS reikalavimą nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką
auditorius turi nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių
santykiais ir sandoriais, riziką bei nustatyti, ar tokia rizika yra reikšminga.
Priimdamas šį sprendimą, svarbius nustatytus susijusių šalių sandorius,
neatitinkančius įmonės įprastinės veiklos pobūdžio, auditorius turi vertinti kaip
galinčius kelti reikšmingą riziką.
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550-asis TAS 19 dalis Jei auditorius, atlikdamas rizikos vertinimo procedūras bei susijusius veiksmus
dėl susijusių šalių, nustato apgaulės rizikos veiksnius (įskaitant aplinkybes,
susijusias su susijusios šalies, turinčios lemiamą įtaką, egzistavimu), jis turi
apsvarstyti tokią informaciją nustatydamas ir vertindamas reikšmingo iškraipymo
dėl apgaulės riziką, kaip tai numatyta 240-ajame TAS (žr. A6 ir A29–A30 dalis).

10.1

Apžvalga

Nustačius ir įvertinus verslo ir apgaulės riziką, galima pradėti vertinti, ar yra reikšmingos rizikos. Reikšminga
rizika iškyla tokiu atveju, kai įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika yra tokia didelė, kad, auditoriaus
nuomone, ją būtinai reikės įvertinti atliekant auditą.
Reikšminga rizika turi būti įvertina prieš pradedant vertinti bet kokias riziką mažinančias kontrolės
priemones. Reikšminga rizika yra pagrįsta įgimta rizika (prieš vertinant susijusias vidaus kontrolės
priemones), o ne jungtine rizika (vertinant tiek įgimtą, tiek ir vidaus kontrolės riziką). Pavyzdžiui, įmonėje,
turinčioje dideles deimantų atsargas, yra didelė įgimta vagystės rizika. Vadovybės atsakas į tokią rizika yra
užtikrinti gerą patalpų apsaugą. Todėl jungtinė reikšmingo iškraipymo rizika yra minimali. Tačiau,
atsižvelgus į tai, kad nuostolių rizika (prieš pradedant vertinti vidaus kontrolę) yra labai tikėtina, ir kad jos
poveikis finansinėms ataskaitoms būtų reikšmingas, tokia rizika turėtų būti laikoma „reikšminga“.
SVARBŪS DALYKAI
Vertinant reikšmingos rizikos buvimą, gali būti sunku neatsižvelgti į tokią riziką mažinantį
atitinkamos vidaus kontrolės poveikį. Tai ypač pasakytina tais atvejais, kai vidaus kontrolę
įgyvendinantys darbuotojai yra auditoriui gerai pažįstami ir labai tikėtina, kad vykdydami savo
pareigas jie yra labai kompetentingi.
Šiuo atveju būtina atskirti įgimtą riziką nuo taikomų kontrolės priemonių. Pavyzdžiui,
besirengiantis pereiti judrią gatvę suaugęs žmogus tokio žingsnio nelaikytų labai rizikingu. Taip
ir dėl to, kad yra daroma prielaida, kad norėdami saugiai pereiti gatvę suaugusieji naudoja savo
akis, ausis ir remiasi ankstesne patirtimi (perėjimo per gatvę). Tačiau taip vertinant riziką,
atsižvelgiama į įgimtą su perėjimu per gatvę susijusi riziką ir į įvairias kontrolės priemones
(naudojimasis akimis, ausimis ir ankstesne patirtimi). Norint įvertinti, ar gatvės perėjimas yra
reikšminga rizika (t.y. prieš vertinant kontrolės priemonės), asmuo turėtų būti užrištomis akimis,
jam į ausis turėtų būti įkišti kištukai – ir tik tada turėtų būti jo paprašyta pereiti gatvę.

10.2 Pavyzdžiai
Reikšmingos rizikos pavyzdžiai pateikti toliau esančiame pavyzdyje.
10.2-1 pvz.
Šaltiniai:

Pavyzdžiai

Didelės rizikos
veikla

Tai ūkinės operacijos ar įvykiai, kurių metu gali lengvai atsirasti reikšmingi
iškraipymai. Pavyzdžiui, juvelyro laikomos didelės vertės deimantų ar aukso luitų
atsargos arba diegiama nauja (sudėtinga) apskaitos sistema.
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Didelės apimties
neįprastos (savo
pobūdžiu) ūkinės
operacijos

Nustatytos reikšmingos ir įmonės įprastai veiklai nebūdingos ūkinės operacijos
laikomos sukeliančiomis reikšmingą riziką.
Apima nedažnai vykdomas ir didelės apimties ūkines operacijas. Pavyzdžiui:


neįprastai didelės įprastų ūkinių operacijų su susijusiomis šalimis apimtys;



didelės vertės pardavimo ar tiekimo sutartis;



pagrindinio įmonės turto ar pagrindinės verslo dalies pirkimas ar pardavimas; ir



verslo pardavimas trečiai šaliai.

Įprastoms, nesudėtingoms ir sistemingai tvarkomoms ūkinėms operacijoms
reikšminga rizika būdinga rečiau.
Dalykai, dėl kurių
reikia priimti
sprendimus, ar
reikalaujantys
vadovybės
įsikišimo

Pavyzdžiai būtų tokie:

vadovybės prielaidos ir skaičiavimai siekiant atlikti pagrindinius apskaitinius
įvertinimus;

sudėtingi skaičiavimai ar apskaitos principai;

pajamų pripažinimas (kuris laikomas susijusiu su reikšminga rizika), kuris gali
būti skirtingai suprantamas;

plačiu mastu naudojamas rankinis duomenų rinkimas ir apdorojimas; ir

kai būtinas vadovybės įsikišimas, siekiant tiksliai paaiškinti taikomą apskaitos
tvarką.

Galimybė vykdyti
apgaulę

Rizika neaptikti dėl apgaulės (tyčinės ar sąmoningai paslėptos) atsiradusių
reikšmingų iškraipymų yra didesnė už riziką neaptikti dėl klaidų atsiradusių
reikšmingų iškraipymų.
Vertinant, ar dėl nustatytų apgaulės rizikos veiksnių ir grupės pasitarimuose aptartų
scenarijų ar schemų (žr. II tomo 7 skyrių) gali atsirasti reikšminga rizika, būtina
įvertinti tokius veiksnius:









potencialaus pažeidėjo sumanumas;
santykinis atskirų sumų, kuriomis manipuliuojama, dydis;
vadovybės ar darbuotojo galimybės:
−
tiesiogiai ar netiesiogiai manipuliuoti apskaitos dokumentais, ir
−
nepaisyti kontrolės procedūrų;
manipuliavimo dažnumas ir mastas;
galimas suokalbio mastas;
tyčia auditoriui daromi neteisingi pareiškimai; ir
ankstesnio audito patirtis arba kitų asmenų iškeltos problemos.

Reikšminga apgaulės rizika gali būti nustatoma bet kuriame audito etape, gavus
naują informaciją.
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10.3 Reikšmingų rizikos veiksnių nustatymas
Jeigu reikšmingo iškraipymo rizika jau yra nustatyta ir įvertinta, tereikia peržiūrėti pastebėjimus ir pasirinkti tą
riziką (vadovaujantis profesiniu sprendimu), kuri yra iš tikrųjų yra reikšminga. Pavyzdžiui, jeigu rizikos
vertinimas būtų pateikiamas grafike, kaip parodyti toliau (žvaigžės atspindi įvertintą riziką), pirmiausia kaip
reikšmingos rizikos veiksniai turėtų būti svarstomi du į tamsesnę sritį patenkantys rizikos veiksniai (t.y.,
didelio masto ir didelės tikimybės rizika).

Rizikos poveikis (mastas)

10.3-1 pvz.
Didelis poveikis
Maža tikimybė

Didelis poveikis
Didelė tikimybė

Mažas poveikis
Maža tikimybė

Mažas poveikis
Didelė tikimybė

Rizikos atsiradimo tikimybė
= nustatytas rizikos veiksnys

Vertindamas, ar yra reikšminga rizika+, auditorius pirmiausia atsižvelgia į toliau išdėstytus dalykus.
Svarstymai
Veiksniai, kurie
gali būti galimos
„reikšmingos
rizikos“
požymiais

Apgaulės rizika.
Rizika, susijusi su dabartine svarbe ekonomikos, apskaitos ir kitos rūšies plėtra, ir
todėl ji reikalauja ypatingo dėmesio.
Ūkinių operacijų sudėtingumas.
Reikšmingos ūkinės operacijos su susijusiomis šalimis.
Su rizika susijusios finansinės informacijos vertinimo subjektyvumo lygis, ypač
vertinimo, kuriam būdingas didelis neapibrėžtumas, lygis.
Reikšmingi sandoriai, kurie nėra būdingi įprastai įmonės veiklai arba dėl kitų
priežasčių atrodo neįprasti.
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Mažesnėse įmonėse reikšminga rizika dažnai gali būti susijusi su toliau paveikslėlyje parodytais dalykais.
10.3-2 pvz.
Dalykas
(informacija)
Didelės vertės
neįprastos ūkinės
operacijos

Ypatybės


Didelė įgimta rizika (tikimybė ir poveikis).



Ūkinės operacijos, kurios vykdomos ne dažnai ir kurios nėra sistemingai
apdorojamos.



Neįprastos dėl savo dydžio ar pobūdžio (tokios kaip kitos įmonės įsigijimas).



Būtinas vadovybės įsikišimas:
−

nustatyti taikomą apskaitos tvarką, ir

−

rinkti ir apdoroti duomenis.



Susijusios su sudėtingais skaičiavimais ar apskaitos principais.



Dėl ūkinių operacijų pobūdžio įmonei sunku įgyvendinti veiksmingas vidaus
kontrolės priemones rizikai valdyti.



Didelė įgimta rizika.



Susiję su reikšmingu vertinimo netikrumu (pavyzdžiui, atliekant apskaitinius
įvertinimus).



Taikomi apskaitos principai (tokie, kaip apskaitinių įvertinimų atlikimas arba
taikoma pajamų pripažinimo tvarka) gali būti skirtingai supratami.



Sprendimas, kurį turi priimti vadovybė, gali būti subjektyvus, sudėtingas ar
jam priimti gali prireikti daryti prielaidas apie ateities įvykius (tokias, kaip
sprendimai dėl tikrosios vertės, greitai senstančių atsargų vertinimas ir kt.).

Reikšminga
su ūkinėmis
operacijomis
susijusi rizika



Rizika, susijusi su ūkinėmis operacijomis, kurios vykdomos svarbiuose
verslo procesuose, gali būti nedidelė (pvz., prekės pristatytos, tačiau
sąskaitos faktūros už jas pardavimo procese neišrašytos), tačiau dėl tokios
rizikos gali atsirasti reikšmingų iškraipymų finansinėse ataskaitose, jeigu ji
nėra sumažinama. Jeigu atliekant auditą į tokią riziką būtina atkreipti
ypatingą dėmesį, tokia rizika laikoma reikšminga. Jeigu jai sumažinti nėra
taikomos jokios vidaus kontrolės priemonės, vadovybė yra informuojama
apie esamus reikšmingus trūkumus.

Apgaulė



Pajamų pripažinimas. Daroma prielaida, kad egzistuoja reikšminga rizika.



Vadovybė nepaiso kontrolės priemonių arba yra neobjektyvi, atlikdama
apskaitinius įvertinimus ir kt..



Didelės vertės ūkinės operacijos su susijusiomis šalimis, siekiant padidinti
pardavimus ar įsigijimus.



Susitarimas su tiekėjais ar klientais, pavyzdžiui dėl kainų ar antikonkurencinių
veiksmų derinimo konkursuose.



Neregistruotos ar fiktyvios ūkinės operacijos.

Svarbūs dalykai,
dėl kurių turi būti
priimami
sprendimai
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10.4 Atsakas į reikšmingą riziką
Jeigu rizika yra vertinama kaip „reikšminga“, auditorius turėtų atsakyti taip, kaip aprašyta toliau.
10.4-1 pvz.
Audito žingsniai
Įvertinti vidaus
kontrolės modelį ir
kaip kontrolė
taikoma kiekvienai
reikšmingai rizikai

Aprašymas
Ar vadovybė suplanavo ir įdiegė vidaus kontrolę, skirtą sumažinti reikšmingą
riziką? Įvertinti, ar egzistuoja tiesioginės kontrolės priemonės, tokios kaip
kontrolės veikla ar netiesioginės (paplitusios) kontrolės priemonės, kurios gali būti
laikomos kontrolės aplinkos, rizikos vertinimo, informacinės sistemos ir
stebėsenos elementais. Ši informacija bus naudinga rengiant veiksmingą audito
atsaką į nustatytą riziką.
Jeigu reikšmingiems neįprastiems dalykams, arba dalykams, dėl kurių reikia
priimti sprendimą, nėra taikomos vidaus kontrolės priemonės (tokiems, kaip
vienkartiniai įvykiai arba metiniai įvykiai), auditorius privalo įvertinti, ar vadovybė
gerai žino apie egzistuojančią riziką ir jos atsako į riziką tinkamumą. Pavyzdžiui,
jeigu įmonė perka kitos įmonės turtą, įmonės atsaku galėtų būti:


nepriklausomo turto vertintojo samdymas įsigyjamajam turtui įvertinti;



atitinkamų apskaitos principų taikymas; ir



tinkamas ūkinės operacijos atskleidimas finansinėse ataskaitose.

Jeigu auditorius nusprendžia, kad vadovybė nėra parengusi atitinkamo atsako
(įgyvendindama vidaus kontrolės priemones reikšmingų rizikos veiksnių atžvilgiu),
jis daro išvadą, kad įmonės vidaus kontrolės sistema turi reikšmingų trūkumų, ir
apie tai (kaip gali greičiau) informuoja už valdymą atsakingus asmenis.
Suplanuoti audito
atsaką į nustatytą
reikšmingą riziką

Ar suplanuotomis tolesnėmis audito procedūromis siekiama švelninti reikšmingą
riziką? Tokios procedūros planuojamos taip, kad būtų gauti labai patikimi audito
įrodymai, ir gali apimti tiek kontrolės priemonių testus, tiek pagrindines procedūras.
Daugeliu atvejų audito procedūros gali būti tik audito procedūrų, kurios visada
atliekamos bet kokiu atveju, pratęsimas. Pavyzdžiui, jeigu yra reikšminga rizika,
susijusi su galimu vadovybės šališkumu, tokiu kaip atliekant apskaitinius
įvertinimus, pratęsiamos pagrindinės procedūros būtų tokios:

Negalima remtis
per praėjusius
laikotarpius
surinktais
įrodymais



taikomų prielaidų tinkamumo vertinimas;



naudojamos informacijos (tiek išorinės, tiek vidinės) šaltinių ir jų
patikimumo nustatymas;



bet kokio šališkumo atliekant praėjusių laikotarpių apskaitinius įvertinimus,
palyginus su faktiniais duomenimis, nustatymas; ir



metodų, naudotų atliekant apskaitinius įvertinimus (įskaitant elektroninių
skaičiavimo lentelių formules), peržiūra.

Jeigu auditorius planuoja atlikti kontrolės priemonių, skirtų sušvelninti reikšmingą
riziką, efektyvumo įvertinimą, jis negali remtis įrodymais apie vidaus kontrolės
efektyvumq, surinktais atliekant ankstesnius auditus.
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Vien tik
pagrindinių
analitinių
procedūrų
nepakanka

Laikoma, kad atliekant vien tik pagrindines analitines procedūras negali būti
tinkamas atsakas šalinant reikšmingą riziką. Jeigu atsaką į reikšmingą riziką sudaro
tik pagrindinės procedūros, turėtų audito procedūromis turėtų būti:


tik detalieji testai; arba



detalieji testai kartu su pagrindinėmis analitinėmis procedūromis.

10.5 Reikšmingų rizikos veiksnių dokumentavimas
Nustatyta reikšminga rizika ir siūlomas audito atsakas yra atitinkamai dokumentuojami. Jeigu visa rizika yra
dokumentuojama vienoje vietoje, reikšmingos rizikos dokumentavimas gali būti paprasčiausiai jau
dokumentuotos informacijos papildymas.
Pastaba: Jeigu auditorius padaro išvadą, kad pajamų pripažinimas nėra reikšminga iškraipymo dėl
apgaulės rizika, tokios išvados priežastys turi būti nurodytos audito dokumentuose.

10.6 Atvejų analizės − Reikšmingi rizikos veiksniai
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
Reikšmingą riziką galima nustatyti remiantis rizikos veiksnių sąrašu ir jų įvertinimu. Žr. formas, pateiktas II
tomo 8 ir 9 skyriuose, atvejų analizių aptarimuose. Tokia forma taip pat gali būti naudojama norint pateikti
kryžmines nuorodas tarp reikšmingos rizikos ir susijusio išsamaus audito plano.
Turi būti dokumentuojamas kiekvienas vodovybės parengtas atsakas į nustatytą reikšmingą riziką ir
parengiamos atitinkamos audito procedūros, kaip atsakas į konkrečią riziką.
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A atvejo analizė − „Dephta Furniture, Inc.“
(Ištrauka)
Reikšminga
rizika
Galimi
susitarimų su
banku dėl
finansavimo
pažeidimai?

Vadovybės atsakas
Pinigų srautų prognozių
rengimas ir jų stebėsena.
Naujos derybos dėl
finansavimo sumos ir
sąlygų.

Audito atsakas
Peržiūrėti įmonės augimo planus ir
įvertinti, ar prognozuojami pinigų srautai
yra realistiški.

Nuoroda į
DD
(Neįtraukta)

Peržiūrėti ir palyginti faktinius rezultatus ir
pinigų srautus.
Įsitikinti, kad gautinų sumų ir atsargų (kaip
paskolos užstato) vertinimas yra
realistiškas.
Peržiūrėti įmonės prašymus bankui dėl
pakartotinio finansavimo.
Peržiūrėti banko atsakymus (susirašinėjimą
su banku).

Galimas
manipuliavimas
finansinėmis
ataskaitomis
siekiant
nepažeisti
susitarimų su
bankais.

Nėra. Vadovybės nuomone,
tai nesukelia jokios rizikos.

Išsamiai peržiūrėti prielaidas, kurių pagrindu
buvo sudarytos pinigų srautų prognozės, ir
ataskaitų apie faktinius pinigų srautus
sudarymo pagrindą.

Nenuoseklus
pajamų
pripažinimas
(numanoma
apgaulės
rizika).

Pardavimo sutartys, kurių
vertė viršija 500 eurų,
peržiūri pardavimo
vadybininkas.

Didesnės vertės sutarčių (ir kelių mažesnės
vertės sutarčių) peržiūra ir aptarimas su
pardavimo vadybininku, siekiant įsitikinti,
kad pajamos yra tinkamai pripažįstamos
atitinkamu laikotarpiu.

Nepatvirtinti
apskaitos
įrašai.

Vadovybė nusprendė įdiegti
tvarką, pagal kurią visi
apskaitos įrašai turi būti
tvirtinami, tačiau tokia tvarka
dar nebuvo įgyvendinta.

Nustatyti ir peržiūrėti visus apskaitos įrašus,
kurių vertė viršija 1 500 eurų, ir visus
mėnesio, prieš ataskaitinio laikotarpio
pabaigą ir po ataskaitinio laikotarpio
pabaigos, įrašus.

Įsitikinti, kad gautinų sumų ir atsargų
vertinimo pagrindas yra tinkamas ir
teisingas. Kruopščiai patikrinti, ar
pardavimai buvo įvykdyti ir sumos yra
tikslios, kadangi yra spaudimas išlaikyti ir
didinti pardavimo lygį, nepaisant
nepalankios ekonominės aplinkos.
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Reikšmingai
išaugo
sandorių su
susijusiomis
šalimis mastas.

Laikomasis politikos, pagal
kurią visos ūkinės
operacijos su susijusiomis
šalimis yra pripažįstamos
kaip operacijos su
susijusiomis šalimis ir yra
vykdomos normaliomis
rinkos sąlygomis. Tai apima
bet kokį įmonės turtą ar
paslaugas, kuriomis įmonės
vadovai ar darbuotojai
naudojasi asmeninėms
reikmėms.

Peržiūrėti, kaip darbuotojai supranta politiką
teikiant jiems užklausas ir atliekant
patikrinimus.
Siekti užtikrinti, kad visos ūkinės operacijos
su susijusiomis šalimis yra nurodytos kaip
tokios ir kad pardavimo sąlygos, ūkinių
operacijų pobūdis ir jų datos yra tinkamos.

Parengė: FJ

Data: 20X2 gruodžio 9 d.

Peržiūrėjo: LF

Data: 20X3 m. sausio 5 d.

134

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

B atvejo analizė − „Kumar & Co.“
Memorandumas byloje: „Kumar & Co.“
Reikšmingų rizikos veiksnių nustatymas
Toliau yra parodytos nustatytos reikšmingos rizikos sritys, įskaitant vadovybės atsaką ir audito
atsaką.
Ekonomikos nuosmukis
Įmonė pernelyg daug nenukentėjo dėl ekonomikos nuosmukio. Radžas turėtų periodiškai
peržiūrėti susitarimuose su bankais nurodytus skaičiavimus, tačiau per laikotarpį, kurio auditas
yra atliekamas, tam pakankamo dėmesio jis neskyrė. Mes perskaičiuosime visus rodiklius ir
palyginsime su susitarimuose nurodytais skaičiavimais. Mes taip pat atliksime papildomas
audito procedūras tose audito srityse, kurių duomenys yra įtraukti į skaičiavimus. Kuo labiau
priartėja įmonė prie banko sąlygų pažeidimo dėl galimo manipuliavimo finansinėmis
ataskaitomis, tuo didesnė rizika.
Mokesčių sumažinimas
Vadovybė netaiko jokių specialių kontrolės priemonių šiam klausimui spręsti. Atsakas į tokią
riziką yra išsami vadovybės apskaitinių įvertinimų ir apskaitos įrašų peržiūra (žr. toliau).
Nepatvirtinti apskaitos įrašai
Radžas turėtų tvirtinti visus apskaitos įrašus, tačiau pastaruoju metu jis tai darė nesistemingai.
Mes nustatysime ir peržiūrėsime visus apskaitos įrašus, kurių vertė viršija 500 eurų ir visus
mėnesio, prieš ataskaitinio laikotarpio pabaigą ir po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, įrašus.
Sandoriai su susijusiomis šalimis
Įmonė laikosi politikos, pagal kurią visos ūkinės operacijos su susijusiomis šalimis yra
pripažįstamos kaip operacijos su susijusiomis šalimis ir yra vykdomos normaliomis rinkos
sąlygomis. Mes peržiūrėsime, kaip Radžas ir Rubė supranta politiką, teikdami jiems užklausas ir
atlikdami patikrinimus. Mes įsitikinsime, ar visos ūkinės operacijos su susijusiomis šalimis yra
nurodytos kaip tokios, ir kad pardavimo sąlygos, ūkinių operacijų pobūdis ir jų datos yra
tinkamos. Taip pat viso audito metu mes neprarasime budrumo vertindami ūkines operacijas,
kurios nėra būdingos įprastai įmonės veiklai, ir nustatydami, ar visos ūkinės operacijos su
susijusiomis šalimis būtų nustatytos kaip tokios.
Pajamų pripažinimas
Pardavimo pajamų pripažinimo politika yra pakankamai paprasta. Didžiąja dalį savo produkcijos
„Kumar“ parduoda „Dephta Furniture, Inc“. Atliekant auditą buvo vertinamas priskyrimas
tinkamam apskaitos laikotarpiui ir ūkinės operacijos su susijusiomis šalimis, sekiant nustatyti
galimą apgaulę dėl netinkamo pajamų pripažinimo.
Parengė: FJ

Data: 20X2 gruodžio 9 d.

Peržiūrėjo: LF

Data: 20X3 m. sausio 5 d.
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11. Susipažinimas su vidaus kontrole
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Gairės dėl veiksmų siekiant susipažinti su auditui svarbia vidaus kontrole:

įvertinti, kaip kontrolė yra suplanuota ir įdiegta; ir

dokumentuoti naudojant dvi galimas strategijas.

315-asis TAS

11.0-1 pvz.

Veikla

Rizikos vertinimas

Atlikti parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti auditą

Atlikti
rizikos vertinimo
procedūras

Tikslas
Nuspręsti ar prisiimti užduotį?

Parengti bendrą
audito strategiją ir
2
audito planą

Susipažinus su
įmone nustatyti
3
(įvertinti) RIR

Dokumentavimas 1
Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Verslo ir apgaulės rizika,
įskaitant reikšmingas rizikas

Sukurti (įdiegti) atitinkamas
vidaus kontrolės priemones

3

Įvertinta RIR rizika:
 FA lygiu;
 tvirtinimo lygiu.

Pastabos:
1. Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2. Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
3. RIR = reikšmingo iškraipymo rizika.
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Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

315-ojo TAS 4 dalis

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis
reikšmėmis:
a)
tvirtinimai – atviri ar kitokie vadovybės pareiškimai, kurie atsispindi
finansinėse ataskaitose ir kuriuos auditorius naudoja siekdamas įvertinti
įvairių galimų iškraipymų rūšis;
b)
verslo rizika – rizika, kylanti dėl svarbių aplinkybių, įvykių, sąlygų, veiksmų ar
neveikimo, galinčių padaryti neigiamą įtaką įmonės galimybėms pasiekti savo
tikslus ir įgyvendinti strategiją, arba kylanti dėl nustatytų netinkamų tikslų ir
strategijų;
c)
vidaus kontrolė – už valdymą atsakingų asmenų, vadovybės ir kitų darbuotojų
suplanuotos, įdiegtos ir taikomos procedūros, skirtos tam, kad būtų
pakankamai užtikrinama, kad bus pasiekti įmonės finansinės atskaitomybės
patikimumo, veiklos efektyvumo ir veiksmingumo, taikomų įstatymų ir teisės
aktų laikymosi tikslai. Sąvoka „kontrolės priemonės“ apima vieną ar daugiau
vidaus kontrolės sudedamųjų dalių.

315-ojo TAS 12 dalis Auditorius turi susipažinti su auditui svarbia vidaus kontrole. Nors dauguma auditui
svarbių kontrolės priemonių greičiausiai yra susijusios su finansine atskaitomybe,
ne visos su finansine atskaitomybe susijusios kontrolės priemonės yra svarbios
auditui. Vadovaudamasis savo profesiniu sprendimu, auditorius nustato, ar
kontrolės priemonė atskirai ar kartu su kitomis yra svarbi auditui (žr. A42−A65
dalis).
315-ojo TAS 14 dalis Auditorius turi susipažinti su kontrolės aplinka. Susipažindamas su kontrolės
aplinka, auditorius turi įvertinti, ar:
a)
vadovybė, prižiūrima už valdymą atsakingų asmenų, yra sukūrusi ir palaiko
sąžiningo ir etiško elgesio kultūrą; ir
b)
kontrolės aplinkos elementų stipriosios savybės bendrai suteikia tinkamą
pagrindą veikti kitoms vidaus kontrolės sudedamosioms dalims ir ar toms
kitoms kontrolės sudedamosioms dalims veikti netrukdo kontrolės
aplinkos trūkumai (žr. A69–A78 dalis).
315-ojo TAS 15 dalis Auditorius turi išsiaiškinti, ar įmonėje yra procesas:
a)
su finansinės atskaitomybės tikslais susijusiems verslo rizikos veiksniams
nustatyti;
b)
rizikos svarbai įvertinti;
c)
jos pasitaikymo tikimybei įvertinti, ir
d)
nustatyti, kokių veiksmų imtis reaguojant į tokią riziką (žr. A79 dalį).
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315-ojo TAS 18 dalis Auditorius turi susipažinti su finansinei atskaitomybei svarbia informacine sistema,
įskaitant susijusius verslo procesus, tai yra:
a)
finansinėms ataskaitoms reikšmingos įmonės veiklos ūkinių operacijų grupės;
b)
informacinių technologijų (IT) ir rankinės sistemos procedūros, kuriomis
inicijuojamos, registruojamos, tvarkomos, jeigu reikia, koreguojamos,
perkeliamos į didžiąją knygą ir finansinėse ataskaitose parodomos įmonės
ūkinės operacijos;
c)
susiję apskaitos įrašai, patvirtinanti informacija ir specifinės finansinių
ataskaitų sąskaitos, naudojamos įmonės ūkinėms operacijoms inicijuoti,
registruoti, tvarkyti ir parodyti; taip pat klaidingų įrašų taisymas ir informacijos
perkėlimo į didžiąją knygą būdas. Šie įrašai gali būti daromi rankiniu būdu ar
elektroninėmis priemonėmis;
d)
kaip informacinė sistema kaupia duomenis apie finansinėms ataskaitoms
svarbius įvykius ir sąlygas, išskyrus ūkines operacijas;
e)
finansinės atskaitomybės procesai įmonės finansinėms ataskaitoms sudaryti,
įskaitant reikšmingus apskaitinius įvertinimus ir atskleidžiamą informaciją; ir
f)
kontrolės priemonės, taikomos apskaitos įrašams, įskaitant nestandartinius
apskaitos įrašus nepasikartojančioms ir neįprastoms ūkinėms operacijoms ar
koregavimams registruoti (žr. A81–A85 dalis).
315-ojo TAS 19 dalis Auditorius turi susipažinti, kaip įmonė informuoja apie su finansine atskaitomybe
susijusias pareigas ir funkcijas, apie finansinei atskaitomybei svarbius klausimus,
taip pat ir apie (žr. A86–A87 dalis):
a) vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų keitimąsi informacija ir
b) išorės šalių, tokių kaip priežiūros institucijos, informavimą (žr. A86–A87
dalis).
315-ojo TAS 20 dalis Auditorius turi susipažinti su auditui svarbiais kontrolės veiksmais, kuriuos,
auditoriaus nuomone, svarbu suprasti, norint įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką
tvirtinimų lygmeniu ir suplanuoti tolesnes audito procedūras, atsižvelgiant į įvertintą
riziką. Atliekant auditą nebūtina suprasti visų kontrolės veiksmų, susijusių su
kiekviena reikšminga ūkinių operacijų grupe, sąskaitų likučiais ir atskleidžiama
informacija finansinėse ataskaitose arba su kiekvienu su jais susijusiu tvirtinimu
(žr. A 88–94 dalis).
315-ojo TAS 21 dalis Susipažindamas su įmonės kontrolės veiksmais, auditorius turi suprasti, kaip
įmonė atsižvelgia į rizikos veiksnius, susijusius su IT naudojimu (žr. A 95–97
dalis).
315-ojo TAS 22 dalis Auditorius turi suprasti pagrindinius įmonės veiksmus finansinės atskaitomybės
vidaus kontrolei stebėti, įskaitant auditui svarbius kontrolės veiksmus ir tai, kaip
įmonė inicijuoja veiksmus kontrolės priemonių trūkumams ištaisyti (žr. A98–A100
dalis).

11.1 Apžvalga
Šiame skyriuje aprašoma, kokios apimties darbą būtina atlikti, norint suprasti auditui svarbią vidaus kontrolę.
I tomo 5 skyriuje yra nagrinėjamas vidaus kontrolės pobūdis ir pateiktas išsamus penkių vidaus kontrolės
elementų aprašymas. II tomo 12 skyriuje išaiškinta keturių pakopų vidaus kontrolės vertinimo strategija.
Vidaus kontrolė yra vadovybės sukurti procesai, politika ir procedūros, kuriomis ji siekia užtikrinti patikimą
finansinę atskaitomybę ir finansinių ataskaitų rengimą pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.
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Vidaus kontrolė apima: vadovybės požiūrį į kontrolę, pagrindinių darbuotojų kompetenciją, rizikos vertinimą,
apskaitą, kitą naudojamą finansinės informacijos sistemą ir tradicinę kontrolės veiklą.
Auditorius privalo vykdydyti visas audito užduotis, kad įgytų supratimą apie vidaus kontrolės tvarką. Tai yra
taikoma bet kokio dydžio įmonėms, netgi tais atvejais, kai auditorius yra nusprendęs, kad vien tik
pagrindinės procedūros būtų tinkamas atsakas į reikšmingo iškraipymo riziką.
Siekiant pakankamai gerai susipažinti su vidaus kontrole (svarbia auditui), būtina atlikti rizikos vertinimo
procedūras, siekiant nustatyti kontrolės priemones, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai mažina reikšmingų
iškraipymų riziką. Surinkta informacija padės auditoriui:


įvertinti likusią reikšmingo iškraipymo riziką (įgimtą ir kontrolės riziką) finansinių ataskaitų ir tvirtinimų
lygmeniu; ir



suplanuoti tolesnes audito procedūras, kurios būtų tinkamas atsakas į įvertintus rizikos veiksnius.

Tačiau, ne visi kontrolės veiksmai yra svarbūs auditui, todėl juos suprasti nėra būtina. Auditoriui svarbu
vertinti tik tas kontrolės priemones, kurios yra skirtos sumažinti reikšmingo iškraipymo (dėl apgaulės ar
klaidos) finansinėse ataskaitose riziką. Todėl kontrolės veiksmai, kurie nėra svarbūs, atliekant auditą gali
būti iš viso nevertinami.

11.2 Rizika ir kontrolė
Santykis tarp rizikos ir kontrolės gali būti iliustruojamas taip, kaip parodyta toliau esančiame pavyzdyje.
11.2-1 pvz.
Įgimtos rizikos rodyklė – tai verslo ir apgaulės rizikos veiksniai, dėl kurių finansinės ataskaitos gali būti
reikšmingai iškraipytos (prieš vertinant vidaus kontrolės priemones). Kontrolės rodyklė – tai vadovybės
taikomos kontrolės procedūros, skirtos sumažinti įgimtą riziką. Įgimtos rizikos rodyklės dalis, kurios visiškai
nepadengia (nesumažina) kontrolės rizikos rodyklė, dažnai vadinamas likutine vadovybės rizika.
Įmonės tikslas
Parengti finansines ataskaitas, kuriose nebūtų klaidų arba apgaulės
Įgimta rizika: įvykis, dėl kurio finansinėse ataskaitose gali būti iškraipymų

Kontrolės rizika: kontrolės, suplanuotos iškraipymams mažinti
Reikšmingo
iškraipymo rizika

Maža

Rizika

Didelė

Įgimta verslo rizika ir apgaulės rizika nustatoma rizikos nustatymo ir rizikos vertinimo etape. Vadovybė
mažina tokią riziką suplanuodama ir įdiegdama vidaus kontrolės priemones ir procedūras, kurios gali
sumažinti tokią riziką iki priimtinai žemo lygio. Rizika, likusi po to, kai buvo suplanuotos ir įdiegtos visos
vidaus kontrolės procedūros, yra reikšmingo iškraipymo rizika (kartais vadinama likutine rizika).
Idealiu atveju vadovybė sukurtų kontrolės priemones, pakankamas užtikrinti, kad likutinė rizika būtų
sumažinta iki priimtinai žemo lygio tiek įmonės vidaus valdymo tikslais, tiek išorės audito tikslais. Praktikoje,
kai kurie vadovai yra linkę toleruoti riziką (t.y., taikoma mažiau kontrolės priemonių, dėl ko yra didesnė
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likutinė rizika), o kai kurie vadovai (dažnai viešojo sektoriaus įmonėse) yra linkę būti labiau konservatyviais ir
suplanuoti tokias kontrolės priemones, kuriomis rizika sumažinama beveik iki nulio.
SVARBŪS DALYKAI
Vienintelis kontrolės tikslas yra sumažinti riziką. Kontrolė, taikoma tais atvejais, kai nėra rizikos, yra
perteklinė. Taigi, tam kad rizika galėtų būti sumažinta vadovybės taikomomis kontrolės
priemonėmis, ji pirmiausia turi egzistuoti. Tačiau kai kurie auditoriai tokį faktą ignoruoja. Jie
pradeda vertinti vidaus kontrolę nuo sistemos ir kontrolės priemonių dokumentavimo, vietoje to,
kad paskirtų laiko nustatyti, kokią riziką reikia faktiškai mažinti. Dėl to gali būti atliekama daug
nereikalingo darbo, kuris, kaip vėliau gali išaiškėti, visiškai nėra svarbus siekiant audito tikslų.

11.3 Visa apimančios ir specifinės vidaus kontrolės priemonės
Plačiąja prasme kontrolės priemonės gali būti skirstomos į visa apimančias (arba įmonės lygmens) kontrolės
priemones, kuriomis yra šalinama paplitusi rizika, ir specifinės (susijusios su ūkinėmis operacijomis),
kuriomis šalinama specifinė rizika. Skirtumai tarp šių dviejų kontrolės priemonių rūšių yra iliustruoti toliau.
11.3-1 pvz.
Įmonės tikslai

Valdymas

Įgimta rizika

Informacinė sistema

Pajamos

Pirkimai

Procesai

Procesai

Darbo
užm.
Procesai

Kita
Procesai

Kontrolės priemonės

Lyderystė / vadovavimas

Ūkinės operacijos
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11.3-2 pvz.
Aprašymas
Visa apimančios
(įmonės
lygmens) kontrolės
priemonės

Visa apimančios (įmonės lygmens) kontrolės yra susijusios su vadovavimu įmonei
ir jos valymu, jomis siekiama sukurti bendrą kontrolės aplinką arba „toną viršuje“.
Dažniausiai kontrolės procesus sudaro žmogiškųjų išteklių, apgulės ir rizikos
vertinimas (vadovybės tyčinis kontrolės priemonių nepaisymas), bendras IT
sistemų valdymas, finansinės informacijos rengimas (įskaitant finansines
ataskaitas ir jas pagrindžiančius apskaitinius įvertinimus) ir nuolatinė veiklos
stebėsena. Mažose įmonėse tokios kontrolės priemonės daugiausia yra
susijusios su vadovybės požiūriu į sąžiningumą ir kontrolę.
Įgijus daugiau supratimo apie visa apimančius vidaus kontrolės elementus
sukuriamas tvirtas pagrindas, kuriuo remiantis vertinamos atitinkamos ūkinių
operacijų (veiklos procesų) lygmeniu taikomos kontrolės priemonės.
Pavyzdžiui, duomenų vientisumui užtikrinti įmonės lygmeniu taikomos
nepakankamos kontrolės priemonės turės įtakos visos tokių sistemų rengiamos
informacijos, pavyzdžiui, pardavimai, pirkimai ir darbo užmokestis, patikimumui.

Specifinės (ūkinių
operacijų)
kontrolės
priemonės

Ūkinių operacijų (veiklos procesų) kontrolė – tai specifiniai procesai (priemonės),
sukurtos siekiant užtikrinti, kad:


ūkinės operacijos būtų tinkamai registruojamos siekiant parengti finansines
ataskaitas;



apskaitos dokumentai būtų sudaromi pakankamai išsamiai ir teisingai
atspindėtų visas ūkines operacijas ir turto perleidimo sandorius;



pajamos būtų gaunamos ir išlaidos patiriamos tik su vadovybės
patvirtinimu; ir



būtų užkirstas kelias nepatvirtintoms turto įsigijimo, naudojimo ar perleidimo
ūkinėms operacijoms, arba jos būtų laiku nustatytos.

Ūkinių operacijų kontrolės procesai apima įprastines ūkines operacijas (tokas kaip
pajamos, pirkimai ir darbo užmokestis), ir neįprastines ūkines operacijas (tokias
kaip įrangos pirkimas arba naujos verslo rūšies kūrimo sąnaudos).

11.4 Penki vidaus kontrolės komponentai
Įmonėje taikomos įvairios vidaus kontrolės priemonės, suskirstytos į penkis pagrindinius komponentus, kaip
parodyta toliau.
Auditorius turi atsižvelgti į kiekvieną šių komponentų:


siekdamas suprasti (finansinei atskaitomybei taikomą) vidaus kontrolę; ir



rinkdamas informaciją apie tai, kokią įtaką skirtingi vidaus kontrolės aspektai gali turėti auditui.

Toliau esančiame 11.4-1 pvz. parodyti penki vidaus kontrolės komponentai, kuriuos vadovybė gali
panaudoti siekdama sumažinti reikšmingą finansinių ataskaitų iškraipymo riziką. Apskritimas parodo įvairių
atskirų komponentų vaidmenį siekiant finansinės atskaitomybės tikslų.
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11.4-1 pvz.

Kontrolės
aplinka

Rizikos
įvertinimas

Informacinė sistema

Finansinės
atskaitomybės
tikslai

Stebėsena
Kontrolės veikla

Penkių visa apimančios (įmonės lygmens) ir specifinės ūkinių operacijų (veiklos procesų) kontrolės
komponentų tarpusavio sąveika yra parodyta toliau.
11.4-2 pvz.

Specialios
kontrolės
priemonės

Kontrolės
aplinka

Rizikos
vertinimas

Įmonės lygmens kontrolės

Stebėsena

Apima kontrolę:
 apgaulės (vadovybės kontrolės
priemonių nepaisymas)
 apdorojimas viename
pagrindiniame įmonės skyriuje;
 finansinės atskaitomybės
rengimas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Pagrindinės IT kontrolės

Kontrolės
veikla

Informacinė sistema

Paplitusios
kontrolės
priemonės

Svarbios FA sąskaitos ir atskleista informacija

Ūkinių operacijų
kontrolės
IT taikomųjų programų
kontrolės

Ūkinės operacijos

s operacijos
Visa apimančios įmonės lygmens kontrolės priemonės kartu sudaro tinkamą pagrindą visiems kitiems
vidaus kontrolės komponentams, kadangi dėl nepakankamų įmonės lygmens kontrolės priemonių net
geriausios veiklos proceso lygmens kontrolės priemonės gali tapti neveiksmingomis. Pavyzdžiui, įmonės
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pirkimo sistema gali būti veiksminga, tačiau jeigu jeigu buhalteris (apskaitininkas) yra nekompetentingas
(t.y., yra neveiksminga kontrolės aplinka), gali būti daroma daug klaidų, dėl kurių gali būti reikšmingai
iškraipomos finansinės ataskaitos. Vadovybės nepaisymas kontrolės priemonių ir blogas „tonas viršuje"
(kuris visų pirma pasireiškia įmonės lygiu) yra dažniausiai pasireiškiantys netinkamos aplinkos įmonėje
aspektai.
SVARBŪS DALYKAI
Įmonės kuria ir įdiegia savo vidaus kontrolės sistemas skirtingai, priklausomai nuo jų dydžio ir
sudėtingumo. Mažesnėje įmonėse savininkas vadovas gali atlikti kelias funkcijas, kurios apima
kelis vidaus kontrolės komponentus.

11.5. Vidaus kontrolė mažesnėse įmonėse
Mažesnėse įmonėse dažnai dirba vos keli darbuotojai, todėl tai gali sukelti tam tikrus apribojimus dėl to:



kokiu mastu galima praktiškai atskirti pareigas; ir
galima gauti tinkamus dokumentus, pateikiamus popierine forma.

Dažnai tokiose įmonėse vidaus kontrolę lemia kontrolės aplinka (vadovybės įsipareigojimas laikytis etinių
vertybių, kompetencijos, požiūris į kontrolę, ir jos kasdienė veikla), o ne konkrečios ūkinės operacijoms
taikomos kontrolės priemonės. Kontrolės aplinkos vertinimas labai skiriasi nuo tradicinių kontrolės veiksmų,
kadangi vertinant kontrolės aplinką taip pat vertinamas vadovybės elgesys, požiūriai, kompetencija ir
veiksmai. Tokio vertinimo rezultatai dažnai yra dokumentuojami memorandume ar klausimyne.
Aktyviai įmonės veikloje dalyvaujantis savininkas vadovas dažnai yra vidaus kontrolės stiprioji pusė ir jos
trūkumas. Kontrolės stiprioji pusė pasireiškia tuo, kad asmuo (darant prielaidą, kad jis (ji) yra
kompetentingas) yra įgijęs supratimą apie visus veiklos aspektus, ir dėl to tikimybė, kad reikšmingas
iškraipymas liks nepastebėtas, yra labai nedidelė. Kontrolės trūkumas yra tas, kad toks asmuo turi galimybę
nepaisyti vidaus kontrolės priemonių savo naudai.
SVARBŪS DALYKAI
Nustatyti visa apimančias (įmonės lygmens) kontrolės priemones
Atliekant mažesnių įmonių auditą kyla pagunda daryti prielaidą, kad tokioje įmonėje vidaus kontrolės iš
viso nėra, ir dėl to neverta jos bandyti suprasti. Tačiau bet kuri įmonė, kuri nori tęsti veiklą, privalo turėti
tam tikros formos vidaus kontrolę. Pavyzdžiui, kokiems verslininkui nerūpi, ar pinigai yra gauti į banko
sąskaitą, ar už išsiųstas prekes išrašyta sąskaita faktūra?
Įvertinti, kaip visa apimančios (įmonės lygmens) kontrolės priemonės galėtų būti patvirtintos
įrodymais
Jeigu savininkas vadovas ar kitas atitinkamas vadovas tvirtina ūkines operacijas ir atidžiai peržiūri
finansinius rezultatus, tokiomis kontrolės priemonėmis galima nustatyti reikšmingus iškraipymus tvirtinimų
lygmeniu, ar užkirsti jiems kelią. Jeigu remiantis tokia kontrolės priemone reikėtų taikyti mažiau kitų
pagrindinių procedūrų, įvertinti, ar tokias kontrolės priemones galima būtų patvirtinti įrodymais, tokiais kaip
parašu ant ataskaitos, arba įrašu, patvirtinančiu, kad dokumentai buvo peržiūrėti ir patvirtinti. Tokie
įrodymai vėliau galėtų būti naudojami kontrolės priemonės veiksmingumo testui atlikti.

11.6 Vidaus kontrolės nebuvimas
Praktiškai visose įmonėse yra tam tikros formos vidaus kontrolė, tokia kaip savininko vadovo kompetencija
(kontrolės aplinka). Ji gali būti neformali ir nesudėtinga, bet vis dėlto tai yra vidaus kontrolė. Įmonė, kuri
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nesiekia iš viso sumažinti bet kokios rizikos, su kuria ji susiduria (taikydama tokius kontrolės komponentus,
kaip kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, informacinės sistemos, kontrolės veiksmai ar stebėsena), vargu ar
ilgai išliks rinkoje.
Jeigu kontrolės veiksmų, kuriuos auditorius galėtų nustatyti, nėra daug, auditorius turėtų įvertinti, ar:


atitinkamus tvirtinimus galima įvertinti atliekant tolesnes audito procedūras, kurios visų pirma yra
pagrindinės procedūros; arba



jeigu neatliekami kontrolės veiksmai arba (retais atvejais) nėra kitų kontrolės komponentų, surinkti
pakankamų ir tinkamų audito įrodymų neįmanoma.

Kiti dalykai, dėl kurių gali iškilti klausimas, ar galima atlikti auditą, būtų tokie:


abejonės dėl vadovybės sąžiningumo, neetiško elgesio ar aplaidaus požiūrio į vidaus kontrolę.
Kontrolės aplinkos trūkumai dažnai sumenkina kituose kontrolės komponentuose esančių kontrolės
priemonių veiksmingumą. Tai taip pat sukelia riziką, kad vadovybė darys neteisingus pareiškimus ir
vykdys apgaulę; ir



abejonės dėl įmonės apskaitos dokumentų būklės ir patikimumo, dėl ko galimybė surinkti tinkamus ir
pakankamus audito įrodymus besąlyginei nuomonei pagrįsti gali būti nedidelė.

Jeigu yra tokios ar panašios abejonės, auditorius turėtų įvertinti galimybę modifikuoti auditoriaus išvadą ar
atsisakyti vykdyti audito užduotį.
Jeigu auditorius nusprendžia atsisakyti vykdyti audito užduotį, jis įvertina savo profesines ir teisines
pareigas, įskaitant reikalavimą informuoti asmenis, kurie susitarė dėl audito, ir priežiūros institucijas.
Auditorius taip pat aptaria galimybę atsisakyti vykdyti audito užduotį ir tokio sprendimo priežastis su
atitinkamo lygio vadovybe ir už valdymą atsakingais asmenimis.

11.7 Apgaulei užkirsti kelią skirtos kontrolės priemonės (kovos su apgaule
kontrolės priemonės)
Mažose įmonėse, jei sukuriamos ir dokumentuojamos pagrindinės tvarkos ir procedūros, vadovybė mažiau
arba rečiau bandys nepaisyti kontrolės priemonių. Pavyzdžiui, rašytinė tvarka, pagal kurią visi neįprasti
apskaitos dokumentų įrašai turi būti patvirtinti, įpareigos buhalterį kreiptis į vadovą dėl siūlomo apskaitos
įrašo patvirtinimo. Tai nereiškia, kad toks reikalavimas visai užkirs kelią vadovybės bandymams nepaisyti
kontrolės priemonių, tačiau tai bus tam tikra atgrasinanti priemone. Jeigu kovos su apgaule politika ir
procedūros neveikia, vadovybės bandymų nepaisyti kontrolės priemonių riziką auditorius privalės nustatyti
taikydamas kitas audito procedūras.
Pastaba: Audito metu nereikia vertinti kontrolės priemonių, kurios užtikrina atitiktį teisės aktams, kurie nėra
svarbūs auditui (jeigu dėl jų pažeidimo finansinės ataskaitos nebūtų reikšmingai iškraipytos).

11.8 Auditui svarbios vidaus kontrolės priemonės (supratimo mastas)
Ne visos kontrolės priemonės yra svarbios auditui. Auditoriui svarbu suprasti ir vertinti tik tas kontrolės
priemones, kurios yra skirtos sumažinti reikšmingo iškraipymo (dėl apgaulės ar klaidos) finansinėse
ataskaitose riziką. Tai reiškia, kad kai kurių kontrolės priemonių audito metu vertinti nereikia, kaip parodyta
toliau pateiktame pavyzdyje. Tai yra kontrolės priemonės, kurios:
•

nėra svarbios finansinei atskaitomybei (tokios kaip veiklos kontrolės priemonės arba kontrolės
priemonės, užtikrinančios atitiktį teisės aktams); ir

•

net jeigu ir nebūtų taikomos, reikšmingas finansinių ataskaitų iškraipymas būtų mažai tikėtinas.
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11.8-1 pvz.
Auditui svarbios
kontrolės priemonės

Auditui NESVARBIOS
kontrolės priemonės

Finansinė atskaitomybė:
(reikšmingos FA sąskaitos ir
atskleista informacija

Veiklos ir atitikties
tikslai

Įmonės lygmens kontrolės
ir bendrosios IT kontrolės

Programų / ūk.
operacijų
(veiklos
procesų)
kontrolės
priemonės

Programų / ūk.
operacijų
(veiklos
procesų)
kontrolės
priemonės

Programų / ūk.
operacijų
(veiklos
procesų)
kontrolės
priemonės

Programų / ūk.
operacijų
(veiklos
procesų)
kontrolės
priemonės

Tam tikrai atvejais finansinės kontrolės priemonės ir kontrolės priemonės, susijusios su veiklos ir atitikties
tikslais, iš dalies sutampa. Pavyzdžiais gali būti kontrolės priemonės, susijusios su duomenimis, kuriuos
auditorius vertina ar naudoja taikydamas kitas audito procedūras, tokie kaip:


duomenys, reikalingi analitinėms procedūroms atlikti (pvz., gamybos statistika);



kontrolės priemonės, kuriomis nustatomi įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejai;



turto apsaugos kontrolės priemonės, susijusios su finansine atskaitomybe; ir



informacijos, kuria remiantis gali būti apskaičiuojami pagrindiniai veiklos rodikliai, išsamumo ir
tikslumo kontrolės priemonės.

Auditui visais atvejais svarbios yra kontrolės priemonės, kuriomis mažinamos toliau nurodyta rizika.
11.8-2 pvz.
Aprašymas
Reikšminga rizika

Reikšminga rizika – nustatyta ir įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika, kuriai,
auditoriaus nuomone, reikia skirti ypač daug dėmesio.

Rizika, kurios
negalima nustatyti
atliekanat
pagrindines
procedūras
Kita
reikšmingo
iškraipymo
rizika

Tai yra nustatyta ir įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika, dėl kurios vien tik
pagrindinėmis procedūromis pakankamų tinkamų audito įrodymų surinkti negalima.

Tai yra nustatyta ir įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika, dėl kurios, auditoriaus
nuomone, finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos.

Auditoriaus sprendimui dėl to, ar konkreti kontrolės priemonė yra svarbi auditui, įtakos turi:
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•
žinios apie taikomas (netaikomas) kontrolės priemones, nustatytas kitose vidaus kontrolės
sudedamosiose dalyse. Jeigu į konkrečią riziką buvo tinkamai reaguota (pvz., kontrolės aplinkos ar
informacinės sistemos priemonėmis ir kt.), nustatyti, ar yra kokios nors papildomos kontrolės priemonės,
nereikia;


įvairūs kontrolės veiksmai, kuriais pasiekiama to paties tikslo. Nebūtina įgyti supratimą apie
kiekvieną su tokiu tikslu susijusį kontrolės veiksmą;



būtinybė patikrinti kai kurių pagrindinių kontrolės priemonių veiksmingumą. Pavyzdžiui, jeigu nėra
tinkamo būdo patikrinti, ar išsamiai registruojamos pardavimo ūkinės operacijos (t.y., atliekant
pagrindines procedūras), reikės atlikti kontrolės priemonių veiksmingumo testą; ir



kokį poveikį kontrolės priemonių veiksmingumo testai gali turėti pagrindinių testų taikymo mastui (t.y.
sumažinti).

Siekiant nustatyti ar vidaus kontrolė, atskirai ar kartu su kitomis kontrolės rūšimis, yra veiksminga,
vadovaujamasi profesiniu sprendimu.
SVARBŪS DALYKAI
„Iš viršaus žemyn“ ir pagrįstas rizika
Susipažindamas su įmonės vidaus kontrolės sistema auditorius turėtų laikytis požiūrio „iš viršaus
žemyn“. Pirmas žingsnis yra nustatyti svarbiausias įmonės ir ūkinių operacijų lygmens rizikas, ir
įvertinti, ar vadovybės atsakas yra tinkamas.
Išsamiai susipažinus su visa apimančiomis vidaus kontrolės priemonėmis sukuriamas tvirtas
pagrindas, kuriuo remiantis vertinamos finansinės atskaitomybės kontrolės priemonės, taikomos ūkinių
operacijų (veiklos procesų) lygmeniu. Pavyzdžiui, jei duomenų vientisumui užtikrinti įmonės lygmeniu
taikomos nepakankamos kontrolės priemonės, tai turės įtakos visos tokių sistemų, kaip pardavimo,
pirkimo ir darbo užmokesčio, rengiamos informacijos patikimumui.
Pavyzdys
Pagal „iš viršaus žemyn“ ir rizika grindžiamą principą siekiant susipažinti su vidaus kontrole:


nustatomi veiklos procesai (įskaitant apskaitą), susiję su kiekvienu svarbiu sąskaitos likučiu;



nustatoma, ar kiekvienas nustatytas procesas gali sukelti reikšmingą iškraipymą finansinėse
ataskaitose, ir ar yra kokie nors kiti veiksniai, dėl kurių toks iškraipymas gali būti reikšmingas; ir



eliminuoti iš audito procesus ir kontrolės priemones, kurios auditui nėra svarbios.

Pavyzdžiui, sausainių gamybos įmonėje gali būti taikomi tam tikri procesai, pagal kuriuos apskaičiuojami
pardavimo pajamų duomenys:


pagrindinėje pardavimo užsakymų sistemoje kaupiami visi telefonu gautų užsakymų duomenys ir
sekama vykdymo eiga. Tokie pardavimai sudaro 70 proc. visų pardavimo pajamų;



„pardavimai iš vitrinų“ – procesas, kai klientai perka sulaužytus sausainius mažoje parduotuvėje,
esančioje gamybos patalpų galinėje dalyje. Tokie pardavimai sudaro 2 proc. visų pardavimo
pajamų;



pardavimas internetu – užsakymai teikiami internetu, už juos sumokama kredito kortele; šie
pardavimai sudaro 28 proc. visų pardavimo pajamų;



apskaitos sistemoje kaupiami visų pardavimo rūšių duomenys.

Šioje situacijoje reikšmingi iškraipymai finansinėse ataskaitose dėl „pardavimų iš vitrinų“ yra mažai tikėtini,
todėl atliekant auditą jų galima nevertinti. Tačiau prieš priimant sprendimą vis dėlto būtų protinga:
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kad visi tokie pardavimo sandoriai būtų užregistruoti, ir kad sausainiai nėra tyčia laužomi, kad
galima būtų juos parduoti mažesne kaina susijusioms šalims; arba


atlikti analitinę pardavimo duomenų peržiūrą, siekiant užtikrinti, kad „pardavimai iš vitrinų"
nenukrypo nuo numatytų 2 proc. nuo visų pardavimo pajamų.

11.9 Atvejo analizė – Svarbių kontrolės priemonių nustatymas
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
Atkreipkite dėmesį, kad visą planavimo procesą dažnai sudaro toliau nurodyti etapai.
Kadangi ne visi veiklos procesai ir kontrolės priemonės yra svarbios auditui, labai svarbu suprasti, kurios
finansinių ataskaitų sritys ir kontrolės priemonės galėtų turėti reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms.
Nustatant, kurios finansinių ataskaitų sritys ir susiję veiklos procesai yra svarbūs auditui, vadovaujamasi
bendruoju reikšmingumu siekiant nustatyti:


kurios finansinių ataskaitų sritys yra ar galėtų būti reikšmingos; ir



kurios įmonės lygmens kontrolės priemonės ir veiklos procesai gali būti reikšmingi.

Nereikšmingi likučiai, ūkinės operacijos, veiklos procesai ir kontrolės priemonės, dėl kurių reikšmingi
iškraipymai yra mažai tikėtini, toliau atliekant auditą gali būti nenagrinėjami. Tačiau prieš nusprendžiant
audito metu atskiros srities nenagrinėti, būtina įvertinti:


galimybę susumuoti nereikšmingus iškraipymus, dėl kurių, juos susumavus, gali atsirasti
reikšmingas iškraipymas; ir



ar finansinių ataskaitų sritis yra galimai nurodyta mažesne verte dėl apgaulės ar klaidos.
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A atvejo analizė – „Dephta Furniture, Inc.“

Paplitusi rizika

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Nustatyti visus procesus, kurie mažina riziką
Metinis veiklos planavimo ciklas, vadovybės (savininkų) mėnesio
susirinkimai, per kuriuos peržiūrima finansinė informacija, darbuotojų
elgesio kodeksas, IT biudžetai, vadovybės dalyvavimas kasdienėje
veikloje, žmogiškųjų išteklių politika ir bendros IT kontrolės priemonės.
Gautinos sumos, gavimo procesas, investicijos į trumpalaikius
(30−60 dienų) indėlius banke, suderinimas su banko sąskaitų likučiais
ir grynųjų pinigų valdymas.

Prekybos ir kitos gautinos sumos Pajamos, gautinos sumos, gavimo procesas, pavėluotų apmokėti
sąskaitų vertinimas, turto pardavimas.
Atsargos
Ilgalaikis materialusis turtas
Įsiskolinimas bankui

Pirkimas, mokėtinos sumos, mokėjimo procesas, atsargų valdymas,
inventorizacija, pasenusių atsargų vertinimas.
Pirkimas, mokėtinos sumos, mokėjimo procesas, amortizacijos
skaičiavimas, išlaidų kapitalizavimas, turto pardavimas.
Gautinos sumos, gavimo procesas, suderinimas su banko sąskaitų
likučiais ir grynųjų pinigų valdymas.

Skolos teikėjams ir kitos
mokėtinos sumos

Pirkimas, mokėtinos sumos, darbo užmokestis, mokėjimo procesas,
skaičiavimas ar nusidėvėjimas, kapitalizavimas arba turtas.

Mokėtinas pelno mokestis

Pelno mokesčio sumos, mokėtinos už metus, apskaičiavimas.

Palūkaninė paskola

Finansinės išlaidos, suderinimo su banko sąskaitomis procesas.

Kapitalas ir rezervai

Akcijų išleidimas (išpirkimas), dividendai.

Pardavimai

Pajamos, gautinos sumos, gavimo procesas (įskaitant sugadintų prekių
pardavimą už grynus pinigus, pardavimus internetu, paradavimus pagal
katalogą ar individualius pirkėjų užsakymus).

Parduotų prekių savikaina

Pirkimai, mokėtinos sumos, darbo užmokestis, mokėjimo procesas,
įrašų apie atsargas koregavimas.

Platinimo sąnaudos

Pirkimai, mokėtinos sumos, darbuotojų atlyginimas ir mokėjimai.

Administracinės sąnaudos

Pirkimai, mokėtinos sumos, darbuotojų atlyginimas ir mokėjimai.

Nusidėvėjimas

Nusidėvėjimo ir amortizacijos apskaičiavimas.

Finansavimo sąnaudos

Finansinės išlaidos, suderinimo su banko sąskaitomis procesas.

Pelno mokestis

Pelno mokesčio sumos, mokėtinos už metus, apskaičiavimas.

Parengė: FJ

Data: 20X3 m. vasario 18 d.

Peržiūrėjo: LF

Data: 20X3 m. kovo 5 d.
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B atvejo analizė − „Kumar & Co.“
Memorandumas byloje: svarbiausių finansinių ataskaitų (FA) sričių ir procesų nustatymas
Įmonės lygmens ir bendrosios IT


Radžas rengia kiekvieno laikotarpio metinį biudžetą bankui;



Radžas kiekvieną ketvirtį, nusiuntęs bankui finansines ataskaitas, bendrauja su banko valdytoju.



Radžas dažniausiai peržiūri tokias finansines ataskaitas kartu su Suradžu ir Džavadu, kadangi
„Dephta“ yra akcininkė, bet taip pat ir dėl to, kad vertina jų pagalbą ir vertina Džavado žinias
apskaitos ir finansų srityje.

Nėra formalios IT struktūros ar proceso. Radžas priima sprendimus apie tai, kokia programinė ar
kompiuterinė įranga, prireikus, turi būti pakeista. Nors Radžas užtikrina, kad Rubė kiekvieną savaitę
sudarytų atsarginę apskaitos duomenų kopiją, nėra veiklos atstatymo plano ar dokumentuoto IT proceso.
Svarbiausios finansinių ataskaitų sritys
Išskyrus pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnį, kurio vertė keičiasi kiekvieną laikotarpį, visos finansinių
ataskaitų sritys yra svarbios ir turi būti vertinamos atliekant auditą. Todėl atliekant auditą privalo būti
vertinami tokie veiklos procesai:
Svarbiausios finansinių ataskaitų sritys,
kurioms daroma įtaka

Veiklos procesas

Pajamos, pirkėjų ir kiti įsiskolinimai, pinigai ir
pinigų ekvivalentai
Iš pirkėjų gautinos sumos ir blogų skolų sąnaudos

Gautinos sumos (įplaukos)
Vėluojančių gautinų sumų vertinimas
Pardavimo procesas (pardavimas už grynus
pinigus, pirkimo užsakymai)
Pirkimai, mokėtinos sumos, mokėjimai

Pajamos

Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio sąnaudos

Mokėtini mokesčiai ir kito pavedimai

Pajamų, darbo užmokesčio ir pardavimo mokesčiai

Atsargų inventorizacija ir valdymas

Pirkimas ir atsargos

Suderinimas su sąskaitų bankuose duomenimis

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, palūkaninė paskola,
palūkanų išlaidos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos apskaičiavimas

Ilgalaikis materialusis turtas, ir nusidėvėjimo
(amortizacijos) sąnaudos

Tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos, ilgalaikis
materialusis turtas, atsargos, pelno (nuostolių)
ataskaitos sąnaudų kategorijos

Parengė: FJ

Data: 20X3 m. vasario 18 d.

Peržiūrėjo: LF

Data: 20X3 m. kovo 5 d.

148

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

12. Vidaus kontrolės vertinimas

12. Vidaus kontrolės priemonių vertinimas
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Nurodymai dėl keturių pagrindinių kontrolės struktūros ir jos
įgyvendinimo vertinimo etapų bei rezultatų dokumentavimo.

315-asis TAS

12.0-1 pvz.
Veikla

Rizikos vertinimas

Atlikti parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti auditą

Atlikti
rizikos vertinimo
procedūras

Tikslas
Nuspręsti ar prisiimti užduotį?

Parengti bendrą
audito strategiją ir
2
audito planą

Susipažinus su
įmone nustatyti
3
(įvertinti) RIR

Dokumentavimas 1
Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Verslo ir apgaulės rizika,
įskaitant reikšmingas rizikas

Sukurti (įdiegti) atitinkamas
vidaus kontrolės priemones

3

Įvertinta RIR rizika:
 FA lygiu;
 tvirtinimo lygiu.

Pastabos:
1.
Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2.
Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
3.
RIR = reikšmingo iškraipymo rizika.

149

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

315-ojo TAS 13 dalis

Susipažindamas su auditui svarbiomis kontrolės priemonėmis, auditorius turi
įvertinti tokių kontrolės priemonių planavimą ir nustatyti, ar jos buvo įdiegtos, ne
tik apklausdamas įmonės darbuotojus, bet ir atlikdamas procedūras (žr. A66−A68
dalis).

315-ojo TAS 29 dalis

Jeigu auditorius nustato, kad reikšminga rizika egzistuoja, jis turi susipažinti su
įmonės taikomomis su tokia rizika susijusiomis kontrolės priemonėmis, įskaitant
kontrolės veiksmus (žr. A124−A126 dalis).

315-ojo TAS 32 dalis

Auditorius turi įtraukti į audito dokumentus:
a)
užduoties grupėje vykusius aptarimus, jeigu tai nustatyta 10 dalyje, ir
svarbius priimtus sprendimus;
b)
pagrindines žinias apie kiekvieną 11 dalyje nurodytą įmonės bei jos
aplinkos aspektą ir kiekvieną 14–24 dalyse nurodytą vidaus kontrolės
sudedamąją dalį; informacijos, kuria remdamasis auditorius įgyja tokį
supratimą, šaltinius ir atliktas rizikos vertinimo procedūras;
c)
nustatytą ir įvertintą reikšmingų iškraipymų riziką finansinių ataskaitų
lygmeniu bei tvirtinimų lygmeniu, kaip nustatyta 25 dalyje; ir
d)
nustatytus rizikos veiksnius ir susijusias kontrolës priemones, apie kurias
auditorius sužinojo vykdydamas 27–30 dalyse nurodytus reikalavimus
(žr. A131–A134 dalis).

12.1 Apžvalga
Nepriklausomai nuo to, ar bus ar nebus atlikti kontrolės priemonių testai audito įrodymams surinkti, vis tiek
auditorius privalo įvertinti kontrolės struktūrą ir jos įgyvendinimą kiekvienos užduoties metu. Tai yra keturių
etapų procesas, kuris gali būti apibendrintas kaip parodyta toliau.
12.1-1 pvz.
Aprašymas
1 etapas
Kokią riziką reikia
mažinti?

Nustatyti įgimtą reikšmingo iškraipymo riziką (verslo ir apgaulės) ir nustatyti, ar tai
yra paplitusi rizika, daranti poveikį visiems tvirtinimams, ar specifinė rizika, kuri
daro poveikį konkrečioms finansinių ataskaitų sritims ir tvirtinimams.

2 etapas
Ar visos
vadovybės
sukurtos
kontrolės
priemonės
mažina riziką?

Nustatyti, kokie veiklos procesai taikomi įmonėje (jeigu jie yra):

apklausti įmonės darbuotojus, siekiant nustatyti, kokios kontrolės priemonės
mažina riziką, nustatytą 1 etape.

peržiūrėti rezultatus ir įvertinti, ar kontrolės priemonės iš tikrųjų mažina tokią
riziką;

informuoti vadovybę ir už valdymą atsakingus asmenis apie visus nustatytus
įmonės vidaus kontrolės trūkumus.
Vykdant šį etapą didesnėse įmonėse gali prireikti remtis ar sudaryti tam tikrų
sistemų dokumentus (žr. 3 etapą), siekiant nustatyti tam tikrą kontekstą, kuriame
veikia kontrolės priemonės.
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3 etapas
Ar kontrolės
priemonės,
kurios mažina
riziką, faktiškai
veikia?
4 etapas
Ar atitinkamų
kontrolės
priemonių
naudojimas yra
dokumentuotas?

Stebėti arba tikrinti tam tikrų vidaus kontrolės priemonių veikimą, siekiant įsitikinti,
kad tokios priemonės tikrai veikia. Atkreipti dėmesį, kad norint nustatyti, ar
atitinkama kontrolės priemonė tikrai buvo įdiegta, apklausti vien tik vadovybę
nepakanka.
Šis etapas gali būti derinamas su pirmiau aprašytu 2 etapu.
Šiame etape įmonės vadovybė arba auditorius gali parengti nesudėtingą
pagrindinių procesų aprašymą, kuriame būtų apibūdinta, kaip veikia pagrindinės
vidaus kontrolės priemonės.
Į tokius dokumentus nereikia įtraukti:

išsamaus veiklos procesų ar dokumentų srautų įmonėje aprašymo; arba

vidaus kontrolės priemonių, kurios yra, tačiau kurios gali būti auditui
nesvarbios.

12.1-2 pvz.
1 Rizikos nustatymas
Dėl kokių rizikų, kurios nesumažinamos
vidaus kontrolės piemonėmis, finansinėse
ataskaitose gali atsirasti reikšmingų
iškraipymų

2 Įvertinti kontrolės struktūrą
Ar kontrolės priemonėmis galima
efektyviai nustatyti ir ištaisyti 1-ame etape
nustatytus reikšmingus iškraipymus, arba
užkirsti jiems kelią?
Taip

3&4 Įvertinti kontrolės
priemonių įgyvendinimą
ir dokumentuoti jų
veikimą
Ar kontrolės priemonės
egzistuoja, ir ar įmonė jas
naudoja?

Ne

Ne

Informuoti apie
reikšmingus kontrolės
trūkumus vadovybę ir
už valdymą atsakingus
asmenis

Taip

Dokumentuoti rezulatus ir padarytas išvadas

Pastaba: Nepriklausomai nuo to, kaip gerai yra sukurta ir įgyvendinta kontrolė, dėl tam tikrų įgimtų
apribojimų ji gali tik suteikti pakankamą užtikrinimą tik dėl to, kad įmonės tikslai susiję su
finansinės atskaitomybės patikimumu, bus pasiekti. Tokie apribojimai yra aprašyti toliau.
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12.1-3 pvz.
Aprašymas
Vidaus kontrolės
apribojimai



Žmogaus sprendimai ir paprasta žmogiška nesėkmė, pavyzdžiui, klaidos.



Vidaus kontrolės priemonių gali būti nepaisoma susitarus dviem ar daugiau
asmenų.



Vadovybė nepaiso vidaus kontrolės priemonių, pavyzdžiui, tikslina pardavimo
sutarčių sąlygas arba nepaiso klientams suteiktų kredito limitų.

II tomo 11 skyriuje nagrinėjama, kokį supratimą apie vidaus kontrolę btina įgyti. I tomo 5 skyriuje yra
nagrinėjamas vidaus kontrolės pobūdis ir pateiktas išsamus penkių vidaus kontrolės komponentų
aprašymas.

12.2 1 etapas. Kokią riziką reikia mažinti?
12.2-1 pvz.

Nustatyti, kokią
riziką reikia
sumažinti

Rizikos vertinimo procedūra
Kokia rizika (paplitusi ar specifinė) kyla, dėl kurios, jei
nesumažinama kontrolės priemonėmis, gali atsirasti
reikšmingas iškraipymas?

ti, ko
Prieš pradėdamas dokumentuoti kontrolės priemones, kurios gali būti taikomos, pirmiausia auditorius privalo
nustatyti ir tada įvertinti esamus reikšmingos ir kitokios rizikos veiksnius. Priešingu atveju vidaus kontrolė
bus vertinama nesuprantant, kokią riziką tokia vidaus kontrolė privalo mažinti.
Rizikos nustatymo klausimas nagrinėtas II tomo 8 skyriuje. Rizika, kurią būtina mažinti gali būti paplitusi,
susijusi su daugeliu finansinių ataskaitų sritimis ir tvirtinimais, arba specifinė, susijusi to konkrečiomis
finansinių ataskaitų sritimis ir tvirtinimais.
Toliau pateiktame pavyzdyje yra apibendrinti įprastiniai rizikos šaltiniai ir tokią riziką galinčių sumažinti
kontrolės priemonių rūšys.
kią rizi
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12.2-2 pvz.

ką reikia mažinti
Kas gali nepavykti?
Nepatikimos
finansinės
ataskaitos
(paplitusi rizika)

Iškraipymai,
atsirandantys
rengiant
finansines
ataskaitas
(paplitusi rizika)

Ūk. operacijos,
tinkamai
neapdorotos ir
neužregistruotos
(specifinė rizika)

Rizikos šaltiniai

Mažinančios kontrolės

Išoriniai pramonės
šakos veiksniai
Įmonės pobūdis
Apskaitos metodai
Uždaviniai ir tikslai
Veiklos rezultatų
rodikliai
Apgaulė

Įmonės lygmens
kontrolės ir procesai
Bendrosios IT
kontrolės
Ūk. operacijų
sąnaudos

Apskaitiniai įvertinimai
Atidėjiniai
Apskaitos metodai
Elektroninės skaičiuoklės
naudojimas
Neįprastos ūk. operacijos
Apskaitos įrašai, suderinimai
Informacija, būtina atskleisti
finansinėse ataskaitose
Patvirtintų ūk. operacijų
nustatymas
(registravimas)
Ūk. operacijų klasifikacija
Vertinimas, priskyrimas
ataskaitiniam laikotarpiui
Turto apsauga

Įmonės lygmens
kontrolės
Bendrosios IT
kontrolės
Ūk. operacijų
kontrolės

Ūk. operacijų
kontrolės
IT programų kontrolės
Tam tikros specifinės
įmonės lygmens
kontrolės

Parengus rizikos veiksnių pagal veiklos procesų sąrašą, gali būti naudinga (tačiau nėra privaloma):


eliminuoti visus rizikos veiksnius, dėl kurių reikšmingas finansinių ataskaitų iškraipymas būtų mažai
tikėtinas, netgi jeigu tokia rizika visai nebūtų sumažinta. Tokią riziką mažinančios kontrolės priemonės
auditui nėra svarbios;



suformuluoti rizikos veiksnius taip, kad jie būtų aktualūs konkrečiai įmonei;



užtikrinti, kad visi svarbiausi tvirtinimai buvo įvertinti; ir



įvertinti, ar yra kokia nors papildoma rizika (įmonės ar ūkinių operacijų lygmens), dėl kurios, jos
nepašalinus, galėtų atsirasti reikšmingi iškraipymai.
SVARBŪS DALYKAI
Kai kuriose įmonėse gali būti įdiegtos vidaus kontrolės sistemos (pavyzdžiui, paskelbtos „Treadway“
komisijos rėmėjų komiteto (COSO)), kuriose nurodomi bendri vidaus kontrolės tikslai ir vidaus kontrolės
procedūros. Jeigu tokia priemonė yra naudojama atliekant auditą, tai daroma tokiais pat etapais, kaip
aprašyta pirmiau:


pašalinti kontrolės tikslus (arba rizikos veiksnius), dėl kurių reikšmingi iškraipymai yra mažai
tikėtini, netgi jeigu nebūtų jokios vidaus kontrolės;



įrašyti bet kokius papildomus kontrolės tikslus (rizikos veiksnius), dėl kurių įmonėje galėtų atsirasti
reikšmingi iškraipymai, jeigu tokie rizikos veiksniai nebūtų pašalinti; ir



nustatyti finansinių ataskaitų sritis ir tvirtinimus, kuriems tokie rizikos veiksniai turi įtakos.
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12.3 2 etapas. Ar vadovybės sukurtos kontrolės priemonės mažina riziką?
12.3-1 pvz.

Įvertinti kontrolės
priemonės
struktūrą

Nustatyti (įvertinti) riziką mažinančias kontrolės priemones
Įvertinti visus 5 kontrolės komponentus
Ar yra reikšmingų kontrolės trūkumų?

Vertinant, ar vadovybė sukūrė tinkamą kontrolės priemonę, pirmiausiai vertinama, ar nustatytomis kontrolės
priemonėmis (atskirai ar kartu su kitomis kontrolės priemonėmis) iš tikrųjų galima pašalinti rizikos veiksnį.
Tuo tikslu būtina apsvarstyti, ar kontrolės priemonė (-ės) gali veiksmingai:


pirmiausia, užkirsti kelią reikšmingiems iškraipymams; arba



nustatyti ir ištaisyti reikšmingus iškraipymus, jeigu jie atsirado.

Vertinant sukurtas kontrolės priemones rekomenduojama pradėti nuo paplitusių kontrolės priemonių. Šios
rūšies kontrolės priemonės sudaro svarbų pagrindą, kuriuo remiantis yra vertinama konkrečios (ūkinių
operacijų lygmens) kontrolės priemonės struktūra ir veikimas.
Šiame etape kai kurių auditorių (ypač atliekant didesnių ir sudėtingesnių įmonių auditą) nuomone yra
naudinga surinkti tam tikros informacijos, pageidautina, parengtos pačios įmonės, kuria apibūdinamas
veiklos procesą, dokumentų srautai įmonėje ir kur yra taikomos kontrolės priemonės. Tačiau tai nėra
konkretus TAS nustatytas reikalavimas.
Yra du dažniausiai naudojami būdai susieti vidaus kontrolės priemones su rizikos veiksniais (arba kontrolės
tikslais), kuriuos tokios kontrolės priemonės turi pašalinti. Šiame Vadove tie būdai buvo pavadinti:
•

viena rizika – daug kontrolės priemonių; ir

•

daug rizikų – daug kontrolės priemonių.

Viena rizika – daug kontrolės priemonių
Pagal šį būdą kiekvienas rizikos veiksnys yra vertinamas atskirai. Visos tokiai konkrečiai rizikai mažinti
taikomos kontrolės priemonės yra nustatytos. Šis būdas yra ypač naudingas susiejant paplitusios (įmonės
lygmens) rizikos veiksnius su kontrolės priemonėmis. Būdas yra iliustruotas toliau pateiktame pavyzdyje.
12.3-2 pvz.
Rizika (kontrolės priemonės
tikslas)
1. Rizikos veiksnys

Tvirtinimas
C

Riziką mažinančios kontrolės
priemonės
1. Kontrolės procedūra A
2. Kontrolės procedūra B
3. Kontrolės procedūra C
4. Kontrolės procedūra D
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2. Rizikos veiksnys

BT

1. Kontrolės procedūra E
2. Kontrolės procedūra F
3. Kontrolės procedūra G
4. Kontrolės procedūra G

3. Rizikos veiksnys

T

1. Kontrolės procedūra I
2. Kontrolės procedūra J
3. Kontrolės procedūra K
4. Kontrolės procedūra L

4. Rizikos veiksnys

TI

1. Kontrolės procedūra M
2. Kontrolės procedūra N
3. Kontrolės procedūra O
4. Kontrolės procedūra P

Toks „viena rizika – daug kontrolės priemonių“ metodas dažnai buvo taikomas siekiant susieti įvairių rūšių
kontrolės priemones, įskaitant taikomas ūkinių operacijų lygmeniu. Tačiau, kadangi viena ūkinėms
operacijoms taikoma kontrolės priemone dažnai mažinama daugiau nei viena rizika (ir todėl taikant šį būdą
yra daug kartų kartojama), matrica „daug rizikos veiksnių – daug kontrolės priemonių“ (žr. 12.3-4 pvz.)
dažniausiai laikoma veiksmingesne ūkinėms operacijoms taikomai kontrolės priemonei.
Toliau pateiktas pavyzdys iliustruoja, kaip veikia „vienos rizikos – daug kontrolės priemonių“ metodas.
Kontrolės aplinkos tikslas yra užtikrinti, kad vadovybė, prižiūrima už valdymą atsakingų asmenų, sukurtų ir
palaikytų sąžiningumo ir etiško elgesio kultūrą. Jeigu šis tikslas yra nurodytas kaip rizikos veiksnys, reiškia
vadovybė nesukūrė ir nepalaiko sąžiningumo ir etiško elgesio kultūros.
Kontrolės priemonės, kurias vadovybė gali sukurti ir įgyvendinti paplitusiai rizikai mažinti, gali būti tokios:


vadovybė nuolat savo žodžiais ir veiksmais įrodo, kad laikosi griežtų etikos normų;



vadovybė šalina ar sumažina paskatas ar pagundas darbuotojams veikti nesąžiningai, neteisėtai ar
neetiškai;



yra parengtas elgesio kodeksas ar panašus dokumentas, apibrėžiantis etiško ir moralaus elgesio
standartus;



darbuotojai aiškiai supranta, koks elgesys yra priimtinas ir nepriimtinas, ir žino, ką reikia daryti
susidūrus su netinkamu elgesiu; ir



darbuotojai yra drausminami dėl netinkamo elgesio.

Auditorius tokiu atveju pirmiausiai išsiaiškina, kokia yra rizika arba kontrolės priemonės tikslas, o tada,
greičiausiai remdamasis pirmiau pateiktu sąrašu, nustato, kokios kontrolės priemonės yra taikomos tokiai
rizikai mažinti. Po to rengiami dokumentai gali būti toliau nurodytos formos.
Pastaba: Kontrolės struktūros stulpelyje apibūdinti veiksmai, kurių auditorius gali imtis kontrolės struktūrai
įvertinti.
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12.3-3 pvz.
Vidaus kontrolės
(VK) komponentas Rizikos veiksnys
Neskiriamas dėmesys
sąžiningumui ar etikos
vertybėms
Kontrolės aplinka

Rizikos vertinimas

Nustatytos kontrolės
priemonės
Darbuotojai kiekvienais
metais pasirašo
susipažinę su elgesio
kodeksu, kuris yra
įgyvendinamas
darbuotojams taikant
drausmines priemones.

Kontrolės struktūra
Perskaitė elgesio
kodeksą, kuriame tikrai
didelis dėmesys
skiriamas sąžiningumui ir
etikai

Gali būti pasamdyti
nekompetentingi
darbuotojai

Kiekvienai darbuotojų
pareigybei yra aiškiai
apibrėžtos reikalaujamos
žinios ir įgūdžiai.

Peržiūrėjo pagrindinių
pareigybių aprašymus,
įskaitant apskaitos
darbuotojų, ir jie atrodo
priimtini.

Vadovybė dažnai yra
nustebinama
nuspėjamais įvykiais

Veiklos rizikos yra
nustatytos ir vertinamos
kiekvienais metais – tai
neatskiriama veiklos
planavimo dalis.

Peržiūrėjo veiklos planą,
nustatė riziką, atnaujino
duomenis apie ją ir ją
įvertino.

Nustatęs kontrolės priemones ir vadovaudamasis profesiniu sprendimu auditorius daro išvadą, ar sukurtų
kontrolės priemonių pakanka pašalinti rizikos veiksnį.
Auditorius, teikdamas išdavą apie kontrolės aplinką pagal 315-ojo TAS 14 dalį, privalo įvertinti, ar:
•

vadovybė, prižiūrima už valdymą atsakingų asmenų, yra sukūrusi ir palaiko sąžiningumo ir etiško
elgesio kultūrą; ir

•

kontrolės aplinkos elementų stipriosios savybės bendrai suteikia tinkamą pagrindą veikti kitiems vidaus
kontrolės komponentams ir ar toms kitoms kontrolės sudedamosioms dalims veikti netrukdo kontrolės
aplinkos trūkumai.

Šią formuluotę auditorius gali audoti teikdamas išvadą apie visas įmonės lygmens kontrolės priemones.
Tokia išvada taip pat turės didelės reikšmės auditoriaus atlikamam rizikos vertinimui finansinių ataskaitų
lygmeniu.
Daug rizikų – daug kontrolės priemonių
Esant specifinei ir ūkinių operacijų lygmens rizikai ir vertinant kontrolės struktūrą dažniausiai naudojama
vadinamoji „kontrolės struktūros matrica“. Tokios matricos leidžia auditoriui iš karto pamatyti:


ryšius „daug rizikų – daug kontrolės priemonių“ tarp rizikos veiksnių ir kontrolės priemonių;



kur vidaus kontrolė yra stipri;



kur vidaus kontrolė yra silpna; ir



pagrindines kontrolės priemones, taikomas keliems rizikos veiksniams (tvirtinimams), kurių
veiksmingumą galima patikrinti atliekant testus.
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Paprastos kontrolės struktūros matricos pavyzdys pateiktas toliau.
12.3-4 pvz.
Procesas = pardavimas
Reikšmingi rizikos veiksniai
Tvirtinimai
Kontrolės
priemonės

Rizika A Rizika B Rizika C Rizika D Pagrindinės
priemonės
I
BT
TI
IB

Vidaus kontrolės
komponentas

Procedūra Nr.1

Kontrolės aplinka

Procedūra Nr.2

Informacinės sistemos

Procedūra Nr.3

Kontrolės veiksmai

Procedūra Nr. 4

Stebėsena

Procedūra Nr.5

Kontrolės veiksmai

Procedūra Nr.6

Kontrolės veiksmai

Procedūra Nr.7

Informacinės sistemos:

Ar kontrolės struktūra yra gera? Tai yra,
ar nustatytomis kontrolės priemonėmis iš
tikrųjų bus pašalinti rizikos veiksniai?

D
D
P

P

P

Taip

P

P

Taip

D

D

D

Taip

Taip

D

Ne

Taip

Žymos:
P = prevencinė kontrolės priemonė
D = nustatymo ir ištaisymo kontrolės priemonė

Pastaba: prieš tai pateikta matrica apima tokią informaciją:


rizikos veiksniai, dėl kurių, jeigu jie nebus pašalinti, finansinės ataskaitos gal būti
reikšmingai iškraipytos;



tvirtinimai, kuriems įtakos turi atitinkami rizikos veiksniai; ir



kai vidaus kontrolės procedūra yra taikoma (susikerta su) rizikai matricoje, ji
yra registruojama kaip apsauganti nuo iškraipymo (P), arba kaip priemonė,
nustatanti iškraipymą ir jį ištaisantį (D).

Tokia matrica taip pat gali būti praplėsta į ją įtraukiant kitą informaciją, tokią kaip:
•

kontrolės priemonės taikymo periodiškumas, pvz., nuolat, kartą į savaitę, mėnesį;

•

ar kontrolės priemonė yra rankinė, ar automatizuota; ir

•

tikėtinas vidaus kontrolės patikimumas per tam tikrą laikotarpį. Tuo tikslu galima būtų taip pat įvertinti
kontrolės priemonę įgyvendinančio asmens kompetenciją (ir jo nepriklausomumą nuo kitų funkcijų),
taip pat ar kontrolės priemonė yra taikoma laiku, ir peržiūrėti klaidų istoriją.
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SVARBŪS DALYKAI
Kelios kontrolės procedūros
Viena kontrolės priemone atskirai vargu ar galima pašalinti bet kokį pagrindinį rizikos veiksnį.
Dažniausiai kelių kontrolės veiksmų, taikomų kartu su kitais vidaus kontrolės komponentais (tokiais kaip
kontrolės aplinka), pakanka rizikos veiksniui pašalinti.
Pradėti nuo rizikos
Vengti pagundos išvardyti žinomas kontrolės priemones ir tada jas susieti su rizikos veiksniais.
Pirmiausia vertinami rizikos veiksniai, tada – tokiems rizikos veiksniams šalinti taikomos kontrolės
priemonės. Daug veiksmingiau kiekvieną rizikos veiksnį (arba kontrolės priemonės tikslą) vertinti iš eilės,
o tada nustatyti, kokios kontrolės priemonės taikomos tokiems rizikos veiksniams šalinti. Nustačius
pakankamai rizikos veiksniams šalinti naudojamų kontrolės priemonių, nėra prasmės skirti daugiau laiko
papildomoms kontrolės priemonėms nustatyti.
Kontrolės priemonių susiejimas su rizikos veiksniais padeda ne tik įvertinti kontrolės struktūrą, bet ir
nustatyti pagrindines kontrolės priemones (taikomas svarbiausiems tvirtinimams), kurias galima patikrinti.
Tai taip pat padeda auditoriui nustatyti kontrolės trūkumus, dėl kurių:


gali prireikti laiku informuoti vadovybę ir už valdymą atsakingus asmenis apie reikšmingą trūkumą, kad
jie galėtų imtis koreguojančių veiksmų; ir



būtina parengti tinkamą audito atsaką.

Kontrolės struktūros matrica (žr. 12.3-4 pvz.) taip pat gali būti naudojama kontrolės stipriosioms pusėms ir
trūkumams nustatyti. Šis procesas apibūdintas toliau.
12.3-5 pvz.
Nustatyti

Aprašymas – kontrolės struktūros matricos naudojimas

Vidaus kontrolės
trūkumai

Peržiūrėkite kiekvieną rizikos stulpelį (aukščiau esančioje kontrolės struktūros
matricoje), norėdami sužinoti, kokios yra taikomos vidaus kontrolės procedūros
rizikai sumažinti. Jeigu taikomos pakankamos kontrolės priemonės, kontrolės
trūkumų nėra.
Jeigu yra tik kelios riziką mažinančios vidaus kontrolės procedūros, ar jų iš viso
nėra, vidaus kontrolė gali turėti reikšmingų trūkumų. Aukščiau esančioje matricoje
raskite riziką C, kur nurodoma, kad yra esminių trūkumų. Tokiu atveju auditorius:


teikia paklausimus apie bet kokias vidaus kontrolės procedūras arba
galimai taikomas kompensuojančias vidaus kontrolės procedūras. Jeigu
tokių procedūrų nėra, gali būti reikšmingų trūkumų, apie kuriuos būtina kiek
galima greičiau informuoti vadovybę ir už valdymą atsakingus asmenis, kad
jie galėtų imtis koreguojančių veiksmų; ir



apsvarstyti, kokios papildomos audito procedūros gali būti reikalingos
kaip atsakas į nustatytą riziką.

Kompensuojančios kontrolės priemonės gali būti veiksmai, kurie netiesiogiai daro
įtakos rizikos veiksniui. Pavyzdžiui, riziką, kad prekės bus išsiųstos, bet sąskaita
faktūra už jas nebus išrašyta, gali nustatyti pardavimo vadybininkas, kiekvieną
ketvirtį peržiūrėdamas pardavimo rezultatus. Tačiau vienos tokios kontrolės
priemonės akivaizdžiai nepakanka rizikai sumažinti.
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Vidaus kontrolės
stiprybės

Peržiūrėkite pirmiau pateiktos kontrolės struktūros matricos eilutes ir nustatykite
vidaus kontrolės procedūras, kuriomis nustatomi ar ištaisomi reikšmingi
iškraipymai, atsirandantys dėl kelių rizikos veiksnių. Atkreipkite dėmesį, kad
matricoje kontrolės procedūra Nr. 3 yra taikoma trims rizikos veiksniams ir trim
tvirtinimams. Tai yra pavyzdys tokios kontrolės priemonės rūšies (dažnai
vadinamos pagrindine kontrolės priemone), kuri (jeigu ji laikoma patikima) galėtų
būti naudojama veiklos efektyvumui patikrinti, ypač kai tuo galima sumažinti kitų
detalesnių testų mastą.

12.4 Kaip nustatyti svarbias vidaus kontrolės priemones
Kontrolės priemonės dažniausiai yra nustatomos kalbant (arba apklausiant) su asmeniu (-imis), kuris yra
atsakingas už rizikos ar konkretaus proceso valdymą. Mažesnėse įmonėse dažniausiai kalbama su
savininku vadovu arba su vyresniuoju vadovu. Dažniausiai taikomas kontrolės priemonių nustatymo būdas
yra parodytas toliau.
12.4-1 pvz.
Veiksmas
Nustatyti įgimtos
rizikos veiksnius

Aprašymas

Paklausti apie
vidaus kontrolės
procedūras,
kuriomis mažinama
įgimta rizika
(vertinti kiekvieną
rizikos veiksnį
atskirai po vieną)

Paklausti savininko vadovo ar kito atsakingo asmens, kokios vidaus kontrolės
procedūros yra taikomos įmonėje kiekvienam atskiram rizikos veiksniui pašalinti.
Dokumentuoti nustatytas kontrolės priemonės apklaustų asmenų žodžiais.

Dokumentuoti
rezultatus

Nustatytos kontrolės priemonės gali būti dokumentuojamos įvairiais būdais. Jos
gali būti aprašytos prie kiekvieno rizikos veiksnio, kurį pašalinti jos yra skirtos,
arba aprašytos kontrolės matricoje ir susietos su įvairiais rizikos veiksniais,
kuriems jos yra taikomos.

Nustatyti paplitusią (įmonės lygmens) ir specifinę (ūkinių operacijų lygmens)
riziką, kurią būtina sumažinti taikant vidaus kontrolės priemones, skirtas nustatyti
ir ištaisyti reikšmingus iškraipymus arba užkirsti jiems kelią.

Kai (vadovaudamasis profesiniu sprendimu) auditorius nustato, kad
pakankamai kontrolės priemonių veiksmingai sumažina riziką, apie kitas
kontrolės priemones klausti nebereikia. Nėra reikalo atskirai išvardyti visų kitų
kontrolės priemonių, kurios gali būti taikomos rizikai sumažinti, nebent to
reikėtų kitais tikslais.

Svarbiausia yra užtikrinti, kad kontrolės procedūros būtų tinkamai nustatytos ir
susietos su rizikos veiksniais, kuriuos jos turi pašalinti. Tokiu būdu galima
įvertinti, ar nustatytos kontrolės priemonės faktiškai mažina riziką. Jeigu kontrolės
matrica yra naudojama:
•

įrašyti nustatytas vidaus kontrolės procedūras tiesiogiai į matricą ir nurodyti
(kai jos susikerta su rizika), ar jomis galima nustatyti ar ištaisyti galimus
iškraipymus, atsirandančius dėl rizikos veiksnių, ar užkirsti jiems kelią; ir

•

įvertinti, ar kontrolės priemonė taip pat būtų veiksminga šalinant kitus rizikos
veiksnius. Galimas dalykas, kad kai kuriomis vidaus kontrolės procedūromis
galima nustatyti ar užkirsti kelią keliems rizikos veiksniams.

Jeigu auditorius nenustato rizikos veiksniams šalinti taikomų kontrolės priemonių,
jis privalo nedelsdamas informuoti vadovybę apie esamą kontrolės trūkumą
(galimai reikšmingą), kurį gali reikėti pašalinti.
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SVARBŪS DALYKAI
Nenaudokite bendro pobūdžio kontrolės priemonių
Vengti pagundos naudoti bendro pobūdžio vidaus kontrolės veiksmų sąrašus, kurie gali tikti vadinamoms
„tipinėms“ įmonėms. Perskaityti ir suprasti „standartinių“ ar „tipinių“ kontrolės priemonių sąrašus gali
prireikti nemažai laiko, dažnai tokie sąrašai yra pernelyg sudėtingi, arba paprasčiausiai nebetinka
mažesnėms įmonėms. Vietoje to, rekomenduojama tokius sąrašus naudoti tik kaip nuorodas, bet tik tais
atvejais, kai reikalinga. Daug tikslingiau dokumentuoti kiekvienos nustatytos kontrolės priemonės pobūdį
remiantis paties kliento pateiktu aprašymu.
Daugialypės užduotys
Kontrolės struktūra gali būti vertinama tuo pat metu dokumentuojant kontrolės priemones (žr. 3 etapą), ir
tikrinant (peržiūrint) dokumentus, patvirtinančius kontrolės įgyvendinimą (žr. 4 etapą toliau).
Pavyzdžiui, jeigu nustatyta, kad pagal įmonės politiką neįprasti apskaitos įrašai gali būti daromi be
patvirtinimo, galima paprašyti parodyti pačią politiką (vertinama kontrolės struktūra) ir kelis apskaitos
įrašus, kaip patvirtinimo įrodymą (kontrolės įgyvendinimas).
Rizikos valdymas
Daugelyje įmonių rizikos valdymo pareigos priskiriamos pagal procesus (tokius kaip pardavimas ar
pirkimas), o ne pagal rizikos pobūdį. Todėl gali atsirasti nemažai rizikos veiksnių, būdingų keliems
skyriams (tokiems, kaip pardavimo, pirkimo ar apskaitos skyriams), už kuriuos nė vienas iš jų nebus
tiesiogiai atsakingas. Jeigu atskiri rizikos veiksniai nėra nustatyti ir atsakomybė nėra priskirta konkrečiam
asmeniui ar skyriui, atsiradus problemai vieni skyriai kaltins dėl to kitus. Darbuotojai gali kaltinti vienas
kitą sakydami kažką panašaus į „Aš maniau, kad tą riziką valdo Merė arba Džekas, arba aApskaitos, IT
ar pardavimo skyrius“ ir t.t.
Išvada apie kontrolės struktūrą
Baigiamajame kontrolės struktūros vertinimo etape daroma išvada, ar nustatyta kontrolės priemonė faktiškai
šalina konkretų rizikos veiksnį. Šiuo atveju auditorius privalo vadovautis profesiniu sprendimu. Pagal
kiekvieną atitinkamą tvirtinimą ir rizikos veiksnį būtina įvertinti, ar vadovybė yra parengusi pakankamą
atsaką, galintį sumažinti reikšmingo iškraipymo riziką iki priimtinai žemo lygio. Jei naudojama kontrolės
struktūros matrica, dokumentuojant išvadą apie tai, ar kontrolės priemonės yra pakankamos ar
nepakankamos kiekvienam rizikos veiksniui pašalinti, gai būti vadovaujamasi apatine matricos eilute.
Bendro kontrolės vertinimo (kurio metu vertinami visi penki kontrolės komponentai) apibendrinimas yra
parodytas toliau pateiktame pavyzdyje.
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12.4-2 pvz.

Įmonės
lygmens
procesai

Pardavimo
procesai

Įsigijimo
procesai

Darbo
užmokesčio
procesai

Pagrindinės su finansinių
ataskaitų rengimu susijusios
rizikos yra nustatytos
Apskaitos metaodai yra taikomi
nuosekliai
Darbuotojai yra kompetentingi ir
gerai nusimanantys savo dalyką
Aiškiai nustatyti įgaliojimai ir
atsakomybė
Kontrolės veiksmai yra tinkamai
suplanuoti ir įgyvendinti
Apgaulės rizikai sumažinti
taikomos kovos su apgaule
kontrolės priemonės
Informacinės sistemos teikia
patikimus duomenis
Vykdoma kontrolės priemonių
stebėsena

Žymos:
Žalia = pagrindinės rizikos buvo tinkamai sumažintos
Geltona = gali būti tam tikrų problemų
Raudona = galimi reikšmingi trūkumai

SVARBŪS DALYKAI
Mažesnėse įmonėse ūkinėms operacijoms taikomoms kontrolės priemonėms įvertinti gali būti
naudojami dar paprastesni būdai. Pirmiausia, nustatomi rizikos veiksniai (žr. pirmiau pateiktą 1 etapą) ir
tvirtinimai, kuriems tokie rizikos veiksniai turi įtakos. Po to, vietoje atskirų nustatytų kontrolės priemonių
susiejimo su kiekvienu rizikos veiksniu, būtina nustatyti kontrolės priemones, taikomas tvirtinimams,
kuriems tokia rizika turi įtakos.
Jeigu konkretaus tvirtinimo atžvilgiu jokios kontrolės priemonės nenustatytos, būtina parengti pagrindines
audito procedūras. Jeigu yra tikėtina, kad nustatytos kontrolės priemonės veikia patikimai, rengiant
audito atsaką galima numatyti pagrindinių kontrolės priemonių testą. Pavyzdžiui, rizika, kad pardavimo
pajamos yra neužregistruotos, yra susijusi su tvirtinimu apie išsamumą. Todėl gali būti siekiama
nustatyti, ar yra kontrolės priemonės, kuriomis pagrindžiami išsamumo tvirtinimai apskritai, o ne kuriomis
kontroliuojamas kuris nors konkretus rizikos veiksnys.

12.5 3 etapas − Ar riziką mažinančios kontrolės priemonės veikia?
12.5-1 pvz.

Įvertinti kontrolės
įgyvendinimą

Rizikos vertinimo procedūra
Įsitikinti, ar nustatytos (svarbios) kontrolės iš tikrųjų veikia
taip, kaip buvo sukurtos
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Tačiau norint įvertinti vidaus kontrolės procedūrų struktūrą, ar nustatyti, ar tokios procedūros buvo tinkamai
įgyvendintos, vien tik apklausti vadovybės nepakanka. Taip yra todėl, kad žmonės gali nuoširdžiai tikėti ar
tikėtis, kad tam tikros kontrolės priemonės egzistuoja, kai faktiškai jų nėra. Dokumentuotas kontrolės
priemonių (kokios bebūtų geros) aprašymas neturi visiškai jokios vertės auditui, jeigu tokios priemonės
neegzistuoja arba neveikia.
Kai kurie priežasčių, dėl kurių, būtina stebėti, kaip vidaus kontrolė veikia realybėje, pavyzdžiai būtų tokie:


procesų pokyčiai
Laikui bėgant procesai keičiasi; tai vyksta dėl peržiūrėtų (naujų) produktų ar paslaugų, veiksmingesnės
veiklos, pasikeitusių darbuotojų ir naujų papildomų IT programų.



žinios neatitinka realybės
Įmonės darbuotojai gali auditoriui paaiškinti kaip sistema turėtų veikti, o ne kaip ji veikia iš tikrųjų; ir



nepakankamos žinios
Įgyjant supratimą apie vidaus kontrolės sistemą, kai kurie sistemos aspektai gali likti netyčia
nepastebėti.
SVARBŪS DALYKAI
Jeigu kyla kokios nors abejonės dėl to, ar kai kurios 2 etape nustatytos kontrolės priemonės buvo
faktiškai įgyvendintos, kontrolės struktūra turėtų būti vertinama ir kontrolės priemonių veikimas
dokumentuojamas tik nustačius, kad kontrolės priemonės tikrai egzistuoja, ir kad jos veikia. Arba,
negaiškite laiko vertinti kontrolės priemonių, kurios tikriausiai nebus labai svarbios auditui arba yra
netinkamai sukurtos.

Rizikos vertinimo procedūros, reikalingos surinkti audito įrodymus apie kontrolės įgyvendinimą, išvardytos
toliau.
12.5-2 pvz.
Aprašymas
Kontrolės
priemonės
įgyvendinimo
įvertinimas






įmonės darbuotojų apklausa;
konkrečių kontrolės priemonių taikymo stebėjimas arba jų pakartotinis
taikymas;
dokumentų ir ataskaitų patikra; ir
vienos ar dviejų ūkinių operacijų, susijusių su finansine atskaitomybe, įrašų
sekimas informacinėje sistemoje. Dažnai tai vadinama nuoseklia peržiūra.

Pastaba: Nuosekli peržiūra nėra kontrolės priemonės veiksmingumo patikrinimas.
Kontrolės priemonės įdiegimas suteikia įrodymų, ar kontrolės priemonės faktiškai veikė tam tikru metu.
Tačiau tokiu būdu negalima įvertinti kontrolės veiksmingumo per visą audituojamą laikotarpį. Veiksmingumo
įrodymus (jeigu numatyta audito strategijoje) galima surinkti atliekant kontrolės priemonių testus, kurių metu
surenkami įrodymai apie kontrolės priemonės veikimą per tam tikrą laikotarpį, tokį kaip metai.
Tik nustačius, kad auditui svarbi vidaus kontrolė buvo tinkamai suplanuota ir įdiegta, verta peržiūrėti:


kokie kontrolės priemonių veiksmingumo testai (jeigu tokie yra) galėtų sumažinti poreikį taikyti
pagrindinius testus; ir



kokių kontrolės priemonių testus reikia atlikti, kadangi kito būdo surinkti pakankamus tinkamus audito
įrodymus nėra.
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SVARBŪS DALYKAI
Užtikrinti, kad audito grupė aiškiai supranta skirtumą tarp kontrolės struktūros, kontrolės įdiegimo ir
kontrolės priemonių testų. Jie gali būti apibendrinti kaip nurodyta toliau.
Kontrolės struktūra
Ar buvo suplanuotos kontrolės priemonės, kurios gali sumažinti įgimtą riziką?
Kontrolės įgyvendinimas
Ar suplanuotos kontrolės priemonės faktiškai veikia? Kontrolės įdiegimo procedūros turėtų būti atliekamos
kiekvieną laikotarpį siekiant nustatyti sistemos pokyčius.
Kontrolės priemonių testai
Ar kontrolės priemonės veikė veiksmingai per nurodytą laikotarpį? Kontrolės priemonių veiksmingumo
testų atlikti nereikia, nebent nėra jokio kito panašaus būdo (tokio kaip labai automatizuota ir popierių
nenaudojanti sistema) būtiniems audito įrodymams surinkti. Sprendimas, ar reikia atlikti kontrolės
priemonių veiksmingumo testus, priklauso nuo profesinio sprendimo.
Negalima ignoruoti sąsajos tarp kontrolės struktūros ir jos įdiegimo
Jeigu kyla kokios nors abejonės dėl to, ar kai kurios 2 etape nustatytos kontrolės priemonės buvo faktiškai
įdiegtos, kontrolės struktūra turėtų būti vertinama ir kontrolės priemonių veikimas dokumentuojamas tik
nustačius, kad kontrolės priemonės tikrai egzistuoja, ir kad jos veikia. Taip pat, jeigu auditorius padaro
išvadą, kad kontrolės struktūra yra netinkama, nėra jokios prasmės tikrinti, kaip ji įgyvendinama. Tikėtina,
kad kontrolės sistema turi reikšmingų trūkumų.
Vertinti įgyvendinimą kiekvieną laikotarpį
Po pirmosios audito užduoties, pirmiausia būtina įvertinti, kaip įgyvendinama kontrolė, ir nustatyti įvykusius
pokyčius. Atspirties tašku galima laikyti kontrolės struktūros dokumentaciją, jau gautą ankstesniame
laikotarpyje. Nustačius, kad vidaus kontrolė pasikeitė, būtina įvertinti, ar pakeistos arba naujos kontrolės
priemonės gali veiksmingai šalinti rizikos veiksnius, ar atsirado naujų rizikos veiksnių, kuriuos būtina
šalinti.

12.6 4 etapas. Ar susijusių kontrolės priemonių naudojimas yra
dokumentuojamas?
12.6-1 pvz.

Dokumentuoti
susijusias kontrolės priemones

Dokumentuoti susijusių kontrolės priemonių naudojimą
Paaiškinti, kaip kontrolės priemonės yra taikomos nuo pačios
pradžios iki rengiant finansinę atskaitomybę

Šio etapo tikslas yra suteikti tam tikros informacijos apie 2 etape nustatytų tam tikrų kontrolės priemonių
veikimą. Dokumentavimo apimtis nustatoma vadovaujantis profesiniu sprendimu.
Parengti dokumentai padės auditoriui:


suprasti nustatytų kontrolės priemonių pobūdį, veikimą (inicijavimas, apdorojimas, registravimas ir kt.) ir
kontekstą (tokį, kaip kas tokias kontrolės priemones taiko, kaip dažnai ir kokie dokumentai yra
gaunami); ir
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nustatyti, ar kontrolės priemonės gali būti patikimos ir veikia veiksmingai. Jeigu taip, jos gali būti
patikrintos rengiant audito atsaką į įvertintas rizikas. Jeigu priimamas sprendimas atlikti kontrolės
priemonių veiksmingumo testus, dokumentai padės auditoriui suplanuoti testus, pavyzdžiui, kokia
visuma turi būti naudojama pasirenkant imtis, kokie kontrolės priemonės požymiai turi būti vertinami,
kas tokią kontrolės priemonę taiko, ir kur galima rasti reikalingą dokumentaciją.



SVARBŪS DALYKAI
Kontrolės priemonių dokumentavimas neturi būti sudėtingas ar itin išsamus. Auditorius neprivalo
dokumentuoti viso veiklos proceso ar apibūdinti, kaip veikai auditui nesvarbios kontrolės priemonės.
Kai kurie klausimai, kuriuos būtina įvertinti dokumentuojant vidaus kontrolės priemones, yra nurodyti toliau
pateiktame pavyzdyje.
12.6-2 pvz.
Susijusios vidaus kontrolės dokumentacija:


kaip yra inicijuojamos, tvirtinamos, registruojamos, apdorojamos ir pateikiamos finansinėje
atskaitomybėje svarbiausios ūkinės operacijos;



ūkinių operacijų srautas yra dokumentuojamas pakankamai išsamiai, kad galima būtų nustatyti
sritis, kuriose gali atsirasti reikšmingų iškraipymų dėl klaidos ar apgaulės; ir



laikotarpio pabaigos finansinės atskaitomybės proceso, įskaitant svarbius apskaitinius įvertinimus ir
atskleistą informaciją, vidaus kontrolė.

mos vidaus kontrolės priemonės
Dažniausiai vadovybės ar auditoriaus naudojama dokumentavimo forma yra:


aprašymas ar memorandumas;



struktūrinės schemos;



struktūrinių schemų ir aprašymų derinys; ir



klausimynai ir kontrolinių klausimų sąrašai.

Dokumentavimo pobūdis ir apimtis nustatoma vadovaujantis profesiniu sprendimu. Veiksniai, kuriuos būtina
įvertinti, yra:


įmonės ir jos vidaus kontrolės pobūdis, dydis ir sudėtingumas,



galimybė gauti informaciją pačioje įmonėje, ir



audito metu taikoma metodologija ir technologijos.

Dokumentavimo apimtis gali priklausyti ir nuo audito užduoties grupės narių patirties ir gebėjimų. Jeigu
auditą atlieka mažiau patyrusi grupė, gali būtina sudaryti išsamesnius audito dokumentus, siekiant jiems
įgyti tinkamą supratimą apie įmonę, nei tuo atveju, kai audito grupę sudaro labiau patyrę asmenys.

12.7 Kontrolės dokumentacijos atnaujinimas vėlesniais laikotarpiais
Planuodamas kito laikotarpio auditą auditorius gali naudotis praėjusiais laikotarpiais parengtais arba gautais
dokumentais. Tai gali būti tokie dokumentai:
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12.7-1 pvz.
Aprašymas
Ankstesniais
laikotarpiais
parengtų
kontrolės
dokumentų
atnaujinimas



Padaryti ankstesniais laikotarpiais parengtų darbo dokumentų apie kontroles
kopijas ir naudoti juos kaip atspirties tašką einamųjų metų duomenims
atnaujinti. Jeigu niekas nepasikeitė, įvertinti kontrolės priemonės įgyvendinimą
prieš nustatant jos struktūrą. Jeigu kontrolės priemonė buvo įdiegta, tačiau
rizika nepasikeitė, kontrolės struktūra gali būti laikoma priimtina;



atnaujinti rizikų, kurias reikia mažinti taikant kontrolės priemonę, sąrašą;



nustatyti vidaus kontrolės pokyčius įmonės ir ūkinių operacijų lygmeniu. Tai
galima padaryti taikant procedūras, kurių metu vertinama, kaip kontrolės
priemonė yra įgyvendinima;



nustačius, kad įvyko kokie nors pokyčiai (rizikos ar kontrolės priemonės),
nustatyti, ar buvo suplanuotos ir įgyvendintos kokios nors naujos kontrolės
priemonės;



dar kartą įvertinti vidaus kontrolės priemonių sąsajas su atitinkamais rizikos
veiksniais; ir



atnaujinti išvadas apie kontrolės riziką.

Jeigu pagal audito strategiją numatyta pasitikėti kai kurių kontrolės priemonių veiksmingumu (pvz., atliekant
kontrolės priemonių testus) ir jeigu kontrolės priemonės yra pasikeitusios, būtina atlikti ūkinių operacijų,
kurios buvo įvykdytos iki tokių pokyčių ir po jų, nuoseklią peržiūrą.
SVARBŪS DALYKAI
Nustatyti visa apimančias (įmonės lygmens) kontrolės priemones
Atnaujinant kontrolės dokumentaciją, būtina išsamiai įvertinti visa apimančių (įmonės lygmens) kontrolės
priemonių pokyčius. Tokie pokyčiai gali turėti reikšmės kitų specifinių (ūkinių operacijų lygmens)
kontrolės priemonių veiksmingumui ir gali daryti įtakos audito atsakui į įvertintą riziką. Pavyzdžiui,
vadovybės sprendimas pasamdyti kvalifikuotą profesionalą finansinėms ataskaitoms parengti gali
reikšmingai sumažinti klaidų finansinėse ataskaitose riziką ir padidinti ūkinių operacijų lygmens kontrolės
priemonių veiksmingumą, kuris anksčiau buvo laikomas mažesniu. Arba, vadovybei nepavykus pakeisti
nekompetentingo IT vadovo ar skirti pakankamų išteklių IT saugumo rizikai mažinti gali smarkiai
sumažinti vidaus kontrolės priemonių veiksmingumą. Bet kuriuo atveju dėl tokių pokyčių gali reikšmingai
keistis ir audito atsakas.

12.8 Rašytiniai pareiškimai apie vidaus kontrolę
Būtina gauti vadovybės rašytinius pareiškimus apie tai, kad vadovybė taiko tokią vidaus kontrolės tvarką,
kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl
apgaulės ar klaidos.

12.9 Atvejo analizės − Vidaus kontrolės vertinimas
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
Toliau pateiktos ištraukos iš vidaus kontrolės dokumentų yra informacijos, kuri būtų gaunama taikant
pirmiau aprašytą keturių etapų procesą, pavyzdys.
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A atvejo analizė − „Dephta Furniture, Inc.“
1 žingsnis. Rizikos nustatymas
Pirmas ir svarbiausias žingsnis vertinant vidaus kontrolę yra nustatyti, kokius rizikos veiksnius turi šalinti
vidaus kontrolė. Tai bus rizikos veiksniai, nustatyti įgyjant supratimą apie įmonę, kiti paplitusios rizikos
veiksniai ir įprasti ūkinių operacijų lygmens rizikos veiksniai, susiję su tokiais veiklos procesais, kaip
pardavimas, darbo užmokesčio apskaičiavimas ir t.t.
2 žingsnis. Kontrolės priemonės struktūra
Kitas žingsnis būtų paklausti vadovybės apie kontrolės priemones, kurias ji įdiegė, siekdama šalinti 1
žingsnyje nustatytus rizikos veiksnius, ir jas įvertinti.
Įmonės lygmens kontrolės priemonės
Toliau pateiktoje formoje apibendrinti visi keturi šiame skyriuje apibūdinti žingsniai. Tokia forma gali būti
naudojama dokumentuojant:

rizikos veiksnius, kuriuos būtina šalinti naudojant įvairius vidaus kontrolės elementus (1
žingsnis – rizikos nustatymas (pirmiau));

kokios kontrolės priemonės taikomos (jei taikomos) rizikai sumažinti (2 etapas – kontrolės
struktūra (pirmiau));

gautus įrodymus, kad nustatyta kontrolės priemonė tikrai yra, ir kad ji naudojama. (3 etapas
– kontrolės priemonės įgyvendinimas (toliau)); ir

nustatytų ir įgyvendinamų kontrolės priemonių kontekstą ir veikimą (4 etapas – kontrolės
dokumentacija (toliau)).

Aprašyti pateiktas užklausas
(pastebėjimus)
siekiant
įsitikin-ti,
Konkad
nustaty-tos
trolės
Apibūdinti patvirtinančių
kontrolės
priedokumentų ar vadovybės
priemonės
monė
veiksmų pobūdį
įgyvendinamos
Kontrolės aplinka
yra?
1. Rizika. Nepakankamai akcentuojama būtinybė užtikrinti sąžiningumą ir puoselėti etikos vertybes
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Galimos kontrolės priemonės (pasirinkti
taikomas):
a)

vadovybė nuolat savo žodžiais ir
veiksmais patvirtina savo
įsipareigojimą laikytis aukštų etikos
standartų;

Taip

Suradžas ir vadovybė nuolat
akcentuoja būtinybę laikytis
saugumo ir etikos standartų
kasdien bendraudami su
darbuotojais.

Pasikalbėjau su
dviem
darbuotojais –
Džonu ir Amadu,
kurie patvirtino.

b)

vadovybė šalina ar sumažina
paskatas ar pagundas darbuotojams
veikti nesąžiningai, neteisėtai ar
neetiškai;

Taip

Suradžas priėmė mūsų
praėjusį laikotarpį teiktą
rekomendaciją ir parengė
Etikos kodeksą, kuriame
apibūdinta, kaip darbuotojai
turėtų elgtis..

Visi darbuotojai
gavo Etikos
kodekso
egzempliorių ir
dalyvavo gegužės
13 d. susirinkime,
kuriame buvo
išaiškintos
pagrindinės gairės.

Taip

Žr. atsakymą į pirmiau esantį b) Peržiūrėtas
punktą.
Elgesio kodeksas.

Taip

Praeityje darbuotojai
būdavo drausminami dėl
netinkamo elgesio.

Suradžas
nedelsdamas
atleidžia iš darbo
darbuotojus, jeigu
jie pagaunami
vagiantys ar
elgiasi neetiškai.
Praėjusiais
metais buvo
nustatyti du tokie
su laikinais
darbuotojais
susiję atvejai.

Suradžas netoleruoja
neteisėto ir neetiško
darbuotojų, klientų ar tiekėjo
elgesio.

Naujas
darbuotojas buvo
nedelsiant atleistas
iš darbo po to, kai
buvo pagautas
vagiant
kanceliarines
prekes.

c) yra parengtas etikos kodeksas ar
panašus dokumentas, apibrėžiantis
etiško ir moralaus elgesio standartus;
d)

darbuotojai aiškiai supranta, koks
elgesys yra priimtinas ir
nepriimtinas, ir žino, ką reikia daryti
susidūrus su netinkamu elgesiu;

e)

dėl netinkamo elgesio darbuotojams
visuomet išsakomos pastabos;

f)

Taip

Kita (paaiškinti).

Ne
2. Rizika. Gali būti pasamdyti ar laikomi nekompetentingi darbuotojai.
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Galimos kontrolės priemonės (pasirinkti
taikomas):
a) įmonės darbuotojai turi pakankamos
kompetencijos ir yra pasirengę
tinkamai vykdyti jiems priskirtas
užduotis;
b) vadovybė rūpinasi, kad darbuotojai
įgytų jų atitinkamoms pareigybėms
reikalingų žinių ir įgūdžių;

Taip

Taip

c) yra parengti ir veiksmingai taikomi
pareigybių aprašymai;

Ne

d) vadovybė suteikia darbuotojams
galimybę dalyvauti mokymo
programose įvairiais klausimais;

Ne

e) įmonėje yra pakankamai darbuotojų
tinkamai vykdyti būtinas užduotis;

Taip

darbuotojų įgūdžių tikrinimas pagal
pareigybių aprašymą darbo
pradžioje ir nuolat;

Ne

g) darbuotojams yra atlyginama ir jie yra
apdovanojami už gerus darbo
rezultatus;

Ne

f)

h) kita (paaiškinti).

Ne

Visi darbuotojai yra mokomi
darbo vietoje ir tinkamai
prižiūrimi.
Vadovybė turi pakankamai
įgūdžių gamybos, pardavimo ir
administravimo srityse. Ravis ir
Parvinas konsultuoja verslo,
rinkodaros ir teisės klausimais.

Pasikalbėjau su
dviem
darbuotojais –
Džonu ir Amadu,
kurie:


aiškiai
suprato savo
pareigas ir
atsakomybę
net ir nesant
rašytinių
pareigybių
aprašymo;



nurodė, kad
jie visada
gauna
tinkamus
nurodymus,
jeigu keičiami
įrengimai ar
procesas;



yra pagiriami,
kai gaunami
geresni nei
tikėtasi
rezultatai, ir
iš karto yra
įspėjami,
jeigu darbas
atliekamas
nepakankam
ai gerai.

Per metus nebuvo jokių laisvų
darbo vietų jokiose
pareigybėse, kurios galėtų
turėti įtakos finansinei
atskaitomybei.

Gerai dirbantys darbuotojai yra
skatinami. Premijų sistema
taikoma tik pardavimo skyriaus
darbuotojams.

Administracijos
darbuotojai (Mireli
ir Klifas) nurodė,
kad per tikrinamą
laikotarpį
darbuotojų
skaičius
nepasikeitė.

3. Rizika. Vadovybė aplaidžiai žiūri į vidaus kontrolę ir (arba) būtinybę valdyti veiklos riziką.

168

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

Galimos kontrolės priemonės
(pasirinkti taikomas):
Vadovybė demonstruoja teigiamą
požiūrį ir imasi reikiamų veiksmų
užtikrinti:
a)

patikimą finansinės
atskaitomybės vidaus kontrolę
(įskaitant skirtą užkirsti kelią
vadovybės bandymams
nepaisyti kontrolės priemonių ir
kitokiai apgaulei):
−

tinkamą apskaitos
metodų pasirinkimą
(taikymą);

−

informacijos
apdorojimui taikomas
kontrolės priemones; ir

−

tinkamą požiūrį į
apskaitos
darbuotojus.

Taip

Vadovybė
vadovaujasi
rekomendacijomis,
kurios gali būti
labai nebrangiai
įgyvendintos ir
nesutrukdytų
veiklos, ir jos
požiūris į vidaus
kontrolę yra
tinkamas.

Peržiūrėjau veiklos planą,
kuriame nurodytos:
•
pardavimo ir pinigų
srautų prognozės;
•
planuojamos kapitalo
išlaidos;
•

aptariama, kokią
įtaką verslui gali
turėti ekonomikos
nuosmukis, ir kaip
jis gali paveikti
paravimo apimtis,
ir kokia galimybė,
kad vienas tiekėjas
subankrutuos.

Laiške vadovybei teiktos
mūsų rekomendacijos
buvo priimtos, jeigu tik
jos įmanomos
įgyvendinti.
b)

vadovybė pabrėžia tinkam
elgesio su darbuotojais svarbą.

Taip

c)

vadovybė yra įdiegusi
atitinkamas procedūras,
neleidžiančias neteisėtai
pasinaudoti ar sunaikinti turtą,
dokumentus ar įrašus.

Taip

Remdamiesi pokalbiais su
darbuotojais (žr. 2 žingsnį)
galime teigti, kad
darbuotojai supranta, ko iš
jų reikalaujama, ir kokių
taisyklių reikia laikytis.
Žr. pirmiau pateiktas
pastabas apie požiūrį
ir Elgesio kodeksą.

169

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

d)

vadovybė analizuoja verslo riziką
ir imasi atitinkamų veiksmų;

Kai kurie

Nors rizikos
valdymas yra
neformalus, apie
veiklos riziką
kalbama vadovybės
susirinkimuose ir tai
atspindėta verslo
plane.

Pokalbio su Džavadu metu
jis nurodė, kad Suradžas
visuomet pasirengęs
aptarti bet kokius
klausimus, ir kad jis
nejaučia jokio spaudimo
manipuliuoti finansinėmis
ataskaitomis. Suradžo
žodžiais tariant, „skaičiai
yra tokie, kokie yra, ar jie šį
mėnesį būtų blogi, ar geri“.

Veiklos procesų ir ūkinių operacijų kontrolės priemonės
Pirmiau pateiktoje kontrolės struktūros matricoje yra nagrinėjami du iš keturių žingsnių. Matricoje yra
susiejamos ūkinių operacijų lygmens rizikos veiksniai su nustatytomis kontrolės priemonėmis. Matricoje taip
pat galima daryti kryžmines nuorodoms į su kontrolės priemonės įgyvendinimu susijusią veiklą.
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3 žingsnis. Kontrolės priemonės įgyvendinimas
Trečiame etape nustatoma, ar kontrolės priemonė egzistuoja ir yra įmonėje naudojama.
Ištraukos iš pajamoms (gautinoms sumoms) taikomų kontrolės priemonių įgyvendinimo procedūrų
Teikti užklausas darbuotojams, atsakingiems už ūkinių operacijų apdorojimą.
Asmenys, su kuriais buvo kalbėtasi:
Karla

Data

20X3 m. vasario 16 d.

Damiras

Data

20X3 m. vasario 17 d.

Marija Ho

Data

20X3 m. vasario 17 d.

Apibūdinti su ūkinėmis operacijomis susijusias
procedūras. Būtina įvertinti ūkinių operacijų
inicijavimą, tvirtinimą ir registravimą apskaitos
dokumentuose, taip pat kaip jos rodomos
finansinėse ataskaitose.

Sistema veikia taip, kaip aprašyta sistemos
dokumentacijoje. Žr. DD530 dokumentus,
įrodančius, kad vidaus kontrolės priemonė
praktiškai veikia. Tačiau mes pastebėjome, kad
Marija Ho yra nauja darbuotoja ir kol kas mažai
susipažinusi su sistema.

Apibūdinti informacijos perdavimo iš vieno
asmens (proceso operatoriaus) kitam asmeniui
procesą.

Informacija perduodama iš pardavimo skyriaus
apskaitos skyriui. Remiantis nuoseklios peržiūros
rezultatais, galima daryti išvadą, kad informacijos
perdavimo procesas veikia tinkamai.

Atkreipkite dėmesį į vidaus kontrolės procedūrų
dažnumą ir laiką.

Pažymėti kontrolės struktūros matricoje.

Nustatyti bet kurias bendrąsias IT kontrolės
priemones, būtinas ūkinių operacijų duomenų
byloms apsaugoti ir tinkamo taikomųjų vidaus
kontrolės priemonių veikimo užtikrinimą.

Įmonė yra nedidelė, todėl bendrosios IT kontrolės
priemonės yra minimalios.

Dokumentuoti procedūras, taikomas darbuotojų
ligos ar atostogų atvejais. Jeigu asmuo per
pastaruosius 12 mėn. nebuvo išėjęs atostogų,
dokumentuoti priežastį.

Keturis mėnesius iki pasamdant Mariją buvo laisva
pardavimo vadybininko darbo vieta. Tai reiškia,
kad per tą laikotarpį pareigos nebuvo griežtai
atskirtos.

Paklausti apie per praėjusį laikotarpį nustatytų
klaidų mastą ir pobūdį.

Daugiausia klaidų padaryta nustatant kainą, kadangi
šis procesas šiuo metu vykdomas rankiniu būdu.

Paklausti, ar kurio nors asmens buvo prašoma
nukrypti nuo dokumentuotų procedūrų.

Vienas pardavimo vadybininko prašymas gerokai
sumažinti jo draugo perkamo miegamojo baldų
komplekto kainą buvo atmestas.

4 žingsnis. Kontrolės priemonės dokumentavimas
Ištraukos iš veiklos procesų dokumentų naudojant aprašomąjį metodą – „Dephta Furniture, Inc.“
Veiklos procesai – pajamų / gautinų sumų / įplaukų sistema
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Pagrindiniai rizikos veiksniai ir atitinkamos kontrolės procedūros:
1.

prekės išsiųstos (paslaugos suteiktos), tačiau sąskaitos už jas neišrašytos
Kai klientas patvirtina pardavimo užsakymą jį pasirašydamas, užsakymas yra įvedamas į apskaitos
sistemą, kuri jam automatiškai suteikia eilės numerį. Kai užsakymas paruoštas išsiųsti, parengiamas
transporto dokumentas, kuris yra įvedamas į sistemą ir sutikrinamas su užsakymu. Tada Karla,
remdamasi apskaitos sistema, parengia sąskaitą faktūrą; sistema tokiai sąskaitai faktūrai automatiškai
suteikia eilės numerį. Yra griežta taisyklė, pagal kurią prekės negali būti išsiunčiamos kol transporto
dokumento numeris nėra įvestas į sistemą. Tada sistema gali atsekti, kurie užsakymai jau buvo
įvykdyti, o kurie dar tik bus išsiųsti.

2.

pajamos neteisingai užregistruotos / neužregistruotos (t.y., pardavimo už grynuosius pinigus)
apskaitos dokumentuose
Pardavimo pavedimai yra rengiami kiekvienam gautam užsakymui ir įvedami į apskaitos sistemą, kuri
automatiškai suteikia tokiam pavedimui eilės numerį. Vienintelė išimtis yra tiesiogiai iš parduotuvės
parduodami baldai ir kai kurios kitos smulkios prekės.

3.

ūkinės operacijos su susijusiomis šalimis nenustatytos
Šiuo metu netaikomos jokios kontrolės priemonės.

4.

nesilaikoma pajamų pripažinimo politikos
Pajamos registruojamos išrašius sąskaitą faktūrą. Visi užsakymai viršijantys 500 eurų arba tie, kurių
pardavimo kaina yra žemesnė už nustatytą minimalią pardavimo kainą, turi būti patvirtinti Ardžano.

5.

apskaitos dokumentuose užregistruotos fiktyvios pardavimo operacijos (pardavimo kreditas)
Visi užsakymai viršijantys 500 eurų arba tie, kurių pardavimo kaina yra žemesnė už nustatytą
minimalią pardavimo kainą, turi būti patvirtinti Ardžano.

6.

prekės išsiųstos (paslaugos suteiktos) prisiimant blogą kredito riziką
Ardžanas netikrina pirkėjų kreditingumo, bet tik jeigu jis juos gerai pažįsta arba užsakymas yra
nedidelis. Daugiausiai jis remiasi ankstesne kredito suteikimo tokiam klientui patirtimi.

7.

pardavimai (paslaugos) registruoti netinkamame ataskaitiniame laikotarpyje
Karla rengia mėnesio pabaigos ataskaitą, kurioje nurodomos per mėnesį gautos pajamos ir įplaukos
grynais. Tokią ataskaitą peržiūri Suradžas.

8.

įplaukos tik iš dalies ar iš viso nedeponuojamos (neregistruojamos) (dėl apgaulės ar klaidos)
Prieš deponuojant lėšas čekiai yra surašomi į sąrašą, susumuojami ir peržiūrimi. Karla kiekvieną dieną
rengia lėšų deponavimo kvitus, tačiau lėšas deponuoja Džavadas – taip užtikrinama, kad pareigos
būtų tinkamai atskirtos.

9.

sumos įskaitomos į netinkamą sąskaitą (dėl apgaulės ir klaidos)
Galėjo būti pastebėta atliekant mėnesio pardavimo ir gautinų sumų duomenų peržiūrą.

10.

įplaukos registruotos netinkamame ataskaitiniame laikotarpyje
Karla kiekvieną mėnesį tikrina, ar sumos buvo registruotos tinkamame ataskaitiniame laikotarpyje.

11.

neregistruojami jokie atidėjiniai abejotinų ar neatgautinų sumų likučiams
Jei sąskaitos faktūros yra neapmokėtos daugiau nei 60 dienų, tikrinama, ar gali būti apmokėtos, tačiau
atidėjiniai abejotinoms sąskaitoms sudaromi tik metų pabaigoje.
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12.

vėluojančių gautinų sumų sąskaitos laiku nesekamos
Džavadas sudaro vėluojančių gautinų sumų sąrašą ir pateikia jį Suradžui peržiūrėti. Daugiau nei 60
dienų pavėluotos apmokėti sąskaitos tikrinamos kiekvieną mėnesį, siekiant gauti apmokėjimą, o
sąraše nurodoma, kada klientas įsipareigojo apmokėti sąskaitą. Klientams, kurie vėluoja apmokėti
sąskaitas daugiau nei 90 dienų, ir su kuriais nebuvo susitarta kitaip dėl apmokėjimo, ateityje prekės
parduodamos tik už grynus pinigus, kai jos pristatomos.

Žr. atskirą memorandumą Nr. 545-6 (čia nepridėtas) dėl pardavimui internetu taikomų kontrolės priemonių.
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B atvejo analizė — „Kumar & Co.“
1 žingsnis. Rizikos nustatymas
Pirmas ir svarbiausias žingsnis vertinant vidaus kontrolę yra nustatyti, kokius rizikos veiksnius turi šalinti
vidaus kontrolė. Tai bus rizikos veiksniai, nustatyti įgyjant supratimą apie įmonę, kiti paplitusios rizikos
veiksniai ir įprasti ūkinių operacijų lygmens rizikos veiksniai, susiję su tokiais veiklos procesais, kaip
pardavimas, darbo užmokesčio apskaičiavimas ir t.t.
2 žingsnis. Kontrolės priemonės struktūra
Kitas etapas yra paklausti apie kontrolės priemones, kurias vadovybė įdiegė, siekdama šalinti 1 žingsnyje
nustatytus rizikos veiksnius, ir jas įvertinti.
Visa apimančios (įmonės lygmens) ir bendrosios IT kontrolės priemonės
Toliau pateiktoje formoje yra apibendrintis visi keturi šiame skyriuje apibūdinti žingsniai. Tokia forma gali
būti naudojamas dokumentuojant:

rizikos veiksnius, kuriuos būtina šalinti naudojant įvairius vidaus kontrolės elementus (1 žingsnis
− rizikos nustatymas (pirmiau));

kokios kontrolės priemonės taikomos (jei taikomos) rizikai sumažinti (2 žingsnis – kontrolės struktūra
(pirmiau));

gautus įrodymus, kad nustatyta kontrolės priemonė tikrai yra ir kad ji naudojama (3 žingsnis –
kontrolės priemonės įgyvendinimas (toliau)); ir

nustatytų ir įgyvendinamų kontrolės priemonių kontekstą ir veikimą (4 žingsniss – kontrolės
dokumentacija (toliau)).
Įmonės lygmens kontrolės priemonės
Rizikos veiksniai, į kuriuos būtina atsižvelgti Atitinkamos kontrolės priemonės
Kontrolės aplinka:

nepakankamai akcentuojama būtinybė
užtikrinti sąžiningumą ir puoselėti etikos
vertybes;

nėra įsipareigojimo kelti darbuotojų
kompetenciją;

neveiksminga už valdymą atsakingų
asmenų vykdoma vadovybės priežiūra;

vadovybė aplaidžiai žiūri į vidaus kontrolę ir
(arba) būtinybę valdyti veiklos riziką;

organizacinė struktūra nėra pakankamai
veiksminga (netinkama) veiklos planavimui,
kontrolei ir tikslams pasiekti;

nėra politikos (procedūrų) veiksmingam
žmogiškųjų išteklių valdymui užtikrinti.
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Radžas nuolat bendraudamas su darbuotojais ir
rodydamas pavyzdį savo elgesiu pabrėžia būtinybę
elgtis sąžiningai ir etiškai.
Jo požiūris į vidaus kontrolę yra tinkamas – pirmiau
visais atvejais, jeigu galima, atsižvelgdavo į auditorių
rekomendacijas.
Nėra formalios valdymo struktūros, tačiau Radžas
reguliariai susitinka su Suradžu ir Džavadu („Dephta“).
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Įmonės lygmens kontrolės priemonės
Rizikos veiksniai, į kuriuos būtina atsižvelgti
Atitinkamos kontrolės priemonės
Ar kontrolės priemonės mažina riziką?

Taip

Aprašyti kokios buvo teiktos užklausos (atlikti
stebėjimai) siekiant įsitikinti, kad nustatytosios
kontrolės priemonės buvo tinkamai įgyvendintos

Kalbėjomės su Rube, kuri patvirtino Radžo
įsipareigojimą elgtis su tiekėjais ir klientais
etiškai ir sąžiningai.
Peržiūrėtas paskutinio susirinkimo protokolas,
kurį parengė Džavadas.

Rizikos vertinimas:
•
vadovybė yra dažnai nustebinama, sužinojusi
apie įvykius, kurie anksčiau nebuvo planuoti
(įvertinti), ir nuolat tik reaguoja į įvykius
vietoje to, kad juos planuotų iš anksto.

Veiklos planas sudaromas kiekvienais metais.
Radžas kiekvieną mėnesį peržiūri pinigų srautus
ir pardavimo tendencijas.

Ar kontrolės priemonės mažina riziką?

Taip

Aprašyti kokios buvo teiktos užklausos (atlikti
stebėjimai) siekiant įsitikinti, kad nustatytosios
kontrolės priemonės buvo tinkamai įgyvendintos

Peržiūrėta veiklos plano, kuriame atsižvelgta į
galimybę, kad bendra ekonomikos padėtis gali
turėti įtakos pardavimo mastui, kopija.
Peržiūrėta byla, kurioje yra Radžui pateiktos
mėnesinės pinigų srautų ataskaitos. Radžo
padarytos pastabos dokumente ir nurodyti būtini
pokyčiai įrodo, kad jis peržiūrėjo dokumentus.

Finansinės atskaitomybės rizika:
•
gali likti nepastebėti ir neregistruoti įvykiai ar
sąlygos (kiti nei ūkinės operacijos), svarbios
finansinei atskaitomybei;
•
dėl nepakankamos finansinės atskaitomybės,
apskaitos įrašų ar apskaitinių įvertinimų
(atskleidžiamos informacijos) priežiūros
(kontrolės) gali atsirasti reikšmingų finansinių
ataskaitų iškraipymų; ir
•
reikšmingi su finansine atskaitomybe susiję
dalykai nepranešami direktorių valdybai ar
išorės šalims, tokioms kaip bankai ar
priežiūros institucijos.

Radžas, susitikęsa su Suradžu ir Džavadu
(„Dephta"), peržiūri finansines ataskaitas ir
verslo planus.
Radžas peržiūri finansines ataskaitas, tačiau
apskaitos įrašus peržiūri tik tada, kai turi laiko.
(Rizika padidėja dėl nepakankamo pareigų
atskyrimo ir galimybės Rubei daryti nepatvirtintus
įrašus).

Ar kontrolės priemonėmis šalinami rizikos veiksniai? Ne. Kontrolės trūkumas yra galimybė vadovybei
nepaisyti kontrolės priemonių, ir nepakankamo
pareigų atskyrimo tokioje mažoje įmonėje.
Aprašyti kokios buvo teiktos užklausos (atlikti
stebėjimai) siekiant įsitikinti, kad nustatytosios
kontrolės priemonės buvo įgyvendintos.

Peržiūrėta byla, kurioje yra Radžui pateikiamos
mėnesinės finansinių rezultatų ataskaitos. Tačiau
nėra jokių įrodymų, kad Radžas faktiškai
dokumentus peržiūrėjo.

175

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

Apgaulės prevencijos priemonės:
•
vadovybė nesvarstė arba neįvertino, kad
apgaulės rizika gali kilti (įskaitant vadovybės
galimybės nepaisyti kontrolės priemonių).

Radžas laiko grynuosius pinigus ir kitas vertybes
rakinamame seife.
Radžas aktyviai dalyvauja kiekviename veiklos
etape, taip pat gamybos procese, todėl visos
veiklos priežiūra mažina apgaulės riziką.

Ar kontrolės priemonėmis šalinami rizikos veiksniai? Ne. Vertybės laikomos saugiai, tačiau Radžo
nebuvo įmonėje didžiąja šių metų dalį, dėl to
vadovybės priežiūra nebuvo pakankama. Be to,
yra žinoma, kad buhalteris turi asmeninių
finansinių problemų.
Aprašyti teiktas užklausas (atliktus stebėjimus)
siekiant įsitikinti, kad nustatytosios kontrolės
priemonės buvo įgyvendintos.

Patikrinta, ar pinigai laikomi rakinamame seife, ir
įsitikinta, kad tik Radžas turi raktą.

Bendro pobūdžio IT kontrolės priemonės
Rizikos veiksniai, į kuriuos būtina atsižvelgti

Atitinkamos kontrolės priemonės

Rizikos veiksniai, į kuriuos būtina atsižvelgti:
•
nėra jokios politikos (procedūrų), užtikrinančių
veiksmingą IT valdymą ar IT darbuotojų priežiūrą;
•
nėra sąsajų tarp veiklos tikslų, rizikos ir IT
planų;
•
pasitikėjimas sistemomis (programomis),
netiksliai apdorojančiomis duomenis arba
apdorojančiomis netikslius duomenis; ir
•
prieiga prie duomenų neturint tam teisės.
Galimybė duomenis sugadinti, netinkamai
pakeisti, registruot nepatvirtintas ar faktiškai
nevykdomas ūkines operacijas, ar galimybė
tokias operacijas registruoti netinkamai.

Nėra IT politikos ar procedūrų.
Išlaidos IT sistemoms ir ilgalaikio turto pirkimas
įtrauktas į metinį biudžetą (jeigu numatytas).
Radžas užtikrina, kad būtų naudojamos naujausia
programinė įranga ir kad Rubė kuria atsargines
duomenų kopijas.

Ar kontrolės priemonėmis šalinami rizikos veiksniai? Taip, jei veiklos apimtys yra nedidelės.
Aprašyti kokios buvo teiktos užklausos (atlikti
stebėjimai) siekiant įsitikinti, kad nustatytos
kontrolės priemonės buvo įgyvendintos.

Peržiūrėtas metinis biudžetas, kuriame yra
išlaidų IT eilutė. Šiam laikotarpiui nebuvo
planuojamos jokios ilgalaikio turto pirkimo
operacijos.

Veiklos procesų ir ūkinių operacijų kontrolės priemonės
Šioje formoje (pajamos, gautinos sumos, įplaukos) parodyti du iš keturių pirmiau aprašytų proceso žingsnių.
Joje susiejama su ūkinėmis operacijomis pagal tvirtinimą susijusią rizika su atitinkamomis vidaus kontrolės
procedūromis (VKP). Tokioje formojea taip pat gali būti npateikiamos kryžminės nuorodos į dokumentus,
kuriuose aprašytas atliktas darbas dėl kontrolės priemonių įgyvendinimo.
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Įmonė: Kumar & Co.

1 žingsnis. Apibūdinti su
ūkinėmis operacijomis
susijusius rizikos veiksnius
1.
Prekės išsiųstos
(suteiktos paslaugos),
tačiau sąskaitos faktūros
neišrašytos

2.

Užregistruota dalis
pajamų arba pajamos
yra neužregistruotos
(parduodant už
grynuosius pinigus).

3.

Laikotarpis, pasibaigęs: 20XX m. gruodžio 31 d.
Tvirtinimai,
kuriems
daroma
įtaka
I

IT

IB

4.

Nesilaikoma pajamų
pripažinimo politikos.

IBT

5.

Pajamos (įplaukos)
registruojamos
netinkamame
ataskaitiniame
laikotarpyje.
Įplaukos ar dalis jų
nedeponuojama banke.

T

Nedaromi atidėjiniai
abejotinoms ar
neatgaunamoms
skoloms.
Sandoriai su
susijusiomis šalimis
nenustatyti.

V

6.

7.

8.

IT

IBTV

2 žingsnis. Apibūdinti VKP
(jeigu taikomos kelios
kontrolės priemonės, galima
naudoti kontrolės struktūros
matricą)
Išsiųstų prekių žurnalas
kiekvieną savaitę lyginamas
su pardavimo žurnalu,
siekiant užtikrinti, kad už
visas išsiųstas prekes buvo
išrašytos sąskaitos faktūros.
Buhalteris kiekvieną mėnesį
sutikrina pardavimo sąskaitas
faktūras su apskaitos
dokumentais.

Įvertinti kontrolę

Struktūra
Gerai

Likutinė
rizika (D,
V, M)
M

545-2

M

Radžas peržiūri kiekvieno
Gerai
mėnesio pardavimo rezultatus,
gautinas sumas ir įplaukų
grynaisiais pinigais žurnalus.
(Pastaba: klientų yra nedaus,
daugiausia prekių parduodama
Kembridžui).
Pajamos registruojamos, kai
Iš dalies
prekės yra išsiųstos ir
sąskaitos faktūros už jas
išrašytos. Tačiau nevykdoma
kontrolė dėl registravimo
atitinkamame ataskaitiniame
laikotarpyje.
Kiekvieną mėnesį Rubė ir
Iš dalies
Radžas peržiūri pardavimo
duomenis

545-2

M

545-2

V

545-2

V

Tikėtina, kad Radžas
pastebės kiekvieną mėnesį
peržiūrėdamas gautinų sumų
duomenis
Tik metų pabaigoje

Ne

Ne

V

Ne

Ne

D

Iš dalies

545-2

V

Pardavimai „Dephta“
registruojami atskiroje
sąskaitoje, kurią Radžas
peržiūri kiekvieną mėnesį.
Tačiau kitos susijusios
šalys nėra nurodytos.

Gerai

Įgyvendinimas
545-2

9.
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Reikšmingo iškraipymo rizika (RIR) pagal tvirtinimus vertinama vadovaujantis profesiniu sprendimu
(remiantis pirmiau pateiktos informacijos peržiūra).

Išsamumas

RIR
Maža

Apibūdinti audito procedūras (pvz., detaliuosius
testus arba kontrolės priemonių testus), kurios yra
atsakas į įvertinta riziką
DD Nr.
Žr. pardavimo operacijų ir gautinų sumų audito programą. 705 - C.100

Buvimas

Maža

Žr. pardavimo operacijų ir gautinų sumų audito programą. 705 - C.100

Tikslumas

Vidutinė

Atlikti papildomas procedūras dėl priskyrimo tinkamam
ataskaitiniam laikotarpiui ir pajamų pripažinimo.
Išsamesnė informacija pardavimų ir gautinų sumų audito
plane.

705 - C.100

Vertinimas

Vidutinė

Atidžiai peržiūrėti atidėjinius abejotinoms sąskaitoms,
nurodytus C.100

705 - C.100

Tvirtinimas

Pastaba: RIR tvirtinimo lygmeniu priklausys nuo „tvirtinimus veikiančios“ rizikos ūkinių operacijų lygmeniu
(nurodyta pirmiau) ir „likutinės rizikos“, kuri išlieka mažinant riziką.
3 žingsnis. Kontrolės įgyvendinimas
Kontrolės priemonių ūkinių operacijų lygmeniu įgyvendinimas
Ištraukos iš pajamoms (gautinoms sumoms) taikomų kontrolės priemonių įgyvendinimo procedūrų
Asmenys, su kuriais buvo kalbėtasi:
Rubė

Data 20X3 m. vasario 22 d.

Radžas

Data 20X3 m. vasario 22 d.

Apibūdinti su ūkinėmis operacijomis susijusias
procedūras. Būtina nagrinėti ūkinių operacijų
inicijavimą, tvirtinimą ir jų registravimą apskaitos
dokumentuose, taip pat kaip jos rodomos
finansinėse ataskaitose.

Sistema veikia taip, kaip aprašyta sistemos
dokumentacijoje. DD535 yra dokumentai,
parodantys, kad vidaus kontrolės priemonė
praktiškai veikia.

Apibūdinti informacijos perdavimo iš vieno
asmens (proceso operatoriaus) kitam asmeniui
procesą.

Informacija perduodama iš pardavimo skyriaus
apskaitos skyriui. Remiantis nuoseklios peržiūros
rezultatais, galima daryti išvadą, kad informacijos
procesas veikia tinkamai.

Atkreipkite dėmesį į vidaus kontrolės procedūrų
dažnumą ir laiką.

Pažymėti kontrolės struktūros matricoje.

Nustatyti bet kurias bendrąsias IT kontrolės
priemones, reikalingas apsaugoti ūkinių operacijų
duomenų bylas ir užtikrinti tinkamą taikomųjų
vidaus kontrolės priemonių veikimą.

Taikomos bendrosios IT kontrolės priemonės
yra minimalios, nes ymonė yra maža.
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Dokumentuoti procedūras, taikomas darbuotojų
ligos ar atostogų atvejais. Jeigu asmuo per
pastaruosius 12 mėn. nebuvo išėjęs atostogų,
dokumentuoti priežastį.

Būdama ne visą darbo dieną dirbančia darbuotoja,
Rubė visą apskaitos darbą atlieka tik kai ateina į
darbą. Tačiau kadangi ūkinių operacijų yra labai
nedaug, to visiškai pakanka.

Paklausti apie per praėjusį laikotarpį nustatytų
klaidų mastą ir pobūdį.

Daugiausia klaidų susiję su prekių užsakymų ir
išsiuntimo kiekiais. Radžas kontroliuoja tokias
klaidas lygindamas pardavimo ir užsakymų žurnalų
duomenis; atlikus nuosekliosios peržiūros testą
nustatyta, kad tokia kontrolės priemonė yra
veiksminga.

Paklausti, ar kurio nors asmens buvo prašoma
nukrypti nuo dokumentuotų procedūrų.

Tokių atvejų nenustatyta.

4 žingsnis. Vidaus kontrolės priemonės dokumentavimas
Pastaba: Kontrolės priemonės yra nurodytos paryškintuoju šriftu.
Ištraukos iš veiklos procesų dokumentų naudojant aprašomąjį metodą – „Kumar & Co.“
Veiklos procesai – pajamų / gautinų sumų / įplaukų sistema
Pardavimo užsakymai
Pardavimo pavedimai yra rengiami kiekvienam gautam užsakymui ir įvedami į apskaitos sistemą, kuri
automatiškai suteikia tokiam pavedimui eilės numerį. Vienintelė išimtis yra tiesiogiai iš parduotuvės
parduodami baldai ir kai kurios kitos smulkios prekės.
Radžas tvarko užsakymų žurnalą, kuriame registruojama užsakymo data, kiekis, produkto rūšis,
įsipareigota pateikimo data, kaina, ir kt. duomenys. Radžas taip pat tvarko pardavimo duomenų žurnalą,
kuriame registruojamas kliento pavadinimas, užsakymo duomenys, kaina ir t.t. Kiekvieno mėnesio pabaigoje
Radžas palygina ir peržiūri užsakymų ir pardavimo duomenų žurnalo duomenis, siekdamas įsitikinti, kad
duomenys yra tikslūs.
Kai prekės yra sukomplektuotos ir paruoštos išsiųsti, Rubė išrašo sąskaitą faktūrą, kuri siunčiama klientui
kartu su užsakymu.
Pardavimas iš parduotuvės
Parduodant prekes iš parduotuvės, Radžas išrašo sąskaitas faktūras prekių pardavimo metu ir įveda į
apskaitos sistemą. Sistema automatiškai priskiria sąskaitos faktūros numerį kiekvienai pardavimo
operacijai. Sąskaitos faktūros įteikiamos klientams.
Parduodant prekes iš parduotuvės, dažniausiai atsiskaitoma grynais, todėl kredito rizika yra labai maža.
Gautinos sumos
Rubė atplėšia visus gautus laiškus ir atskiria gautus pinigus deponuoti banke. Pakeliui į namus Radžas
užsuka į banką ir deponuoja pinigus. Tada Rubė registruoja gautus mokėjimus apskaitos sistemoje, ir
pažymi, kad konkreti sąskaita faktūra buvo apmokėta.
Rubė sudaro vėluojančių gautinų sumų sąrašą ir pateikia jį Radžui peržiūrėti.
Daugiau nei 90 dienų pavėluotas apmokėti sąskaitas Rubė registruoja kiekvieną mėnesį ir sąraše
nurodo, kada klientas įsipareigojo apmokėti sąskaitą.
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13. Informavimas apie reikšmingus vidaus
kontrolės trūkumus
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Gairės dėl informavimo apie nustatytus vidaus kontrolės trūkumus, į
kuriuos, profesiniu auditoriaus sprendimu, turėtų atkreipti dėmesį
vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys.

265-asis TAS

13.0-1 pvz.
Veikla

Rizikos vertinimas

Atlikti parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti auditą

Atlikti
rizikos vertinimo
procedūras

Dokumentavimas 1

Tikslas
Nuspręsti ar prisiimti užduotį?

Parengti bendrą
audito strategiją ir
2
audito planą

Susipažinus su
įmone nustatyti
3
(įvertinti) RIR

Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Verslo ir apgaulės rizika,
įskaitant reikšmingas rizikas

Sukurti (įdiegti) atitinkamas
vidaus kontrolės priemones

3

Įvertinta RIR rizika:
 FA lygiu;
 tvirtinimo lygiu.

Pastabos:
1. Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2. Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
3. RIR = reikšmingo iškraipymo rizika.
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Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

260-ojo TAS 10 dalis

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis
reikšmėmis:
a)
už valdymą atsakingi asmenys – asmuo (asmenys) ar organizacija (-os)
(pavyzdžiui, įmonės patikėtinis), atsakingi už įmonės strateginės
krypties priežiūrą ir vykdantys su įmonės atskaitomybe susijusias
pareigas. Šios pareigos apima ir pareigą prižiūrėti finansinės
atskaitomybės procesą. Kai kuriose tam tikroms jurisdikcijoms
priklausančiose įmonėse už valdymą atsakingais asmenimis gali būti ir
įmonei vadovaujantys asmenys, pavyzdžiui, privačiojo ar viešojo
sektoriaus įmonės vykdomieji valdybos nariai arba įmonės savininkas
vadovas. Valdymo struktūrų įvairovė aptarta A1−A8 dalyse.
b)
vadovybė – asmuo (asmenys), prisiimantis (-ys) administracinę
atsakomybę už įmonės veiklą. Kai kuriose tam tikroms jurisdikcijoms
priklausančiose įmonėse vadovybei priskiriami kai kurie arba visi už
valdymą atsakingi asmenys, pavyzdžiui, vykdomieji valdybos nariai arba
įmonės savininkas vadovas.

265-ojo TAS 6 dalis

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau
apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

b)

vidaus kontrolės trūkumas – kai:
i)
kontrolė yra suplanuota, įgyvendinta ar vykdoma taip, kad ji
neužtikrina, jog bus laiku nustatyti ir ištaisyti iškraipymai
finansinėse ataskaitose ar užkirstas jiems kelias; arba
ii)
nėra reikalingos kontrolės iškraipymams finansinėse ataskaitose
laiku nustatyti ir ištaisyti ar užkirsti jiems kelią;
reikšmingas vidaus kontrolės trūkumas – vidaus kontrolės trūkumas ar keli
tokie trūkumai, kurie, remiantis profesiniu auditoriaus sprendimu, yra
pakankamai svarbūs, kad būtų verti už valdymą atsakingų asmenų dėmesio
(žr. A5 dalį).

265-ojo TAS 7 dalis

Auditorius turi nustatyti, ar, remdamasis atliktu audito darbu, auditorius aptiko
vieną ar daugiau vidaus kontrolės trūkumų (žr. A1–A4 dalis).

265-ojo TAS 8 dalis

Jeigu auditorius aptiko vieną ar daugiau vidaus kontrolės trūkumų, remdamasis
atliktu audito darbu, jis turi nustatyti, ar tokie trūkumai atskirai ar kartu su kitais
trūkumais yra reikšmingi trūkumai (žr. A5–A11 dalis).
Auditorius turi laiku raštu informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito
metu nustatytus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus (žr. A12–A18, A27
dalis).

265-ojo TAS 9 dalis

265-ojo TAS 10 dalis

Auditorius taip pat turi laiku informuoti atitinkamo lygio vadovybę (žr. A19, A27
dalis):
a) raštu apie reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, apie kuriuos
auditorius informavo ar ketina informuoti už valdymą atsakingus
asmenis, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai informuoti vadovybę būtų
netinkama atsižvelgus į aplinkybes (žr. A14, A20–A21 dalis); ir
b) apie kitus audito metu aptiktus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, apie
kuriuos vadovybės neinformavo kitos šalys ir kurie, profesiniu auditoriaus
sprendimu, yra pakankamai svarbūs, kad būtų verti vadovybės dėmesio (žr.
A22–A26 dalis).
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265-ojo TAS 11 dalis

Rašytiniame pranešime apie reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus auditorius
turi pateikti:
a)
trūkumų apibūdinimą ir galimo jų poveikio paaiškinimą (žr. A28 dalį); ir
b)
pakankamai informacijos, kad už valdymą atsakingi asmenys ir vadovybė
galėtų suprasti pranešimo kontekstą. Visų pirma auditorius turi paaiškinti,
kad (žr. A29−A30 dalis):
i)
audito tikslas buvo suteikti galimybę auditoriui pareikšti nuomonę
apie finansines ataskaitas;
ii)
atliekant auditą buvo vertinama vidaus kontrolė, turinti reikšmės
finansinių ataskaitų sudarymui, siekiant suplanuoti pagal aplinkybes
tinkamas audito procedūras, tačiau nesiekiant pareikšti nuomonės
apie įmonės vidaus kontrolės efektyvumą; ir
iii)
iii) pranešime nurodyti tik tie trūkumai, kuriuos auditorius
nustatė audito metu ir kurie, auditoriaus nuomone, yra
pakankamai svarbūs, kad apie juos būtų pranešta už valdymą
atsakingiems asmenims.

13.1 Apžvalga
Audito metu gali būti nustatyti vidaus kontrolės trūkumai. Tokie trūkumai gali būti nustatyti įgijus supratimą
apie vidaus kontrolę ir ją įvertinus (žr. II tomo 11 ir 12 dalis), atlikus rizikos įvertinimą, audito procedūras,
arba pagal kitus duomenis, nustatytus bet kuriame audito proceso etape.
Nėra jokių apribojimų dėl to, apie kokius kontrolės trūkumus reikėtų informuoti už valdymą atsakingus
asmenis ir vadovybę. Tačiau jeigu nustatytas trūkumas auditoriaus nuomone yra reikšmingas, auditorius
pirmiausia aptaria tokį trūkumą su vadovybe, o tada privalo apie tokį trūkumą (kaip ir visus kitus reikšmingus
trūkumus) raštu informuoti už valdymą atsakingus asmenis.
Toliau esančiame pavyzdyje parodyti kai kurie dažniausiai pasitaikantys kontrolės trūkumai.
13.1-1 pvz.
Potencialūs vidaus kontrolės trūkumai
Paplitusios
(įmonės
lygmens)
kontrolės
priemonės

Nepakankamos kontrolės aplinkos (įmonės lygmens) kontrolės priemonės, tokios
kaip neveiksminga priežiūra, aplaidus požiūris į vidaus kontrolę arba nustatyti
vadovybės kontrolės priemonių nepaisymo ar apgaulės atvejai.
Dėl personalo pasikeitimų kai kurios pagrindinės pareigybės liko neužimtos, arba
esami darbuotojai (tokie kaip apskaitos skyriaus darbuotojai) nėra kompetentingi
atlikti jiems paskirtas užduotis.
Nustatyti bendrųjų IT kontrolės priemonių trūkumai.
Nepakankamos kontrolės priemonės, taikomos reikšmingiems neįprastiems
įvykiams, pavyzdžiui, naujos apskaitos sistemos diegimas, sistemų, pavyzdžiui,
pardavimo sistema, automatizavimas, ar naujo verslo įsigijimas.
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Paplitusios
(įmonės
lygmens)
kontrolės
priemonės

Vadovybės nesugebėjimas prižiūrėti, kaip rengiamos finansinės ataskaitos. Tokiu
atveju gali būti nepakankamos:


bendrosios stebėsenos kontrolės priemonės (tokios kaip už finansinę
apskaitą atsakingų darbuotojų);



kontrolės priemonės, skirtos apgaulei nustatyti ir jai užkirsti kelią;



reikšmingų apskaitos metodų pasirinkimo ir taikymo kontrolės priemonės;



reikšmingų ūkinių operacijų su susijusiomis šalimis kontrolės priemonės;



reikšmingų ir įprastai įmonės veiklai nebūdingų ūkinių operacijų
kontrolės priemonės; ir



laikotarpio pabaigos finansinės atskaitomybės proceso kontrolės priemonės
(tokios kaip nepasikartojančių apskaitos įrašų kontrolės priemonės).

Praėjus pagrįstam laikotarpiui trūkumai, apie kuriuos buvo pranešta vadovybei ir už
valdymą atsakingiems asmenims, liko neištaisyti.
Specifinės
(ūkinių
operacijų)
kontrolės
priemonės

Vadovybės atsakas į aptiktą reikšmingą riziką yra neveiksmingas (pvz., nėra tokios
rizikos kontrolės priemonių).
Auditoriaus atliekamų procedūrų metu nustatyti iškraipymai, kuriems įmonės
vidaus kontrolė neužkirto kelio arba jų nenustatė ir neištaisė.
Esamos vidaus kontrolės priemonės nebuvo:


pakankamos rizikai sumažinti (netinkamai suplanuota); ir (arba)



vykdomos kaip suplanuotos (netinkamas įgyvendinimas). Taip gali atsitikti dėl
nepakankamo mokymo, nepakankamos darbuotojų kompetencijos ar
nepakankamų užduočiai atlikti skirtų išteklių.

13.2 Apgaulė
Kai auditorius gauna įrodymų, jog apgaulė yra ar gali būti, svarbu, kad jis apie tai kuo greičiau informuotų
atitinkamo lygio vadovybę. Tai turėtų padaryti net jeigu nemano, kad dėl to gali kilti pasekmių.
Kokio lygio vadovybę informuoti, pasirenkama remiantis profesiniu sprendimu, tačiau tokie pranešimai
teikiami vadovybės nariams, kurie užima bent viena pakopa aukštesnes pareigas, nei su įtariama apgaule
susiję asmenys. Taip pat tokiam sprendimui įtakos turės suokalbio tikimybė ir įtariamos apgaulės pobūdis ir
mastas. Jeigu apgaulę vykdant dalyvauja vyresnieji vadovai, būtina informuoti už valdymą atsakingus
asmenis. Toks pranešimas gali būti teikiamas raštu ar daromas žodžiu.
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SVARBŪS DALYKAI
Savininko vadovo ar už valdymą atsakingų asmenų vykdoma apgaulė
Kai apgaulė vykdoma aukščiausiuose organizacijos sluoksniuose, pačioje įmonėje nėra kam apie ją
pranešti. Tokiose situacijose auditorius gali kreiptis į teisininkus patarimo dėl tinkamos veiksmų eigos.
Kreipdamasis dėl tokio patarimo auditorius siekia išsiaiškinti, kokių veiksmų (jei iš viso) būtina imtis
įvertinus nustatytą apgaulę viešojo intereso požiūriu.
Daugelyje šalių viena iš auditoriaus profesinių pareigų yra užtikrinti kliento informacijos
konfidencialumą. Dėl to gali atsirasti kliūčių apie apgaulę informuoti išorės šalis. Kita vertus, įvairiose
šalyse auditoriaus įsipareigojimai teisiniu požiūriu gali būti labai skirtingi, tam tikrais atvejais statutas,
įstatymas ar teisingumo teismų sprendimai yra viršesni už jo pareigą užtikrinti konfidencialumą. Kai
kuriose šalyse finansų įstaigos auditorius pagal įstatymą privalo apie apgaulę pranešti priežiūros
institucijoms. Be to, kai kuriose šalyse auditorius yra įpareigotas priežiūros institucijoms pranešti apie
iškraipymus tais atvejais, kai vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys nesiima veiksmų tokiems
iškraipymams pašalinti.

13.3 Trūkumo rimtumo vertinimas
Reikšmingas vidaus kontrolės trūkumas – vidaus kontrolės trūkumas ar keli tokie trūkumai, kurie, remiantis
profesiniu auditoriaus sprendimu, yra pakankamai svarbūs, kad būtų verti už valdymą atsakingų asmenų
dėmesio.
Auditoriui vertinant vidaus kontrolę (žr. II tomo 12 skyrių) rekomenduojama atmesti rizikos veiksnius, dėl
kurių reikšmingų iškraipymų finansinėse ataskaitose tikimybė nėra didelė remiantis auditoriaus įgytu
supratimu apie vidaus kontrolę. Šios rekomendacijos laikantis tikėtina, kad daugelis auditoriaus nustatytų
kontrolės trūkumų bus reikšmingi.
Kriterijai, kuriais vadovaujantis nustatoma, ar trūkumas yra reikšmingas, ar ne, yra panašūs į visoms
rizikoms taikomus kriterijus (žr. II tomo 9 skyrių). Vadovaudamasis profesiniu sprendimu auditorius įvertina
reikšmingo iškraipymo tikimybę ir galimą tokio iškraipymo mastą, jeigu jis įvyktų. Jeigu iškraipymas vis
dėlto buvo padarytas, jo įvertinimas priklausys nuo faktinio iškraipymo masto.
Mažiau reikšmingi ar net visai nereikšmingi kontrolės trūkumai gali būti nustatyti atliekant auditą. Tokius
trūkumus auditorius gali nustatyti per pokalbius su vadovybe ir darbuotojais, stebėdamas praktiškai
taikomas vidaus kontrolės priemones, atlikdamas kitas tolesnes audito procedūras ir remdamasis bet kokia
kita jam prieinama informacija. Auditorius, vadovaudamasis profesiniu sprendmu, nusprendžia, ar tokie
klausimai yra tokie reikšmingi, kad apie juos reikėtų informuoti vadovybę ir už valdymą atsakingus
asmenis.
Kai kurie klausimai, kuriuos auditorius galėtų apsvarstyti vertindamas trūkumo rimtumą, yra parodyti toliau
esančiame pavyzdyje.
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13.3-1 pvz.
Reikšmingo trūkumo nustatymas
Trūkumų
vertinimo
kriterijai

Tikimybė, kad dėl tokių trūkumų ateityje bus reikšmingai iškraipytos finansinės
ataskaitos.
Tikimybė, kad bus prarastas turtas ar neteisingai nurodyti įsipareigojimai.
Subjektyvumas ir sudėtingumas nustatant apskaičiuotas sumas, pavyzdžiui,
tikrosios vertės apskaitiniai įvertinimai.
Finansinių ataskaitų sumos, kurioms trūkumai gali turėti įtakos.
Įvykusių ar galimų sąskaitų likučių ar ūkinių operacijų grupių, kurioms daro įtaką
trūkumas ar keli trūkumai, pokyčių apimtis.
Kontrolės priemonių svarba finansinės atskaitomybės procesui.
Dėl kontrolės priemonių trūkumų atsiradusių ir nustatytų nukrypimų priežastys ir
dažnumas.
Trūkumo sąveika su kitais vidaus kontrolės trūkumais.

13.4 Mažesnės įmonės
Vertindamas kontrolės trūkumus mažesnėse įmonėse, auditorius turėtų atkreipti dėmesį į toliau nurodytus
veiksnius.
13.4-1 pvz.
Būtina įvertinti
Kontrolė mažoje
įmonėje

Kontrolės priemonės gali būti mažiau formalios, ir jų veikimas mažose įmonėse
gali būti mažiau akivaizdus, nei didesnėse įmonėse.
Kai kurie kontrolės veiksmai mažesnėse įmonėse gali būti visai nereikalingi. Riziką
galima sumažinti vyresniesiems vadovams taikant kontrolės priemones (pvz.,
įmonės lygmens kontrolės priemones, tokias kaip kontrolės aplinka, kuri leistų
nustatyti klaidas ar užkirsti joms kelią).
Nedidelėse įmonėse dažnai yra mažiau darbuotojų, todėl galimybės atskirti
pareigas gali būti ribotos. Tai gali būti kompensuota savininkui vadovui
įgyvendinant veiksmingesnę priežiūrą (pvz., taikant tokias įmonės lygmens
kontrolės priemones, kaip kontrolės aplinka), nei įmanoma didesnėje įmonėje.
Vadovybė turi geresnes galimybes nepaisyti kontrolės priemonių.

Be to, už valdymą atsakingų asmenų informavimas apie trūkumus gali būti mažiau struktūriškas nei didesnių
įmonių atveju.

13.5 Kontrolės trūkumų dokumentavimas
TAS nėra atskirų reikalavimų dėl kontrolės trūkumų dokumentavimo. Todėl dokumentavimo apimtis
priklauso nuo profesinio sprendimo. Jeigu audito grupės nariai yra mažiau patyrę, trūkumai gali būti
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dokumentuojami išsamiau arba gali būti teikiamos išsamesnės rekomendacijos nei tais atvejais, kai audito
grupės nariai yra labiau patyrę.
Galima nustatytų trūkumų dokumentavimo forma parodyta toliau. Trūkumai gali būti dokumentuojami
siekiant:


aptarti trūkumus su vadovybe;



trūkumo rimtumui įvertinti;



įvertinti būtinumą taikyti papildomas audito procedūras, kurios turėtų tapti atsaku į nesumažintą riziką;
ar



rengti reikalingus pranešimus vadovybei ir už valdymą atsakingiems asmenims.

Tokio dokumentavimo pavyzdys yra parodytas toliau (be nuorodų į patvirtinančius ir kitus darbo
dokumentus).
13.5-1 pvz.
Koks yra rizikos
veiksnys, ar
tvirtinimas,
kuriam daroma
įtaka?
Vadovybė nevertino
galimos apgaulės
rizikos.

Apibūdinti nustatytą
trūkumą.
Vadovybės nariai
vieni kitais pasitiki ir
nenori taikyti brangiai
kainuojančios
politikos ir kt.
priemonių, kuriomis
būtų mažinama
apgaulės rizika.

Koks yra galimas
poveikis
finansinėms
ataskaitoms?
Vadovybė gali
nepaisyti kontrolių ir
iš esmės
manipuliuoti
finansinėmis
ataskaitomis.

Pardavimai
(paslaugos),
registruoti
netinkamame
ataskaitiniame
laikotarpyje.

Nėra kontrolės
priemonių tam užkirsti
kelią, ir atlikdami
detaliuosius testus,
radome daug
priskyrimo
ataskaitiniam
laikotarpiui klaidų.

Finansinėse
ataskaitose gali
būti reikšmingai
iškraipytos
pajamos.

Nepakankama
priežiūra ir
dokumentai, kuriais
galima pagrįsti
apskaitinių įvertinimų
atlikimą.

Klientas nerengia
jokių atsarginių jo
apskaitinius
įvertinimus
patvirtinančių
dokumentų kopijų.

Atsižvelgus į
apskaitinių
įvertinimų dydį, dėl
klaidos gali atsirasti
reikšmingos klaidos
finansinėse
ataskaitose.
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Reikšmingi
trūkumai?
(Taip / Ne)
Taip

Taip

Taip

Audito atsakas
Žr. specialias
procedūras,
taikomas apskaitos
įrašams, sandoriams
su susijusiomis
šalimis ir pajamų
pripažinimui.
Žr. kokios yra
papildomos
procedūros, atliktos
priskyrimo
ataskaitiniam
laikotarpiui
atžvilgiu.
Surinkti prielaidas
patvirtinančius
įrodymus ir atlikti
skaičiavimus iš
naujo.
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SVARBŪS DALYKAI
Visus trūkumus registruoti vienoje vietoje
Paskirti vieną atskirą audito formą svarbiausioms nustatyto trūkumo detalėms surašyti. Tokiu būdu bus
užtikrinta, kad visi nustatyti trūkumai yra nuosekliai surašyti vienoje vietoje. Surašius trūkumus įvairiose
bylos vietose, kai kurie jų gali likti nepastebėti. Dėl to audito metu nebus įvertinta visa susijusi rizika ir
vadovybei ir už valdymą atsakingiems asmenims nebus pranešta apie visus trūkumus.
Apibūdinti poveikį
Dokumentuojant trūkumus būtina paskirti laiko aprašyti galimą trūkumo poveikį („kas blogo gali atsitikti“)
ir siūlomą audito atsaką (jeigu reikia) į nesumažintą riziką.
Kokia rekomenduojama veiksmų eiga?
Auditorius neprivalo teikti rekomendacijų vadovybe dėl galimų veiksmų šalinant nustatytus kontrolės
trūkumus. Tačiau tokios rekomendacijos gali būti naudingos vadovybei nustatant tinkamą koreguojančių
veiksmų eigą. Jeigu vis dėlto numatoma teikti rekomendacijas vadovybei, dokumentuojant trūkumus
reikėtų surašyti ir pasiūlymus pagerinti kontrolę. Jeigu šis žingsnis atidedamas vėlesniam laikui, gali
prireikti daugiau laiko iš naujo susipažinti su faktais.

13.6 Žodinis aptarimas su vadovybe
Prieš rengiant rašytinį pranešimą dažniausiai geriausia praktika yra aptarti išvadas žodžiu (pavyzdžiui,
aptarimas remiantis laiško projektu) su atitinkamu asmeniu ar atitinkamo lygio vadovybe ir,greičiausiai, su
už valdymą atsakingais asmenimis. Atitinkamas asmuo šiuo atveju yra asmuo, kuris gali įvertinti trūkumus ir
imtis būtinų koreguojančių veiksmų. Tokiu žingsniu auditorius galės užtikrinti, kad visos išvados yra faktiškai
teisingos, ir, atsižvelgus į aplinkybes, yra teisingai parengtos. Taip pat tai gali padėti auditoriui preliminariai
numatyti vadovybės atsaką į nustatytas išvadas.
Jeigu nustatomi reikšmingi trūkumai, informacija teikiama vyresniąjai vadovybei įmonėje, t.y., savininkui
vadovui, generaliniam direktoriui ar vyriausiajam finansininkui (ar atitinkamas pareigas einančiam asmeniui).
Nustačius kitus trūkumus, tinkamo lygio vadovybė gali būti vykdomosios vadovybės atstovai, tiesiogiai
susiję su kontrolės sritimis, kurioms daroma įtaka. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu už valdymą
atsakingi asmenys dalyvauja įmonės valdyme, informavus tik vyriausiuosius vadovus, visi vadovaujančias
pareigas einantys asmenys gali likti nepakankamai informuoti.
Jeigu trūkumas yra tiesiogiai susijęs su vadovybe (pvz., abejojama dėl jų sąžiningumo ar kompetencijos),
būtų netikslinga klausimą aptarti tiesiogiai su vadovybe. Dažniausiai tokios išvados yra aptariamos su už
valdymą atsakingais asmenimis.
SVARBŪS DALYKAI
Jeigu reikšmingas trūkumas yra susijęs su savininko vadovo ar už valdymą atsakingų asmenų elgesiu ar
kompetencija, įmonėje nėra vyresniosios vadovybės, kurią galima būtų informuoti apie nustatytus
trūkumus. Šioje situacijose, auditorius svarsto, ar jis (ji) gali tęsti auditą. Tuo tikslu jam gali prireikti
kreiptis patarimo į teisininkus.
Susitikęs su vadovybe auditorius turi galimybę aptarti pastebėjimus ir sužinoti, kokia yra vadovybės reakcija,
prieš galutinai apibendrindamas išvadas ir pateikdamas jas raštu, kaip nurodyta toliau.

187

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

13.6-1 pvz.
Nauda
Aptarimas su
vadovybe

Vadovybė laiku informuojama apie esamus trūkumus.
Galimybė gauti kitos svarbios informacijos, reikalingos tokiems tolesniems
svarstymams:


patvirtinti, kad trūkumo ir susijusių faktų aprašymas (pvz., faktinio iškraipymo
mastas) yra tikslus;



nustatyti kitas galimai kompensuojančias kontrolės priemones;



sužinoti, kokia yra vadovybė reakcija į faktines ar įtariamas trūkumų
priežastis bei kaip jas supranta;



nustatyti, ar yra išimtys, atsiradusios dėl vadovybės nustatytų trūkumų.

Sužinoti preliminarų vadovybės atsaką į nustatytus faktus.

13.7 Rašytiniai pranešimai
Apie reikšmingus trūkumus privalu informuoti raštu. Tokiu būdu parodoma, kokia reikšmė teikiama
klausimui, ir gali padėti vadovybei ir už valdymą atsakingiems asmenims vykdyti jų įvairias pareigas.
Reikalavimas apie visus reikšmingus trūkumus informuoti raštu taikomas bet kokio dydžio įmonėms,
įskaitant savininko vadovo valdomoms ir labai mažoms įmonėms. Pranešant apie tokius dalykus raštu
užtikrinama, kad už valdymą atsakingi asmenys bus tikrai informuoti apie problemą.
Nustatęs reikšmingus trūkumus auditorius kaip galėdamas greičiau juos aptaria su vadovybe, ir vėliau apie
juos raštu informuoja už valdymą atsakingus asmenis. Nors tai nėra reikalaujama, informaciniame laiške
gali būti pasiūlytos rekomendacijos dėl koreguojančių veiksmų. Atlikusi visus šiuos žingsnius, vadovybė gali
laiku įgyvendinti koreguojančius veiksmus.

13.8 Vadovybės atsakas į pranešimą
Vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys privalo tinkamai atsižvelgti į auditoriaus pranešimą apie esamus
reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus ir bet kokias auditoriaus pateiktas rekomendacijas dėl koreguojančių
veiksmų. Vadovybė gali imtis tokių veiksmų:


inicijuoti koreguojančius veiksmus auditoriaus nustatytiems trūkumams pašalinti;



priimti sprendimą jokių veiksmų nesiimti. Vadovybė gali jau žinoti apie esamus reikšmingus
trūkumus, tačiau nusprendė jų nešalinti dėl galimų išlaidų ar dėl kitų priežasčių; arba



nesiimti visai jokių veiksmų. Tai gali būti laikoma aplaidaus vadovybės požiūrio į vidaus kontrolę
požymiu, kuris gali turėti įtakos vertinant riziką finansinių ataskaitų lygmeniu. Kai kuriose situacijose
pats sprendimas nesiimti jokių veiksmų gali būti laikomas reikšmingu trūkumu.

Nepriklausomai nuo to, kokių veiksmų imasi vadovybė, auditorius privalo informuoti apie visus reikšmingus
trūkumus raštu. Tai taip pat taikoma ir reikšmingiems trūkumams, apie kuriuos buvo informuota
ankstesniais laikotarpiais. Auditoriui nepriklauso vertinti, ar trūkumo šalinimo sąnaudos neatsvers gautinos
naudos. Tačiau vis dėlto tokiomis aplinkybėmis reikėtų įvertinti atsako proporcingumą atsižvelgus į įmonės
dydį ir vadovaujantis sveika logika.
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Jeigu reikšmingas trūkumas, apie kurį buvo pranešta, nebuvo ištaisytas, einamaisiais metais teikiamame
pranešime gali būti pakartojamas ankstesniame pranešime pateiktas apibūdinimas ar paprasčiausiai
pateikta nuoroda į ankstesnį pranešimą.
Jeigu trūkumas nėra reikšmingas, rengti raštiško pranešimo apie jį ar pakartoti einamuoju laikotarpiu
nereikia. Tačiau jeigu pasikeitė įmonės vadovybė arba auditorius sužinojo naują informaciją, auditorius gali
pakartotinai informuoti apie kitus trūkumus.

Pranešimo turinys
Pranešime apie reikšmingus trūkumus dažniausiai nurodoma:


kiekvieno reikšmingo trūkumo ir galimo jo poveikio poveikio pobūdžio aprašymas. Kiekybiškai tokio
poveikio įvertinti nereikia;



bet kokie pasiūlymai dėl trūkumams taikomų koreguojančių veiksmų;



faktinis ar siūlomas vadovybės atsakas; ir



pareiškimas dėl to, ar auditorius ėmėsi kokių nors veiksmų patikrinti, ar vadovybės numatytas
atsakas buvo faktiškai įgyvendintas.

Kur tinka, teikiant pranešimą, reikšmingi trūkumai gali būti sugrupuojami kartu.
Kaip papildoma informacija, laiške gali būti nurodyta:
•

pastaba, kad jeigu auditorius būtų išsamiau patikrinęs vidaus kontrolės priemones, galbūt jis būtų
nustatęs daugiau trūkumų, apie kuriuos būtina pranešti, arba padaręs išvadą, kad apie kai kuriuos
trūkumus nereikėjo teikti pranešimo; ir

•

pastaba, kad toks pranešimas yra skirtas už valdymą atsakingiems asmenims ir kad jis gali būti
netinkamas naudoti kitais tikslais.

Vietos su išvados teikimu susiję reikalavimai
Remiantis tam tikrų jurisdikcijų įstatymais arba teisės aktais gali būti nustatytas papildomas reikalavimas
auditoriui informuoti apie vieną ar daugiau audito metu nustatytų konkrečių trūkumų rūšių. Tokiu atveju:


265-ojo TAS reikalavimai galioja netgi tuo atveju, jeigu pagal įstatymą ar teisės aktą auditoriaus
reikalaujama vartoti konkrečias sąvokas ar apibrėžtis; ir



teikdamas pranešimą auditorius vartoja konkrečias sąvokas ir apibrėžtis pagal taikomus teisinius ar
priežiūros institucijų reikalavimus.

13.9 Rašytinio pranešimo teikimo laikas
Auditorius turi laiku raštu informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito metu nustatytus
reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus. Veiksniai, kuriuos būtina įvertinti, yra:



ar nepagrįstai vėluojant pateikti pranešimą apie tokią informaciją sumažintų jos svarbą?
ar tokia informacija būtų svarbiu veiksniu, įgalinančiu už valdymą atsakingus asmenis tinkamai
vykdyti jų su priežiūra susijusias pareigas?

Jeigu konkreti data nėra nustatyta pagal vietos reikalavimus, vėliausiai toks rašytinis pranešimas gali būti
pateiktas prieš auditoriui pasirašant audito išvadą arba iš karto po to. Kadangi rašytinis pranešimas yra
viena sudedamųjų audito bylos dalių, tai padeda auditoriui laiku baigti komplektuoti galutinę audito bylą.
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SVARBŪS DALYKAI
Jeigu galima, apie vidaus kontrolės trūkumus geriausia informuoti prieš pradedant atlikti laikotarpio
pabaigos auditą. Iš anskto perspėjus vadovybę, ji galės imtis koreguojančių veiksmų, dėl ko auditorius
galės sumažinti įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką finansinių ataskaitų ar tvirtinimo lygmeniu.
Pavyzdžiui, rekomendavus pakeisti arba perkelti nekompetentingą buhalterį (apskaitininką) galima būtų
gerokai mažiau peržiūrėti, kaip rengiamos laikotarpio pabaigos finansinės ataskaitos.

13.10 Atvejų analizės − Informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
Vidaus kontrolės trūkumai nustatomi visuose audito etapuose (rizikos vertinimas, atsakas į riziką,
atskaitomybė), todėl auditorius privalo juos kaupti tam, kad vėliau apie juos informuotų vadovybę. Apie
reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus (tiek jos struktūros, tiek veikimo) vadovybė informuojama laišku,
kurio pavyzdys pateiktas toliau.
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A atvejo analizė − „Dephta Furniture, Inc.“

Jamel, Woodwind & Wing LLP
55 Kingston St., Cabetown, United Territories 123-53004

20X3 m. kovo 15 d.
Suradžas Dephta
„Dephta Furniture, Inc.“
[Adresas]
Dėl: 20X2 m. finansinių ataskaitų auditas
Gerbiamas pone Suradžai,
Mūsų audito tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Mūsų auditas nebuvo planuojamas nustatyti dalykus, apie kuriuos
būtina informuoti. Atitinkamai, atlikdami auditą mes ne visada nustatysime dalykus, kurie gali būti jums
svarbūs, tačiau taip pat netinkama daryti išvadą, kad tokių dalykų nėra.
Atlikdami 20X2 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio laikotarpio „Dephta Furniture, Inc.“ auditą, mes nustatėme
toliau nurodytus vidaus kontrolės trūkumus, kurie mūsų nuomone, yra reikšmingi. Reikšmingas vidaus
kontrolės trūkumas – vidaus kontrolės trūkumas ar keli tokie trūkumai, kurie, remiantis mūsų profesiniu
sprendimu, yra pakankamai svarbūs, kad būtų verti už valdymą atsakingų asmenų dėmesio.
Nepatvirtinti apskaitos įrašai
Šiuo metu netaikomos jokios kontrolės priemonės rankiniu būdu daromiems laikotarpio apskaitos įrašams.
Neatskyrus pareigų ir daromiems įrašams netaikant peržiūros kontrolės priemonių, klaidos ir iškraipymai gali
likti nepastebėti. Nors atlikdami auditą mes nenustatėme jokių reikšmingų klaidų ar iškraipymų, dėl
galimybės visiems įmonės darbuotojams nevaržomai ir nekontroliuojamai susipažinti su finansinėmis
ataskaitomis sukelia riziką, kad finansinės ataskaitos gali būti netikslios.
Mes rekomenduojame tinkamai atskirti pareigas pagal atitinkamus vaidmenis ir atsakomybę. Be to, turėtų
būti nustatytas formalus peržiūros procesas. Visi reikšmingi apskaitos įrašai privalo būti patvirtinti prieš juos
darant, be to, vadovybė privalo kiekvieną mėnesį juos pakartotinai peržiūrėti.
Nepakankama atsargų kontrolė
Šiuo metu atsargoms taikomos nepakankamos kontrolės priemonės. Netaikant tinkamų kontrolės
priemonių, atsargos gali būti neužregistruotos, netinkamai įvertintos ar pavogtos.
Mes rekomenduojame „Dephta“ įmonei įgyvendinti formalias kontrolės priemones, tokias kaip atsargų
apsauga jas užrakinant ir periodinė atsargų inventorizacija. Įrašai atsargų apskaitos dokumentuose turėtų
būti kiekvieną mėnesį lyginami su faktiniais atsargų kiekiais sandėliuose. Taip pat kiekvieną mėnesį turėtų
būti atliekama vizualinė pasenusių ir sugadintų prekių apžiūra, siekiant įsitikinti, kad atsargų nukainojimas
yra tinkamai registruojamas.
Šis pranešimas yra parengtas tik vadovybei informuoti, ir nėra skirtas naudoti jokiais kitais tikslais. Mes
neprisiimame jokios atsakomybės už trečiąsias šalis, kurios naudosis šiuo pranešimu.
Pagarbiai,
Jamel, Woodwind & Wing, LLP
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B atvejo analizė — „Kumar & Co.“

Jamel, Woodwind & Wing LLP
55 Kingston St., Cabetown, United Territories 123-53004

20X3 m. kovo 15 d.
Rajesh Kumar
Kumar & Co.
[Adresas]
Dėl: 20X2 m. finansinių ataskaitų auditas
Gerbiamas Radžešai,
Mūsų audito tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Mūsų auditas nebuvo planuojamas nustatyti dalykus, apie kuriuos
būtina informuoti.Atitinkamai, atlikdami auditą mes ne visada nustatysime dalykus, kurie gali būti jums
svarbūs, tačiau taip pat netinkama daryti išvadą, kad tokių dalykų nėra.
Atlikdami 20X2 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio laikotarpio „Kumar & Co.“ auditą, mes nustatėme toliau
nurodytus vidaus kontrolės trūkumus, kurie mūsų nuomone, yra reikšmingi. Reikšmingas vidaus kontrolės
trūkumas – vidaus kontrolės trūkumas ar keli tokie trūkumai, kurie, remiantis mūsų profesiniu sprendimu,
yra pakankamai svarbūs, kad būtų verti už valdymą atsakingų asmenų dėmesio.
Nepakankamai atskirtos pareigos
Šiuo metu įmonėje „Kumar & Co“ darbuotojų pareigos yra nepakankamai atskirtos. Ne visą darbo dieną
dirbantis buhalteris gali visai nevaržomas ir nekontroliuojamas susipažinti su visais „Kumar“ apskaitos
dokumentais. Neužtikrinus tinkamo darbuotojų pareigybių atskyrimo, atsiranda rizika, kad buhalteris gali
tyčia ar netyčia padaryti klaidų, kurios gali likti nepastebėtos.
Mes rekomenduojame „Kumar & Co.“ apsvarstyti galimybę pasamdyti kitą ne visą darbo dieną dirbantį
darbuotoją, kuris pasidalytų pareigomis su buhalteriu. Jeigu, atsižvelgus į mažą įmonės dydį ir sąnaudų
apribojimus, tai praktiškai neįgyvendinama, mes rekomenduojame Radžui Kumarui aktyviau dalyvauti
tvarkant ir rengiant apskaitos dokumentus, siekiant užtikrinti veiksmingą buhalterio darbo priežiūrą.
Šis pranešimas yra parengtas tik vadovybei informuoti, ir nėra skirtas naudoti jokiais kitais tikslais. Mes
neprisiimame jokios atsakomybės už trečiąsias šalis, kurios naudosis šiuo pranešimu.
Pagarbiai,
Jamel, Woodwind & Wing, LLP

14. Rizikos vertinimo etapo
baigimas
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14. Rizikos vertinimo etapo užbaigimas
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Audito rizikos vertinimo etapas baigiamas dokumentuojant įvertintą
riziką finansinių ataskaitų ir tvirtinimų lygmeniu.

315-asis TAS

14.0-1 pvz.
Veikla

Rizikos vertinimas

Atlikti parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti auditą

Atlikti
rizikos vertinimo
procedūras

Tikslas
Nuspręsti ar prisiimti užduotį?

Parengti bendrą
audito strategiją ir
2
audito planą

Susipažinus su
įmone nustatyti
3
(įvertinti) RIR

Dokumentavimas 1
Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Verslo ir apgaulės rizika,
įskaitant reikšmingas rizikas

Sukurti (įdiegti) atitinkamas
vidaus kontrolės priemones

3

Įvertinta RIR rizika:
 FA lygiu;
 tvirtinimo lygiu.

Pastabos:
1. Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2. Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
3. RIR = reikšmingo iškraipymo rizika.
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Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

315-ojo TAS 25 dalis Auditorius nustato ir įvertina reikšmingo iškraipymo riziką:
a)
finansinių ataskaitų lygmeniu; ir (žr. A 105−A108 dalis)
b)
ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ir atskleidžiamos informacijos
tvirtinimų lygmeniu (žr. A109−A113 dalis),
kad susidarytų pagrindą tolesnėms audito procedūroms suplanuoti ir atlikti.
315-ojo TAS 26 dalis Šiuo tikslu auditorius turi:
a)
nustatyti riziką susipažindamas su įmone ir jos aplinka, įskaitant
svarbiausias su rizika susijusias kontrolės priemones, ir vertindamas ūkinių
operacijų grupes, sąskaitų likučius ir atskleidžiamą informaciją finansinėse
ataskaitose (žr. A114−A115 dalis);
b)
įvertinti nustatytą riziką ir nustatyti, ar ji paplitusi finansinėse ataskaitose kaip
visumoje ir gali daryti įtaką daugeliui tvirtinimų;
c)
nustatytą riziką susieti su galimomis problemomis tvirtinimų lygmeniu,
atsižvelgdamas į atitinkamas kontrolės priemones, kurias jis ketina tikrinti; ir
(žr.A116−A118 dalis);
d)
įvertinti iškraipymo tikimybę, įskaitant daugybinio iškraipymo galimybę, ir
nustatyti, ar galimi iškraipymai yra tokio masto, kad dėl jų galėtų atsirasti
reikšmingas iškraipymas.
315-ojo TAS 32 dalis Auditorius turi įtraukti į audito dokumentus:
a)
užduoties grupėje vykusius aptarimus, jeigu tai nustatyta 10 dalyje, ir svarbius
priimtus sprendimus;
b)
pagrindines žinias apie kiekvieną 11 dalyje nurodytą įmonės bei jos
aplinkos aspektą ir kiekvieną 14–24 dalyse nurodytą vidaus kontrolės
sudedamąją dalį; informacijos, kuria remdamasis auditorius įgyja tokį
supratimą, šaltinius ir atliktas rizikos vertinimo procedūras;
c)
nustatytą ir įvertintą reikšmingų iškraipymų riziką finansinių ataskaitų
lygmeniu bei tvirtinimų lygmeniu, kaip nustatyta 25 dalyje; ir
d)
nustatytus rizikos veiksnius ir susijusias kontrolės priemones, apie kurias
auditorius sužinojo vykdydamas 27–30 dalyse nurodytus reikalavimus (žr.
A131–A134 dalis).

14.1 Apžvalga
Baigiamasis audito rizikos vertinimo etapo veiksmas yra atliktų rizikos vertinimo procedūrų rezultatų peržiūra
ir reikšmingų iškraipymų rizikos įvertinimas (arba, jeigu ji jau įvertinta, apibendrinimas):


finansinių ataskaitų lygmeniu; ir



ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos informacijos tvirtinimų lygmeniu.

Remiantis gautu nustatytų rizikos veiksnių sąrašu bus pradėtas kitas audio etapas, kurio metu būtina
nustatyti, kaip tinkamai atsižvelgti į nustatytą riziką planuojant tolesnes audito procedūras.
Du rizikos vertinimo lygiai yra iliustruoti toliau pateiktame pavyzdyje:
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14.1-1 pvz.

Finansinių ataskaitų
lygis

Finansinės ataskaitos (bendra)

Paplitusi rizika, kuri gali būti
susijusi su dauguma tvirtinimų

Maža

Tvirtinimo lygis (dalinis)
Sąskaitų
likučiai

Pinigai

Ūkinių operacijų
grupės

Pajamos

Pateikimas ir
atskleidimas
Susiję
tvirtinimai
(įvertinti kiekvieno
tvirtinimo riziką)

Mokėtinos
sumos

Atsargos

Sąnaudos

Įsipareigojimai
C
B
A
V

Susijusios
šalys

Maža
Vid.
Maža
Didelė

14.2 Iki tam tikros datos surinkti audito įrodymai
Iki tam tikros datos atliekant rizikos vertinimo procedūras surinktus įrodymus sudaro įgimtos rizikos
nustatymas ir įvertinimas ir tokiai rizikai mažinti skirtų vidaus kontrolės priemonių planavimas ir
įgyvendinimas. Lieka tik reikšmingų iškraipymų rizika. Tai yra paprasčiausiai rizika, likusi atsižvelgus į
įgimtai rizikai mažinti taikomų vidaus kontrolės priemonių poveikį. Tai iliustruota toliau pateiktame pavyzdyje.
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14.2-1 pvz.ikšmingo iškraipymo rizika
Nedidelė rizika

Įgimta
rizika

Vidutinė rizika

Didelė rizika

Verslo ir apgaulės rizikos veiksniai, dėl kurių gali atsirasti reikšmingas iškraipymas

Kontrolės
rizika

Paplitusi (įmonės
lygmens) kontrolė)

(atsakas į įgimtą
riziką)

Reikšmingo
iškraipymo
rizika

Specifinė (ūk. operacijų
lygmens) kontrolė
Reikšmingo
iškraipymo
rizika

Nedidelė

Pardavimai, įsigijimai, darbo
užmokestis ir kt.

Valdymas
Kultūra (vertybės)
Kompetencija
Požiūris į kontrolę

Rizika dėl apgaulės ar klaidos

Didelė

Pastaba: Šiame paveikslėlyje parodytų horizontalių juostų ilgis pasirinktas yra tik iliustravimo tikslais, ir skirtingose įmonėse bus
skirtingas.

Audito įrodymų, kurie gali būti svarbūs apibendrinant ir įvertinant riziką dviejuose lygmenyse, šaltiniai yra
išvardyti toliau.
14.2-2 pvz.

Audito įrodymai
Bendra audito strategija

Tomas ir
skyrius
V2 - 5

Reikšmingumas ir svarbių finansinių ataskaitų sričių ir atskleidžiamos informacijos
nustatymas

V2 - 6

Aptarimas audito grupėje

V2 - 7

Rizikos vertinimo procedūrų atlikimo rezultatai
Įgimtos rizikos nustatymas ir vertinimas
Reikšminga rizika
Supratimo apie vidaus kontrolę ir jos vertinimą įgijimas
Nustatyti reikšmingi trūkumai

V1 - 3 ir
nuo V2 - 3 iki 14
V2 - 8 ir 9
V2 - 10
V2 - 11 ir 12
V2 - 13

14.3 Įvairių rizikos veiksnių vertinimo apibendrinimas
Rizikos vertinimo tikslas yra sukurti pagrindą ir tam tikrą išeities tašką, kuriuo remiantis yra nustatomas
tinkamas atsakas ir gerai suplanuotos ir veiksmingos tolesnės audito procedūros.
Jeigu iki tam tikros datos nustatyta rizika buvo dokumentuota ir nuosekliai įvertinta, tokią informciją bus
santykinai paprasta peržiūrėti ir apibendrinti.
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Įvertintų rizikos veiksnių santraukoje pateikiami nustatyti įgimtos rizikos veiksniai ir tokiems rizikos
veiksniams šalinti skirtos vidaus kontrolės priemonės vertinimas. Tai iliustruota toliau pateiktame 14.3-1 pvz.
Pastaba: Vidutinio lygio rizika finansinių ataskaitų lygmeniu yra mažinama veiksmingomis įmonės lygmens
ir galimai kitomis kontrolės priemonėmis. Rezultatas – maža rizika finansinių ataskaitų
lygmeniu.
Įvertintos rizikos tvirtinimų lygmeniu santrauka yra įgimtos ir kontrolės rizikos, tenkančios atskiriems
finansinių ataskaitų ataskaitų likučiams, ūkinėms operacijoms ir atskleistai informacijai vertinimo visuma.
Toliau pateiktame pavyzdyje įgimta rizika yra vidutinė, tačiau netaikomos jokios atitinkamos vidaus kontrolės
priemonės, todėl kontrolės rizika yra didelė. Gaunamas rezultatas – šio konkretaus tvirtinimo atžvilgiu
likutinė rizika yra nedidelė.
14.3-1 pvz.

Įgimtos rizikos
įvertinimas

Rizika FA lygmeniu
Paplitusios rizikos
įvertinimas

Riziką mažinančių
kontrolių
įvertinimas

V

Rizika tvirtinimų
lygmeniu
Specifinės rizikos
įvertinimas pagal FA
atskleidimo ir
įvertinimo sritis

Kontrolės rizikos
įvertinimas

M

FA – finansinės ataskaitos

Riziką mažinančių
kontrolių
įvertinimas

D – didelė rizika

M

D

V – vidutinė rizika

Reikšmingo
iškraipymo rizika

=

=

M

M

M – maža rizika

Pastabos:


prieš padarant išvadą, kad su konkrečia finansinių ataskaitų sritimi ar atskleidžiama informacija jokia
rizika nėra susijusi, būtina įvertinti, ar yra kiti atitinkami veiksniai, tokie kaip žinomų klaidų istorija,
apgaulės tikimybė turto ir (arba) įsipareigojimų straipsniuose, vadovybės galimybės nepaisyti kontrolės
priemonių ir ankstesniais laikotarpiais įgyta patirtis;



jeigu auditorius planuoja pasitikėti rizikos, kurią nustatė esant maža, kontrolės priemonėmis (pvz.,
sumažinti pagrindinių procedūrų apimtį), jis privalo atlikti kontrolės priemonių veiksmingumo testą
tokiam vertinimui pagrįsti;



kai kuriais atvejai įmonė gali taikyti tam tikras vidaus kontrolės priemones, tačiau auditorius tokias
priemones laiko nesvarbiomis auditui, ir dėl to jų nevertino. Šiais atvejais kontrolės rizika vertinama
kaip didelė;



specifinė (ūkinių operacijų) kontrolė paprastai veikia (dėl ko rizika vertinama kaip maža) arba neveikia
(dėl ko rizika vertinama kaip didelė). Tai tik reikštų, kad kontrolės rizika negali būti vertinama kaip
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nedidelė. Tačiau kai kurie auditoriai vertina kontrolės riziką kaip nedidelę tais atvejais, kai kontrolės
priemonė negali būti laikoma visiškai patikima, tačiau tikimasi, kad dažniausiai ji veiks. Dažniausiai
tokie atvejai pasitaiko mažesnėse įmonėse;


likutinė rizika, atsirandanti sujungiant įgimtą ir kontrolės riziką, nustatoma vadovaujantis profesiniu
sprendimu. Toliau pateiktame pavyzdyje parodyti įvairūs rizikų deriniai, tačiau jie negali pakeisti
profesinio sprendimo, priimamo atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.
14.3-2 pvz.

D

D

Reikšmingų
iškraipymų
rizika
D

D

V

V

D

M

V

D

V

V

V

V

V

M

M

M

D

V/M

M

V

M

M

M

M

Įgimta rizika

Kontrolės
rizika

V arba M

Žymos: D = didelė V = vidutinė M = maža

SVARBŪS DALYKAI
Dokumentuoti rizikos vertinimo priežastis
Apibendrinant įvertintą riziką būtina trumpai aprašyti, kodėl buvo atliktas toks vertinimas, arba pateikti
kryžminę nuorodą, kur tokius aprašymus galima rasti. Dažnai tai netgi dar svarbiau, nei pats vertinimas,
kadangi padeda suplanuoti pagal konkrečias aplinkybes pritaikytą ir ekonomišką atsaką.
Įgimtos rizikos vertinimas
Būtina nepamiršti, kad įgimtos rizikos vertinimas visuomet yra baigiamas prieš pradedant vertinti riziką
mažinančias kontrolės priemones. Darant prielaidą, kad dauguma numatytų audituoti finansinių ataskaitų
sričių viršys bendrąjį reikšmingumą, tikėtina (daugumoje atvejų), kad įgimta iškraipymo rizika (prieš vidaus
kontrolę) daugumos tvirtinimų atžvilgiu bus didelė.
Maža rizika visų tvirtinimų atžvilgiu
Kai finansinės ataskaitos sritis yra įvertinta kaip mažos rizikos visų tvirtinimų atžvilgiu, tokiu būdu tos
pačios priežasties pagal kiekvieną tvirtinimą nurodyti nereikia. Tačiau būtina dokumentuoti priežastis, dėl
kurių rizika visų tvirtinimų atžvilgiu laikoma maža.

198

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

14.4 Rizikos įvertinimo peržiūra
Rizikos vertinimo procesas nesibaigia kažkokiu vienu konkrečiu momentu. Atliekant auditą gali būti gauta
nauja informacija, audito procedūromis gali būti nustatyta nauja rizika arba, kad vidaus kontrolė neveikia
taip, kaip numatyta. Tokiu atveju pradinį rizikos vertinimą būtina peržiūrėti ir įvertinti rizikos vertinimo poveikį
tolesnių audito procedūrų pobūdžiui ir apimtims.

14.5

Dokumentavimas

Įvertinta rizika gali būti trumpai apibūdinama naudojant įvairių rūšių dokumentus. Trys dažniausiai
naudojami dokumentavimo būdai yra šie:


atskiras dokumentas
Atskiras dokumentas, kuriame apibendrinamas įgimtos ir kontrolės rizikos vertinimas ir pateikiami
pagrindiniai jungtinės rizikos vertinimo motyvai. Šiame dokumente taip pat gali būti apibūdinamas
(bendrais bruožais) atsakas į riziką.



dokumentas, pridedamas prie bendros audito strategijos ir audito plano
Kiekvieno audito plano skirsnio pirmojoje dalyje (tokioje kaip pirkėjų įsiskolinimas, mokėtinos sumos ir
kt.) galima aprašyti rizikos vertinimą ir jo įtaką planuotoms audito procedūroms.



rizikos vertinimas įtraukiamas į auditoriaus rengiamą dokumentą dėl tolesnių audito procedūrų
Šiuo atveju rizikos vertinimas, audito planai ir atliktas darbo rezultatai gali būti dokumentuojami
viename išsamiame darbo dokumente kiekvienai finansinių ataskaitų sričiai.

Rizikos vertinimą pagrindžiančių dokumentų forma ir apimtis priklausys nuo tokių veiksnių, kaip:


įmonės ir jos vidaus kontrolės pobūdis, dydis ir sudėtingumas;



galimybė surinkti informaciją iš įmonės; ir



audito metu taikoma metodologija ir technologijos.

Kiti veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama sudarant dokumentus, yra:


dokumentai turi būti lengvai suprantami;



pateikiamos kryžminės nuorodos į kitus dokumentus, kuriuose nurodytas parengtas ir įgyvendintas
atitinkamas audito atsakas;



galimybė atnaujinti vėlesniais laikotarpiais; ir



dokumentus turi būti paprasta peržiūrėti. Peržiūrą atliekantis asmuo turėtų galėti matyti, ar buvo
nustatyti pagrindiniai rizikos veiksniai, ir ar audito atsakas buvo tinkamas.

Gerai dokumentuota įvertintos rizikos santrauka taip pat naudinga grupės darbo planavimo susitikimuose
vėlesniais laikotarpiais, kuriuose gali būti aptariamas rizikos pobūdis ir audito atsakas.
Toliau pateiktame pavyzdyje yra iliustruotas metodas, kurį taikant naudojamas vienas atskiras
dokumentas, glaudžiai susijęs su audito planu. Atkreipkite dėmesį, kad šiame pavyzdyje naudojami keturi
„bendri“ tvirtinimai (kaip jie naudojami šiame Vadove), apibrėžti I tomo 6 skyriuje.
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14.5-1 pvz.
Įvertinti rizikos lygiai

Tvirtinimai

ĮR

KR

RIR

Dokumentuoti pagrindinius rizikos veiksnius ir
kitus veiksnius, padedančius juos įvertinti
Atsirandant naujoms technologijoms pramonės
sektorius susiduria su bendru nuosmukiu. Tačiau
pardavimo rezultatai vis dar geri ir įmonė investuoja į
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Finansinių ataskaitų
lygmuo

P

V

M

M

Vadovybės požiūris į vidaus kontrolę yra tinkamas.
Pagrindinėse pareigose dirba kompetentingi
darbuotojai.
Vadovybė turi galimybę nepaisyti kontrolės priemonių,
tačiau pradėjus taikyti naują politiką, ji turėtų sulaikyti
nuo sukčiavimo įprastais metodais.
Valdybą sudaro šeimos nariai.

Tvirtinimų lygmuo
FA arba finansinėse
ataskaitose atskleidžiama informacija
1

2

3

Pardavimai

Gautinos sumos

Atsargos
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I

D

M

V

Savininkas nori sutaupyti mokesčių sąskaita. Pajamų
pripažinimo politika taikoma nenuosekliai.

B

V

M

M

T

V

M

M

Nustatytos svarbiausios vidaus kontrolės priemonės.
Galima atlikti vidaus kontrolės testus dėl šio tvirtinimo.
Svarbiausios vidaus kontrolės priemonės buvo
nustatytos ir nebuvo jokios klaidų istorijos.

V
er
I
t.

NA

M

NA

M

M

M

Svarbiausios vidaus kontrolės priemonės buvo
nustatytos ir nebuvo jokios klaidų istorijos.

B

D

V

V

Premijos pardavimo skyriaus darbuotojams skiriamos
pagal pardavimo rezultatus

T

M

M

M

Svarbiausios vidaus kontrolės priemonės buvo
nustatytos ir nebuvo jokios klaidų istorijos.

V

D

V

V

Ekonomikos sektoriaus nuosmukio sąlygomis gali būti
sunku atgauti gautinas sumas.

I

M

M

M

Svarbiausios vidaus kontrolės priemonės buvo
nustatytos ir nebuvo jokios klaidų istorijos.

B

D

D

D

Atsargų vagystės ir nepakankama fizinė vidaus kontrolė
sandėlyje.

T

M

M

M

Svarbiausios vidaus kontrolės priemonės buvo
nustatytos ir nebuvo jokios klaidų istorijos.

V

D

D

D

Dėl naujų technologijų kai kurios detalės ar net
visa produkcija taps pasenusia.
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Žymos:
D = didelė
V = vidutinė
M = maža
NIKP = nustatyti ir ištaisyti kontrolės
priemonę

NA = netaikoma
ĮR = įgimta rizika
VKR = vidaus kontrolės rizika
RIR – reikšminga iškraipymo rizika (jungtinė
rizika)

FAS = Finansinių ataskaitų sritis
P = Paplitusi rizika
I = Išsamumas
B = Buvimas

T=
Tikslumas
V vertinimas

Dokumentuojant įvertintą riziką taip pat gali būti daromos nuorodos į:


išsamią informaciją apie reikšmingus rizikos veiksnius, į kuriuos būtina atkreipti ypatingą dėmesį; ir



riziką, kuriai esant vien pagrindinėmis procedūromis surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų
negalima.

14.6 Atvejų analizės. Rizikos vertinimo etapo baigimas
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
Baigiamasis rizikos vertinimo proceso žingsnis yra įvertinti jungtinę reikšmingo iškraipymo riziką finansinių
ataskaitų ir tvirtinimų lygmeniu.
Rizikos vertinimai gali būti apibendrinti taikant toliau aprašytą metodą. Pagrindžianti informacija (gauta
dokumentuojant įgimtos ir kontrolės rizikos įvertinimus) pateikta nebuvo. Praktikoje, būtų pateiktos
kryžminės nuorodos į pagrindžinčius duomenis.

A atvejo analizė − „Dephta Furniture, Inc.“
Įvertinti rizikos lygiai
Tvirtinimai

ĮR

KR

RIR

Dokumentuoti pagrindinius rizikos veiksnius
ir kitus veiksnius, padedančius juos įvertinti
Vadovybės požiūris į vidaus kontrolę yra geras.
Pagrindinėse pareigose dirba kompetentingi
darbuotojai.

Finansinių ataskaitų
lygmeniu

P

V

M

M

Vadovybė turi galimybę nepaisyti kontrolės priemonių,
tačiau tokių atvejų mes nenustatėme, ir vadovybės
požiūris į kontrolę yra geras yra geras.
Kiekvieną mėnesį vykstantys veiklos peržiūros
susirinkimai užtikrina atskaitomybę vadovybei.

Tvirtinimų lygmuo

1

2

FA arba
finansinėse
ataskaitose
atskleista
informacija
Pardavimai

Gautinos sumos

I

D

M

V

Pajamų pripažinimo politika taikoma nenuosekliai.

B

M

M

M

Pajamų pripažinimo politika taikoma nenuosekliai.
Spaudimas padidinti pardavimo duomenis dėl premijų,
skiriamų už gerus rezultatus, ir dėl rinkos spaudimo.

T

M

M

M

Pardavimų sistema veikia gerai.

V
er
I
t.
B

NA

M

NA

M

M

M

Jokios reikšmingos rizikos nenustatyta

D

V

V

Premijos pardavimo skyriaus darbuotojams skiriamos
pagal pardavimo rezultatus

T

M

M

M
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V

D

V

V

Išieškoti įsiskolinimus iš stambesnių mažmenininkų
gali būti problemiška, jeigu atsirastų nusiskundimų dėl
produkcijos kokybės, arba prekės būtų grąžinamos.
Be to, nepaisant ekonomikos nuosmukio, prieš
suteikiant kreditą kliento kreditingumas netikrinamas.

Žymos:
D = didelė

NA = netaikoma

FAS = Finansinių ataskaitų sritis

T = Tikslumas

V = vidutinė

ĮR = įgimta rizika

P = Paplitusi rizika

V vertinimas

M = maža

VKR = vidaus kontrolės rizika

I = Išsamumas

NIKP = nustatyti ir ištaisyti kontrolės priemonę

RIR – reikšminga iškraipymo rizika (jungtinė rizika)

B = Buvimas

Šiame etape būtų pravartu parengti pranešimą vadovybei, kuriame būtų apibūdinti pagrindiniai nustatyti
vidaus kontrolės trūkumai.
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B atvejo analizė − „Kumar & Co.“
Rizikos vertinimo etapo užbaigimas
Įvertinti rizikos lygiai

Tvirtinimai ĮR

KR

Finansinių ataskaitų
lygmuo

RIR

V

Dokumentuoti pagrindinius rizikos veiksnius
ir kitus veiksnius, padedančius juos įvertinti
Vadovybės požiūris į vidaus kontrolę yra geras.
Pagrindinėse pareigose dirba kompetentingi
darbuotojai.
Yra galimybė vadovybei nepaisyti kontrolės priemonių
dėl spaudimo vykdyti susitarimų su bankais sąlygas
arba sumažinti mokesčius. Radžas nevykdė nuoseklios
buhalterio darbo priežiūros visą laikotarpį. Buhalteris
atrodo viskuo nepatenkintas, ir gali turėti galimybę
iškraipyti skaičius. Todėl tiek tyčinė, tiek netyčinė
apgaulė gali likti nepastebėta.
Kiekvieną mėnesį vykstantys veiklos peržiūros
susirinkimai užtikrina atskaitomybę vadovybei.

Tvirtinimų lygmuo
FA arba finansinėse
ataskaitose atskleidžiama informacija
1

2

Pardavimai

Gautinos sumos

I

D

M

V

Šio tvirtinimo atžvilgiu nustatytos svarbios vidaus
kontrolės priemonės.

B

D

M

V

Šio tvirtinimo atžvilgiu svarbios vidaus kontrolės
priemonės buvo nustatytos, tačiau problemų gali kilti
dėl ūkinių operacijų su susijusiomis šalimis.

T

D

M

V

Šio tvirtinimo atžvilgiu svarbios vidaus kontrolės
priemonės buvo nustatytos, tačiau problemų gali kilti
dėl ūkinių operacijų su susijusiomis šalimis.

V

V

V

V

Dėl ekonomikos sektoriuje susidariusios padėties
prekės gali būti grąžinamos.

I

D

M

V

Dauguma gautinų sumų yra iš „Dephta“. Kitų konkrečių
rizikos veiksnių nenustatyta.

B

D

V

V

Dauguma gautinų sumų yra iš „Dephta“. Kitų konkrečių
rizikos veiksnių nenustatyta.

T

V

V

V

Dauguma gautinų sumų yra iš „Dephta“. Kitų konkrečių
rizikos veiksnių nenustatyta.

V

D

V

V

Šiais sunkiais ekonominiais laikais mažesniems
klientams gali būti sunku laiku apmokėti sąskaitas.

Žymos:
D = didelė
V = vidutinė
M = maža
NIKP = nustatyti ir ištaisyti kontrolės priemonę

NA = netaikoma
ĮR = įgimta rizika
VKR = vidaus kontrolės rizika
RIR – reikšminga iškraipymo rizika (jungtinė rizika)

FAS = Finansinių ataskaitų sritis
P = Paplitusi rizika
I = Išsamumas
B = Buvimas

T = Tikslumas
V vertinimas

Šiame etape būtų pravartu parengti pranešimą vadovybei, kuriame būtų apibūdinti pagrindiniai nustatyti
vidaus kontrolės trūkumai.
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15. Atsakas į riziką – Apžvalga
15.0-1 pvz.
Veikla

Rizikos vertinimas

Atlikti parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti auditą

Atlikti
rizikos vertinimo
procedūras

Tikslas
Nuspręsti ar prisiimti užduotį?

Parengti bendrą
audito strategiją ir
2
audito planą

Susipažinus su
įmone nustatyti
3
(įvertinti) RIR

Dokumentavimas 1
Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Verslo ir apgaulės rizika,
įskaitant reikšmingas rizikas

Sukurti (įdiegti) atitinkamas
vidaus kontrolės priemones

3

Atsakas į riziką

Įvertinta RIR rizika:
 FA lygiu;
 tvirtinimo lygiu.
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Parengti bendrą atsaką
ir papildomas audito
procedūras

Taikyti atsaką
3
įvertintai RIR

Parengti
atitinkamą
atsaką į
3
įvertintą RIR

Sumažinti audito
riziką iki mažiausio
priimtino lygio

Atnaujinti bendrą strategiją
Bendras atsakas
Audito planas, pagal kurį įvertinta
3
RIR susiejama su papildomomis
audito procedūromis

Atliktas darbas
Audito pastebėjimai
Personalo stebėjimas
Darbo dokumentų peržiūra
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Nustatyti, kokį papildomą audito darbą reikia
atklikti (jei reikia)

Išvados teikimas

Įvertinti gautus
audito įrodymus

taip

Nauji (pakeisti) rizikos veiksniai ir
audito procedūros
Reikšmingumo pasikeitimas
Informavimas apie audito
pastebėjimus
Išvados dėl atliktų audito procedūrų

Ar
būtinas
papildomas
ne darbas
?

Parengti auditoriaus
išvadą

Remiantis audito
pastebėjimais
suformuoti nuomonę

Reikšmingi sprendimai
Pasirašyta auditoriaus nuomonė

Pastabos:
1. 1. Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2. Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
3. RIR = reikšmingo iškraipymo rizika.

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

330-ojo TAS 5 dalis

Auditorius turi parengti ir įgyvendinti bendrąjį atsaką į įvertintą reikšmingo
iškraipymo riziką finansinių ataskaitų lygmeniu (žr. A1–A3 dalis).

330-ojo TAS 6 dalis

Auditorius turi parengti ir atlikti tolesnes audito procedūras, kurių pobūdis, atlikimo
laikas bei apimtis yra grindžiami įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika tvirtinimų
lygmeniu ir kuriomis į ją reaguojama (žr. A4–A8 dalis).

Atsako į riziką etape atliekami du toliau aprašyti veiksmai:
15.0-2 pvz.

Atsakas į riziką

Parengti tolesnes audito procedūras

Atnaujinti
bendrąją
audito
strategiją

Parengti
atsaką į
įvertintą riziką

Grupę trumpai
supažindinti su
audito planu,
kaip nurodyta

Atlikti tolesnes audito procedūras

Atlikti
suplanuotas
procedūras

Įvertinti
rezultatus ir
gautus
įrodymus

Dokumentuoti
pastebėjimus
ir išvadas
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Pagrindiniai klausimai, sprendžiami atsako į riziką įgyvendinimo etape, aprašyti toliau.
Tomas ir
skyriai
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Atsakas į įvertintą riziką

V1 - 9

Tolesnės audito procedūros

V1 - 10

Apskaitiniai įvertinimai

V1 - 11

Susijusios šalys

V1 - 12

Pobalansiniai įvykiai

V1 - 13

Veiklos tęstinumas

V1 - 14

Kitų TAS reikalavimų santrauka

V1 - 15

Audito dokumentavimas

V1 - 16
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Atsakas į riziką

16. Audito planas, sudaromas atsižvelgiant į
16.
Audito planas, sudaromas
riziką
Parengti bendrą atsaką
ir papildomas audito
procedūras

Parengti
atitinkamą
atsaką į
3
įvertintą RIR

atsižvelgiant į riziką

Atnaujinti bendrą strategiją
Bendras atsakas
Audito planas, pagal kurį įvertinta
3
RIR susiejama su papildomomis
audito procedūromis

Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Taikyti atsaką
3
įvertintai RIR

Sumažinti
audito
Kaip suplanuoti veiksmingą audito atsaką
į įvertintą
riziką.
riziką iki mažiausio
priimtino lygio

Atliktas darbas
260-asis, 300-asis,
Audito pastebėjimai
Personalo stebėjimas330-asis, 500-asis TAS
Darbo dokumentų peržiūra

16.0-1 pvz.

Atsakas į riziką

tsakas į riziką

Parengti bendrą atsaką
ir papildomas audito
procedūras

Taikyti atsaką
1
įvertintai RIR

Parengti
atitinkamą
atsaką į
1
įvertintą RIR

Sumažinti audito
riziką iki mažiausio
priimtino lygio

Atnaujinti bendrą strategiją
Bendras atsakas
Audito planas, pagal kurį įvertinta
3
RIR susiejama su papildomomis
audito procedūromis

Atliktas darbas
Audito pastebėjimai
Personalo stebėjimas
Darbo dokumentų peržiūra

Pastabos:
1. RIR – reikšminga iškraipymo rizika

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

260-ojo TAS 15 dalis Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie planuojamą audito
apimtį ir atlikimo laiką (žr. A11−A15 dalis).
300-ojo TAS 9 dalis

Auditorius turi parengti audito planą, kuriame turi būti aprašyta:
a) planuojamų rizikos vertinimo procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir
apimtis, kaip tai nustatyta 315-ajame TAS;
b) tolesnių planuojamų audito procedūrų tvirtinimo lygmeniu pobūdis, atlikimo
laikas ir apimtis, kaip tai nustatyta 330-ajame TAS;
c) kitos planuojamos audito procedūros, kurias būtina atlikti, kad užduotis
atitiktų TAS (žr. A12 dalį).

300-ojo TAS 10 dalis Jei reikia, audito metu auditorius turi atnaujinti ir pakeisti bendrąją audito strategiją
bei audito planą (žr. A13 dalį).
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300-ojo TAS 11 dalis Auditorius turi planuoti vadovavimo užduoties grupės nariams, jų priežiūros ir jų
darbo peržiūros pobūdį, atlikimo laiką bei apimtį (žr. A14–A15 dalis).
300-ojo TAS 12 dalis Auditorius į audito dokumentus turi įtraukti:
a) bendrąją audito strategiją;
b) audito planą, ir
c) bet kokius esminius bendrosios audito strategijos ar audito plano pakeitimus,
atliekamus vykdant audito užduotį, ir tokių pakeitimų priežastis (žr. A16–A19
dalis).
330-ojo TAS 5 dalis

Auditorius turi parengti ir įgyvendinti bendrąjį atsaką į įvertintą reikšmingo
iškraipymo riziką finansinių ataskaitų lygmeniu (žr. A1–A3 dalis).

330-ojo TAS 6 dalis

Auditorius turi parengti ir atlikti tolesnes audito procedūras, kurių pobūdis,
atlikimo laikas bei apimtis yra grindžiami įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika
tvirtinimų lygmeniu ir kuriomis į ją reaguojama (žr. A4–A8 dalis).

330-ojo TAS 7 dalis

Rengdamas tolesnes audito procedūras, kurios turi būti atliktos, auditorius turi:
a)
apsvarstyti kiekvienos ūkinių operacijų grupės, sąskaitų likučio ar
atskleidžiamos informacijos reikšmingo iškraipymo rizikos tvirtinimų lygmeniu
įvertinimo priežastis, įskaitant:
i)
reikšmingo iškraipymo tikimybę dėl konkrečių susijusių ūkinių operacijų
grupių, sąskaitų likučių ar atskleidžiamos informacijos charakteristikų (t.
y. įgimtos rizikos); ir
ii)
tai, ar rizikos vertinimas apima susijusias kontrolės priemones (t. y.
kontrolės riziką), ir dėlto auditoriui reikia surinkti audito įrodymų,
siekiant nustatyti, ar kontrolės priemonės yra efektyvios (t. y. ar
auditorius ketina pasitikėti kontrolės priemonių efektyvumu
nustatydamas pagrindiniu procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį)
(žr. A9–A18 dalis); ir
b)
surinkti tuo įtikinamesnių audito įrodymų, kuo didesnė auditoriaus įvertinta
rizika (žr. A19 dalį).

330-ojo TAS 8 dalis

Auditorius turi parengti ir atlikti kontrolės priemonių testus, kad surinktų pakankamų
tinkamų audito įrodymų dėl kontrolės priemonių efektyvumo, jei:
a) auditoriaus reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimas tvirtinimų lygmeniu
apima lūkesčius, kad kontrolės priemonės yra efektyvios (t. y.
nustatydamas pagrindinių procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį,
auditorius ketina pasitikėti kontrolės priemonių efektyvumu); arba
b) tik pagrindinės procedūros nesuteikia pakankamų tinkamų audito įrodymų
tvirtinimų lygmeniu (žr. A20−A24 dalis).

330-ojo TAS 9 dalis

Rengdamas ir atlikdamas kontrolės priemonių testus, auditorius turi surinkti tuo
įtikinamesnių audito įrodymų, kuo labiau jis pasitiki kontrolės priemonių efektyvumu
(žr. A25 dalį).
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330-ojo TAS 10 dalis Rengdamas ir atlikdamas kontrolės priemonių testus, auditorius turi:
a) kartu su paklausimu atlikti kitas audito procedūras, siekdamas surinkti audito
įrodymų dėl kontrolės priemonių efektyvumo, įskaitant:
i)
kaip kontrolės priemonės buvo taikomos atitinkamu metu
audituojamu laikotarpiu;
ii)
kaip nuosekliai kontrolės priemonės buvo taikytos; ir
iii) kas ir kokiais būdais taiko šias kontrolės priemones (žr. A26–A29 dalis);
b) nustatyti, ar kontrolės priemonės, kurios turi būti testuojamos,
priklauso nuo kitų kontrolės priemonių (netiesioginių ir, jei taip, ar
būtina surinkti audito įrodymų, patvirtinančių šiu netiesioginių kontrolės
priemonių efektyvumą (žr. A30–A31 dalis).
Jeigu auditorius planuoja pasitikėti rizikos, kurią nustatė esant reikšminga,
kontrolės priemonėmis, jis turi atlikti šių kontrolės priemonių testus dabartiniu
330-ojo TAS 18 dalis laikotarpiu.
Nepriklausomai nuo įvertintos reikšmingo iškraipymo rizikos auditorius turi
parengti ir atlikti kiekvienos ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučio ir
atskleidžiamos informacijos pagrindines procedūras (žr. A42–A47 dalis).
330-ojo TAS 19 dalis Auditorius turi įvertinti, ar išorės patvirtinimo procedūros turi būti atliekamos kaip
pagrindinės audito procedūros (žr. A48–A51 dalis).
330-jo TAS 15 dalis

330-ojo TAS 20 dalis Auditoriaus pagrindinės procedūros turi apimti šias audito procedūras, susijusias
su finansinių ataskaitų užbaigimo procesu:
a) finansinių ataskaitų sutikrinimą ar suderinimą su pagrindiniais apskaitos įrašais;
ir
b) reikšmingų apskaitos išrašų ir kitų finansinių ataskaitų rengimo metu
atliktų koregavimų tikrinimą (žr. A52 dalį).
330-ojo TAS 21 dalis Jei auditorius nustatė, kad įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika tvirtinimų
lygmeniu yra reikšminga, jis turi atlikti pagrindines procedūras, kurios yra atsakas
į šią riziką. Jei kaip atsakas į reikšmingą riziką taikomos tik pagrindinės
procedūros, jos turi apimti detaliuosius testus (žr. A53 dalį).
330-ojo TAS 22 dalis Jei pagrindinės procedūros atliekamos tarpiniu laikotarpiu, auditorius turi
atsižvelgti į likusį laikotarpį, atlikdamas:
a) to laikotarpio pagrindines procedūras ir kontrolės priemonių testus; arba
b) jei auditorius nustato, kad to pakanka, – tik pagrindines procedūras,
kurios suteikia pakankamą pagrindą tarpinio laikotarpio audito išvadas taikyti iki
laikotarpio pabaigos (žr. A55–A57 dalis).
330-ojo TAS 24 dalis Auditorius turi atlikti audito procedūras, kad įvertintų, ar bendras finansinių ataskaitų
pateikimas, įskaitant susijusios informacijos atskleidimą, atitinka taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką (žr. A59 dalį).
500-ojo TAS 6 dalis

Auditorius turi parengti ir atlikti audito procedūras, kurios tinka tam tikromis
aplinkybėmis, siekiant surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų (žr. A1–A25
dalis).

500-ojo TAS 7 dalis

Rengdamas ir atlikdamas audito procedūras, auditorius turi įvertinti
informacijos, kuri yra naudotina kaip audito įrodymai, tinkamumą ir patikimumą
(žr. A26–A33 dalis).
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500-ojo TAS 10 dalis Rengdamas kontrolės priemonių ir detaliuosius testus, auditorius turi pasirinkti
tokias elementų atrankos testavimui priemones, kurios yra veiksmingos audito
procedūros tikslui pasiekti (žr. A52–A56 dalis).

16.1 Apžvalga
Audito rizikos vertinimo etape svarbiausias tikslas yra surinkti pakankamus tinkamus audito įrodymus apie
įvertintą riziką. Tai pasiekiama parengiant ir įgyvendinant tinkamą atsaką į įvertintą reikšmingo iškraipymo
riziką finansinių ataskaitų ir tvirtinimų lygmeniu.
Auditorius šią užduotį atlieka įvairias būdais, tokiais kaip:


mažina kiekvieną tokią riziką iš eilės pagal jos pobūdį (pvz., nuosmukis ekonomikoje) ir parengia
tinkamą audito atsaką atlikdamas tolesnes audito procedūras;



mažina įvertintą riziką pagal tokios rizikos veikiamą reikšmingą finansinių ataskaitų ar atskleistos
informacijos sritį. Po to auditorius parengia tinkamą atsaką taikydamas tolesnes audito procedūras;
arba



pradeda nuo standartinio audito procedūrų sąrašo pagal kiekvieną reikšmingą finansinių ataskaitų
sritį ar tvirtinimą ir pritaiko jį (papildydamas jį procedūromis, jas keisdamas ar atsisakydamas), kad
parengtų tinkamą atsaką į įvertintą riziką.

Atsakas į įvertintą riziką reiškia daugiau, nei vien tik standartinės audito programos naudojimą („vienas
tinka viskam“), kai pagal tokią programą gali būti įvertinamas kiekvienas tvirtinimas. Tačiau tokia
programa nėra pritaikyta reaguoti į konkrečios įmonės įvertintą finansinių ataskaitų sričių riziką pagal
kiekvieną tvirtinimą. Apskritai audito programos turėtų būti (kiek įmanoma) parengtos atsižvelgiant į riziką
įmonės lygmeniu ir konkrečias su ja susijusias aplinkybes.

16.2 Pradžio taškas
Pradžios taškas rengiant veiksmingo audito atsaką yra įvertintų rizikos veiksnių sąrašas, sudarytas audito
metu baigiant rizikos vertinimo etapą (žr. II tomo 14 skyrių).
Rizika buvo nustatyta ir įvertinta:


finansinių ataskaitų lygmeniu; ir



tvirtinimų dėl finansinių ataskaitų sričių ir atskleistos informacijos lygmeniu.

Mažesnės finansinių ataskaitų sritys galėtų būti sujungtos ir vertinamos kaip viena didesnė sritis, siekiant
parengti tinkamą audito atsaką.
I tomo 9 skyriuje aprašytas galimas atsakas į įvertiną riziką dviem lygmenimis. Būtino atsako būdai yra
apibendrinti toliau pateiktame pavyzdyje.
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16.2-1 pvz.
Įvertinta rizika:
Finansinių ataskaitų
lygmeniu

Tvirtinimų
lygmeniu

Audito atsakas

Tolesnės audito
procedūros

Bendras
atsakas

Pavyzdžiai:
 profesinis skepticizmas;
 paskirtų darbuotų
profesionalumo lygis;
 nuolatinė darbuotojų darbo
priežiūra;
 apskaitos politikos įvertinimas;
 suplanuotų procedūrų
pobūdis, mastas, atlikimo
laikas ir netikėtumas;
 kitos papildomos procedūros.

Pagrindinės
procedūros

Detalusis
testas

Kontrolių
testas

Pagrindinė
analizės
procedūros

Rezultatas
Pakankami tinkami audito įrodymai, kuriais galima
sumažinti audito riziką iki priimtinai mažo lygio

16.3

Bendras atsakas

Paplitusią riziką finansinių ataskaitų lygmeniu (tokią riziką, kaip neveiksminga kontrolės aplinka ir (arba)
galimybė vykdyti apgaulę, kuri darytų poveikį daugeliui tvirtinimų) auditorius vertina rengdamas ir
įgyvendindamas bendrą atsaką, kaip parodyta toliau esančiame pavyzdyje. Daugiau informacijos apie
paplituią riziką pateikta II tomo 8 dalyje.
Rengdamas bendrą audito atsaką auditorius nustato:


kiek informacijos audito grupei būtina pateikti, siekiant priminti apie būtinybę išlaikyti profesinį
skepticizmą;



kuriuos grupės narius paskirti, įskaitant turinčius specialius įgūdžius, ir ar naudotis eksperto
paslaugomis;



kokiu mastu būtina prižiūrėti audito darbą;



ar pasirenkant numatytas atlikti tolesnes audito procedūras būtina numatyti tam tikrus
nenuspėjamumo elementus; ir



bet kokius būtinus audito procedūrų pobūdžio, atlikimo laiko ar apimties pakeitimus. Gali būti
priimamas sprendimas nustatyti procedūrų laiką (tarpinės ir laikotarpio pabaigos) arba taikyti
naujas (išplėstines) procedūras specifiniams rizikos veiksniams, pavyzdžiui, apgaulei, įvertinti.
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16.3-1 pvz.
Rizikos vertinimas
Veiksminga
kontrolės
aplinka

Galimas bendras atsakas
Jeigu kontrolės aplinka yra veiksminga, auditorius gali labiau pasitikėti vidaus
kontrole ir pačioje įmonėje surinktų audito įrodymų patikimumu.

Neveiksminga
kontrolės aplinka
(yra trūkumų)

Greičiausiai tokiu atveju auditorius turės atlikti papildomo darbo:

paskirti labiau patyrusius darbuotojus;

daugiau audito procedūrų atlikti laikotarpio pabaigoje, o ne tarpiniu
laikotarpiu;

daugiau išsamesnių audito įrodymų gauti atliekant pagrindines procedūras;

pakeisti audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį.

Planuodamas bendrą atsaką auditorius gali nuspręsti, kad kai kurios procedūros
gali būti atliktos tarpiniu laikotarpiu, o ne laikotarpio pabaigoje.

SVARBŪS DALYKAI
Jeigu galima, pravartu parengti pirminį rizikos finansinių ataskaitų lygmeniu vertinimą dar planavimo
etape. Tokiu būdu auditorius galėtų parengti preliminarų bendrąjį atsaką, kuris apima tokius klausimus,
kaip, kokius darbuotojus paskirti užduočiai atlikti (įskaitant turinčius specialių įgūdžių), kokio lygio priežiūra
yra būtina ir kokias audito procedūras būtina atlikti. Atliekant auditą preliminarų rizikos įvertinimą būtina
peržiūrėti ir padaryti atitinkamus bendrojo atsako pakeitimus.
Tačiau tai gali būti neįmanoma padaryti mažesnėse įmonėse, kurios nerengia tarpinės ar mėnesio
finansinės informacijos, kuriai būtų galima pritaikyti analitines procedūras ir nustatyti (įvertinti) reikšmingų
iškraipymų riziką. Jeigu neįmanoma atlikti svarbiausių analitinių procedūrų arba neįmanoma gauti
informacijos teikiant paklausimus audito planavimo etape, auditoriui gali tekti palaukti, kol bus parengtas
preliminarus įmonės finansinių ataskaitų projektas.

16.4 Tvirtinimų naudojimas planuojant testus
Reikšmingo iškraipymo rizika turi būti įvertinta finansinių ataskaitų ir tvirtinimų lygmeniu. Tinkamo audito
atsako parengimo tikslas – surinkti įrodymus patvirtinančius rizikos įvertinimą kiekvieno tvirtinimo
atžvilgiu. Daugiau informacijos apie tvirtinimus pateikta I tomo 6 dalyje.
Rengdamas atsaką konkrečių ūkinių operacijų srautų atžvilgiu auditorius gali pastebėti, kad tvirtinimai taip
pat sukuria sąsają tarp vidaus kontrolės testų ir pagrindinių procedūrų. Tai yra svarbu tais atvejais, kai
būtina nustatyti, kad kontrolės priemonių testų ir pagrindinių procedūrų derinimas gali būti tinkamas
sprendimas reikšmingo iškraipymo rizikai sumažinti iki priimtinai žemo lygio.
Pavyzdžiui, audito procedūromis, kuriomis tikrinamas atsargų „buvimas“, pirmiausia tikrinama, ar prekės,
kurios jau yra įtrauktos į atsargų likutį, gali būti įtraukiamos, o kontrolės priemonių testais siekiama
sumažinti riziką, kad į atsargų likutį gali būti įtrauktos neegzistuojančios prekės. Atsargų „išsamumo“
testas skirtas patikrinti į atsargų likutį neįtrauktas prekes, bet tuo pat metu gaunama įrodymų apie
trūkstamas prekes. Atliekant tokius testus taip pat gali būti tikrinami pirkimo užsakymai ir atliekami
kontrolės priemonių testai, kuriais siekiama sumažinti riziką, kad atsargų gali trūkti.
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16.5 Reikšmingumo naudojimas planuojant testus
Pagrindinis veiksnys, turintis reikšmės nustatant būtiną audito procedūros apimtį, yra darbinis
reikšmingumas, kuris jau buvo apibūdintas anksčiau. Darbinis reikšmingumas nustatomas remiantis
finansinių ataskaitų kaip visumos atžvilgiu nustatytu reikšmingumu, tačiau jis gali būti atitinkamai
modifikuotas atsižvelgiant į konkrečią su sąskaitos likučiu, ūkinių operacijų srautu ar finansinėse
ataskaitose atskleista informacija susijusią riziką.
Būtinų atlikti audito procedūrų apimtis nustatoma įvertinus darbinį reikšmingumą, įvertintą riziką ir
auditoriaus numatyto gauti užtikrinimo laipsnį. Apskritai, audito procedūrų apimtis (t.y., detaliems testams
atlikti sudaromos imties dydis arba pagrindinių analitinių procedūrų detalumo lygis) didėja augant
reikšmingo iškraipymo rizikai. Tačiau didinti audito procedūrų apimtį yra tikslinga tik, jeigu pati audito
procedūra yra aktuali konkrečiai rizikai. Daugiau informacijos apie reikšmingumo naudojimą rengiant
testus pateikta I tomo 7 skyriuje ir II tomo 6 ir 17 skyriuje.

16.6 Auditoriaus „įrankių dėžė“
Rengdamas detalų audito planą auditorius pasirenka tinkamas audito procedūrų rūšis vadovaudamasis
savo profesiniu sprendimu. Tolesnės audito procedūros išsamiai aprašytos šio Vadovo I tomo 10−15
skyriuose.
Veiksmingos audito programos pagrindą sudaro tinkamų audito procedūrų, kurios visos kartu gali
sumažinti riziką iki priimtinai žemo lygio, derinys. Šiame Vadove įvairių rūšių auditoriaus naudojamos
audito procedūros yra sugrupuotos kaip parodyta toliau esančiame pavyzdyje.
16.6-1 pvz.

Pagrindinės
analitinės
procedūros

Pagrindiniai
detalieji
testai

Tolesnės audito
procedūros

Kontrolės
priemonių
testai
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16.6-2 pvz.
Procedūros tipas

Aprašymas

Pagrindinės
procedūros

Nepriklausomai nuo įvertintos reikšmingo iškraipymo rizikos (RIR) auditorius
turi parengti ir atlikti kiekvienos ūkinių operacijų grupės, sąskaitų likučio ir
atskleidžiamos informacijos pagrindines procedūras. Tai reiškia, kad:



auditoriaus rizikos vertinimas yra subjektyvus, todėl gali būti nenustatytos
visos reikšmingo iškraipymo rūšys; ir
vidaus kontrolei yra būdingi įgimti apribojimai, įskaitant atvejus, kai vadovybė
nepaiso kontrolės priemonių.

Jeigu RIR yra labai maža, pakankamiems ir tinkamiems įrodymams dėl konkretaus
tvirtinimo surinkti gali pakakti tam tikrų pagrindinių procedūrų, pavyzdžiui, detaliųjų
testų arba analitinės peržiūros.
Analitinės
procedūros

Pagrindinės analitinės procedūros – tai finansinės informacijos vertinimas
analizuojant pagrįstus ryšius tarp finansinių ir ne finansinių duomenų. Tuo tikslu
būtina nustatyti tikslias prielaidas dėl tam tikrų duomenų (tokių, kaip pardavimo),
pagal kurias, palyginus su faktiškai registruotais duomenimis, galima būtų nustatyti
iškraipymą.
Analitinės procedūros gali būti grupuojamos taip:

Detalieji testai

•

paprasčiausias duomenų palyginimas, kuris dažniausiai atliekamas taikant
pagrindines procedūras. Šios procedūros dažniausiai derinamos su kitais
detaliaisiais testais tvirtinimų lygmeniu. Tačiau pačios savaime šios
procedūros neužtikrins, kad pakankami audito įrodymai bus surinkti;

•

prognozavimo modeliai, kurie patys vieni (arba kartu su kontrolės priemonių
testais ar kitomis pagrindinėmis procedūromis) būtų pakankamos priemonės
sumažinti audito rizikai iki priimtinai žemo lygio. Pavyzdžiui, jeigu įmonėje
dirba šeši darbuotojai, kuriems tam tikrą laikotarpį mokamas nustatyto dydžio
atlyginimas, turėtų būti galima pakankamai tiksliai apskaičiuoti bendras
išlaidas darbo užmokesčiui. Darant prielaidą, kad darbuotojų skaičius ir
atlyginimo normų duomenys yra tikslūs, ši procedūra leidžia surinkti visus
reikalingus audito įrodymus dėl darbo užmokesčio. Tokiu atveju pagrindinių
procedūrų (bazinių ar išplėstinių) atlikti nereikia.

Jeigu reikšmingą riziką siekiama mažinti taikant tik pagrindines procedūras, būtina
atlikti ir detaliuosius testus.
Reikšminga rizika ir tinkamas audito atsakas yra išsamiau aprašyti II tomo 10
skyriuje.
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Kontrolės
priemonių testai

Jei pagrindinėmis kontrolės priemonėmis (kurios greičiausiai veikia veiksmingai)
pagrindžiami tam tikri tvirtinimai, gali būti atliekami kontrolės priemonių testai
siekiant surinkti būtinus įrodymus apie tam tikrą tvirtinimą.
Kontrolės priemonių testai, atliekami siekiant sumažinti riziką iki žemo lygio (tokiu
atveju bus reikalinga didesnė imtis), gali suteikti didžiąją dalį įrodymų dėl
konkretaus tvirtinimo. Arba kontrolės priemonių testai galėtų būti atliekami siekiant
sumažinti riziką iki nedidelio lygio (tokiu atveju imtis gali būti mažesnė). Pastaruoju
atveju, siekdamas surinkti reikalingus įrodymus, auditorius kontrolės priemonių
testus papildo pagrindinėmis procedūromis, taikomomis tam pačiam tvirtinimui.
Pagal tam tikrus kriterijus vidaus kontrolės priemonės turi būti tikrinamos tik kas
trečią auditą. Kontrolės priemonių testai aptarti I tomo 10.5 skyriuje.

16.7 Audito planas, sudaromas atsižvelgiant į riziką
Norint parengti audito planą, pagal kurį būtų tinkamai reaguojama į įvertintą riziką, būtina vadovautis
profesiniu sprendimu ir viską atidžiai įvertinti. Paskyrus pakankamai laiko tinkamam audito planui parengti
beveik neabejotinai padidina audito veiksmingumą ir efektyvumą, ir taupo audito grupės narių laiką.
Auditorius parengia audito planą trim pagrindiniais etapais:


reaguoja į įvertintą riziką finansinių ataskaitų lygmeniu (bendras atsakas);



nustato specialias procedūras, taikytinas reikšmingoms finansinių ataskaitų sritims; ir



nustato reikalingas audito procedūras (priemonės iš „įrankių dėžės“), ir būtinų atlikti testų apimtį.

1 etapas. Reaguoja į įvertintą riziką finansinių ataskaitų lygmeniu
Pirmąjame etape yra parengiamas tinkamas bendras atsakas į įvertintą riziką finansinių ataskaitų
lygmeniu. Kadangi tokia rizika yra paplitusi, nustačius, kad tokia rizika yra vidutinė arba didelė,
dažniausiai papildomai reikės patikrinti beveik kiekvieną finansinių ataskaitų sritį. Bendras atsakas
aptartas II tomo 16.3 skyriuje.
2 etapas. Nustatyti specialias procedūras, taikytinas reikšmingoms finansinių ataskaitų sritims
Prieš parengdamas detalų atsaką į įvertintą riziką auditorius galėtų įvertinti (pagal kiekvieną finansinių
ataskaitų sritį) tokius toliau pavyzdyje nurodytus klausimus.
16.7-1 pvz.
Kiekvienai reikšmingai ar galimai reikšmingai finansinių ataskaitų sričiai
Klausimai, į
kuriuos būtina
atsižvelgti
rengiant tinkamą
audito atsaką

Ar yra kokie nors tvirtinimai, kurių negalima patikrinti vien tik pagrindinėmis
procedūromis? Jeigu taip, būtina atlikti kontrolės priemonių testus.
Tai gali atsitikti tais atvejais, kai:


nėra dokumentų, kuriais remiantis galima surinkti audito įrodymus apie
tvirtinimus, pavyzdžiui, apie pajamų duomenų išsamumą; arba



įmonė vykdo veiklą naudodama IT, tačiau nesudaro ir nesaugoja jokių
dokumentų apie tokias ūkines operacijas, išskyrus dokumentus IT sistemoje.
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Ar galima manyti, kad susijusiems ūkinių operacijų srautams (procesams) taikomos
vidaus kontrolės priemonės yra patikimos? Jeigu taip, kontrolės priemonių testus
galima atlikti, išskyrus atvejus, kai ūkinių operacijų yra tiek mažai, kad veiksmingiau
būtų atlikti pagrindines procedūras.
Ar galima atlikti pagrindines analitines procedūras (tokias, kaip taikomas
susijusiems ūkinių peracijų srautams)?
Ar reikia įvesti nenuspėjamumo elementą (kaip atsaką į apgaulės riziką ir kt.)?
Ar yra kokios nors „reikšmingos rizikos“ (pvz., dėl apgaules, susijusių šalių,
kt.), į kurias reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
3 etapas. Nustatyti būtinų atlikti audito procedūrų pobūdį ir apimtį
Trečiame etape vadovaujantis profesiniu sprendimu pasirenkamas atitinkamas procedūrų derinys, taip pat
testų, reikalingų atsižvelgiant į įvertiną riziką tvirtinimų lygmeniu, apimtis.
Toliau parodytas galimas būdas nustatyti tinkamą procedūrų derinį šalinti įvertintą mažą, vidutinę ir aukštą
su gautinomis sumomis susijusią riziką.
Gautinos sumos – įvertinta rizika yra maža
Darbinis reikšmingumas = 12 000 eurų
Planuojamas audito atsakas
Įvertinta rizika tvirtinimo
„buvimas“

Maža

Pagrindinės procedūros

Pastabos
Šios procedūros būtų laikomas pakankamomis įvertintai
rizikai šalinti. Tokios procedūros yra įprasti kontrolės
priemonių testai ir (arba) paprastos analitinės procedūros,
kurios atliekamos praktiškai kiekviename audite tikrinant
gautinas sumas. Tokios procedūros dažniausiai
numatomos standartinėje audito programoje, skirtoje
gautinoms sumoms.

Gautinos sumos – įvertinta rizika yra vidutinė
Darbinis reikšmingumas = 10 000 eurų
Planuojamas audito atsakas
Įvertinta rizika dėl tvirtinimo
„buvimas“
Pagrindinės procedūros
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Vidutinė

Pastabos
Šios procedūros būtų atliekamos šalinti riziką dėl
buvimo apskritai (t.y., kaip nurodyta pirmiau esant
mažai rizikai), ir:

reaguoti į nustatytą specifinę riziką dėl gautinų sumų
buvimo (tokią, kaip apgaulės riziką); ir

atlikti pakankamai detaliųjų testų, kurie leistų
sumažinti įvertintą riziką iki priimtinai žemo lygio.
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Jeigu įmonėje būtų taikomos vidaus kontrolės priemonės (pavyzdžiui, pardavimams), kuriomis
užtikrinama, kad visos gautinos sumos yra užregistruotos, galima būtų atlikti ne tik pagrindines
procedūras, bet ir tokių kontrolės priemonių veiksmingumo testą.
Gautinos sumos – įvertinta rizika yra didelė
Darbinis reikšmingumas = 10 000 eurų
Planuojamas audito atsakas
Įvertinta rizika dėl tvirtinimo
„buvimas“

Didelė

Pastabos

Pagrindinės procedūros

Šios procedūros būtų atliekamos šalinti riziką dėl
buvimo apskritai (t.y., kaip nurodyta pirmiau esant
mažai rizikai), ir:

reaguoti į nustatytą specifinę riziką dėl gautinų
sumų buvimo (tokią, kaip apgaulės riziką); ir

atlikti pakankamai detaliųjų testų, kurie leistų
sumažinti įvertintą riziką iki priimtinai žemo
lygio.

Kontrolės priemonių testai
(veiksmingumas)

Norint sumažinti detaliųjų testų, kuriais galima būtų
sumažinti riziką iki žemo lygio, imties dydį, turėtų būti
atliekami vidaus kontrolės priemonių, kuriomis
pagrindžiamas buvimo tvirtinimas, testai, siekiant sumažinti
riziką iki vidutinio lygio. Šiais testais ir su pirmiau
apibrėžtais detaliaisiais testais įvertinta rizika sumažinama
iki priimtinai žemo lygio.

Kaip parodyta pirmiau pateiktame pavyzdyje, didžiąja dalį reikalingų įrodymų taip pat galima surinkti
atliekant kontrolės priemonių testus, kuriais rizika sumažinama iki priimtinai žemo lygio. Tai gali
sumažinti būtinybę atlikti daugelį pagrindinių procedūrų.
Sudarydamas konkretiems sąskaitų likučiams ar ūkinėms operacijoms taikomą audito strategiją auditorius
visais atvejais vertina su kitomis susijusių ūkinių operacijų srautų dalimis atliktą darbą.
Kitas pavyzdys yra pardavimo duomenų išsamumo vertinimas įmonėje, kuriai priklauso daugiabutis
namas, kuriame įmonė nuomoja butus.
Gautinos sumos – įvertinta rizika yra vidutinė
Darbinis reikšmingumas = 6 000 eurų
Planuojamas audito atsakas
Įvertinta rizika dėl tvirtinimo
„buvimas“
Pagrindiniai detalieji testai

Vidutinė
–

Pastabos
Atsižvelgus į toliau apibrėžtas pagrindines analitines
procedūras, šios procedūros gali būti apskritai
nereikalingos, arba naudojamos tik siekiant surinkti
taikytas prielaidas patvirtinančius įrodymus.
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Pagrindinės analitinės
procedūros

Žinoma, kad pastate yra 64 butai. Nuomos mokestis už
dviejų kambarių butą – 1 000 eurų per mėnesį (jų yra 46),
už vieno kambario butą – 800 eurų per mėnesį (jų yra 18).

Apskaičiuotos numatomos nuomos pajamos –
724 800 eurų.

Faktinės apskaitos dokumentuose registruotos
pajamos buvo 718 800 eurų, skirtumas – 6 000 eurų.
Patikrintina, kad skirtumas atsirado dėl to, kad vieną
mėnesį šeši dviejų kambarių butai nebuvo išnuomoti.

SVARBŪS DALYKAI
Kur įmanoma, vengti naudoti bendras ar standartines audito procedūras
Veiksmingiausios audito procedūros yra procedūros, skirtos šalinti įvertintos rizikos priežastis.
Keli tvirtinimai
Kur galima, atlikti audito procedūras, kuriomis gali būti įvertinti keli tvirtinimai. Tokias procedūras atlikus,
reikės mažiau kitų detaliųjų testų.
Mažos rizikos sritys
Reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimo metu gautą informaciją naudoti sumažinti pagrindinių
procedūrų mastui mažos rizikos srityse.
Kontrolės priemonių testų taikymas
Apie vidaus kontrolę surinktą informaciją naudoti nustatyti pagrindinėms kontrolės priemonėms, kurių
veiksmingumą galima patikrinti. Atlikus kontrolės priemonių testavimą (kai kurias kontrolės priemones
būtina testuoti tik kas tris metus), dažniausiai reikia atlikti daug mažiau darbo, nei atliekant išsamius
detaliuosius testus. Taip pat žr. II tomo 17 skyrių.
Negalima ignoruoti IT kontrolės priemonių
Automatinės kontrolės priemonės testo imtį gali sudaryti net ir vienas elementas, kadangi tokia
automatinė kontrolės priemonė turėtų veikti lygiai taip pat visais atvejais, todėl yra reprezentatyvi visos
visumos atžvilgiu. Tačiau tokia išvada daroma remiantis prielaida, kad įmonėje taikomis veiksmingos
bendrosios IT kontrolės priemonės.
Dvejopo tikslo testai
Jeigu tos pačios rūšies ūkinėms operacijoms taikomi kontrolės priemonių testai yra planuojami atlikti
kaip pagrindiniai testai, įvertinti galimybę taikyti dvejopos paskirties testus. Tai yra atvejis, kai atliekant
kontrolės priemonių testus tuo pat metu atliekami tos pačios ūkinės operacijos detalieji testai. Nors
kontrolės priemonių testų tikslas yra kitoks, nei detaliųjų testų, abu tikslus galima pasiekti tuo pat metu.
Pavyzdžiui, galima tikrinti, ar sąskaita faktūra buvo patvirtinta (kontrolės priemonės testas), ir ar ūkinė
operacija buvo tinkamai registruota apskaitos dokumentuose (detalusis testas).
Įvertinti su visomis ūkinės operacijos srauto dalimis atliktą darbą
Remtis su kitomis ūkinės operacijos srauto dalimis atliktą darbą. Pavyzdžiui, pardavimo duomenų
išsamumą užtikrinančių kontrolės priemonių testas taip pat suteiks įrodymų dėl gautinų sumų duomenų
išsamumo.
Sprendimą dėl audito strategijos ir procedūrų būtina priimti planavimo etape
Kur galima, audito procedūrų pobūdį ir apimtis būtina apibrėžti audito planavimo etape, kai audito
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grupės nariai gali susitarti dėl bendros taikytinos strategijos. Taip jaunesniems audito grupės nariams
nereikės planuoti audito procedūrų patiems arba atlikinėti tas pačias procedūras, kaip praėjusiais
metais.
Nepamiršti atlikti analitines procedūras
Analitinės procedūros atliekamos kiekviename audito etape:


audito pradžioje audito procedūros atliekamos kaip rizikos vertinimo procedūros;



audito metu analitinės procedūros atliekamos siakiant išanalizuoti duomenų nukrypimus ir pagrįsti
tam tikrus ūkinės operacijos srautus ir sąskaitų likučius;



auditui artėjant į pabaigą analitinės procedūros atliekamos siekiant nustatyti, ar finansinės
ataskaitos atitinka auditoriaus supratimą apie įmonę, arab siekaint nurodyti anksčiau nenustatytą
reikšmingo iškraipymo riziką dėl apgaulės.

16.8 Atsakas į apgaulės riziką
Apgaulės rizika (įskaitant vadovybės galimybę nepaisyti kontrolės priemonių) gali būti praktiškai
kiekvienoje įmonėje, todėl į ją būtina atsižvelgti sudarant audito planą. Pirmas žingsnis yra įvertinti galimą
apgaulės riziką, o tada suplanuoti tinkamą bendrą ir detalų atsaką.
Pastaba:

Įvertiną reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką auditorius privalo laikyti reikšminga rizika.
Esant reikšmingai rizikai auditorius privalo:


įgyti supratimą apie susijusias įmonėje taikomas kontroles priemones, įskaitant
kontrolės veiksmus, susijusius su tokia rizika; ir



atlikti pagrindines procedūras, kurios yra atsakas į tokią riziką.

Jei kaip atsakas į reikšmingą riziką taikomos tik pagrindinės procedūros, jos turi apimti
detaliuosius testus.
Vertindamas apgaulės rizikos galimybę ir atitinkamą atsaką į apgaulę, auditorius vertina:


jau parengtą bendrą atsaką į įvertintą riziką finansinių ataskaitų lygmeniu;



jau parengtą konkretų atsaką į kitą įvertintą riziką tvirtinimų lygmeniu;



planavimo susitikimų metų sudarytus apgaulės scenarijus (jeigu tokie yra);



apgaulės riziką (galimybės, paskatos ir pateisinimas), nustatytą atliekant rizikos vertinimo
procedūras;



tikimybę, kad kai kurie finansinių ataskaitų likučiai ir ūkinės operacijos bus iškraipytos dėl
apgaulės;



visus žinomus apgaulės atvejus, nustatytus einamuoju ir ankstesniais laikotarpiais; ir



su vadovybės galimybėmis nepaisyti kontrolės priemonių susijusią riziką.

Toliau pateiktame pavyzdyje apibendrinamas galimas atsakas į pirmiau nustatytą riziką.
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16.8-1 pvz.
Bendras atsakas į apgaulės riziką
Paplitusi rizika
Būtina įvertinti, ar reikia:
finansinių ataskaitų 
labiau remtis profesiniu skepticizmu tikrinant kai kuriuos dokumentus ar
lygmeniu
patvirtinant reikšmingus vadovybės pareiškimus;

pritraukti darbuotojus, turinčius specialių įgūdžių ar žinių, tokius kaip
informacinių technologijų (IT) specialistus;

suplanuoti specialias audito procedūras, skirtas nustatyti apgaulės riziką; ir

pasirenkant audito procedūras numatyti nenuspėjamumo galimybę. Galima
pakeisti tam tikrų audito procedūrų laiką, naudoti kitokius atrankos
metodus ar atlikti audito procedūras apie jas iš anksto neinformavus.
Specifinis atsakas į galimą apgaulės riziką
Konkretūs rizikos
veiksniai tvirtinimų
lygmeniu
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Būtina įvertinti, ar reikia:

keisti audito procedūrų, kuriomis mažinama rizika, pobūdį, atlikimo laiką ir
apimtis. Pavyzdžiai gali būti tokie:
−
surinkti labiau patikimų ir susijusių audito įrodymų ar papildomos
informacijoms vadovybės tvirtinimams pagrįsti;
−
atlikti tam tikro turto vizualaus stebėjimo ar tikrinimo operacijas;
−
stebėti turto inventorizaciją apie tai iš anksto neinformavus; ir
−
atlikti tolesnę atsargų įrašų peržiūrą, siekiant nustatyti neįprastus
straipsnius, netikėtas sumas ar kitus straipsnius, kurių atžvilgiu reikia
atlikti papildomas procedūras;

atlikti papildomą darbą, siekiant įvertinti vadovybės apskaitinių įvertinimų,
padarytų sprendimų ar prielaidų pagrįstumą;

pdidinti imties dydį ar atlikti detalesnes analitines procedūras;

naudoti kompiuterinius audito metodus (KAM). Pavyzdžiui:
−
surinkti daugiau įrodymų apie duomenis svarbiausiose sąskaitose ar
elektroninėse ūkinių operacijų rinkmenose;
−
atlikti išsamesnius elektroninių ūkinių operacijų ir sąskaitų rinkmenų
testus;
−
pasirinkti ūkinių operacijų pavyzdžius iš pagrindinių elektroninių
rinkmenų;
−
rūšiuoti specifines savybes turinčias ūkines operacijas; ir
−
atlikti testus su visa visuma, o ne atskira imtimi;

paprašyti su išorės šalių patvirtinimais pateikti papildomos informacijos.
Pavyzdžiui, prašydamas patvirtinti gautinas lėšas auditorius taip pat galėtų
paprašyti pateikti duomenis apie pardavimo sutartis, įskaitant jų datas, teisę
gražinti prekes, prekių pristatymo sąlygas. Tačiau būtina įvertinti, ar prašant
pateikti papildomos informacijos nebus vėluojama parengti atsaką;

pagrindinių procedūrų atlikimo laiko pakeitimas – atliekamos ne tarpiniu
laikotarpiu, bet laikotarpio pabaigoje. Tačiau, jei egzistuoja tyčinio
iškraipymo arba suklastojimo rizika, audito procedūros, pagal kurias
tarpinio laikotarpio audito išvadas būtų galima pritaikyti laikotarpio
pabaigoje, būtų neefektyvios.
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Rizika, kad vadovybė nepaisys kontrolės priemonių
Rizikos šaltiniai
Apskaitos įrašai

Vadovybės
apskaitiniai
įvertinimai

Reikšmingos
ūkinės operacijos

Būtina įvertinti
Nustatyti, pasirinkti ir patikrinti apskaitos įrašus ir kitus koregavimus remiantis:


įgytu supratimu apie įmonės finansinės atskaitomybės procesą ir vidaus
kontrolės planavimo (įgyvendinimo) procesą;



įvertinimu:
−

apgaulingų apskaitos įrašų ir kitų koregavimų charakteristikų;

−

galimų apgaulės rizikos veiksnių, susijusių su konkrečiomis apskaitos
įrašų grupėmis ar kitais koregavimais; ir

−

su finansine atskaitomybe susijusių asmenų paklausimų apie
netinkamą ar neįprastą veiklą rezultatus.

Peržiūrimi apskaitiniai įvertinimai, susiję su konkrečiomis ūkinėmis operacijomis ir
likučiais, siekiant nustatyti galimą vadovybės neobjektyvumą. Tolesnės procedūros
gali apimti tokius veiksmus:


pakartotinis apskaitinių įvertinimų kaip visumos įvertinimas;



retrospektyvi vadovybės sprendimų ir prielaidų, susijusių su svarbiais
apskaitiniais įvertinimais, pateiktais ankstesniųjų metų finansinėse
ataskaitose peržiūra;



nustatymas, ar dėl bendro vadovybės neobjektyvumo atliekant apskaitinius
įvertinimus finansinėse ataskaitose gali atsirasti reikšmingų iškraipymų.

Suprasti, kodėl bvo vykdomos reikšmingos ūkinės operacijos, kurios yra
neįprastos ar nėra būdingos įprastai įmonės veiklai. Tuo tikslu yra vertinama, ar:


vadovybė labiau pabrėžia poreikį jas tinkamai apskaityti, o ne jų ekonominį
pagrįstumą;



su tokiomis ūkinėmis operacijomis susiję susitarimai yra pernelyg
sudėtingi;



vadovybė yra aptarusi tokių ūkinių operacijų pobūdį ir jų apskaitą su už
valdymą atsakingais asmenimis;



sandoriai sudaromi su anksčiau niekada neminėtomis susijusiomis šalimis ar
su šalimis, kurios neturi pagrindo ar finansinio pajėgumo vykdyti atitinkamų
ūkinių operacijų be audituojamos įmonės pagalbos;



įmonės už valdymą atsakingi asmenys tinkamai peržiūrėjo arba patvirtino
ūkines operacijas, kurios apima nekonsoliduotas susijusias šalis, įskaitant
specialios paskirties įmones; ir



tokios ūkinės operacijos yra tinkamai dokumentuojamos.
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Sandoriai su
susijusiomis
šalimis

Įgyti supratimą apie verslo ryšius, kuriais šalys yra tiesiogiai ar netiesiogiai
susijusios su įmone, atliekant tokius veiksmus:

teikiant užklausas ir bendraujant su vadovybe ir už valdymą atsakingais
asmenimis;

teikiant užklausas susijusioms šalims;

peržiūrint svarbiausias sutartis su susijusiomis šalimis, ir,

ieškant pagrindinės informacijos, pavyzdžiui, internete, arba specializuotose
nepriklausomose verslo informacijos duomenų bazėse.
Remiantis pirmiau nurodyta informacija:

vertinama reikšmingų iškraipymų rizika, kylanti iš santykių su susijusiomis
šalimis;



Pajamų
pripažinimas

daroma išvada, kad reikšmingos ūkinės operacijos su susijusiomis šalimis
nebūdingos įprastai veiklai, sukelia reikšmingą riziką; ir
nustatomos būtinos atlikti pagrindinės audito procedūros, kurios užtikrintų
pakankamą atsaką į nustatytą riziką.

Atlikti pagrindines analitines procedūras. Apsvarstyti galimybę taikyti
kompiuterinius audito metodus (CAAT), siekiant nustatyti neįprastas ar netikėtas
pajamų sąsajas ar ūkines operacijas.
Pagrindinių sutarčių sąlygos patvirtinamos teikiant užklausas klientams (tokios kaip
priėmimo kriterijai, pristatymo ar mokėjimo sąlygos), ir įsitikinama, ar nėra
papildomų susitarimų (tokių, kaip pasiūlymas klientui grąžinti prekes iš karto
pasibaigus laikotarpiui).

16.9

Su pateikimu ir atskleidžiama informacija susijusi iškraipymų rizika

Kai kurios įvertintos rizikos gali atsirasti dėl finansinių ataskaitų pateikimo ar jose atskleidžiamos
informacijos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Todėl auditoriui gali teikti parengti specifines
procedūras, siekiant tinkamai reaguoti į tokią riziką.
Tokiomis audito procedūromis vertinama, ar:


atskiros finansinės ataskaitos yra pateiktos taip, kad parodytų tinkamą finansinės informacijos
grupavimą ir aprašymą;



pateiktose finansinėse ataskaitose yra tinkamai atskleisti reikšmingi dalykai ir neapibrėžtumai. Šiuo
tikslu vertinama finansinių ataskaitų ir prie jų pridedamų aiškinamųjų raštų forma, tvarka ir turinys
(įskaitant naudojamą terminologiją), duomenų detalumo lygis, ataskaitų elemetų grupavimas,
pateiktų sumų pagrindas; ir



vadovybė atskleidė visą informaciją atsižvelgdama į aplinkybes ir faktus, kurie auditoriui yra žinomi
auditoriaus išvados pasirašymo metu.

16.10 Nustatymas, ar audito planas yra išsamus
Prieš darydamas išvadą, ar audito planas yra išsamus, auditorius įvertina, ar tinkamai buvo atsižvelgta į
toliau nurodytus veiksnius.
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16.10-1 pvz.
Procedūros tipas

Aprašymas

Ar visos svarbios
finansinių
ataskaitų sritys
buvo įvertintos?

Pagrindinės procedūros turi būti suplanuotos ir taikomos visoms svarbiausioms
ūkinių operacijų rūšims, sąskaitų likučiams ir atskleidžiamai informacijai. Tai
būtina atlikti neatsižvelgiant į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką.

Ar reikia gauti
išorės šalių
patvirtinimus?

Auditorius turi įvertinti, ar procedūros, siekiant gauti išorės šalių patvirtinimus, turi
būti atliekamos kaip pagrindinės audito procedūros. Pavyzdžiai būtų tokie:

banko sąskaitų likučiai;

gautinos sumos;

atsargos ir nvesticijos, kurias saugo trečiosios šalys;

kreditoriams mokėtinos sumos;

sutarčių sąlygos;

sutartys; ir

ūkinės operacijos tarp įmonės ir kitų šalių.
Išorės šalių tvirtinimais taip pat galima remtis vertinant, ar nėra numatytos kokios
nors papildomos sąlygos. Pavyzdžiui, ar nėra kokių nors „susitarimų iš šalies dėl
pardavimų“, kurie galėtų daryti įtakos pajamų priskyrimui ataskaitiniam
laikotarpiui.

Ar galima naudoti
per ankstesnius
laikotarpius
surinktus
įrodymus?

Kontrolės priemonių veiksmingumo testai gali būti atliekami tik kas trečią auditą,
jeigu surinktais įrodymais neįrodoma, kad reikšminga rizika yra, ir gali būti
vadovaujamasi kitais konkrečiais kriterijais (pavyzdžiui, kontrolės priemonės
nepasikeitė, kontrolė įgyvendinama nenaudojant daug rankinių operacijų) (daugiau
informacijos pateikta I tomo 10.5 skyriuje).

Ar reikia
auditoriaus
eksperto?

Ar pakankamiems tinkamiems audito įrodymams surinkti būtinas kitos srities, o
ne apskaitos ar audito, išmanymas?

Ar buvo
vertinamas
finansinių
ataskaitų
užbaigimo
procesas?

Finansinių ataskaitų užbaigimo procesas vertinamas atliekant tokias pagrindines
procedūras:

finansiniu ataskaitų sutikrinimas ar suderinimas su pagrindiniais apskaitos
įrašais; ir

reikšmingų apskaitos išrašų ir kitų finansinių ataskaitų rengimo metu atliktų
koregavimų tikrinimas.

Ar į visas
reikšmingas
rizikas
atkreiptas
dėmesys?

Kiekvienos rizikos, kuri buvo įvertinta kaip reikšminga atžvilgiu, auditorius privalo
parengti ir atlikti pagrindines procedūras (kurias taip pat galima papildyti kontrolės
priemonių testais). Pagrindinės analitinės procedūros negali būti atliekamos
vienos – jos turi būti papildytos detaliaisiais testais.
Jeigu pasitikima reikšmingai rizikai šalinti taikomomis vidaus kontrolės
priemonėmis, auditorius privalo patikrinti tokių kontrolės priemonių veiksmingumą
einamuoju laikotarpiu.
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Ar atliekant
tarpinio
laikotarpiu
testus surinkti
įrodymai buvo
atnaujinti?

Atnaujinti tarpiniam laikotarpiui taikytas pagrindines procedūras jas pritaikant
likusiai laikotarpio daliai. Tuo tikslu:

pagrindinės procedūros derinamos su kontrolės priemonių testais,
taikomais likusiam laikotarpiui; arba

atliekamos tolesnės pagrindinės procedūros, kurios suteikia pakankamą
pagrindą tarpinio laikotarpio audito išvadas taikyti iki laikotarpio pabaigos.

Ar buvo siekiama
mažinti galimą
apgaulės riziką?

Pavyzdžiui, padidintas profesinis skepticizmas, nenuspėjamumo elementas
planuojant audito procedūras ir kt.
(Žr. II tomo 16.8 skyrių).

16.11 Bendro atsako ir detalaus audito plano dokumentavimas
Bendras audito atsakas gali būti dokumentuojamas atskirame dokumente, arba, kaip daroma dažniausiai,
kaip bendros audito strategijos dalis.
Detalus audito planas dažnai dokumentuojamas kaip audito programa, kurioje apibrėžiama
procedūrų ir tikrinamo tvirtinimo (-ų) pobūdis ir apimtis. Taip pat gali būti numatyta vieta pastaboms
nurodyti, kas atliko kiekviena veiksmą, ir padarytas išvadas.
SVARBŪS DALYKAI
Laiko pasirinkimas
Įvertinti, ar kai kurios planuotos tolesnės audito procedūros gali būti atliekamos tuo pat metu, kaip ir
rizikos vertinimo procedūros.
Plano pasikeitimas
Jeigu surinkus audito įrodymus ar gavus kitos informacijos būtina keisti planuotas procedūras, būtina
atnaujinti bendrą strategiją ir audito planą ir nurodyti tokių pakeitimų priežastis.
Peržiūra
Užtikrinti, kad audito procedūrų ir susijusio darbo dokumentai būtų pasirašyti darbą atlikusio ir peržiūrą
atliekančio asmens prieš baigiant auditą.

16.12 Informavimas apie audito planą
Už bendrą audito strategiją, bendrą atsaką ir audito planą yra atsakingas tik auditorius. Tačiau kartais
gali būti naudinga aptarti kai kuriuos detalaus audito plano aspektus (tokius, kaip laikas) su vadovybe.
Taip aptarus planą su vadovybe dažnai prireikia padaryti nedidelius plano pakeitimus, siekiant suderinti
atlikimo laiką ar numatyti priemones, padedančias atlikti tam tikras audito procedūras.
Planuojamų procedūrų pobūdžio, atlikimo laiko ar apimties auditorius neaptarinėja su vadovybe, taip pat
neatsižvelgia į vadovybės prašymus tokias procedūras pakeisti ar sumažinti jų apimtį. Tokie prašymai
galėtų sumažinti audito veiksmingumą, padaryti audito procedūras pernelyg nuspėjamomis, ir galėtų būti
traktuojami kaip apimties apribojimas.
260-ajame TAS yra apibrėžti dalykai, apie kuriuos auditorius privalo informuoti už valdymą atsakingus
asmenis. (Daugiau informacijos apie tokius dalykus pateikta II tomo 5.3 dalyje). Šie reikalavimai yra
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nustatyti, siekiant užtikrinti veiksmingą auditoriaus, vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų
bendravimą.
SVARBŪS DALYKAI
Auditorius turėtų numatyti reguliarius susitikimus su vadovybe, kurių metu jis galėtų informuoti vadovybę
apie preliminarias išvadas, paprašyti pateikti papildomus dokumentus, paprašyti pagalbos ir (arba) aptarti
bet kokius kitus klausimus.
Taip pat vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys turėtų būti informuojami apie reikšmingus audito plano
pasikeitimus.

16.13 Atvejų analizės. Audito planas, sudaromas atsižvelgiant į riziką
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
Toliau pateiktoje atvejo analizėje apibrėžiami dalykai, į kuriuos būtina atsižvelgti, ir galimos audito
procedūros rengiant detalų gautinų sumų audito planą. Kadangi audito tikslas yra sumažinti reikšmingo
iškraipymo riziką iki priimtinai žemo lygio, svarbu peržiūrėti rizikos vertinimo etape nustatytą riziką,
susijusią su pajamomis / gautinomis sumomis / įplaukomis.
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A atvejo analizė −„Dephta Furniture, Inc.“
Pagal rizikos vertinimo aprašymą II tomo 14.6 skyriuje „Rizikos vertinimo etapo baigimas“, įvertintos rizikos
yra:
Įvertinta rizika finansinių ataskaitų lygmeniu (didelė, vidutinė arba maža)
Tvirtinimai (Išsamumas, Buvimas, Tikslumas ir Vertinimas)
Įvertinta rizika tvirtinimų lygmeniu (didelė, vidutinė arba maža)
Įvertintos rizikos pasikeitimas palyginti su praėjusiu laikotarpiu. Nėra

Maža
I

B

T

M

V

M

V
er
V
t.

Klausimas, į kuriuos būtina atsižvelgti rengiant gautinų sumų audito planą:
Dalykai, į kuriuos būtina atsižvelgti sudarant
planą

Atsakas

1.

Ar yra kokie nors tvirtinimai, kurių negalima
patikrinti vien tik pagrindinėmis
procedūromis?

Pardavimo duomenų išsamumas vertinamas
derinant kontrolės priemonių testus ir analitines
procedūras. Pastaba kitiems metams – jeigu
pardavimų internetu apimtys augs, praradus
galimybę atsekti popieriuje sudaromus dokumentus,
gali prireikti atlikti papildomus kontrolės priemonių
testus.
Kontrolės priemonių testai gali būti naudojami rizikos
sumažinimo lygiui sumažinti atliekant gautinoms
sumoms taikomas pagrindines procedūras
(patvirtinimus). Tačiau nesame visai tikri dėl
kontrolės patikimumo, bus atliekamos tik pagrindinės
procedūros.

2.

Ar galima manyti, kad susijusiems ūkinių
operacijų srautams (procesams) taikomos
vidaus kontrolės priemonės yra patikimos?
Jeigu taip, ar tokios kontrolės priemonės
gali būti patikrintos siekiant sumažinti
būtinų pagrindinių procedūrų apimtis?

3.

Ar yra kokios nors pagrindinės analitinės
procedūros, kurias atlikus reikėtų atlikti
mažiau kitų audito procedūrų?

Ne.

4.

Ar būtina numatyti nenuspėjamumo
elementą ar taikyti tolesnes audito
procedūras (tokias, kaip taikomas apgaulei,
rizikai ir kr.)?

Tam tikros išsamesnės audito procedūros atliekamos
galimai rizikai, kad vadovybė nepaisys kontrolės
priemonių, įvertinti.

5.

Ar yra kokios nors reikšmingos rizikos, į
kurias auditorius turėtų atkreipti ypatingą
dėmesį?

Gali būti tam tikros apgaulės rizikos (žr. II tomo 9
skyrių), susijusios su pajamų pripažinimu. Tokia rizika
mažinama atliekant atitinkamai pritaikytus detaliuosius
testus.
Gautinių sumų vertinimas yra specifinė rizika, kuriai
reikia skirti ypatingą dėmesį. Tokiu atveju atliekama
papildoma tolesnių mokėjimų analizė ir peržiūra.
Viso audito metu auditorius privalo nepamiršti, kad
gali būti neregistruotų ir įprastai įmonės veiklai
nebūdingų ūkinių operacijų su susijusiomis šalimis.
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Vadovaudamasis profesiniu sprendimu auditorius derina įvairias audito procedūras, siekdamas sumažinti
reikšmingų finansinių ataskaitų iškraipymo atitinkamų tvirtinimų lygyje (taikomų gautinų sumų likučiui) riziką
(RIR) iki priimtinai žemo lygio. Toliau pateiktas audito atsako į įvertiną riziką dėl gautinų sumų pavyzdys.
Siūlomo audito atsako santrauka
(pažymėti atitinkamus langelius pagal IBTV)
A. Pagrindiniai detalieji testai – visos reikšmingos ūkinių operacijų grupės,
sąskaitų likučiai ir atskleista informacija

I

B

T

X

X

X

B. Pagrindiniai detalieji testai – pritaikyti konkretiems rizikos veiksniams
(atranka, apgaulė, reikšminga rizika ir kt.)

X

C. Pagrindinės analitinės procedūros (bendras įrodymas ir kt.)
D. Kontrolės priemonių testai (veiksmingumas)
Remiantis profesiniu sprendimu, ar pirmiau aprašytosios audito
procedūros yra pakankamos įvertintai rizikai pašalinti? (Taip/Ne) Jeigu
ne, toliau pateikti paaiškinimą.

V
er
X
t.

X
X
Taip

Taip

Taip

Taip

Pastabos:

Audito programos, užtikrinančios atsaką į nustatytą riziką, pavyzdys pateiktas II tomo 17.7 skyriuje
aprašytoje atvejo analizėje.
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B atvejo analizė −„Kumar & Co.“
Pagal rizikos vertinimo aprašymą II tomo 14.6 skyriuje „Rizikos vertinimo etapo baigimas“, įvertintos rizikos
yra:
Įvertinta rizika finansinių ataskaitų lygmeniu (didelė, vidutinė arba maža)

Vidutinė

Tvirtinimai (Išsamumas, Buvimas, Tikslumas ir Vertinimas)

I

B

T

Įvertinta rizika tvirtinimų lygmeniu (didelė, vidutinė arba maža)

M

V

V

Įvertintos rizikos pasikeitimas palyginti su praėjusiu laikotarpiu. Nėra

V
er
M
t.

Didesnė rizika dėl sandorių su susijusiomis šalimis, atsirandanti dėl to, kad Radžas mažai būna darbe.
Klausimas, į kuriuos būtina atsižvelgti rengiant gautinų sumų audito planą:
Dalykai, į kuriuos būtina atsižvelgti sudarant
planą

Atsakymas

1.

Ar yra kokie nors tvirtinimai, kurių negalima
patikrinti vien tik pagrindinėmis
procedūromis.

Ne

2.

Ar galima manyti, kad susijusiems ūkinių
operacijų srautams (procesams) taikomos
vidaus kontrolės priemonės yra patikimos?
Jeigu taip, ar tokios kontrolės priemonės gali
būti patikrintos siekiant sumažinti būtinų
pagrindinių procedūrų apimtis?

Kadangi įmonė yra nedidelė, taikomos vos kelios
kontrolės priemonės. Mes susipažinome su
vidaus kontrolė, tačiau mes neatliksime kontrolės
priemonių testų, ir tokių priemonių nelaikysime
patikimomis.

3.

Ar yra kokios nors pagrindinės analitinės
Pardavimo duomenų registravimo išsamumas
procedūros, kurias atlikus reikėtų atlikti mažiau vertinamas atliekant analitinę peržiūrą ir kontrolės
kitų audito procedūrų?
priemonių testus.

4.

Ar būtina numatyti nenuspėjamumo elementą Manoma, kad nebūtina, kadangi gautinų sumų
arba taikyti tolesnes audito procedūras (tokias, likutį metų pabaigoje daugiausia sudaro gautinos
kaip taikomas apgaulės rizikai, ir kr.)?
sumos iš „Dephta“.

5.

Ar yra kokios nors reikšmingos rizikos, į
kurias auditorius turėtų atkreipti ypatingą
dėmesį?

Tikimybė, kad pajamų pripažinimo politika
taikoma nenuosekliai, arba kad yra apgaulė,
bus įvertinta taikant tinkamai suplanuotus
pagrindinius detaliuosius testus.
Viso audito metu auditorius privalo nepamiršti, kad
gali būti neregistruotų ir įprastai įmonės veiklai
nebūdingų ūkinių operacijų su susijusiomis šalimis.
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Toliau pateiktas audito atsako į įvertiną riziką dėl gautinų sumų pavyzdys.
Siūlomo audito atsako santrauka
(pažymėti atitinkamus langelius pagal IBTV)

I

B

T

A. Pagrindiniai detalieji testai – visos reikšmingos ūkinių operacijų grupės,
sąskaitų likučiai ir atskleista informacija

X

X

X

B. Pagrindiniai detalieji testai – pritaikyti konkretiems rizikos veiksniams
(atranka, apgaulė, reikšminga rizika ir kt.)

X

X

X

C. Pagrindinės analitinės procedūros (bendras įrodymas ir kt.)

V
er
X
t.

X

D. Kontrolės priemonių testai (veiksmingumas)
Remiantis profesiniu sprendimu, ar pirmiau aprašytosios audito procedūros
yra pakankamos įvertintai rizikai pašalinti? (Taip/Ne) Jeigu ne, toliau
pateikti paaiškinimą.

Taip

Taip

Taip

Taip

Pastabos:
Nėra
Audito programos, užtikrinančios atsaką į nustatytą riziką, pavyzdys pateiktas II tomo 17.7 skyriuje
aprašytoje atvejo analizėje.

229

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

17.
17. Testų atlikimo apimties nustatymas
Skyriaus turinys
Gairės dėl testų apimties, kad jie užtikrintų tinkamą atsaką į įvertiną
reikšmingo iškraipymo riziką.

Atitinkami TAS

330-asis, 500-asis, 530asis TAS

Atsakas į riziką

17.0-1 pvz.

Parengti bendrą atsaką
ir papildomas audito
procedūras

Taikyti atsaką
1
įvertintai RIR

Parengti
atitinkamą
atsaką į
1
įvertintą RIR

Sumažinti audito
riziką iki mažiausio
priimtino lygio

Atnaujinti bendrą strategiją
Bendras atsakas
Audito planas, pagal kurį įvertinta
3
RIR susiejama su papildomomis
audito procedūromis

Atliktas darbas
Audito pastebėjimai
Personalo stebėjimas
Darbo dokumentų peržiūra

Pastabos:
1. RIR – reikšminga iškraipymo rizika

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

330-ojo TAS 12 dalis Jei auditorius tarpiniu laikotarpiu surenka audito įrodymų dėl kontrolės priemonių
efektyvumo, jis turi:
a)
surinkti audito įrodymų dėl šių kontrolės priemonių reikšmingų pokyčių po
tarpinio laikotarpio; ir
b)
nustatyti, kokių papildomų audito įrodymų reikia surinkti likusiu
laikotarpiu (žr. A33–A34 dalis).
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330-ojo TAS 13 dalis Nustatydamas, ar tinkama naudoti ankstesnių auditų metu surinktus kontrolės
priemonių efektyvumo įrodymus, ir, jei taip, nustatydamas laikotarpį iki
pakartotinio kontrolės priemonių testo atlikimo, auditorius turi įvertinti:
a) kitų vidaus kontrolės elementų efektyvumą, įskaitant kontrolės aplinką,
įmonės kontrolės priemonių stebėseną ir įmonės rizikos vertinimo procesą;
b) riziką, kuri atsiranda dėl kontrolės priemonės charakteristikų, įskaitant tai, ar
ši kontrolė yra fizinė ar automatinė;
c) bendrųjų informacinių sistemų kontrolės priemonių efektyvumą;
d) kontrolės priemonės efektyvumą ir tai, kaip įmonė ją taiko, įskaitant
ankstesnių auditų metu nustatytų kontrolės priemonės taikymo nuokrypių
pobūdį bei apimtį, ir tai, ar įvyko personalo pokyčių, kurie turi reikšmingą
įtaką šios kontrolės priemonės taikymui;
e) ar konkrečios kontrolės priemonės pokyčių trūkumas lemia riziką dėl
besikeičiančių aplinkybių; ir
f)
reikšmingo iškraipymo riziką ir pasitikėjimo kontrolės priemone apimtį (žr.
A35 dalį).
330-jo TAS 14 dalis

Jei auditorius planuoja naudoti ankstesnio audito metu surinktus audito įrodymus
dėl specifinių kontrolės priemonių efektyvumo, jis turi nustatyti testinį šių įrodymų
svarbumą, surinkdamas audito įrodymus dėl to, ar po ankstesnio audito įvyko
reikšmingų šiu kontrolės priemonių pokyčių. Auditorius turi surinkti šiuos
įrodymus pateikdamas paklausimus ir kartu atlikdamas stebėseną ir tikrinimą, jog
patvirtintų, kad supranta šias specifines kontrolės priemones, ir:
a)
jei įvyko pokyčių, kurie turi įtakos tęstiniam ankstesnio audito metu surinktų
audito įrodymų svarbumui, auditorius turi atlikti šių kontrolės priemonių
testus dabartinio audito metu.
b)
jei tokių pokyčių nėra, auditorius turi atlikti kontrolės priemonių testus bent
vieną kartą kas tris auditus, o kai kurių kontrolės priemonių testus turi
atlikti kiekvieno audito metu, kad išvengtų visų kontrolės priemonių,
kuriomis auditorius ketina pasitikėti vienu audito laikotarpiu, testavimo,
neatlikdamas kontrolės priemonių testų kitų dviejų auditų laikotarpiais (žr.
A37−A39 dalis).
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530-ojo TAS 5 dalis

232

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis
reikšmėmis:
a) audito atranka (atranka) – audito procedūrų taikymas mažiau kaip 100
procentų auditui svarbios visumos vienetų, kai visi atrankos vienetai turi
galimybę būti atrinkti, taip sudarant auditoriui tinkamą pagrindą padaryti
išvadas apie visą visumą.
b) visuma – visas duomenų rinkinys, iš kurio atrenkama imtis ir apie kurį
auditorius siekia padaryti išvadas.
c) atrankos rizika – rizika, kad auditoriaus apibendrinanti išvada, padaryta
remiantis imties duomenimis, gali skirtis nuo išvados, jei tos pačios audito
procedūros būtų taikomos visai visumai. Atrankos rizika gali sudaryti
sąlygas dviejų rūšių klaidingoms išvadoms:
i)
kontrolės priemonių testų atveju – kad kontrolės priemonės yra
veiksmingesnės, nei jos iš tiesų yra, arba kaip nurodyta „Ištrauktų iš
atitinkamų TAS dalių“ detaliųjų testų atveju, kad nėra reikšmingo
iškraipymo, nors jis iš tiesų egzistuoja. Auditorius visų pirma turėtų
atsižvelgti į šios rūšies klaidingą išvadą, nes ji gali paveikti audito
efektyvumą, ir labiau tikėtina, kad dėl tokios išvados bus pateikta
netinkama auditoriaus nuomonė;
ii)
kontrolės priemonių testų atveju – kad kontrolės priemonės yra mažiau
veiksmingos, negu jos iš tiesų yra; detaliųjų testų atveju – kad
egzistuoja reikšmingas iškraipymas, nors jo iš tiesų nėra. Šios rūšies
klaidinga išvada daro įtaką audito efektyvumui, dažniausiai dėl jos reikia
atlikti papildomą darbą, kad auditorius įsitikintų, jog pradinės išvados
buvo neteisingos;
d) ne atrankos rizika – rizika, kad auditorius padarys klaidingas išvadas dėl bet
kokių su atrankos rizika nesusijusių priežasčių (žr. A1 dalį);
e) anomalija – iškraipymas ar nuokrypis, kuris aiškiai nėra reprezentatyvus
visų iškraipymų ar nuokrypių visumos atžvilgiu;
f) atrankos vienetas – atskiros dalys, sudarančios visumą (žr. A2 dalį);
g) statistinė atranka – šiomis charakteristikomis pasižymintis atrankos būdas:
i)
atsitiktinis imties vienetų atrinkimas; ir
ii)
tikimybių teorijos taikymas imties rezultatams, įskaitant atrankos
riziką, įvertinti.
Jei atranka nepasižymi i ir ii charakteristikomis, ji laikoma nestatistine atranka.
h) stratifikacija – procesas, kuriuo visuma suskirstoma į povisumes, kurių
kiekviena yra panašias charakteristikas turinčių atrankos vienetų grupė
(dažniausiai tai – piniginiai vienetai);
i) toleruotinas iškraipymas – auditoriaus nustatyta pinigų suma, kuriai
auditorius siekia įgyti tinkamo lygio užtikrinimą, kad ši auditoriaus nustatyta
suma neviršija faktinio iškraipymo visumoje (žr. A3 dalį).
j) toleruotinas nuokrypio lygis – auditoriaus nustatytas nuokrypio nuo taikomų
vidaus kontrolės procedūrų lygis, kuriam auditorius siekia įgyti tinkamo lygio
užtikrinimą, kad šis auditoriaus nustatytas nuokrypio lygis neviršija faktinio
nuokrypio lygio visumoje.
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17.1 Apžvalga
Pakankami ir tinkami audito įrodymai gali būti surinkti atrenkant ir tiriant toliau nurodytus vienetus.
17.1-1 pvz.
Atrinkti ir ištirti
Visi vienetai
(tikrinama
100 proc.)

Specifiniai
elementai

Šis būdas tinka, kai:


visumą sudaro nedidelis didelės vertės vienetų skaičius;



yra reikšminga rizika, ir kitomis priemonėmis surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų negalima; ir



KAM gali būti panaudoti elektroniniu būdu patikrinti pasikartojančius
skaičiavimus ar kitus procesus, kai vienų skaičius yra didelis.

Šis būdas tinka, kai yra:

didelės vertės ar labai svarbūs vienetai, dėl kurių vienų gali atsirasti
reikšmingas iškraipymas;

visų vienetų vertė viršija nustatytą vertę;

bet koks neįprasti vienetai ar vienetai, susiję su rizika, ar finansinėse
ataskaitose atskleista informacija;

bet kokie vienetai, susiję su didele iškraipymo tikimybe;

vienetai, kurie suteikia informacijos apie tokius dalykus, kaip įmonės ir
ūkinių operacijų pobūdį bei vidaus kontrolę; ir


Reprezentatyvi
vienetų imtis iš
visumos

vienetai, naudojami tikrinti tam tikrų kontrolės veiksmų veikimą.

Norint padaryti išvadą apie visą duomenų rinkinį (visumą), yra atrenkama ir
tikrinama reprezentatyvi vienetų imtis iš visos visumos.
Atranka leidžia auditoriui surinkti ir įvertinti audito įrodymus apie nustatytas
charakteristikas. Imties dydis nustatomas statistiniu ar nestatistiniu metodu.

Sprendimas dėl to, kuris metodas turi būti naudojamas priklauso nuo aplinkybių. Konkrečiomis
aplinkybėmis gali būti tikslinga taikyti vieną iš pirmiau nurodytų metodų ar jų derinį.
Atranka, kaip vienas veiksmingiausių metodų sumažinti riziką tvirtinimo lygmeniu, turi nemažai privalumų,
kaip parodyta toliau.
17.1-2 pvz.
Privalumai
Naudojamos
reprezentatyvios
imtys

Gali būti padaromos pagrįstos išvados. Auditoriaus tikslas yra reikšmingai
sumažinti riziką, o ne gauti visišką užtikrinimą.
Tokių testų rezultatai gali būti derinami su kitų testų rezultatais.
Vieną testą taikant gauti įrodymai gali būti derinami su įrodymais, gautais taikant
kitą testą, kad riziką galima būtų sumažint daugiau.
Visų duomenų tikrinimas niekada nesuteiks visiško tikrumo. Pavyzdžiui, tokiu būdu
niekada nebus nustatytos neužregistruotos ūkinės operacijos.
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Sąnaudų mažinimas. Kiekvieno įrašo apskaitos dokumentuose ir visų patvirtinančių
įrodymų tikrinimas būtų ekonomiškai netikslingas veiksmas.
Tolesnių audito procedūrų pobūdis ir jų naudojimas aprašyti I tomo 10 skyriuje. Šiame skyriuje daugiausiai
dėmesio skiriama testų apimčiai ir atrankos metodų naudojimui.
Atrankos metodai
Atranka neturi būti pasirenkama kaip audito procedūra, tačiau tais atvejais, kai ji naudojama, visi atrankos
vienetai visumoje (tokioje, kaip pardavimo ūkinės operacijos arba gautinų sumų likučiai) turi turėti vienodą
galimybę būti atrinktais. Tai yra būtina, kad auditorius galėtų padaryti pagrįstas išvadas apie visą visumą.
Bet kokioje mažiau nei 100 proc. visumos sudarančioje imtyje visada yra rizika, kad iškraipymas nebus
nustatytas, ir kad jis viršys toleruotiną iškraipymo ar nuokrypio lygį. Tai vadinama atrankos rizika. Atrankos
rizika gali būti sumažinta padidinus imties dydį, tuo tarpu ne atrankos rizika gali būti sumažinta tinkamai
suplanavus užduotį, užtikrinus tinkamą priežiūrą ir peržiūrą.
Atliekant auditą dažniausiai naudojama dviejų rūšių atranka, nurodyta toliau.
17.1-3 pvz.
Imties požymiai
Statistinė atranka

Imtis sudaroma atsitiktine tvarka. Tai reiškia, kad kiekvienas vienetas visumoje turi
relią (statistiškai tinkamą) galimybę būti atrinktam.
Rezultatai gali būti projektuojami matematiškai. Atrankos rezultatams, o taip pat ir
atrankos rizikai įvertinti galėtų būti naudojama tikimybių teorija.

Nestatistinė arba
savo nuožiūra
vykdoma atranka

Tai atrankos būdas, kuriam nėra būdingi pirmiau aprašytojo statistinio atrankos
būdo požymiai.

Nustatydamas imties dydį auditorius nustato toleruotiną nuokrypio (išimčių) dydį, kuris yra priimtinas.


Pagrindinės procedūros
Darbinis reikšmingumas (visiems vienetams arba konkrečiam vienetui) nustatomas atsižvelgiant į
bendrą reikšmingumą (taip pat atitinkamai visiems vienetams arba konkrečiam vienetui). Toleruotinas
iškraipymo lygis nustatomas atsižvelgiant į darbinį reikšmingumą (atitinkamais atvejais visiems
vienetams arba konkrečiam vienetui). Kuo didesnis toleruotinas iškraipymas, tuo mažesnis imties
dydis. Kuo mažesnis toleruotinas iškraipymas, tuo didesnis imties dydis. Būtina atkreipti dėmesį, kad
toleruotinas iškraipymo lygis dažnai yra toks pats kaip darbinis reikšmingumas.



Kontrolės priemonių testai
Atliekant kontrolės priemonių testus toleruotinas nuokrypio lygis greičiausiai bus labai nedidelis, t.y.,
neleidžiamas nei vienas arba tik vienas nuokrypis. Atliekant kontrolės priemonių testus gaunami
įrodymai apie tai, ar kontrolė veikia, ar ne. Todėl jie yra naudojami tik tais atvejais, kai pasitikima, kad
kontrolė veikia patikimai.
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17.2 Atrankos naudojimas
Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

530-ojo TAS 6 dalis

Sudarydamas audito imtį, auditorius turi įvertinti šios audito procedūros tikslą ir
visumos, iš kurios ši imtis bus atrinkta, charakteristikas (žr. A4–A9 dalis).

530-ojo TAS 7 dalis

Auditorius turi apibrėžti imties dydį, kuris yra pakankamas, kad atrankos rizika
būtų sumažinta iki priimtinai mažo lygio (žr. A10–A11 dalis).

530-ojo TAS 8 dalis

Auditorius turi atrinkti imties vienetus tokiu būdu, kad kiekvienas atrankos
vienetas iš visumos turėtų galimybę būti atrinktas (žr. A12–A13 dalis).

530-ojo TAS 9 dalis

Auditorius turi atlikti kiekvieno atrinkto vieneto audito procedūras, kurios atitinka
tikslą.

530-ojo TAS 10 dalis Jei audito procedūra netinka atrinktam vienetui, auditorius turi taikyti tą
procedūrą pakaitiniam vienetui (žr. A14 dalį).
530-ojo TAS 11 dalis Jei auditorius negali taikyti parengtų audito procedūrų ar tinkamų alternatyvių
procedūrų atrinktam vienetui, auditorius kontrolės priemonių testo atveju šį vienetą
turi traktuoti kaip nuokrypį nuo nustatytos kontrolės, o detaliųjų testų atveju – kaip
iškraipymą (žr. A15–A16 dalis).
530-ojo 12 dalis

Auditorius turi ištirti visų nustatytų nuokrypių ir iškraipymų pobūdį bei priežastį,
įvertinti galimą jų įtaką audito procedūros tikslui ir kitoms audito sritims (žr. A17
dalį).

530-ojo TAS 3 dalis

Labai retomis aplinkybėmis, kai auditorius nustato, kad imtyje nustatytas
iškraipymas ar nuokrypis yra anomalija, jis turi įsitikinti, kad šis iškraipymas ar
nuokrypis nėra reprezentatyvus visumos atžvilgiu. Auditorius turi tuo įsitikinti
atlikdamas papildomas audito procedūras, kad surinktų pakankamų tinkamų
audito įrodymų, jog iškraipymas ar nuokrypis nedaro įtakos visumai.

530-ojo TAS 14 dalis Detaliesiems testams atlikti auditorius turi visumai ekstrapoliuoti imtyje rastus
iškraipymus (žr. A18–A20 dalis).
530-ojo TAS 15 dalis Auditorius turi įvertinti:
a)
imties rezultatus (žr. A21–A22 dalis); ir
b)
ar audito atranka suteikė tinkamą pagrindą išvadoms apie visumą, kurios
buvo atliktas testas (žr. A23 dalį).

Pagrindo sudarymas
Nepriklausomai nuo to, ar naudojama statistinė ar nestatistinė atranka, auditorius privalo įvretinti tokius toliau
nurodytus dalykus ir juos dokumentuoti.
17.2-1 pvz.
Veiksniai, į kuriuos
būtina atsižvelgti
Pastabos
Testo tikslas?
Pradžios taškas planuojant testą yra nustatyti testo tikslą, ir kokie tvirtinimai bus
tokiu testu tikrinami.
Kokie yra
pirminiai įrodymų
šaltiniai?

Kokie yra pirminiai kiekvienam tvirtinimui surinktų įrodymų šaltiniai, ir kokie yra
antriniai? Tokia diferenciacija padės užtikrinti, kad audito darbas būtų nukreiptas
teisinga linkme.
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Ankstesnė patirtis? Kokios auditorius turi patirties (ar iš viso jos turi) atliekant testus ankstesniais
laikotarpiais? Įvertinti testo veiksmingumą, sudarytose imtyse nustatytus
nuokrypius (klaidas), jei tokių buvo.
Kokia yra visuma? Užtikrinti, kad vienetų visuma, kurios testą numatyta atlikti, yra tinkama testo
tikslams pasiekti. Atrankos metu negalima nenustatyti vienetų, kurie nėra
visumoje, ir atlikti jų testo. Pavyzdžiui, gautinų sumų likučių imtis gali būti
naudojama atlikti gautinų sumų buvimo testą, tačiau tokia visuma netiktų tikrinti, ar
visos gautinos sumos yra parodytos (išsamumo).
Taip pat būtina įvertinti visumos dydį. Kai kuriais atvejais statistinės išvados
negalima padaryti, jeigu numatoma testuoti imtis yra per maža.
Kokį atrankos
vienetą naudoti?

Įvertinti testo tikslą, ir kokiems tvirtinimams toks testas bus taikomas. Nuo šio
sprendimo priklausys kokie vienetai bus atrinkti į imtį. Pavyzdžiui, tai gali būti
pardavimo sąskaitos faktūros, pardavimų užsakymai ir klientų sąskaitų likučiai.

Statistinė ar
nestatistinė?

Statistinės išvados gali būti daromos remiantis statistine atranka. Išvados,
grindžiamos profesiniu sprendimu, gali būti daromos remiantis savo nuožiūra
atliekama nestatistine atranka. Nestatistinė atranka dažnai yra atliekama kartu
su kitomis audito procedūromis, kurios yra taikomos tiems patiems tvirtinimams.

Nukrypimo
apibrėžtis

Netinkamai apibrėžus nukrypimą darbuotojai gali sugaišti labai daug laiko
peržiūrėdami nereikšmingas išimtis, kurios iš tikrųjų nėra nuokrypis. Taip pat
būtina nustatyti, kaip audito grupės darbuotojai vertins nuokrypių priežastis ir jų
poveikį.
Jeigu visumoje yra didesnės vertės ūkinės operacijos ar likučiai, kurių atskirai
įvertinti negalima, iš likusių visumos vienetų gali būti sudaromos mažesnės
imtys. Tam tikrais atvejais didesnės vertės ūkinių operacijų ar likučių testais
surinkti įrodymai gali būti pakankami, ir tokiu atveju atrankos gali visai neprireikti.

Ar turi būti išskirti
kokie nors didelės
vertės vienetai?
KAM naudojimas

Ar naudojant kompiuterinius audito metodus (KAM) galima būtų gauti geresnius ar
veiksmingesnius rezultatus? Jei naudojami KAM, atliekant daugelį testų galima
patikrinti 100 proc. visumos (ne tik atskirą imtį) ir parengti standartinę ataskaitą,
kurioje būtų nurodyti visi neįprasti vienetai, kuriuos reikėtų papildomai patikrinti.

Ar galima
stratifikacija?

Įvertinti, ar visumą galima padalyti į atskiras povisumes, turinčias skiriamųjų
požymių.
Pavyzdžiui, jeigu visumoje yra kelios didelės vertės ūkinės operacijos, detaliesiems
testams atlikti visuma gali būti padalyta į stratas pagal piniginę vertę. Tokiu būdu
audito darbas daugiausiai nukreipiamas į didelės vertės vienetus, kadangi būtent
tokiems vienetams labiausiai būdingas iškraipymas nurodant per dideles vertes.
Visuma taip pat gali būti stratifikuojama pagal konkrečius skiriamuosius požymius,
kurie nurodo didesnę iškraipymo riziką. Atliekant abejotinoms sąskaitoms sudaromų
atidėjinių pakankamumo testą (gautinų sumų vertinimas), gautinų sumų likučiai gali
būti stratifikuojami pagal amžių.
Kai povisumės yra testuojamos atskirai, iškraipymai gali būti pritaikomi kiekvienai
stratai atskirai. Tada kiekvienai stratai pritaikyti iškraipymai gali būti sumuojami
siekiant nustatyti galimą iškraipymų poveikį sąskaitų likučiams ir ūkinių operacijų
grupėms.
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Kokio laipsnio
tikslumas yra
reikalingas?

Darbinis reikšmingumas yra dažnai naudojamas kaip pagrindas toleruotinam
iškraipymui nustatyti. Pagal jį taip pat nustatoma, koks turi būti statistinio testo
tikslumas.
Darbinis reikšmingumas nustatomas tokio dydžio, kuriam esant yra leidžiami
nenustatyti ir nereikšmingi iškraipymai, kurie kartu gali sudaryti dydį, kuris neviršija
nustatyto reikšmingumo.

Koks reikalingas
Pasikliovimas yra priimtinas rizikos (neaptikimo rizikos), kad atliekant testą nebus
pasikliovimo lygis? gauti tikslūs rezultatai, lygis. Ar reikia aukštesnio pasikliovimo lygio (sudarant
didesnę imtį), ar žemesnio pasikliovimo lygio (sudarant mažesnę imtį)?
Konkrečiam testui atlikti reikalingas pasikliovimo lygis nustatomas atsižvelgiant į
tokius veiksnius kaip:


įrodymai, surinkti iš kitų šaltinių, tokių kaip analitinė peržiūra, kitos
pagrindinės procedūros ir susijusių kontrolės priemonių veiksmingumo
tikrinimas; ir



finansinės ataskaitos tvirtinimo arba straipsnio svarba palyginti su bendru
reikšmingumu.

Pavyzdžiui, 95 proc. pasikliovimo lygis reiškia, kad jeigu konkretus testas būtų
atliktas 100 kartų (astsitiktine tvarka pasirinkus reprezentatyvias ūkines
opracijas), rezultatas būtų 95 kartų iš 100 testų tikslus (iškraipymo ribose). Yra
rizika, kad 5 testų iš 100 rezultatai bus netikslūs.
Planuojant statistinę atranką, taip pat nustatomi toleruotinas iškraipymo ar nuokrypio lygis.
17.2-2 pvz.
Veiksniai, į kuriuos
būtina atsižvelgti
Pastabos
Koks yra
toleruotinas
iškraipymo ar
toleruotinas
nuokrypio lygis?

Toleruotinas iškraipymas yra taikomas sudarant imtį detaliesiems testams,
sekiant reaguoti į riziką, kad pavieniui nustatyti nereikšmingi iškraipymai visi kartu
galėtų nulemti reikšmingą finansinių ataskaitų iškraipymą, ir tam, kad nustatyti ribą
nepastebėtiems iškraipymams. Toleruotinas iškraipymas yra darbinio
reikšmingumo taikymas atitinkamai atrankos procedūrai. Toleruotinas iškraipymas
gali būti tokio paties dydžio arba mažesnis negu reikšmingumas.
Toleruotinas nuokrypio lygis yra naudojamas atlikti kontrolės priemonių testus,
kai auditorius nustato nuokrypio nuo nustatytų vidaus kontrolės procedūrų lygį,
siekdamas gauti tinkamą užtikrinimą. Auditorius siekia gauti tinkamą užtikrinimą,
kad nustatytas nuokrypio lygio neviršija faktinio visumos nuokrypio lygio.

17.3

Pagrindinių procedūrų apimtis (naudojant statistinę atranką)

Kuo didesnė reikšmingų iškraipymų rizika, to daugiau reikės atlikti pagrindinių procedūrų. Pagrindinių
procedūrų apimtį galima sumažinti atlikus vidaus kontrolės premonių veiksmingumo testą. Tačiau jeigu
rezultatai netenkina, pagrindinių procedūrų apimtį gali tekti padidinti.
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Imties dydžio nustatymas – Piniginių vienetų atranka
Dažniausiai naudojamas imties detaliesiems testams nustatymo metodas yra piniginių vienetų atranka. Pagal
šį metodą tikimybė, kad vienetas (pavyzdžiui, gautinų sumų likutis) bus atrinktas testui, yra tiesiogiai
proporcinga tokio vieneto piniginei vertei. Todėl gautinų sumų likutis, kurio vertė yra 6 000 eurų, turi tris
kartus didesnę tikimybę būti atrinktas, nei gautinų sumų likutis, kurio vertė yra 2 000 eurų. Taikant šį metodą
būtų netinkama atrinkti fizinius vienetus, pavyzdžiui, kas 50-tą sąskaitą faktūrą ar ūkinę operaciją.
Nors piniginių vienetų atranka gali būti dažniausiai auditorių naudojamas atrankos būdas, yra keli kiti
atrankos būdai, kurie tam tikromis aplinkybėmis gali būti daug labiau tinkami. Tie kiti atrankos metodai
šiame Vadove nėra aptariami.
Pasikliovimo veiksnių pasirinkimas
Kai auditorius planuoja atlikti pagrindinius testus, jis galėtų taikyti tris – didelis, vidutinis ir nedidelis – rizikos
mažinimo lygius. Šie lygiai skiriasi atsižvelgiant į imčiai sudaryti taikomą pasikliovimo veiksnį. Kuo didesnis
pasikliovimo veiksnys, tuo didesnė imtis, ir tuo labiau sumažinama rizika. Tai yra parodyta toliau pateiktame
pavyzdyje, kuriame parodytas dažniausiai naudojamas pasikliovimo lygis, siekiant didelio, vidutinio ar
nedidelio rizikos sumažinimo.
17.3-1 pvz.
Siekiamas
rizikos
sumažinimo
lygis
Aukštas

Pasikliovimo
lygis
95proc.

Pasikliovimo
veiksnys
3,0

Vidutinis

80−90proc.

1,6−2,3

Žemas

65−75proc.

1,1−1,4

Veiksmingą audito procedūrų, skirtų reaguoti į įvertintą riziką ir konkrečius tvirtinimus, rinkinį gali sudaryti
įvairūs kontrolės priemonių testai ir pagrindinės procedūros.
Toliau esančioje lentelėje pateiktas dalinis įvairiems pasikliovimo lygiams taikomų pasikliovimo veiksnių
sąrašas. Pavyzdžiui, jeigu reikia pasiekti 90 proc. pasikliovimo lygį, turi būti naudojamas 2,3 pasikliovimo
veiksnys.
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17.3-2 pvz.
Pasikliovimo
lygis

Pasikliovimo
veiksnys

50 proc.

0,7

55 proc.

0,8

60 proc.

0,9

65 proc.

1,1

70 proc.

1,2

75 proc.

1,4

80 proc.

1,6

85 proc.

1,9

90 proc.

2,3

95 proc.

3,0

98 proc.

3,7

99 proc.

4,6

Imties sudarymas
17.3-3 pvz.
Piniginis vienetas

Aprašymas

Imties sudarymo
procesas

Iš visos visumos pašalinkite didelės vertės ir pagrindinius atrankos elementus.
Apskaičiuoti atrankos intervalą
Atsitiktine tvarka pasirenkamas pradžios taškas pirmam atrankos elementui
pasirinkti. Atsitiktine tvarka pasirinktas pradžios taškas gali būti 1 euras arba
atrankos intervalas. Kiekviena kita imtis sudaroma prie ankstesnės imties
pridėjus vieną atrankos intervalą.

Pastaba: Užtikrinkite, kad imties sudarymo metodas, įskaitant atsitiktinio pradžios taško pasirinkimo
pagrindas (naudojant atsitiktinio skaičių generatoriaus arba vadovaujantis profesiniu sprendimu), būtų
tinkamai dokumentuotas.
1 etapas. Atrankos intervalo apskaičiavimas
Taikoma tokia formulė:
Atrankos intervalas = darbinis reikšmingumas (toleruotinas iškraipymas) ÷ pasikliovimo veiksnys
Jeigu atrankos intervalas yra 17 391 euras, pirmoji pasirenkama sąskaita galėtų būti atsitiktinai pasirinkta
sąskaita, kurios suma yra 10 000 eurų. Antroji pasirenkama sąskaita būtų sąskaita, kurios bendra suma yra
27 391 euras (pradžios taškas + atrankos intervalas = 10 000 eurų + 17 391 euras). Trečia pasirenkama
sąskaita būtų sąskaita, kurios bendra suma yra 44 782 eurai (27 391 + 17 391). Toks procesas gali būti
tęsiamas iki bus patikrinta visa visuma.
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2 etapas. Imties dydžio apskaičiavimas
Reprezentatyvių piniginių vienetų imties dydis nustatomas taikant toliau nurodytą formulę:
Imties dydis = visuma, kurios testas bus atliekamas ÷ atrankos intervalas
Numatomoje testuoti visumoje neturėtų būti specifinių vienetų, kurie bus vertinami atskirai.
3 etapas. Imties sudarymas
Iš visumos pašalinkite didelės vertės ir pagrindinius atrankos elementus (vertinamus atskirai) ir
apskaičiuokite atrankos intervalą (žr. 1 etapą). Atsitiktine tvarka pasirinkite pradžios tašką pirmam vienetui
pasirinkti. Atsitiktine tvarka pasirinktas pradžios taškas gali būti 1 euras arba atrankos intervalas. Kiekviena
kita imtis sudaroma prie ankstesnės imties pridėjus vieną atrankos intervalą.
Procesas yra parodytas toliau pateiktuose pavyzdžiuose.
1 pavyzdys. Gautinių sumų likučių imties sudarymas
17.3-4 pvz.
Klausimas

Atsakas

Testo tikslas

Užtikrinti, kad gautinos sumos tikrai yra. Sudaroma
gautinų sumų likučių imtis ir išsiunčiami
patvirtinimų laiškai.

Atitinkamų tvirtinimų reikšmingų iškraipymų rizika Buvimas = didelė rizika
Visuma, kurios testas atliekamas

Laikotarpio pabaigoje gautinų sumų likutis

Visumos piniginė vertė

177 203 eurai

Konkretūs vienetai, kuriems taikomas atskiras
vertinimas

38 340 eurų

Rizikos mažinimas atliekant kontrolės priemonių
testus

Nėra

Rizikos mažinimas taikant kitas procedūras,
tokias kaip rizikos vertinimo procedūros

Ribotas

Taikomas pasikliovimo (mažesnis, jeigu
rizika buvo sumažinta kitais būdais)
veiksnys

Kitų rizikos mažinimo šaltinių nėra, taigi bus
taikomas 95 proc. pasikliovimo lygis arba 3,0
pasikliovimo veiksnys.

Darbinis reikšmingumas

15 000 eurų

Tikėtini imties nuokrypiai

Nėra

Atrankos intervalas =

15 000 eurų / 3,0 = 5 000 eurų

Imties dydis = (177 203 eurai − 38 340 eurų) / 5 000 eurų = 28
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Šiame pavyzdyje atrankos intervalas buvo 5 000 eurų. Todėl, jeigu pirmas atsitiktine tvarka pasirinktas
vienetas buvo 436 eurai, kitas vienetas bus ūkinė operacija ar likutis, kurio bendra vertė yra 4 436 eurai.
Trečias vienetas būtų ūkinė operacija ar likutis, kurio bendra vertė yra 10 436 eurai, kol bus pasirinkti visi 28
atrankos elementai.
Pastaba: Tikėtina, kad testui atlikti bus pasirinkti didesnės vertės vienetai (žr. toliau aprašytą dalinę gautinų
sumų likučių visumą).
17.3-5 pvz.

A klientas

Gautinų sumų
likutis
4 750

Bendra
suma
4 750

Atrankos
intervalas
436

Ar įtraukti
į imtį?
Taipp

B klientas

3 500

8 250

5 436

Taip

C klientas

1 800

10 050

10 436

Ne

D klientas

2 700

12 750

10 436

Taip

E klientas

950

13 700

15 436

Ne

F klientas

2 580

16 280

15 436

Taip

2 pavyzdys. Gautinių sumų likučių imties sudarymas
17.3-6 pvz.
Klausimas

Atsakas

Testo tikslas

Užtikrinti, kad gautinos sumos tikrai yra.
Sudaroma gautinų sumų likučių imtis ir
išsiunčiami patvirtinimų laiškai.

Atitinkamų tvirtinimų reikšmingų iškraipymų
rizika

Buvimas = vidutinė rizika

Visuma, kurios testas atliekamas

Laikotarpio pabaigoje gautinų sumų likutis

Visumos piniginė vertė

177 203 eurai

Konkretūs vienetai, kuriems taikomas atskiras
vertinimas

38 340 eurų

Rizikos mažinimas atliekant kontrolės priemonių
testus

Buvo nustatyta kad atitinkamoms kontrolėms
priemonėms būdinga maža kontrolės rizika

Rizikos mažinimas taikant kitas procedūras
(tokias kaip rizikos vertinimo procedūras)

Ribotas

Taikomas pasikliovimo (mažesnis, jeigu
rizika buvo sumažinta kitais būdais)

Atsižvelgus į kitus įrodymų šaltinius, taikomas
pasikliovimo veiksnys yra 70 proc. (1,2).

Darbinis reikšmingumas

15 000 eurų

Tikėtini imties nuokrypiai

Nėra
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Atrankos intervalas = 15 000 eurų / 1,2 = 12 500 eurų
Imties dydis = (177 203 eurai − 38 340 eurų) / 12 500 eurų = 12
3 pavyzdys. Pirkimo sąskaitų faktūrų imties sudarymas
17.3-7 pvz.
Klausimas

Atsakas

Testo tikslas

Užtikrinti pirkimo ūkinių operacijų buvimą ir
tikslumą sudarant pirkimo sąskaitų faktūrų imtį.

Atitinkamų tvirtinimų reikšmingų iškraipymų
rizika

Buvimas = maža rizika
Tikslumas = maža rizika

Visuma, kurios testas atliekamas

Laikotarpio pirkimo sąskaitos faktūros

Visumos piniginė vertė

879 933 eurai

Konkretūs vienetai, kurie vertinami atskirai

46 876 eurai

Rizikos mažinimas atliekant kontrolės
priemonių testus

Nėra

Rizikos mažinimas taikant kitas procedūras
(tokias kaip rizikos vertinimo procedūras)

Vidutiniškai veiksmingos pagrindinės analitinės
procedūros

Taikomas pasikliovimo (mažesnis, jeigu
rizika buvo sumažinta kitais būdais)
veiksnys

Atsižvelgus į kitus įrodymų šaltinius, taikomas
pasikliovimo veiksnys yra 80 proc. (1,6).

Darbinis reikšmingumas

15 000 eurų

Tikėtini imties nuokrypiai

Nėra

Atrankos intervalas =
Imties dydis =

15 000 eurų / 1,6 = 9 375 eurai

(879 933 eurai – 46 876 eurai) / 9 375 eurai = 89

Kaip parodyta pirmiau, atliekant ūkinių operacijų srautų pagrindinius testus imtis gali būti labai didelė.
Kartais reikiamiems audito įrodymams surinkti veiksmingiau atlikti vidaus kontrolės priemonių testus (kai
imtis yra mažesnė) arba atlikti kitas audito procedūras
Iškraipymų ekstrapoliavimas
Procesas aprašytas toliau esančiame paveikslėlyje.
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17.3-8 pvz.
Iškraipymų ekstrapoliavimo žingsniai
1.
Apskaičiuoti iškraipymų mastą procentais kiekviename vienete. Jeigu nustatoma, kad suma yra
50 eurų, nors turėjo būti 60 eurų, iškraipymas yra 10 eurų, arba 17 proc. nuo visumos.
2.

Sudėti procentines iškraipymų vertes, tarpusavyje užskaityti padidintas ir sumažintas sumas.

3.

Apskaičiuoti visų į imtį įtrauktų vienetų vidutinį procentinį iškraipymą padalijus visą iškraipymų
procentinį dydį iš imties vienetų skaičiaus (su iškraipymais ir be jų).

4.

Padauginti vidutinę procentinę iškraipymo vertę iš bendros reprezentatyvios visumos piniginės
vertės (išskyrus didelės vertės ir svarbiausius vienetus). Tokiu būdu iškraipymas
ekstrapoliuojamas visai imčiai. Būtina nepamiršti, kad tokiu atveju nevertinami didelės vertės ir
svarbiausių vienetų iškraipymai, kurie anksčiau buvo iš imties išskirti.

trapoliuojant iškraipymų apimtis
Pavyzdžiui, 50 vienetų imtyje, kuri buvo sudaryta iš 250 000 eurų visumos, buvo nustatyti trys toliau nurodyti
iškraipymai.
17.3-9 pvz.
Teisinga vertė
500 EUR

Iškraipymas
100
EUR
150

Iškraipymas (proc.)
20 proc.

350

Audituojama vertė
400
EUR
200

600

750

(150)

(25 proc.)

42,86 proc.

Bendras klaidos proc. (iškraipymų procentinės dalies suma)

37,86 proc.

Vidutinis procentinis iškraipymas:

0,757 proc.

37,86 proc. / 50 (imties dydis) =

Numatomas iškraipymas: 0,7572 proc. × 250 000 eurų (visuma) =

1 893
EUR
Toks ekstrapoliuojamas iškraipymas kartais dar vadinamas „labiausiai tikėtina klaida“ (LTK).
SVARBŪS DALYKAI
Anomalijos
Kartais gali atrodyti tikslinga kai kuriuos iškraipymus ir (arba) nuokrypius (nustatytus imtyje) laikyti
anomalija (kuri nėra reprezentatyvi visumos atžvilgiu) ir juos išskirti ekstrapoliuojant iškraipymus
visumai. Tačiau, nepriklausomai nuo to, ar iškraipymas ir (arba) nuokrypis yra reprezentatyvūs visumos
atžvilgiu, būtinas papildomas auditoriaus darbas:


jeigu nuokrypis yra reprezentatyvus visumos atžvilgiu, auditorius turi vertinti jo pobūdį ir priežastis
bei galimą poveikį audito procedūrų tikslui ir kitoms audito sritims;



jeigu nuokrypis laikomas anomalija, auditorius įgyja aukšto lygio užtikrinimą, kad toks iškraipymas
ar nuokrypis nėra reprezentatyvūs visumos atžvilgiu. Auditorius turi atlikti tolesnes audito
procedūras, kad surinktų pakankamų tinkamų audito įrodymų, jog iškraipymas ar nuokrypis nedaro
įtakos likusiai visumos daliai.

Atkreipkite dėmesį, kad 530-ojo TAS 13 dalyje teigiama, kad anomalijos pasitaiko itin retais atvejais.
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17.4 Pagrindinių analitinių procedūrų apimtis
Pagrindinės analitinės procedūros gali būti arba pirminiai sąskaitų likučių testai, arba jos atliekamos kartu su
kitais detaliaisiais testais, kurių apimtis buvo atitinkamai sumažinta.
I tomo 10 skyriuje aprašyti du galimi rizikos sumažinimo lygiai atliekant pagrindines analitines procedūras.
Toks rizikos mažinimas gali būti labai (t.y., pirminis testas) arba vidutiniškai veiksmingas.
Paprastos analitinės procedūros (tokios kaip praėjusių metų rezultatų lyginimas su einamųjų metų
rezultatais) gali padėti nustatyti sritis, kurias būtina toliau sekti, tačiau jos suteikia labai nedaug papildomų
audito įrodymų. Analitinės procedūros gali būti taikomos siekiant įgyti supratimą apie įmonę, atliekant rizikos
vertinimo procedūras ir peržiūrint galutines finansines ataskaitas.
Planuodamas pagrindines analitines procedūras auditorius:


nustato dydį, kuriuo realūs rezultatai skiriasi nuo tikėtinų rezultatų, ir kurį galima priimti toliau jo
netikrinant. Nustatant tokį dydį pirmiausiai bus atsižvelgiama į reikšmingumą ir į pageidaujamą lygį, iki
kurio turi būti sumažinta rizika;



įvertina galimybę, kad keli konkrečios sąskaitos likučio, ūkinių operacijų grupės ar atskleistos
informacijos iškraipymai gali kartu sudaryti nepriimtiną dydį; ir



padidina pageidaujamą rizikos smažinimo lygį, jei didėja reikšmingo iškraipymo rizika.

17.4-1 pvz.

Pagrindinių analitinių procedūrų pavyzdys
Klausimai

Atsakas

Aprašyti numatomą atlikti procedūrą ir
tikėtinus rezultatus.

Padauginti vieno buto nuomos kainą iš nuomojamų butų skaičiaus,
siekiant apskaičiuoti numatomas gauti nuomos pajamas, ir palyginti
gautą skaičių su įmonės apskaitos dokumentuose registruota pajamų
suma.

Kokia yra registruoto skaičiaus ar santykio
reikšmė?

278 000 eurų

Kokie tvirtinimai tikrinami?

Išsamumas, buvimas ir tikslumas

Koks darbinis reikšmingumas yra
naudojamas?
Koks sumų skirtumas (tarp registruotų ir
numatomų sumų) yra priimtinas?

10 000 eurų

Likusi reikšmingo iškraipymo rizika
atlikus šią procedūrą (t.y., vidutinė ar
maža).

Maža

Aprašyti kiekvieną duomenų elementą,
naudotą apskaičiuojant tikėtinus
rezultatus (t.y., finansinius ir ne
finansinius).

Aprašyti procedūras, atliktas vertinanti kiekvieno duomenų
elemento patikimumą (įvertinti šaltinius, palyginamumą, pobūdį,
svarbą ir tokias procedūras rengiant taikomas kontrolės
priemones).

1. Nuomojami butai

Mes peržiūrėjome aukštų planus ir fiziškai apžiūrėjome pastatą,
siekdami nustatyti, kokie įvyko pokyčiai.

2. Vieno buto nuoma

Mes peržiūrėjome kelias pasirinktas nuomos sutartis, norėdami
nustatyti, kokia turi būti mokama nuoma.

3.
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4.
Pateikti skaičiavimo duomenis, tikėtinus rezultatus ir palyginimo su registruotais duomenimis ar santykiu
rezultatus:
Nuomojamų butų skaičius = 26

Vieno buto nuoma = 12 000 eurų / metus

Skaičiavimas
= 26
X 12
000 = 312sumos
000 eurų.
Skirtumas sumos)
nuo registruotos
sumosdydį,
yra 34
000 eurų.
Jeigu
skirtumas
(tarp
registruotos
ir numatomos
viršija priimtiną
paaiškinti,
koks buvo
atliktas tyrimas, ir kokie tokio tyrimo rezultatai (t.y., užklausos vadovybei, renkami papildomi įrodymai ir
atliekamos kitos audito procedūros).
Mes paklausėme vadovybės apie skirtumą ir nustatėme, kad kiekvieną mėnesį vidutiniškai 2 butai (ne tie
patys) nebuvo išnuomoti, ir vienas buvo nebuvo nuomojamas, o buvo naudojamas susitikimams ir kartais
svečiams apgyvendinti. Pagal tai galima paaiškinti 36 000 eurus iš bendros skirtumo sumos, tačiau 2 000 eurų
liko nepaaiškinti. Ši suma yra mažesnė, nei prieš tai aprašytas priimtinas skirumas.
Išvada:
Testas atliktas sėkmingai.

SVARBŪS DALYKAI
Dažnai veiksmingesnį rezultatą atliekant pagrindines analitines procedūras galima pasiekti naudojant „ne
finansinius“ duomenis. Ne finansiniai duomenys gali būti tokia informacija, kaip žmonių skaičius,
mažmeninės parduotuvės plotas kvadratiniais metrais ar konkrečių pristatytų produktų skaičius.
Atliekant analitines procedūras labai svarbu nustatyti tikėtinus skaičius (pvz., santykį su susijusiais
likučiais, pokyčius palyginti su praėjusiais laikotarpiais ir kt.) ir juos palyginti su tikėtina finansinėse
ataskaitose nurodyta informacija. Vengti atvirkštinės taktikos, kai yra pradedama nuo finansinės
informacijos ir bandoma paaiškinti skirtumus ir nuokrypius remiantis žiniomis apie klientą ir jo aplinką.
Analitinės procedūros yra žymiai veiksmingesnės, kai jos grindžiamos tikėtinais duomenimis gautais
remiantis apie įmonę ir jos aplinką gauta informacija. Tačiau prieš naudojant „ne finansinius duomenis“
pagrindinėse analitinėse procedūrose, būtina nustatyti jų patikimumą.

17.5 Kontrolės priemonių testai − veiksmingumas
Kontrolės priemonių testams atlikti naudojamos audito procedūros gali būti vienos iš keturių toliau aprašytų
rūšių.
17.5-1 pvz.
Vidaus kontrolės priemonių veiksmingumo testai
Procedūrų rūšys

Atitinkamų įmonės darbuotojų apklausa. (Tačiau negalima pamiršti, kad vien tik
apklausos nepakanka kontrolės priemonių veiksmingumui patikrinti).
Atitinkamų dokumentų patikrinimas.
Įmonės veiklos stebėjimas.
Pakartotinas kontrolės priemonių atlikimas.
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Paplitusios (įmonės lygmens) kontrolės priemonės
Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

315-ojo TAS 14 dalis Auditorius turi susipažinti su kontrolės aplinka. Susipažindamas su kontrolės
aplinka, auditorius turi įvertinti, ar:
a)
vadovybė, prižiūrima už valdymą atsakingų asmenų, yra sukūrusi ir palaiko
sąžiningo ir etiško elgesio kultūrą; ir
b)
kontrolės aplinkos elementų stipriosios savybės bendrai suteikia tinkamą
pagrindą veikti kitoms vidaus kontrolės sudedamosioms dalims ir ar toms
kitoms kontrolės sudedamosioms dalims veikti netrukdo kontrolės aplinkos
trūkumai (žr. A69–A78 dalis).
Įmonėje naudojamų paplitusių kontrolės priemonių testai dažniausiai būna labiau subjektyvūs (tokie, kaip
įsipareigojimo siekti kompetencijos ar įmonės politikos dėl priimtino elgesio testavimas), palyginti su
konkrečių ūkinių operacijų kontrolės priemonių testais. Vis dėlto visos šios kontrolės priemonės bendrai
suteikia tinkamą pagrindą veikti kitoms vidaus kontrolės sudedamosioms dalims.
Toliau pateiktame pavyzdyje parodyti kai kurie galimi paplitusių (įmonės lygmens) kontrolės priemonių testų
atlikimo būdai.
17.5-2 pvz.
Kontrolės
aplinka
Sąžiningumo ir
etinių vertybių
deklaravimas ir
ugdymas

Galimi kontrolės priemonių testai

Perskaityti įmonės svetainėje paskelbtą pareiškimą, jos elgesio kodeksą ar
kitą atitinkamą dokumentą.


Peržiūrėti pranešimus darbuotojams.



Atlikti pasirinktų darbuotojų apklausą.

Kompetencijos
siekimas



Peržiūrėti darbuotojų samdymo ir atleidimo iš darbo politiką.



Peržiūrėti pareigybių aprašymus ir pasirinktų darbuotojų asmens bylų
dokumentus.

Už valdymą
atsakingų asmenų
dalyvavimas



Peržiūrėti atliktus savęs įvertinimus.



Peržiūrėti valdybos narių kvalifikaciją ir valdybos susirinkimų protokolus.



Apsilankyti susirinkime stebėtojo teisėmis.

Vadovybės
filosofija ir
darbo stilius



Peržiūrėti visus svarbius dokumentus, kuriuos galima gauti.



Atlikti pasirinktų darbuotojų apklausą.

Organizacinė
struktūra



Peržiūrėti struktūrą atsižvelgiant į atitinkamo pobūdžio įmonei taikomą gerąją
patirtį.

Įgaliojimai ir
pareigų skyrimas



Peržiūrėti bet kokius dokumentus, tokius, kaip pareigybių aprašymus.

Žmogiškųjų
išteklių valdymo
politika ir praktika



Peržiūrėti politikas ir praktinius nurodymus bei atitiktį.



Peržiūrėti darbuotojų bylose esančius jų įvertinimus, darbuotojų išklausytas
mokymo programas ir kt.
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Panašūs kontrolės priemonių testai galėtų būti suplanuoti vertinti kitas paplitusias (įmonės lygmens)
kontrolės priemones, tokias kaip:


rizikos vertinimas;



informacinės sistemos;



stebėsena;



laikotarpio užbaigimo procesas; ir



kovos su apgaule kontrolės priemonės.

Paplitusių kontrolės priemonių testų rezultatus taip pat gali būti sunkiau dokumentuoti, nei veiklos proceso
lygmeniu taikomų vidaus kontrolės priemonių rezultatus (tokius, kaip gautus tikrinant, ar mokėjimas yra
patvirtintas, kai dokumentuoti galima paprastais atsakymais „taip“ arba „ne“). Todėl paplitusių (įmonės
lygmens ir bendrųjų IT) kontrolės priemonių vertinimo rezultatai dažnai dokumentuojami parengiant
memorandumą, kuris įsegamas į bylą kartu su patvirtinančiais įrodymais.
Pavyzdžiui, norint patikrinti, ar vadovybė informuoja visus darbuotojus apie būtinybę elgtis sąžiningai ir
puoselėti etines vertybes, ir ar vadovybė įgyvendina jos patvirtintą politiką, gali būti pasirinkti ir apklausti
atskiri darbuotojai. Galima paklausti darbuotojų, ar vadovybė juos informavo apie tai, kokios yra patvirtintos
tvarkos ir politikos, kokias vertybes jiems deklaruoja vadovybė jos kasdienėje veikloje, ir ar patvirtintos
tvarkos yra iš tikrųjų įgyvendinamos. Jeigu dauguma darbuotojų atsako, kad vadovybė tikrai informavo apie
būtinybę elgtis sąžiningai ir puoselėti etikos vertybes, ir kad patvirtinta politika ir tvarkos yra tikrai
įgyvendinamos, galima daryti išvadą, kad testas atliktas sėkmingai. Tada iš kiekvieno darbuotojo paimto
interviu medžiaga ir patvirtinantys dokumentai (tokie kaip įmonės politika, pranešimai, ir politiką
įgyvendinantys veiksmai) yra surašomi memorandume, kuris yra įsegamas į bylą, kartu nurodant padarytas
išvadas.
SVARBŪS DALYKAI
Atlikimo laikas
Geriausia paplitusių (įmonės lygmens) kontrolės priemonių testus atlikti audito metu. Tokių kontrolės
testų rezultatai gali turėti įtakos kitų planuojamų audito procedūrų pobūdžiui ir apimčiai. Pavyzdžiui,
nustačius, kad vadovybės požiūris į kontrolės priemones yra blogesnis, nei tikėtasi, turi būti atliktos
tolesnės procedūros, kuriomis būtų patikrinti sąskaitų likučiai ir ūkinės operacijos.
Planavimas
Būtina paskirti laiko apgalvoti tinkamiausią būdą atlikti paplitusių (įmonės lygmens) kontrolės priemonių
testus. Gali būti derinami tokie būdai, kaip užklausa, stebėjimas, pakartotinis atlikimas ir tikrinimas.
Užduoti atvirus klausimus
Vengti užduoti klausimus, į kuriuos atsakoma „taip“ arba „ne“. Vietoje to rekomenduojama užduoti
klausimus, į kuriuos atsakymai galėtų suteikti informacijos, kuri dar nėra žinoma. Pavyzdžiui, galima
paklausti „Ar jūsų kada nors buvo prašoma nukrypti nuo nustatytos apskaitos politikos, ar daryti ką nors,
kad jus vertė pasijusti nepatogiai“? Taip pat būtina atidžiai išklausyti asmens atsakymus, stebėti jo kūno
kalbą, ar ji neišduoda, kad asmuo jaučiasi nepatogiai ar patiria stresą.
Toliau nagrinėti neišspręstus klausimus
Jeigu vadovybė arba darbuotojas atsisako suteikti prašomą informaciją, arba jums pateikiama netikėta
informacija, užtikrinkite, kad tokia informacija ir toliau būtų tiriama, ir kad būtų padaryti atitinkami
bendrosios audito strategijos ir planuojamų procedūrų pakeitimai.
Stebėsenos kontrolės priemonės didesnėse įmonėse
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Kai kurios didesnės įmonės yra įdiegusios įmonės lygmens stebėsenos kontrolės priemones, kurios
suteikia įrodymus apie įmonės lygmens kontrolės priemonių veikimą. Tokiu atveju būtina įvertinti, ar
tokiomis kontrolės priemonėmis galima pasitikėti siekiant sumažinti bendrą kitų testų apimtį.
Nors dauguma paplitusių (įmonės lygmens) ir bendrųjų IT kontrolės priemonių yra vertinamos vadovaujantis
profesiniu sprendimu ir yra objektyviai taikomos atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti tam tikros situacijos, kai
galima naudoti reprezentatyvią imtį. Pavyzdys būtų galimybė gauti įrodymus, kad mėnesio finansinės
ataskaitos buvo peržiūrėtos ir buvo imtasi atitinkamų veiksmų.
Ūkinių operacijų kontrolės priemonės – atranka pagal požymius
Kontrolės priemonių testai leidžia gauti įrodymus, kad kontrolės priemonės veikia veiksmingai tam tikrą
laikotarpį, kuris yra apibrėžtas kaip metai.
Kadangi ūkinių operacijų kontrolės priemonės veikia arba veiksmingai arba ne, neverta tikrinti kontrolės
priemonių, kurios galėtų galiausiai pasirodyti nepatikimomis. Nepatikimos kontrolės priemonės yra
priemonės, kurias testuojant tikėtina nustatyti nuokrypių. Kontrolės priemonių testų imtys dažniausiai yra
mažos, kadangi jos sudaromos remiantis prielaida, kad jokių išimčių nebus nustatyta. Priešingu atveju
reikėtų sudaryti daug didesnes imtis.
Kai kurie veiksniai, į kuriuos būtina atsižvelgti vertinani kontrolės priemonių patikimumą yra apibrėžti toliau.
17.5-3 pvz.
Kontrolės priemonių efektyvumo testai
Veiksniai, į kuriuos Ar gali būti, kad vadovybė apeina nustatytas procedūras (t.y., vadovybė nepaiso
būtina atsižvelgti
kontrolės priemonių).
Ar yra svarbus kontrolės priemonės elementas, kuris gali veikti netinkamai?
Ar kontrolės aplinka yra silpna?
Ar bendrosios IT kontrolės priemonės yra silpnos?
Ar nuolatinė vidaus kontrolės veikimo stebėsena yra nepakankama?
Ar įvyko reikšmingų darbuotojų pasikeitimų, kurie gali daryti reikšmingos įtakos
kontrolės priemonės taikymui?
Ar dėl to, kad su kontrolės įgyvendinimu yra susiję vos keli darbuotojai, atskirti
pareigas praktiškai neįmanoma?
Ar dėl pasikeitusių aplinkybių būtina keisti kontrolės priemonės veikimą?
Pasitikėjimas netiesioginėmis vidaus kontrolės priemonėmis
Įvertinti būtinybę surinkti audito įrodymus, patvirtinančius svarbių vidaus kontrolės priemonių veiksmingumą.
Tai yra kontrolės priemonės, nuo kurių priklauso kitos kontrolės priemonės, tokios, kaip atskirų procesų
sukurta nefinansinė informacija, išimčių apdorojimas ir periodinė vadovų atliekama ataskaitų peržiūra. Jeigu
svarbu, būtina gauti netiesioginių vidaus kontrolės priemonių veiksmingumo įrodymų. Tačiau jeigu bet kurie
iš toliau nurodytų veiksnių yra reikšmingi, veiksmingiau atlikti pagrindines procedūras.
Planuodamas kontrolės priemonių testus, auditorius daugiausia dėmesio turėtų skirti įrodymams, kurie bus
surinkti apie atitinkamus tvirtinimus (tai sritys, kuriose gali atsirasti reikšmingų finansinių ataskaitų
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iškraipymų), o ne pačios kontrolės priemonės pobūdžiui. Kontrolės priemonės yra skirtos mažinti riziką ir
užtikrinti, pavyzdžiui, pardavimo duomenų išsamumą.
Taip pat kontrolės priemonių, kurios pirmiausiai yra susijusios su tikrinamu tvirtinimu, testų planavimas turi
daug praktinių pranašumų. Pavyzdžiui:


kontrolės priemonė, kurios testas yra atliekamas, gali būti tiesiogiai susieta su reikšmingų iškraipymų
finansinėse ataskaitose rizika;



kadangi testo tikslas nepriklauso nuo konkrečių kontrolės priemonių, gali būti testuojamos ir kitos tos
pačios rizikos kontrolės priemonės (arba kontrolės priemonės tikslai). Tokiu būdu atliekant testus gali
būti numatytas nenuspėjamumo elementas, arba testai gali būti keičiami; ir



lengviau vertinti ir tikrinti naujas įmonės taikomas kontrolės priemones, kurios yra taikomos tiems
patiems tvirtinimams.

Kontrolės priemonių testai dažnai yra atliekami siekiant užtikrinti mažą ar vidutinio lygio kontrolės riziką
(aukšto ar vidutinio lygio rizikos sumažinimą (pasikliovimas)), kad kontrolės priemonė, kurios testas
atliekamas, veikia veiksmingai.
Planuojant kontrolės priemonių testus, auditoriui gali būti naudinga pasiekti du pasikliovimo lygius atliekant
kontrolės priemonių testus:
•
aukštas pasikliovimo lygis (likusios rizikos lygis žemas) pasiekiamas, kai pirminiai įrodymai
gaunami atliekant kontrolės priemonių testus; ir
•

vidutinis pasikliovimo lygis (likusios rizikos lygis vidutinis) pasiekiamas, kai kontrolės priemonių
testai yra atliekami kartu su kitomis pagrindinėmis procedūromis siekiant įvertinti konkretų
tvirtinimą.

Atliekant kontrolės priemonių testus dažnai yra naudojama atranka pagal požymius. Pagal šį metodą
naudojama mažiausia imtis, suteikianti tam tikrą galimybę nustatyti nuokrypio lygį, viršijantį toleruotino
nuokrypio lygį.
17.5-4 pvz.
Privalumai
Atranka pagal
požymius
(atradimą)

Šis metodas geriausiai tinka atlikti vidaus kontrolės priemonės, kuri struktūros ir
įgyvendinimo vertinimo metu buvo įvertinta kaip patikima, veiksmingumo testą.
Jeigu numatoma, kad kontrolės priemonės veikime yra nuokrypių,
rekomenduojama apsvarstyti kitus būdus audito įrodymams surinkti.
Jeigu tokioje kontrolės priemonių imtyje nuokrypių nenustatoma, auditorius gali
patvirtinti, kad kontrolės priemonė yra veiksminga. Jeigu nustatomas nuokrypis,
yra tikslingiau šią procedūrą sustabdyti ir vietoje jos atlikti alternatyvias
pagrindines audito procedūras. Net ir dėl vieno kontrolės priemonės veikimo
nuokrypio tikriausiai prireiks keisti įvertintą kontrolės rizikos lygį. Jei nustačius
tokį nuokrypį norima tęsti testą, prireiks smarkiai padidinti imties dydį ir tikriausiai
daugiau nuokrypių nustatyta nebus.
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Imties dydžio nustatymas
Imties dydis nustatomas kaip parodyta toliau.
Imties dydis = Pasikliovimo veiksnys ÷ Toleruotino nuokrypio lygis

Atliekant kontrolės priemonės veiksmingumo testą, kai kitu atliktu darbu pasitikima tik minimaliai,
dažniausiai taikomas 90 proc. pasikliovimo lygis (susijęs pasikliovimo veiksnys = 2,3) (žr. 17.3-2 pvz.
pasikliovimo veiksnių lentelę). Didžiausias toleruotino nuokrypio lygis galėtų būti 10 proc. Šiuo atveju
mažiausias imties dydis būtų 23, kuris apskaičiuojamas taip:
Pasikliovimo veiksnys (2,3) ÷ Toleruotino nuokrypio lygis (0,1) = imties dydis 23
Jei buvo surinkti kiti įrodymai (tokie kaip įrodymai atlikus pagrindines audito procedūras), pagrindžiantys tam
tikrą tvirtinimą, pasikliovimo veiksnys galėtų būti sumažintas taip, kad atlikus kontrolės veiksmingumo testą
būtų pasiektas tik vidutinio lygio rizikos sumažinimas. Tokiais atvejais galėtų būti taikomas 80 proc.
pasikliovimo lygis (susijęs pasikliovimo veiksnys = 1,61), o mažiausias imties dydis būtų 8. Kai kurios audito
įmonės naudoja šiek tiek didesnius pasikliovimo veiksnius, todėl mažiausias imties dydis yra 10, jei jos
siekia vidutinio lygio rizikos sumažinimo, arba 30, jei siekia aukštesnio lygio rizikos sumažinimo.
Imties atranka
Imties atrankos procesas apibūdintas toliau.
17.5-5 pvz.
Imties atranka

Atliekami žingsniai
Nustatyti procedūros tikslą, ir kokius įrodymus ji leis gauti dėl tvirtinimų apie
kontrolės priemonės požymį, kurio testą numatoma atlikti.
Testo tikslui pasiekti pasirinkite tinkamą vienetų visumą. Visuma gali skirtis
priklausomai nuo tvirtinimo, kuris yra tikrinamas. Pavyzdžiui, sąskaitos faktūros
gali būti atrinktos patikrinti, ar pardavimo ūkinės operacijos buvo įvykdytos, tačiau
šie dokumentai nesuteiks jokių įrodymų apie pardavimo duomenų išsamumą. Šiuo
atveju tikslingiau būtų įvestus užsakymus arba transportavimo dokumentus
sutikrinti su sąskaita faktūra, o tada patikrinti įrašus apie gautinas sumas.
Nustatyti mažiausią imties dydį, reikalingą užtikrinti reikalingą rizikos sumažinimą.
Rizikos sumažinimas gali būti vidutinio ar aukšto lygio.
Atskiriems vienetams, kuriuos reikia patikrinti, atrinkti galima naudoti atsitiktinių
skaičių generatorių ar kitą tinkamą metodą. Kiekvienas vienetas turi turėti vienodą
galimybę būti atrinktam į imtį.

Kontrolės procedūros, taikomos rečiau, nei kasdien
Sudarant imtį tais atvejais, kai kontrolės priemonė taikoma ne kasdien, galėtų padėti toliau pateiktos gairės.
Tačiau bet kokiu atveju faktinis imties dydis visuomet turtų būti sudaromas vadovaujantis profesiniu
sprendimu.
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17.5-6 pvz.
Kontrolės priemonė
veikia
Kas savaitę

Siūloma mažiausia
imtis
10

Testo apimtis (proc.)
19 proc.

Kas mėnesį

2−4

25 proc.

Kas ketvirtį

2

50 proc.

Kas metus

1

100 proc.

SVARBŪS DALYAI
Kai vidaus kontrolės priemonės veiksmingumui patikrinti naudojama statistinė atranka, didėjant visumai,
imties dydis nedidėja. Atsitiktinai sudaryta imtis iš vos 30 vienetų, kurioje nenustatyta jokių nuokrypių, gali
suteikti aukšto lygio užtikrinimą, kad kontrolės priemonė veikia veiksmingai.
Rengiant kontrolės priemonių testą būtina paskirti pakankamai laiko tiksliai apibrėžti, kas yra testo klaida
ar išimtis. Tai sutaupys laiko atliekant testą ar vertinant jo rezultatus, ir pašalins bet kokias abejones
nustatant, kas yra kontrolės priemonės nuokrypis.
Jeigu numatoma, kad kontrolės priemonės veikime yra nuokrypių, rekomenduojama apsvarstyti kitus
būdus audito įrodymams surinkti.
Paprastas atrankos pagal požymius planas galėtų būti toks:
Taikant 95 proc. pasikliovimo lygį (5 proc. nuokrypio lygis), teigiama, kad:


imtis iš 10 vienetų, kurioje nenustatyta jokių nuokrypių leidžia pasiekti vidutinį rizikos sumažinimo
lygį. Jeigu nustatomas nuokrypis, rizikos sumažinti negalima;



imtis iš 30 vienetų, kurioje nenustatyta jokių nuokrypių leidžia pasiekti aukštą rizikos sumažinimo
lygį. Jeigu nustatomas vienas nuokrypis, gali būti pasiektas tik vidutinis rizikos sumažinimo lygis.
Jeigu nustatomi daugiau nei vienas nuokrypis, rizikos sumažinti negalima; ir

imtis iš 60 vienetų, kurioje nustatytas ne daugiau kaip vienas nuokrypis, leidžia pasiekti aukštą rizikos
sumažinimo lygį. Jeigu nustatomi du nuokrypiai, rizikos sumažinimas gali būti tik vidutinio lygio. Jeigu
nustatomi daugiau nei du nuokrypiai, atliekant kontrolės priemonių testus rizikos sumažinti negalima.

17.6 Nuokrypių vertinimas
Nuokrypių vertinimo procesas yra aprašytas toliau.
17.6-1 pvz.
Atliekami žingsniai
Nuokrypių
vertinimas

Nustatyti nuokrypius. Kiekvienas imties vienetas priskiriamas vienai iš dviejų
grupių: „nuokrypis“ ir „ne nuokrypis“.
Turi būti išsamiai įvertintas kiekvieno nuokrypio pobūdis ir priežastis. Pavyzdžiui,
ar yra požymių, kad vadovybė gali nepaisyti kontrolės priemonių, ar galimai
vykdoma apgaulė, ar problema atsirado dėl to, kad atsakingas asmuo
atostogauja?
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Įvertinti imties riziką Jeigu nustatytas nuokrypis, įvertinti, ar nereikėtų kontrolės
priemonės veiksmingumu pasitikėti mažiau, padidinti imties dydį (žr. toliau) ar
atlikti alternatyvias procedūras.

SVARBŪS DALYKAI
Kaip nurodyta pirmiau, jeigu tikėtina, kad bus nustatyti nuokrypiai, kontrolės priemonių testus atlikti nėra
labai prasminga. Taip yra todėl, kad vienintelis būdas gauti reikiamą užtikrinimą yra praplėsti imties dydį.
Tada, jeigu nustatomas dar vienas nukrypimas, imties dydis yra vėl padidinamas, ir taip toliau. Tačiau
daug geriau būtų atlikti alternatyvias audito procedūras, nei didinti imtį.
Viena galima išimtis yra atvejis, kai konkrečios rūšies nuokrypio priežastis gali būti aiškiai nustatyta, ir ją
galima atsižvelgti planuojant testą. Pavyzdžiui, vietoje to, kad būtų atliekamos pagrindinės procedūros,
gali būti vertinami nuokrypiai, būdingi tam tikram laikotarpiui, pvz., per kontrolę įgyvendinančio asmens
atostogas.

Imties rezultatus galima įvertinti palyginus didžiausią toleruotiną nuokrypio lygį su vadinama viršutine
nuokrypio riba. Apytikslė viršutinė nuokrypio riba yra apskaičiuojama taikant toliau nurodytą formulę.
Viršutinė nuokrypio riba = koreguotas pasikliovimo veiksnys ÷ imties dydis
Koreguotas pasikliovimo veiksnys gali būti nustatomas atsižvelgiant į rastų nuokrypių skaičių, kaip parodyta
toliau.
17.6-2 pvz.
Pasikliovimo veiksnys, koreguotas pagal nuokrypių skaičių
Reikalaujamas
pasikliovimo lygis
95
proc.
90
proc.
80
proc.
70
proc.

1
4,7

2
6,3

3
7,8

4
9,2

5
10,5

3,9

5,3

6,7

8,0

9,3

3,0

4,3

5,5

6,7

7,9

2,4

3,6

4,7

5,8

7,0

Tarkime, sudaryta imtis iš 30 vienetų (teigiant, kad pasikliovimo lygis yra 90 proc. ir didžiausias toleruotinas
nuokrypis yra 10 proc.), joje nustatyti du nuokrypiai. Viršutinė nuokrypio riba apskaičiuojama taip:
Koreguotas nuokrypio veiksnys (5,3) ÷ imties dydis (30) = viršutinė nuokrypio riba – 17proc.
Gautas rezultatas 17 proc. yra daug didesnis, nei didžiausias toleruotinas nuokrypio lygis 10 proc.; tai
reiškia, kad pasitikėjimo šios kontrolės priemonės veiksmingumu lygis turėtų būti sumažintas. Tačiau jeigu
būtų nuspręsta padidinti imties dydį, ji turėtų būti padidinta iki 60 vienetų, ir jokių nuokrypių nebeturėtų būti
nustatyta. Tokiu būdu viršutinė nuokrypio riba (kaip apskaičiuota toliau) sumažinama iki priimtino lygio (t.y.,
artima pirminiam 10 proc. lygiui).
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Koreguotas nuokrypio veiksnys (5,3) ÷ imties dydis (60) = viršutinė nuokrypio riba 9proc.
Tačiau jeigu nustatomas dar vienas nuokrypis, norint pasiekti pageidaujamus rezultatus, imtį reikės padidinti
vėl. Tikriausiai tokiu atveju audito laikas būtų naudojamas neefektyviai, be to, gali būti nustatyta ir daugiau
nuokrypių.
Koreguotas nuokrypio veiksnys (6,7) ÷ imties dydis (75) = viršutinė nuokrypio riba 9proc.

17.7 Atvejų analizės − Testų apimtis
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.

A atvejo analizė − „Dephta Furniture, Inc.“
Testų atlikimo apimties nustatymas
Tolesnių procedūrų planavimas – gautinos sumos
Toliau apibūdinta gautinoms sumoms taikoma audito programa. Pagal tokią programą atliekama statistinė
gautinų sumų atranka.
„Dephta Furniture, Inc.“
Gautinos sumos – audito procedūros
Klientas: „Dephta Furniture, Inc.“
Susiję
tvirtinimai

Darbą
atliko:
(inicialai)

DD
Nr.

IBT

MAG

C.120

Pastabos

PROCEDŪROS
1. Analitinės procedūros
Nustatyti tikėtinus laikotarpio pabaigos
gautinų sumų likučius remiantis informacija,
gauta įgyjant supratimą apie įmonę.
Išnagrinėti reikšmingus pokyčius ar
tendencijas tokių duomenų:
•
gautinų sumų likutis;
•
gautinų sumų uždelsimas pagal
klientus;
•
dienos pardavimų dalis gautinose
sumose;
•
kredito likutis gautinose sumose;
•
kiti nenumatyti nuokrypiai. Paaiškinti;
•
kitos (ne iš pardavimų) gautinos
sumos.

Nuo praėjusio laikotarpio
gautinų sumų straipsnio suma
padidėjo 60 proc.
Iš pirkėjų gautinų sumų
pradelsimo terminas taip pat
pailgėjo nuo 39 dienų iki 45
dienų

Išvados turi būti dokumentuojamos.
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2. Sąrašas

B

MAG

B

MAG

T

MAG

CV

MAG

C.110

Gauti išsamų gautinų sumų (kuriame
nurodytos ir uždelstos sumos) laikotarpio
pabaigoje sąrašą:
a) patikrinti jų aritmetinį tikslumą ir
palyginti su didžiąja knyga;
b) patikrinti vardus ir sumas jas
palyginant su įrašais analitinėje
sąskaitoje;

Kaip paaiškėjo pokalbių su
Ardžanu ir Karla metu,
pardavimo sąlygos yra
nustatomos atskirai kiekvienam
klientui, jas tvirtina Ardžanas.

c) paklausti už gautinas s atsakingų
darbuotojų apie atvejus, kai:


klientui buvo sudarytos
privilegijuotos sąlygos;



pardavimo sąlygos buvo
pakeistos;



ūkinės operacijos buvo vykdomos
su susijusiomis šalimis; arba
kai vidaus kredito limitai buvo
smarkiai viršyti.



3. Atidėjiniai abejotinoms skoloms

C.120

Įsitikinti, kad atidėjiniai abejotinoms
sąskaitoms yra susieti su konkrečiomis
sąskaitomis ir yra pakankami.
a)
peržiūrėti preliminarų uždelstų
gautinų sumų likučių sąrašą ir
palyginti su ankstesniais
laikotarpiais;
b)

peržiūrėti pobalansinius mokėjimus
(jeigu galima, gauti laikotarpio
pabaigos preliminarų uždelstų
gautinų sumų likučių sąrašą,
kuriame būtų nurodyti pobalansiniai
mokėjimai).

4. Priskyrimas ataskaitiniam laikotarpiui
Atlikti laikotarpio pabaigos procedūras dėl
priskyrimo ataskaitiniam laikotarpiui

Gautinos sumų, neapmokėtų
daugiau nei 60 dienų, procentas,
palyginti su praėjusio laikotarpio
paradvimais, padidėjo.
Su Ardžanu peržiūrėti
vėluojančių apmokėti
sąskaitų faktūrų sąrašą ir
gauti informaciją apie
atidėjinius.

AV

MAG

T

MAG

C.115

Tikrinant, ar mokėjimai buvo
registruoti tinkamame
ataskaitiniame laikotarpyje,
gauti grąžintų prekių sąrašą.
Praėjusiais metais buvo du
kartus grąžintos didelės vertės
prekės.
Tikrinant pardavimo duomenis,
peržiūrėti pardavimo sutartyse
apibrėžtas prekių grąžinimo
sąlygas. Žr. DD 503.1
Visi apskaitos įrašai, padaryti
laikotarpio pabaigoje, peržiūrėti
(DD Nr. 626).

PAGRINDINĖS PROCEDŪROS – ATRANKA
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S1. Išplėstinis patvirtinimas

BT

MAG

C.200

Pasirinkti 15 sąskaitų patvirtinimų, kaip
nurodyta gautinų sumų patvirtinimų
kontroliniame klausimyne.
Apibendrinti rezultatus ir patikrinti skirtumus
peržiūrint patvirtinančius dokumentus ir
teikiant paklausimus.
Nėra

KONTROLĖS PRIEMONIŲ TESTAI

IŠPLĖSTINĖS PROCEDŪROS – nustatytiems specifiniams apgaulės rizikos atvejams
E1. Patvirtinimai dėl gautinų sumų –
(apgaulės rizika)
a) patikrinti pasirinktų klientų
pavadinimus, adresus ir fakso /
telefono numerius, jiems paskambinus
arba pagal įmonių katalogus, siekiant
įsitikinti, kad tai tikrai veikiančios
įmonės;
b) be klientams siunčiamų laiškų prašant
patvirtinti sąskaitų faktūrų likučius ir
pardavimo sąlygas, peržiūrėti klientų
svetaines ar kitą internete apie juos
skelbiamą informaciją. Paklausti apie
bet kokius papildomus susitarimus ar
specialias sąlygas;
c) priimti tik patvirtinimo laiškų
(pasirašytus) originalus.

BT

E2. Atidėjiniai abejotinoms skoloms:

V

MAG

C.200

Iš pasirinktų patvirtinimo laiškų
patikrinti penkių klientų
pavadinimai, adresai ir fakso
Nr.Nenustatyta jokių išimčių.
Paskambinta 2 klientams
patvirtinti pardavimo sutarčių
sąlygas ir kitus duomenis.
Nenustatyta jokių išimčių.

MAG

C.121

Nenustatyta jokių išimčių.

a) patikrinti 10 pasirinktų pobalansinių
mokėjimų, ar jie buvo deponuoti banke;
b) peržiūrėti visus po laikotarpio pabaigos
išduotas kredito avizas. Atitinkamai
peržiūrėti, klientų bylas ar
pagrindžiančius dokumentus;
c) peržiūrėti visus gautinų sumų
nurašymus po laikotarpio pabaigos,
siekiant įsitikinti, kad jos nebuvo
traktuojamos kaip abejotinos
ankstesniame laikotarpyje.

Po laikotarpio pabaigos buvo
išduotos dvi kredito avizos, tačiau
jų sumos nereikšmingos. Klientas
grąžino prekes, kadangi
pristačius prekes nustatyta, kad
jos buvo sugadintos. Lieka
neaišku, ar prekės buvo
sugadintos jas transportuojant, ar
buvo sugadintos jas išvežant iš
gamyklos.

DD Nr. - darbo dokumento numeris

Pagrindinės procedūros – atranka
Toliau pateiktame pavyzdyje parodyta, kaip naudojant statistinę atranką parengti testą, kuris atliekamas
siekiant patikrinti gautinų sumų likučio buvimą ir duomenų tikslumą. Pagrindiniu šaltiniu buvo pasirinktos
sąskaitos faktūros, kurios išsiųstos klientams patvirtinti, kadangi kai kurie mažmeniniai klientai nurodė, kad
jie nepateiks faktinių laikotarpio pabaigos likučių patvirtinimų.
Atliakama statistinė atranka (naudojant piniginio vieneto atranką) siekiant patvirtinti gautinų sumų buvimą ir
tikslumą.
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Klausimas

Atsakas

Testo tikslas

Užtikrinti, kad gautinos sumos tikrai egzistuoja. Tam sudaroma
gautinų sumų likučių imtis ir išsiunčiami patvirtinimo laiškai.

Tam tikrų tvirtinimų RIR

V = Vidutinė rizika
M = Maža rizika

Tikrinama visuma

Laikotarpio pabaigoje gautinų sumų likučiai

Visumos piniginė vertė

177 203 eurai

Konkretūs vienetai, kuriems
taikomas atskiras vertinimas

38 340 eurų

Rizikos sumažinimas, gautas atlikus
vidaus kontrolės priemonių
veiksmingumo testą

Vidutinis

Rizikos mažinimas taikant kitas
procedūras, tokias kaip rizikos
vertinimo procedūros

Ribotas

Taikomas pasikliovimo veiksnys
(mažesnis, jeigu rizika buvo
sumažinta kitais būdais)

Planuojamas pajamų / gautinų sumų / įplaukų kontrolės
priemonių testas; todėl bus naudojamas 75 proc. pasikliovimo
intervalas, arba 1,4.

Reikšmingumas

15 000 eurų

Tikėtini nukrypimai imtyje

Nėra

Imties dydžio apskaičiavimas
Specifinių vienetų testas bus atliktas atskirai. Yra dvi iš susijusių šalių gautinos sumos: 28 340 eurų iš
Kaljani Dephta ir 10 000 eurų iš Vindžajaus Šarmos. Šios sumos turėtų būti patvirtintos atskirai.
Gautinų sumų likutis 138 863 eurai (177 203 eurai − 28 340 eurų) turės būti patikrintas remiantis
patvirtinimais apie gautinas sumas: ar gautinos sumos egzistuoja (buvimo tvirtinimas) ir ar jos tiksliai
užregistruotos. Kadangi kai kurie klientai negali patvirtinti likučių jau po fakto, gautinos sumos bus
patvirtintos pagal atitinkamas sąskaitas faktūras ir:


atrankos intervalas:
tikslumas (reikšmingumas) ÷ pasikliovimo veiksnys
15 000 eurų ÷ 1,4 (75 proc.) = 10 714 eurų



imties dydis:
visuma, kurios testas bus atliekamas ÷ atrankos intervalas
Neįtraukiami specifiniai vienetai, kurie bus vertinami atskirai
138 340 eurų ÷ 10 714 eurų = 13

Kadangi šioje visumoje vienetai yra sąskaitos faktūros, imtį sudaro 13 sąskaitų faktūrų, kurios yra
atrenkamos patvirtinimui, ir du ūkinių operacijų su susijusiomis šalimis likučiai, kaip parodyta pirmiau.
Sąskaitų faktūrų atranka testavimui
Siekiant pasirinkti sąskaitas faktūras ir klientus patvirtinimui gauti, sąskaitos faktūros pasirenkamos piniginio
vieneto atrankos būdu. Likusiam gautinų sumų likučiui (138 340 eurų) pirmas atrenkamas vienetas yra 913
eurų. Tokiu būtu buvo atrinktos 13 sąskaitų faktūrų, taikant intervalą 10 714 eurų.
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B atvejo analizė − „Kumar & Co.“
Testų atlikimo apimties nustatymas
Tolesnių procedūrų planavimas – gautinos sumos
Audito procedūrų programa „Kumar“:
Likutis – gautinos sumos (GS).
Pagrindinės procedūros:

Procedūra
Analitinės procedūros
Atlikti analitines procedūras ir patikrinti
gautinų sumų likučius, uždelstas
gautinas sumas ir pagrindinius rodiklius
ir palyginti tendencijas ir rezultatus su
praėjusio laikotarpio rezultatais.
Sąrašas
Gauti gautinų sumų pagal uždelsimą
sąrašą, patikrinti jų aritmetinį tikslumą,
palyginti su didžiąja knyga ir kartu su
Rube peržiūrėti susijusių šalių likučius.

Darbą
Tvirtini- atliko ir DD
Nr.
mai
Pastabos
Gautinų sumų atgavimo uždelsimo
IBT
C.110
terminas pailgėjo nuo 58 dienų prieš
LP
du metus iki 106 dienų. Didžiausia
dalimi šie rodikliai padidėjo dėl iš
„Dephta“ gautinų sumų.
T

LP

Patikrinti, ar tiksliai nurodytos uždelstos
dienos. Tam reikia peržiūrėti 5
sąskaitas faktūras, pasirinktas savo
nuožiūra, ir užtikrinti, kad ataskaita
apie uždeslas sumas yra tiksli.
Atidėjinys
Gauti informaciją iš Radžo apie
atidėjinius ir peržiūrėti uždelstas
sumas. Aptarti galimybę išieškoti
sumas, kurios vėluojamos sumokėti
daugiau nei 90 dienų. Gauti
pobalansinių mokėjimų sąrašą iki
laikotarpio, kuriuo buvo tikrinami
pobalansiniai įvykiai, pabaigos.

C.105

Gautinų sumų sąrašas atitinka
duomenis didžiojoje knygoje.
Patikrinus nurodytas uždelstas dienas
ir sumų aritmetinį tikslumą, klaidų
nerasta.

C.105
LP

V

C.120
LP

Nenustatyta jokių išimčių.

Peržiūrėjome sąrašą su Radžu. Tik
dvi sumos vėluojamos apmokėti
daugiau nei 90 dienų. Bendra
„Dephta“ daugiau nei 90 dienų
vėluojamų apmokėti sąskaitų faktūrų
suma yra 10 590 eurų. Anot Radžo,
šios sumos gali būti apmokėtos ir tai
bus greitai padaryta. Kai kurios
sąskaitos faktūros buvo apmokėtos
jau po laikotarpio pabaigos.
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Priskyrimas ataskaitiniam laikotarpiui
Peržiūrėti 10 sąskaitų faktūrų imtį
prieš laikotarpio pabaigą ir po jos, ir
dokumentuoti kitas priskyrimo
ataskaitiniam laikotarpiui procedūras,
siekiant užtikrinti, kad ūkinės
operacijos buvo registruotos
teisingame ataskaitiniame laikotarpyje.
Patikrinti įrodymus, kad pagal
pasirinktas ūkines operacijas prekės
buvo išsiųstos dar iki laikotarpio
pabaigos.

T

Patvirtinimai
Gauti patvirtinimus apie visas ūkinių
operacijų su susijusiomis šalimis sumas.

B
T

Savo nuožiūra pasirinkti gautinų sumų
likučius (išskyrus pirmiau nurodytas
susijusių šalių sumas), apimant 60
proc. visų vienetų. Prieš siunčiant
prašymus pateikti patvirtinimus,
patikrinti pasirinktų įmonių pavadinimus
ir adresus, sikiant įsitikinti, kad įmonių
informacija yra tiksli. Pagal faksu
atsiųstus patvirtinimus, patikrinti tokio
patvirtinimo duomenis paskambinus
telefonu.

C.122
Lp.

Nei čia, nei tikrinant pajamas nebuvo
nustatyta jokių klaidų dėl priskyrimo
tinkamam ataskaitiniam laikotarpiui.
Visi apskaitos įrašai, padaryti
laikotarpio pabaigoje, peržiūrėti (DD
Nr. 626).

C.130
LP

Patvirtintos iš „Dephta“ gautinos
sumos ir palygintos su duomenimis,
nurodytais „Dephta“ darbo
dokumentuose.
Buvo grąžinta tik 45 proc. gautinų
sumų patvirtinimo laiškai, todėl buvo
atliktos alternatyvios procedūros.

Atlikti alternatyvias procedūras dėl
patvirtinimo laiškų, kurie nebuvo
grąžinti.
Pagrindinės procedūros – atranka
Siekiant sumažinti rizikos lygį buvo padidinta patvirtinimų imtis. Daugiausia remiamasi pagrindinėmis
procedūromis.
Išplėstinės (kitos) pagrindinės procedūros
Atsižvelgus į riziką, kad vadovybė gali nepaisyti kontrolės priemonių, patikrinti pasirinktų patvirtinimo laiškų
pavadinimai ir adresai. Patikrintas faksu grąžintas patvirtinimo laiškas paskambinus telefonu, siekiant
įsitikinti, kad patvirtinimo duomenys tikslūs.
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18. Atlikto darbo dokumentavimas
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Gairės dėl tinkamų ir pakankamų auditoriaus atsako dokumentų
audito darbo dokumentų byloje.

230-asis TAS

Atsakas į riziką

18.0-1 pvz.

Parengti bendrą atsaką
ir papildomas audito
procedūras

Taikyti atsaką
1
įvertintai RIR

Parengti
atitinkamą
atsaką į
1
įvertintą RIR

Sumažinti audito
riziką iki mažiausio
priimtino lygio

Atnaujinti bendrą strategiją
Bendras atsakas
Audito planas, pagal kurį įvertinta
3
RIR susiejama su papildomomis
audito procedūromis

Atliktas darbas
Audito pastebėjimai
Personalo stebėjimas
Darbo dokumentų peržiūra

Pastabos:
1. RIR – reikšminga iškraipymo rizika

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

230-ojo TAS 7 dalis

Audito dokumentus auditorius turi parengti laiku (žr. A1 dalį).

230-ojo TAS 8 dalis

Auditorius turi parengti pakankamus audito dokumentus, kad kitas patyręs
auditorius, anksčiau nesusijęs su užduotimis, galėtų suprasti (žr. A2−A5,
A16−A17 dalis):
a)
audito procedūrų, atliktų pagal TAS ir taikomus teisinius ir priežiūros
reikalavimus,
pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį (žr. A6–A7 dalis);
b)
audito procedūrų rezultatus ir surinktus audito įrodymus; ir
c)
reikšmingus audito metu pastebėtus dalykus, dėl jų padarytas išvadas ir
svarbiausius profesinius sprendimus, kuriais remiantis tokios išvados buvo
padarytos (žr. A8−A11 dalis).
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230-ojo TAS 9 dalis

Dokumentuodamas atliktų audito procedūrų pobūdį atlikimo laiką ir apimtį,
auditorius turi registruoti:
a)
skiriamuosius patikrintų vienetų ar dalykų požymius (žr. A12 dalį);
b)
kas atliko auditą ir darbo baigimo datą; ir
c)
kas peržiūrėjo atliktą auditą, šios peržiūros datą ir apimtį (žr. A13 dalį).

230-ojo TAS 10 dalis

Auditorius dokumentuose turi aprašyti reikšmingų dalykų aptarimą su vadovybe,
už valdymą atsakingais asmenimis ir kitais asmenimis, nurodydamas aptartų
reikšmingų dalykų pobūdį, kada ir su kuo jie aptarti (žr. A14 dalį).

18.1 Apžvalga
Bylos dokumentavimas vaidina labai svarbų vaidmenį planuojant ir atliekant auditą. Tokiu būdu sukuriamas
įrodymas, kad darbas buvo faktiškai atliktas, ir sudaro pagrindą auditoriaus išvadai. Taip pat tokia
dokumentuota medžiaga naudojama kokybės peržiūrai, stebėsenai dėl atitikties TAS ir taikomų įstatymų ir
priežiūros institucijų reikalavimams, ir galimai trečiųjų šalių atliekamiems patikrinimams.
Konkretūs audito dokumentams taikomi reikalavimai ir tokių dokumentų pobūdis išsamiai aprašyti I tomo 16
skyriuje, todėl čia nekartojami. Pavyzdyje pateiktas kai kurių klausimų, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį
sudarant galutinę audito bylą, kontrolinis sąrašas.
nurodymai
18.1-1 pvz.
Dokumentavimo reikalavimai
Ar buvo dokumentuota, kad buvo laikytąsi audito įmonės dokumentavimo reikalavimų,
išdėstytų įmonės kokybės kontrolės vadove?
Ar audito dokumentai yra gerai tinkamai sutvarkyti ir išsamūs, taip pat ar juose yra nuorodos į
tai, kur yra aprašyti svarbiausieji nagrinėti klausimai?
Ar byloje nurodyta:

kas atliko audito darbą, ir kada toks darbas buvo baigtas?

kas peržiūrėjo atliktą audito darbą, peržiūros data ir jos apimtis?

reikšmingų dalykų aptarimo su vadovybe, už valdymą atsakingais asmenimis ir
kitais asmenimis rezultatai, įskaitant aptartų reikšmingų dalykų pobūdį, kada ir su
kuo jie aptarti?
Ar patyręs, anksčiau su auditu nesusijęs auditorius galėtų suprasti:

audito procedūrų, atliktų pagal TAS ir taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus, pobūdį,
atlikimo laiką ir apimtį?

atliktų procedūrų ir surinktų įrodymų rezultatus?

svarbius užduoties vykdymo metu iškilusius klausimus, dėl jų padarytas išvadas ir priimtus
svarbius profesinius sprendimus, priimtus darant tokias išvadas?
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Ar byloje įsegti dokumentai, kuriuose būtų aprašyta:

išankstinės audito sąlygos, ir sprendimas prisiimti ar tęsti audito užduotį?

bendra audito strategija?

aptarimai audito užduoties grupėje?

pagrindiniai duomenys, gauti įgijus supratimą apie įmonę, visus penkis vidaus kontrolės
komponentus, įskaitant surinktos informacijos šaltinius?

rizikos vertinimo procedūrų atlikimo rezultatai?

nustatyta ir įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika finansinių ataskaitų ir tvirtinimų lygmeniu?

detalus audito planas, užtikrinantis atsaką į įvertintą riziką?

atliktų audito procedūrų rezultatai, įskaitant gautų audito įrodymų svarbą ir patikimumą,
nustatytų išimčių traktavimą, įskaitant būtinus rizikos įvertinimo pokyčius?

informacija ir procedūros, atliktos vertinant bet kokius audito metu nustatytus apgaulės
požymius?

reikšmingumo pakeitimai gavus naują informaciją?

pakankamai informacijos pakartotinai atlikti kiekvieną procedūrą, jeigu tai buvo būtina?

reikšmingi audito užduoties metu padaryti audito strategijos ar audito plano pakeitimai ir
tokių pakeitimų priežastys?

išsami informacija apie iškilusius reikšmingus klausimus, ir kaip jie sprendžiami,
pavyzdžiui, reikšmingi netikrumai, abejonės dėl vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų,
pobalansinių įvykių ar kitų dalykų, dėl kurių galėtų būti pateikiama modifikuota
auditoriaus išvada?
Ar dokumentuotos konsultacijos su įmone ir su auditoriaus ir vadovybės pasamdytais
ekspertais?
Jeigu buvo naudotasi eksperto paslaugomis, ar buvo dokumentuotas eksperto darbo
tinkamumas
kaip audito kad
įrodymas?
Ar
buvo dokumentuota,
buvo laikomasi 600-ojo TAS reikalavimų dėl bendravimo su
komponento auditoriumi?
Ar buvo įvykdyti visi dokumentavimo reikalavimai, nurodyti auditui svarbiuose TAS? (žr. I
tomo 16 skyrių, kuriame pateiktas TAS reikalavimų dėl dokumentavimo sąrašas).
Bylos nuosavybės teisė
Jeigu kitaip nenustatyta įstatymuos ar kituose teisės aktuose, audito dokumentai yra audito įmonės
nuosavybė.
Įmonės apskaitos dokumentų kopijos
Jeigu tinka, įmonės dokumentų (pvz., reikšmingi ir specialios sutartys ar susitarimai) išrašai ar kopijos gali
būti pridedamos prie audito dokumentų. Tačiau įmonės apskaitos dokumentų kopijos nepakeičia tinkamai
sudarytų audito dokumentų.
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SVARBŪS DALYKAI
Parengimo savalaikiškumas
Laiku parengus audito dokumentus galima pagerinti audito kokybę, tampa lengviau atlikti veiksmingą
surinktų audito įrodymų ir gautų išvadų peržiūrą ir įvertinimą prieš baigiant rengti auditoriaus išvadą. Po
audito rengiami audito dokumentai dažnai yra mažiau tikslūs, nei dokumentai, sudaromi atliekant auditą.
Ar audito byla gali būti savarankiškas dokumentas?
Jeigu galima, audito dokumentai turėtų būti aiškūs ir suprantami be jokių papildomų žodinių paaiškinimų.
Žodiniai paaiškinimai patys savaime negali būti laikomi pakankamais patvirtinimais apie atliktą darbą ir
padarytas išvadas. Tačiau tokie žodiniai paaiškinimai gali būti naudojami paaiškinti ar išaiškinti audito
dokumentuose pateiktą informaciją.
Neatitikimai
Jeigu surenkami audito įrodymai, kurie neatitinka galutinių išvadų dėl svarbių dalykų, būtina užtikrinti, kad
prie bylos būtų pridėti dokumentai, kurie paaiškintų, kaip auditorius tokį neatitikimą pašalino. Tai
nereiškia, kad auditorius privalo saugoti dokumentus, kurie yra neteisingi ar yra pakeisti kitais
dokumentais.
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19. Rašytiniai pareiškimai
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Rašytinių vadovybės pareiškimų gavimo gairės.

580-asis TAS

Atsakas į riziką

19.0-1 pvz.

Parengti bendrą atsaką
ir papildomas audito
procedūras

Taikyti atsaką
1
įvertintai RIR

Parengti
atitinkamą
atsaką į
1
įvertintą RIR

Sumažinti audito
riziką iki mažiausio
priimtino lygio

Atnaujinti bendrą strategiją
Bendras atsakas
Audito planas, pagal kurį įvertinta
3
RIR susiejama su papildomomis
audito procedūromis

Atliktas darbas
Audito pastebėjimai
Personalo stebėjimas
Darbo dokumentų peržiūra

Pastabos:
1. RIR – reikšminga iškraipymo rizika
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Dalies Nr.

TAS tikslas (-ai)

580-ojo TAS 6 dalis

Auditoriaus tikslai yra:
a) gauti rašytinius vadovybės ir, jei taikytina, už valdymą atsakingų asmenų
pareiškimus, kad, jų įsitikinimu, jie įvykdė savo pareigą dėl finansinių
ataskaitų rengimo ir auditoriui suteiktos informacijos išsamumo;
b) rašytiniais pareiškimais patvirtinti kitus audito įrodymus, susijusius su
finansinėmis ataskaitomis ar specifiniais tvirtinimais finansinėse ataskaitose,
jei auditorius nustato, kad tai yra būtina arba tai numatyta kituose TAS; ir
c) tinkamai reaguoti į vadovybės ir, jei taikytina, už valdymą atsakingų asmenų
rašytinius pareiškimus arba jei vadovybė ar, jei taikytina, už valdymą atsakingi
asmenys nepateikia rašytinių pareiškimų, kurių auditorius prašė.

580-ojo TAS 9 dalis

Auditorius turi prašyti pateikti rašytinius pareiškimus vadovybės, kuri turi
atitinkamas pareigas dėl finansinių ataskaitų ir išmano nagrinėjamus dalykus
(žr. A2–A6 dalis).

580-ojo TAS 10 dalis Auditorius, kaip numatyta audito užduoties sąlygose, turi prašyti vadovybės
pateikti rašytinį pareiškimą, kad ji įvykdė savo pareigas dėl finansinių ataskaitų
rengimo pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, įskaitant, kur taikoma, jų
teisingą pateikimą (žr. A7–A9, A14, A22 dalis).
580-ojo TAS 11 dalis Auditorius turi prašyti vadovybės pateikti rašytinį pareiškimą, kad:
a) ji pateikė auditoriui visą reikiamą informaciją ir suteikė prieigą, kaip nustatyta
audito užduoties sąlygose; ir
b) visos ūkinės operacijos buvo užregistruotos ir parodytos finansinėse
ataskaitose (žr. A7–A9, A14 ir A22 dalis).
580-ojo TAS 12 dalis Vadovybės pareigos turi būti aprašytos rašytiniuose pareiškimuose, kurių
reikalaujama 10 ir 11 dalyse, taip, kaip šios pareigos yra aprašytos audito
užduoties sąlygose.
580-ojo TAS 13 dalis Kiti TAS reikalauja, kad auditorius prašytų rašytinių pareiškimų. Jei be tokių
reikalaujamų pareiškimų auditorius nustato, kad būtina gauti vieną ar daugiau
rašytinių pareiškimų, kad patvirtintų kitus audito įrodymus, susijusius su
finansinėmis ataskaitomis arba su vienu ar daugiau konkrečių tvirtinimų
finansinėse ataskaitose, jis turi prašyti tokių kitų rašytinių pareiškimų (žr. A10–A13,
A14, A22 dalis).
580-ojo TAS 14 dalis Rašytinių pareiškimų data turi būti kuo artimesnė auditoriaus išvados dėl finansinių
ataskaitų datai, bet už ją ne vėlesnė. Rašytiniai pareiškimai turi būti dėl visų
finansinių ataskaitų ir laikotarpio (-ių), nurodyto (-ų) auditoriaus išvadoje (žr. A15–
A18 dalis).
580-ojo TAS 15 dalis Rašytiniai pareiškimai turi būti pareiškimo laiško, adresuoto auditoriui, formos.
Jei pagal įstatymus ar teisės aktus reikalaujama, kad vadovybė pateiktų viešą
rašytinį pareiškimą dėl savo pareigų, ir auditorius nustato, kad tokie pareiškimai
atitinka kai kuriuos ar visus 10 ar 11 dalyje nurodytus aspektus, atitinkami
dalykai, aptarti tokiuose viešuose pareiškimuose, gali būti neįtraukiami į
pareiškimo laišką (žr. A19–A21 dalis).
580-ojo TAS 16 dalis Jei auditorius abejoja vadovybės kompetencija, sąžiningumu, etikos vertybėmis
ar stropumu arba jos pasiryžimu propaguoti šias vertybes, jis turi nustatyti, kokią
įtaką šios abejonės gali turėti pareiškimų (žodinių ar rašytinių) ir audito įrodymų
patikimumui apskritai (žr. A24–A25 dalis).
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580-ojo TAS 19 dalis Jei vadovybė nepateikia vieno ar kelių prašytų rašytinių pareiškimų, auditorius
turi:
a)
aptarti tai su vadovybe;
b)
pakartotinai įvertinti vadovybės sąžiningumą ir nustatyti, kokią įtaką tai gali
turėti pareiškimų (žodinių ar rašytinių) bei audito įrodymų patikimumui
apskritai, ir
c)
imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant galimos įtakos nuomonei auditoriaus
išvadoje nustatymą, kaip tai numatyta 705-ajame TAS, atsižvelgdamas į
šio TAS 20 dalies reikalavimus.
580-ojo TAS 20 dalis Auditorius turi atsisakyti pareikšti nuomonę dėl finansinių ataskaitų, kaip tai
numatyta 705-ajame TAS, jei:
a)
auditorius padaro išvadą, kad yra pakankamai abejonių dėl vadovybės
sąžiningumo, pavyzdžiui, rašytiniai pareiškimai, kurių prašyta pagal 10 ir 11
dalis, yra nepatikimi; arba
b)
vadovybė nepateikė rašytinių pareiškimų, prašytų pagal 10 ir 11 dalis (žr.
A26-A27 dalis).

19.1 Apžvalga
Auditorius privalo pareikalauti pateikti rašytinius pareiškimus iš asmenų (dažniausiai vadovybės, tačiau
priklausomai nuo įmonės pobūdžio ir atitinkamų įstatymų ar teisės aktų, tai gali būti taikoma ir už valdymą
atsakingiems asmenims), atsakingų už finansinių ataskaitų rengimą. Viena iš vadovybės pareigų, kai ji
pasirašo užduoties sutartį (žr. II tomo 4 skyrių), yra patvirtinti auditoriaus lūkesčius, kad auditorius gaus
rašytinius dėl audito padarytų pareiškimų patvirtinimus.
Viso audito metu vadovybė taip pat daro ir žodinius pareiškimus auditoriui, kurie gali būti naudojami kaip
audito įrodymai, papildantys kitas audito procedūras. Užduočiai baigiantis, tokie žodiniai pareiškimai turi būti
pridėti prie vadovybės, ir, jeigu tinka, už valdymą atsakingų asmenų, pateikto rašytinio pareiškimo.
Pastaba: Keliuose TAS yra nurodyti specifiniai reikalavimai, kad auditorius turi reikalauti, kad jam būtų
pateikti rašytiniai pareiškimai.
Rašytiniame pareiškimų laiške nurodomi konkretūs būtini pateikti pareiškimai ir vadovybės įsitikinimas, kad:


ji įvykdė visas savo pareigas, susijusias su finansinių ataskaitų sudarymu; ir



auditoriui suteikta informacija buvo išsami.

Rašytinių pareiškimų laiško data turi būti kuo artimesnė auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų datai, bet
už ją ne vėlesnė. Rašytiniai pareiškimai turi būti dėl visų finansinių ataskaitų ir laikotarpio (-ių), nurodyto (-ų)
auditoriaus išvadoje.
Rašytiniai vadovybės pareiškimai negali būti naudojami:


pakeisti kitas audito procedūras; arba



kaip vienintelis įrodymų dėl svarbių klausimų šaltinis.
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SVARBŪS DALYKAI
Kas pasirašo laišką?
Jeigu manoma, kad audito užduotis yra susijusi su didele rizika, galima pareikalauti, kad pareiškimas
būtų pasirašytas daugiau nei vieno asmens. Pavyzdžiui, pareiškimo laišką gali pasirašyti savininkas
vadovas ir kiti pagrindiniai vadovybės grupės nariai.
Pareiškimai kaip įrodymai
Rašytiniai pareiškimai patys savaime nesuteikia pakankamų tinkamų audito įrodymų apie dalykus, dėl
kurių jie yra teikiami. Taip pat tai, kad vadovybė pateikė patikimą raštišką pareiškimą, nedaro jokios
įtakos kitų audito įrodymų, kuriuos auditorius gauna apie vadovybės pareigų įvykdymą, pobūdį ar apimtį,
ar apie kitus konkrečius tvirtinimus.

19.2 Dalykas
Vadovybės pareiškimai gali būti:
•

žodiniai, pagal auditoriaus prašymą ar savanoriškai
Tokie pareiškimai dažniausiai gaunami atliekant audito užduotį.

•

rašytiniai
Baigdamas audito užduotį auditorius privalo pareikalauti vadovybės pateikti rašytinį pareiškimą,
patvirtinantį tam tikrus dalykus, tokius, kaip:
–
–
–
–

pirmiau minėtus žodinius pareiškimus;
vadovybė įvykdė savo pareigą, susijusią su finansinių ataskaitų sudarymu ir teisingu jų pateikimu
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką,
visos šios ūkinės operacijos buvo įvertintos ir atskleistos finansinėse ataskaitose, ir
kiti pareiškimai, kurie yra reikalingi gautiems audito įrodymams pagrįsti.

19.2-1 pvz.
Vadovybės
pareiškimų
formos

Dalykai, apie kuriuos buvo informuota pokalbių metu.
Dalykai,apie kuriuos buvo pranešta elektroniškai, tokie kaip elektroniniai laiškai,
įrašyti pranešimai telefonu arba tekstinės žinutės.
Tvarkaraščiai, analizės ir įmonės parengtos ataskaitos, vadovybės pastabos ir jų
komentarai.
Vidaus ir išorės memorandumai ir korespondencija.
Už valdymą atsakingų asmenų ir atlyginimų komitetų susirinkimų protokolai.
Pasirašytos finansinių ataskaitų kopijos.
Vadovybės pareiškimų laiškas.

19.3 Dalykai, į kuriuos atsižvelgiama atliekant auditą
Vertinant vadovybės pareiškimus, būtina atsižvelgti į toliau nurodytus dalykus.
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19.3-1 pvz.
Vadovybės pareiškimų vertinimas
Būtini apsvarstyti
dalykai

Ar galima tikėtis, kad asmuo, teikiantis pareiškimą, yra objektyvus ir yra gerai
susipažinęs su dalyku, apie kurį teikiamas pareiškimas?
Ar pareiškimas yra pagrįstas, atsižvelgus į:


auditoriaus supratimą apie įmonę ir jos aplinką?



kitus gautus įrodymus, įskaitant kitus iš vadovybės gautus pareiškimus?



kitus įrodymus, gautus atliekant audito procedūras, siekiant audito tikslų?

Kokias kitas audito procedūras būtina atlikti tokiems pareiškimams patvirtinti?
Siekiant patvirtinti vadovybės ketinimus, vertinami tokie įrodymų šaltiniai, kaip
valdybos susirinkimų protokolai, investicinių sprendimų priėmimo komiteto
susirinkimų protokolai, teisiniai dokumentai ar vidaus korespondencija ir
elektroniniai laiškai. Pavyzdžiui, vertindamas veiklos tęstinumo prielaidą,
„pagrindžiantys“ įrodymai būtų valdybos susirinkimų protokolai, teisiniai
dokumentai, informacija apie galimybę gauti finansavimą ir kt.
Jeigu patvirtinančios informacijos gauti negalima, ar tai galima laikyti apimties
apribojimu?
Jeigu vadovybės pareiškimams prieštarauja kiti audito įrodymai:


ar yra pagrindas abejoti vadovybės sąžiningu ir padorumu? Jeigu taip,
auditorius aptaria klausimą su už valdymą atsakingais asmenimis ir įvertina
tokios padėtis įtaką rizikos vertinimui ir būtinybei atlikti tolesnes audito
procedūras;



ar tinkama ir pateisinama toliau pasitikėti bet kokiais kitais vadovybės
pareiškimais?

Apsvarstyti patį geriausią būdą dokumentuoti vadovybės pareiškimus.
Pavyzdžiui:


auditoriaus rengiamas memorandumas;



įmonės vadovybės rengiamas rašytinis memorandumas; ir



pridėti dokumentą prie vadovybės pareiškimo laiško.

19.4 Rašytiniai pareiškimai
Rašytiniai pareiškimai yra svarbus audito įrodymų šaltinis dėl tokių priežasčių:


jei vadovybė keičia prašytus rašytinius pareiškimus arba jų nepateikia, tai gali būti signalas auditoriui,
kad gali būti viena ar kelios reikšmingos problemos.; ir



be to, auditoriaus prašymas pateikti ne žodinį, o rašytinį pareiškimą daugeliu atveju gali paskatinti
vadovybę įvertinti tokius dalykus rūpestingiau, o kartu ir pagerinti pareiškimų kokybę.

Rašytinių pareiškimų prašoma iš asmenų, atsakingų už finansinių ataskaitų parengimą ir pateikimą, ir
susijusių dalykų išmanymą. Todėl dažniausiai tokie asmenys yra įmonės vyriausiasis finansininkas ar kitas
lygiavertis asmuo, toks, kaip savininkas vadovas.
Auditorius turi prašyti vadovybės pateikti rašytinį pareiškimą, kad:
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vadovybė įvykdė savo pareigą, susijusią su finansinių ataskaitų sudarymu ir teisingu jų pateikimu
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;

•

vadovybė suteikė auditoriui visą svarbiausią informaciją ir galimybę su ja susipažinti, kaip apibrėžta
audito užduoties sąlygose; ir



visos šios ūkinės operacijos buvo įvertintos ir parodytos finansinėse ataskaitose.

Jeigu vadovybė nepateikia tokių prašomų pareiškimų, arba jeigu auditorius nusprendžia, kad abejonės dėl
auditoriaus sąžiningumo yra tokios, kad vadovybės pareiškimų negalima laikyti patikimais, auditorius privalo
atsisakyti pareikšti nuomonę dėl finansinių atskaitų.
Rašytiniai pareiškimai taip pat patvirtina kitus finansinėms ataskaitoms svarbius įrodymus (kaip reikalaujama
pagal kitus TAS) arba vieną ar daugiau finansinių ataskaitų tvirtinimus.
Kiti TAS, pagal kuriuos reikalaujama pateikti rašytinius pareiškimus, išvardyti toliau.
19.4-1 pvz.
TAS

Pavadinimas

Dalis

240-asis

Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą

39

250-asis

Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas atliekant finansinių ataskaitų auditą

16

450-asis

Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas

14

501-asis

Audito įrodymai – konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių

12

540-asis

Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir
susijusius atskleistos informacijos auditas. Atskleidžiama informacija

22

550-asis

Susijusios šalys

26

560-asis

Pobalansiniai įvykiai

9

570-asis

Veiklos tęstinumas

(16 dalies e
punktas)

710-asis

Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės
ataskaitos

9

Rašytiniuose pareiškimuose yra nurodomi toliau aprašyti dalykai.
19.4-2 pvz.

Vadovybės
pareigos

Vadovybė:
•
Įvykdė savo pareigas teisingai sudaryti ir pateikti finansines ataskaitas pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką (kur reikia, ir jų teisingą pateikimą,
kaip apibrėžta audito užduoties sąlygose), ir pareigas dėl auditoriui
pateikiamos informacijos išsamumo; ir
•
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Suteikė auditoriui visą svarbiausią informaciją ir galimybę su ja susipažinti, kaip
apibrėžta audito užduoties sąlygose.
Registravo visas ūkines operacijas apskaitos dokumentuose, ir tokias ūkines
operacijas parodė finansinėse ataskaitose.
19.4-3 pvz.
Vadovybė pareiškia, kad:
Specifiniai
pareiškimai

Apskaitos metodai pasirinkti ir taikomi tinkamai, ir atitinka taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką.
Toliau nurodyti dalykai, jeigu jie svarbūs pagal taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką, buvo atitinkamai pripažinti, įvertinti, pateikti arba atskleisti pagal taikomos
finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus:

planai ar ketinimai, kurie gali gali turėti įtakos turto ar įsipareigojimų
apskaitinei vertei ar jų klasifikavimui;

įsipareigojimai, tiek faktiniai, tiek neapibrėžtieji;

turto nuosavybės ar kontrolės teisės;

turto įkeitimo ar apribojimo naudojimusi teisės ir kaip užstatas įkeistas turtas;
ir

įstatymų, teisės aktų ir sutarčių reikalavimai, kurie gali daryti poveikį
finansinėms ataskaitoms, įskaitant jų nesilaikymą.
Vadovybė informavo apie visus jai žinomus vidaus kontrolės trūkumus.
Buvo pateikta išsami informacija apie konkrečios veiksmų eigos pasirinkimo
priežastis.
Įmonės ketinimai dėl [nurodyti dalyką] yra tokie: [apibūdinti įmonės planus ir
ketinimus].

Kiti klausimai
19.4-4 pvz
Pastabos:
Atsakomybės
apribojimas

Tam tikrais atvejais vadovybė gali į rašytinius pareiškimus įtraukti apribojimą, kad
pareiškimai yra pateikiami atsižvelgiant į vadovybės turimas žinias ir jų įsitikinimus.
Auditorius gali priimti tokią formuluotę, jei jis yra įsitikinęs, kad pareiškimus
parengė asmenys, atsakingi už juose pateiktus dalykus ir turintys apie tai žinių.

Nesvarbūs
iškraipymai

Gaudamas pareiškimus apie iškraipymus, auditorius gali nustatyti suma, kurią
viršijus atskiri iškraipymai negali būti traktuojami kaip nesvarbūs.

Laiško data

Kadangi rašytiniai pareiškimai yra būtini audito įrodymai, auditoriaus išvados data
negali būti ankstesnė negu rašytinių pareiškimų data.

Laiškas
auditoriui

Rašytiniai pareiškimai turi būti įtraukti į auditoriui adresuotą pareiškimo laišką.
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Pranešimai už
valdymą
atsakingiems
asmenims

260-ajame TAS reikalaujama, kad auditorius informuotų už valdymą atsakingus
asmenis apie rašytinius pareiškimus, kurių auditorius prašė vadovybės.

Vadovybės
paklausimai
kitiems asmenims

Jeigu vadovybė neturi pakankamai informacijos, kuria remdamasi ji galėtų parengti
pareiškimą, vadovybė gali priimti sprendimą pateikti paklausimus kitiems
asmenims, kurie dalyvauja rengiant ir (arba) pateikiant finansines ataskaitas ir
atskirtus tvirtinimus. Tai būtų asmenys, turintys specializuotų žinių.

Abejonės dėl pateiktų ar nepateiktų pareiškimų
Iškilus abejonėms dėl pateiktų rašytinių pareiškimų patikimumo, arba jeigu rašytiniai pareiškimai nebuvo
pateikti, auditorius įvertina problemos pobūdį ir veikia atitinkamai.
19.4-5 pvz.
Abejonės

Būtinas auditoriaus atsakas

Būtini
pareiškimai
nepateikti

•
•
•

Aptarti klausimą su vadovybe;
iš naujo įvertinti vadovybės sąžiningumą ir kokį poveikį jis gali turėti
(žodiniams ir rašytiniams) pareiškimams, ir audito įrodymams apskritai. ir
imtis atitinkamų veiksmų, taip pat nustatyti galimą poveikį nuomonei audito
išvadoje.

Nustatyti
neatitikimai

•
•

Atlikti papildomas audito siekiant klausimą išspręsti.
Jeigu klausimas ir toliau lieka neišspręstas, apsvarstyti, ar reikia dar kartą
įvertinti vadovybės kompetenciją, sąžiningumą, etikos vertybes ir stropumą
(žr.toliau), taip pat vadovybės pasiryžimą propaguoti šias vertybes ir
nuspręsti, kokį poveikį tai galėtų turėti pereiškimų (žodinių ar rašytinių) ir
audito įrodymų patikimumui apskritai.

Vadovybės
nekompetentingumas;
Nesąžiningumas
arba etikos
vertybių
nebuvimas

Nustatyti, kokį poveikį tokie susirūpinimą keliantys dalykai gali daryti (žodinių ar
rašytinių) pareiškimų ir audito įrodymų patikimumui apskritai.
Auditorius privalėtų atsisakyti pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas, jeigu:
•
auditorius padaro išvadą, kad dėl vadovybės sąžiningumo kyla tokių
reikšmingų abejonių, kad jos rašytiniai pareiškimai negali būti laikomi
patikimais; arba
•
vadovybė nepateikia prašomų rašytinių pareiškimų.

Papildomi pareiškimai
Be rašytinių pareiškimų auditorius gali laikyti tikslinga paprašyti pateikti:
Papildomus pareiškimus dėl finansinių ataskaitų
Tokie rašytiniai pareiškimai gali papildyti 10 dalyje numatytus rašytinius pareiškimus, tačiau jie nėra 580ojo TAS 10 dalyje numatytų pareiškimų dalis. Pavyzdžiai būtų tokie:


ar pasirinkta ir taikoma apskaitos metodai yra tinkami; ir



ar toliau išvardyti dalykai buvo pripažinti, įvertinti, pateikti ar atskleisti pagal šią tvarką:
−
−
−
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planai ar ketinimai, kurie gali daryti įtaką turto ir įsipareigojimų balansinei vertei ar grupavimui;
apibrėžtieji ir neapibrėžtieji įsipareigojimai;
teisė į turtą arba jo kontrolė, turto areštas ar įkeitimas ir kaip užstatas įkeistas turtas; ir

Tarptautiniųaudito
auditostandartų
standartųtaikymo
taikymoatliekant
atliekantmažų
mažųir irvidutinių
vidutiniųįmonių
įmoniųauditą
auditąVadovas.
Vadovas.II IItomas
tomas– –praktiniai
praktiniainurodymai
nurodymai
Tarptautinių

−

įstatymų, teisės aktų ir sutartinių susitarimų, kurie gali turėti įtakos finansinėms ataskaitoms,
aspektai, įskaitant jų nesilaikymą.

Papildomi rašytiniai pareiškimai
Be 580-ojo TAS 11 dalyje numatytų rašytinių pareiškimų, auditorius gali nuspręsti, kad yra būtina prašyti
vadovybės pateikti rašytinį pareiškimą:


patvirtinimą, jog ji informavo auditorių apie visus vidaus kontrolės trūkumus, apie kuriuos ji žino;



pareiškimą dėl konkrečių tvirtinimų
Tam tikrais atvejais be vadovybės rašytinių pareiškimų, patvirtinančių jos sprendimus, ar ketinimus dėl
konkrečių tvirtinimų finansinėse ataskaitose, auditorius negali gauti pakankamų tinkamų audito
įrodymų. Auditorius gali apsvarstyti šiuos dalykus:
–
įmonės išsakytų ketinimų įgyvendinimo istoriją;
–
įmonės konkretaus veiksmų plano pasirinkimo priežastis;
–
įmonės gebėjimą įvykdyti atitinkamą veiksmų planą, ir
–
kitos informacijos, kurią auditorius galėjo surinkti audito metu ir kuri neatitinka
vadovybės sprendimų ar ketinimų, buvimas ar nebuvimas.
SVARBŪS DALYKAI
Būtina paskirti laiko susitikti su vadovybe ir paaiškinti prašomų pateikti pareiškimų pobūdį, siekiant
užtikrinti, kad vadovybė gerai suprastų, ką ji sutinka pasirašyti.

19.5 Rašytinio pareiškimo pavyzdys
Kartu su atvejų analize pateiktas rašytinio vadovybės pareiškimo pavyzdys sudarytas pagal 580-ajame TAS
pateiktą formą.

19.6 Atvejo analizė − Vadovybės pareiškimai
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.

A atvejo analizė − „Dephta Furniture, Inc.“
Vadovybės pareiškimai
Toliau pateiktas Suradžo parengto vadovybės rašytinio pareiškimo pavyzdys ir kai kurios papildomos tokiu
atveju galimos taikyti audito procedūros.
Vadovybės pareiškimai
Įrankių, kurie buvo pakeisti naujais įrenginiais, vertė
nesumažinta. Taip yra dėl to, kad įrenginiai genda;
todėl senieji įrenginiai gali būti reikalingi tais atvejais,
kai naujieji yra remontuojami.

Vertinimas
Teikti užklausas gamybos vadovui ir kitiems
asmenims siekiant įsitikinti, kokie įrengimai –
nauji ar seni – šiuo metu yra naudojami ir yra
tinkami eksploatacijai. Tai galima nustatyti
fiziškai patikrinus įrenginius ar peržiūrėjus
techninės priežiūros dokumentaciją.
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Inventorizacijos metu nustatyta nedaug sugadintų
prekių, todėl papildomų atidėjinių sudaryti nereikia.

Patikrinti, ar sugadintos prekės buvo tikrai
parduotos pasibaigus laikotarpiui. Paklausti
gamybos vadovo, ar sugadintos prekės yra
parduotos tokios būklės, ar buvo suremontuotos
(ir jeigu taip, kokios sąnaudos), ar parduotos su
nuolaida.

Baigiant auditą visi svarbūs pareiškimai apiforminami vadovybės pareiškimų laiške, kurį pasirašo Suradžas
Dephta ir Džavadas Kasabas.
Toks pareiškimas gali būti įformintas toliau pateiktos formos laiške.
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„Dephta Furniture, Inc.“ Firminis blankas
20X3 m. kovo 15 d.
Kam: Jamel, Woodwind & Wing, LLP
55 Kingston St.
Cabetown, United Territories
123-50004
Gerbiamas p. Li:
Šis pareiškimo laiškas pateikiamas dėl Jūsų atliekamo „Dephta Furniture, Inc.“ 20X2 m. gruodžio 31 d.
pasibaigiančio laikotarpio finansinių ataskaitų audito. Jo tikslas – pareikšti nuomonę dėl to, ar finansinės
ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingai pateiktos pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus.
Patvirtiname, kad:
Finansinės ataskaitos


mes įvykdėme mūsų pareigas, kurios numatytos 20X2 m. spalio 15 d. audito užduoties sąlygose ir
kurios yra susijusios su finansinių ataskaitų parengimu pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus; konkrečiai – finansinės ataskaitos pateiktos teisingai pagal tuos standartus;

•

reikšmingos prielaidos, daromos atliekant apskaitinius įvertinimus, įskaitant tikrosios vertės
apskaitinius įvertinimus, yra pagrįstos;



santykiai su susijusiomis šalimis ir su jomis vykdomos ūkinės operacijos buvo tinkamai
užregistruotos ir atskleistos pagal Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus;



visi po finansinių ataskaitų datos įvykę įvykiai, ir įvykiai, kurie pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus turi būti koreguojami ar atskleisti, pakoreguoti ir atskleisti;



neištaisytų iškraipymų įtaka tiek atskirai, tiek kartu yra nereikšminga finansinėms ataskaitoms kaip
visumai. Neištaisytų iškraipymų sąrašas pridėtas prie šio pareiškimų laiško;



įmonė tinkamai vykdė visas sutartyse nurodytas sąlygas, kurios galėtų turėti reikšmingą poveikį
finansinėms ataskaitoms, jeigu jų sąlygos nebūtų tinkamai vykdomos;



priežiūros institucijų reikalavimai, kurie galėtų turėti reikšmingą poveikį finansinėms ataskaitoms
neatitikties atveju, buvo tinkamai vykdomi;



įmonė turi pagrįstas nuosavybės teises jį jos naudojamą turtą, ir joks įmonės turtas nėra areštuotas
ar kitaip apribotos naudojimosi juo teisės, išskyrus turtą, kuris yra nurodytas finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto X pastaboje;



neturime jokių ketinimų atsisakyti kurių nors mūsų produktų gamybos linijų, ar kitokių ketinimų, dėl
kurių įmonėje susidarytų perteklinių ar pasenusių atsargų, ir jokios atsargos nėra nurodytos verte,
kuri viršytų tokių atsargų galimą realizavimo vertę;



ilgalaikio turto (įrankių), kurių funkcijos dabar atlieka nauji įrengimai, grynoji galimo realizavimo vertė
nesumažėjo.

Pateikta informacija


Mes jums suteikėme:
−

galimybę susipažinti su visa informacija, kurią žinome ir kuri yra svarbi rengiant finansines

273

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

ataskaitas, tokia kaip įrašai, dokumentai ir kiti dalykai;
−

papildomą informaciją, kurios jūs mūsų prašėte, kad galėtumėte atlikti auditą, ir

−

galimybę nekliudomai bendrauti su įmonėje dirbančiais asmenimis, iš kurių, Jūsų
nuomone, būtina gauti audito įrodymus.



visos ūkinės operacijos buvo įtrauktos į apskaitos įrašus ir visos jos yra parodytos finansinėse
ataskaitose;



mes Jums atskleidėme mūsų rizikos, kad finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos dėl
apgaulės, vertinimo rezultatus;



mes Jums atskleidėme visą informaciją, susijusią su apgaule ar įtariama apgaule, apie kurią mes
žinome ir kuris daro įtakos įmonei, ir yra susijusi su:
−

vadovybe;

−

darbuotojais, kurie atlieka svarbų vaidmenį vidaus kontrolės sistemoje;

−

kitais asmenimis, kai apgaulė gali daryti reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms;



mes Jums atskleidėme visą informaciją, susijusią su kaltinimais apgaule ar įtariama
apgaule, kuri daro įtaką įmonės finansinėms ataskaitoms ir kurią pranešė įmonės
darbuotojai, buvę įmonės darbuotojai, analitikai, priežiūros institucijų atstovai ar kiti
asmenys;



mes Jums atskleidėme visus žinomus įstatymų ar teisės aktų nesilaikymo ar įtariamo nesilaikymo
atvejus, kurių įtaka turėtų būti apsvarstyta rengiant finansines ataskaitas;



mes Jums atskleidėme susijusių šalių tapatybę ir visus mums žinomus santykius ūkines operacijas
su susijusiomis šalimis.

Pagarbiai,
_____________________
Suradžas Dephta

___________________________
Džavadas Kasabas
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B atvejo analizė − „Kumar & Co.“
Vadovybės pareiškimai
Toliau pateiktas Radžo parengto vadovybės rašytinio pareiškimo pavyzdys, ir kai kurios papildomos tokiu
atveju galimos taikyti audito procedūros.
Vadovybės pareiškimai

Vertinimas

Nereikia sudaryti papildomų atidėjinių dėl
abejotinų sąskaitų. Nėra jokios abejonės, kad
„Dephta“ sumokės visas sumas, o kitos gautinos
sumos nėra tokios reikšmingos, kad dėl jų reikėtų
sudarinėti atidėjinius.

Nusiųsti laišką „Dephta“ dėl sąskaitos apmokėjimo
patvirtinimo.
Teikti užklausas Radžui ir Rubei, siekiant suprasti
įvairiausias iš klientų gautinų sumų sąskaitas, jų
mokėjimų istorija, ir bandyti suprasti tendencijas.
Patvirtinti, kad kiti nei „Dephta“ įsiskolinimai yra
nereiškmingi, kaip kad teigia klientas.
Peržiūrėti vėlesnius mokėjimus siekiant patvirtinti
galimybę išieškoti gaitinas sumas pagal atitinkamas
sąskaitas.
Įvertinti bet kokią svarbią informaciją, gautą atlikus
„Dephta“ auditą.

„Dephta“ yra ir toliau patenkinta prekių, kurias mes
jiems parduodame, kokybe.

Peržiūrėti prekių grąžinimo istoriją ir bandyti
nustatyti tendencijas.
Peržiūrėti „Dephta“ siųstų prašymų patvirtinti
gautinas sumas rezultatus, kokie yra atsiliepimai
apie prekių kokybę, ir įvertinti tikimybę, kad
sąskaitos bus apmokėtos.
Stebėti atliekamą inventorizaciją, nustatyti
pasenusias ir lėtai judančias prekes.
Teikti užklausas Rubei dėl prekių kokybės ir dėl
bet kokių pranešimų, kuriuos ji yra iki šiol gavusi iš
„Dephta“ dėl iki tos datos nupirktų prekių kokybės.

Baigiant auditą visi svarbūs pareiškimai įforminami vadovybės pareiškimų laiške, kurį pasirašo Radžas
Kumaras.
Toks pareiškimas gali būti pateiktas laiške, kaip parodyta pirmiau nagrinėto A atvejo analizėje – „Dephta
Furniture, Inc.“
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20

Išvados teikimas - apžvalga

20. Išvados teikimas – Apžvalga
20.0-1 pvz.

Veikla

Rizikos vertinimas

Atlikti parengiamuosius
užduoties
darbus

Suplanuoti auditą

Atlikti
rizikos vertinimo
procedūras

Tikslas
Nuspręsti ar prisiimti užduotį?

Parengti bendrą
audito strategiją ir
2
audito planą

Susipažinus su
įmone nustatyti
3
(įvertinti) RIR

Dokumentavimas 1
Rizikos veiksnių sąrašas
Nepriklausomybė
Sutartis dėl užduoties

Reikšmingumas
Pasitarimai audito grupėse
Bendra audito strategija

Verslo ir apgaulės rizika,
įskaitant reikšmingas rizikas

Sukurti (įdiegti) atitinkamas
vidaus kontrolės priemones

3

Atsakas į riziką

Įvertinta RIR rizika:
 FA lygiu;
 tvirtinimo lygiu.
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Parengti bendrą atsaką
ir papildomas audito
procedūras

Taikyti atsaką
3
įvertintai RIR

Parengti
atitinkamą
atsaką į
3
įvertintą RIR

Sumažinti audito
riziką iki mažiausio
priimtino lygio

Atnaujinti bendrą strategiją
Bendras atsakas
Audito planas, pagal kurį įvertinta
3
RIR susiejama su papildomomis
audito procedūromis

Atliktas darbas
Audito pastebėjimai
Personalo stebėjimas
Darbo dokumentų peržiūra

Išvados teikimas

Įvertinti gautus
audito įrodymus

taip

Nustatyti, kokį papildomą audito darbą reikia
atklikti (jei reikia)

Nauji (pakeisti) rizikos veiksniai ir
audito procedūros
Reikšmingumo pasikeitimas
Informavimas apie audito
pastebėjimus
Išvados dėl atliktų audito procedūrų

Ar
būtinas
papildomas
ne darbas
?

Parengti auditoriaus
išvadą

Remiantis audito
pastebėjimais
suformuoti nuomonę

Reikšmingi sprendimai
Pasirašyta auditoriaus nuomonė

Pastabos:
1. Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2. Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
3. RIR = reikšmingo iškraipymo rizika.

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

200-ojo TAS 11 dalis Atliekant finansinių ataskaitų auditą, bendrieji auditoriaus tikslai yra tokie:
a)
gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose kaip visumoje
nėra reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos, ir tuo pagrindu pareikšti
nuomonę, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką; ir
b)
parengti išvadą apie finansines ataskaitas ir ją paskelbti, kaip to reikalaujama
pagal tarptautinius audito standartus, remiantis auditoriaus pastebėjimais.
200-ojo TAS 12 dalis Visais atvejais, kai pakankamo užtikrinimo gauti neįmanoma, o atsižvelgus į
aplinkybes, sąlyginės auditoriaus nuomonės auditoriaus išvadoje teikiant
ataskaitą numatomiems finansinių ataskaitų vartotojams nepakanka, pagal TAS
reikalavimus auditorius privalo atsisakyti pareikšti nuomonę arba atsisakyti toliau
vykdyti užduotį (arba atsistatydinti), jeigu atsisakymas galimas pagal taikomus
įstatymus ar teisės aktus.
Baigiamajame audito etape atliekami toliau aprašyti veiksmai.
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20.0-2 pvz.

Išvados teikimas

Įvertinti gautus įrodymus

Baigti visų
būtinų failų
peržiūrą

Apsvarstyti
nustatytus
iškraipymus

Su vadovybe
spręsti
iškilusias
problemas

Audito
pastebėjimus
perduoti
UVAA*

Parengti auditoriaus išvadą

Baigti pildyti
audito
dokumentus

Dokumenttuoti
reikšmingus
sprendimus

Suformuoti
nuomonę

Auditoriaus
nuomonės
pateikimas

* UVAA – už valdymą atsakingi asmenys

Pagrindiniai dalykai, kurie yra svarbūs išvados teikimo etape yra nurodyti toliau lentelėje.
20.0-3 pvz.
Tomas ir
skyriai
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Pobalansiniai įvykiai

V1 – 13

Veiklos tęstinumas

V1 – 14

Audito dokumentavimas

V1 – 16

Informavimas apie audito išvadas

V1 – 22

Auditoriaus išvada

V1 – 17

21. Audito įrodymų vertinimas
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Audito įrodymų pakankamumo ir tinkamumo vertinimo gairės,
kuriomis remiantis galima būtų padaryti pagrįstas išvadas, kurių
įrodymų pagrindu galima pareikšti audito nuomonę.

220-asis, 330-asis,
450-asis, 520-asis,
540-asis TAS

21.0-1 pvz.
Grįžti prie
rizikos
2
vertinimo

Veikla

Išvados teikimas

Įvertinti gautus
audito įrodymus

Taip

Tikslas

Nustatyti, kokį papildomą
audito darbą reikia atlikti (jei
reikia)

Ar atlikti
papildomą
darbą?

Dokumentavimas 1

Nauji (pakeisti) rizikos veiksniai
ir audito procedūros
Reikšmingumo lygio
pasikeitimas
Bendravimas dėl audito
pastebėjimų
Išvados dėl atliktų audito
procedūrų

Ne
Parengti
audito išvadą

Remiantis pastebėjimais
suformuoti auditoriaus
nuomonę

Svarbūs sprendimai
Pasirašyta auditoriaus nuomonė

Pastabos:
1. Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2. Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
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Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

220-ojo TAS 15 dalis Užduoties partneris turi prisiimti atsakomybę už:
a) vadovavimą, priežiūrą ir audito užduoties atlikimą pagal profesinius
standartus ir taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus; ir (žr. A13−A5 ir
A20 dalis);
b) tai, kad auditoriaus išvada būtų tinkama pagal aplinkybes.
220-ojo TAS 16 dalis Užduoties partneris turi prisiimti atsakomybę už peržiūras, atliekamas pagal audito
įmonės peržiūrų politiką ir procedūras (žr. A16−A17, A20 dalis).
220-ojo TAS 17 dalis Auditoriaus išvados dieną ar iki jos užduoties partneris, peržiūrėdamas audito
dokumentus ir tardamasis su užduoties grupe, turi įsitikinti, kad buvo surinkti
pakankami tinkami audito įrodymai išvadoms patvirtinti ir auditoriaus išvadai
paskelbti (žr. A18−A20 dalis).
220-ojo TAS 18 dalis Užduoties partneris turi:
a) prisiimti atsakomybę už tai, kad užduoties grupė tinkamai konsultuotųsi
sunkiais ar ginčytinais klausimais;
b) įsitikinti, kad užduoties grupė rengė tinkamas konsultacijas užduoties
vykdymo metu, tiek tarp užduoties grupės narių, tiek tarp užduoties grupės ir
kitų atitinkamo lygio asmenų audito įmonėje bei už jos ribų;
c) įsitikinti, kad su šalimi, su kuria yra konsultuojamasi, būtų tinkamai susitarta dėl
konsultacijų pobūdžio ir apimties bei dėl padarytų išvadų; ir
d) nustatyti, kad tokių konsultacijų metu padarytos išvados buvo tinkamai
įgyvendintos (žr. A21−A22 dalis).
220-ojo TAS 19 dalis Atlikdamas įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
finansinių ataskaitų auditą ar vykdydamas kitas audito užduotis, kurių atžvilgiu,
audito įmonės nuomone, yra reikalinga užduoties kokybės kontrolės peržiūra,
užduoties partneris turi:
a) nustatyti, ar buvo paskirtas asmuo, atliekantis užduoties kokybės
kontrolės peržiūrą;
b) aptarti reikšmingus audito užduoties metu iškilusius klausimus, įskaitant
klausimus, iškilusius užduoties kokybės kontrolės peržiūros metu, su
asmeniu, atliekančiu užduoties kokybės kontrolės peržiūrą; ir
c) nedatuoti auditoriaus išvados, kol nebaigta užduoties kokybės kontrolės
peržiūra (žr. A23–A25 dalis).
220-ojo TAS 20 dalis Asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, turi objektyviai įvertinti
reikšmingus užduoties grupės priimtus sprendimus ir jos padarytas išvadas
rengiant auditoriaus išvadą. Atliekant šį įvertinimą turi būti:
a) su užduoties partneriu aptariami reikšmingi klausimai;
b) peržiūrimos finansinės ataskaitos ir siūloma auditoriaus išvada;
c) peržiūrimi atrinkti audito dokumentai, susiję su reikšmingais užduoties grupės
priimtais sprendimais ir jų padarytomis išvadomis; ir
d) įvertinamos išvados, padarytos rengiant auditoriaus išvadą, ir apsvarstoma,
ar siūloma auditoriaus išvada yra tinkama (žr.A26−A27, A29−A31 dalis).

280

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

21.1 Apžvalga
Atlikus planuotas audito procedūras, vertinami tokių procedūrų rezultatai. Vertinant rezultatus peržiūrimi
audito dokumentai, jie apariami su audito grupės nariais ir atliekami audito plano pakeitimai, kai to reikia
atlikus minėtas procedūras. Kai kurie dalykai, į kuriuos būtina atsižvelgti, yra apibrėžti toliau.
21.1-1 pvz.
Kokybės kontrolė

Užduoties partneris privalo užtikrinti, kad bylos peržiūra būtų atliekama pagal
audito įmonės peržiūros politiką ir procedūras, ir kad auditoriaus nuomonė
būtų tinkama.

Konsultacijos

Užduoties partneris privalo užtikrinti, kad:

Užduoties kokybės
kontrolės peržiūra
(UKKP)



užduoties grupė tinkamai konsultuotųsi (tiek pačioje įmonėje, tiek su
trečiosiomis šalimis) sudėtingais ar ginčytinais klausimais; ir



tokių konsultacijų metu padarytos išvados būtų tinkamai dokumentuotos ir
įgyvendintos.

Kai pagal audito įmonės politiką būtina atlikti UKKP, užduoties partneris:
•

užtikrina, kad UKKP atlikti būtų paskirtas tinkamai kvalifikuotas asmuo;

•

aptaria svarbius klausimus su UKKP atliekančiu asmeniu; ir

•

nedatuoja auditoriaus išvados, kol nebus baigta UKKP.

Auditoriaus tikslas yra užtikrinti, kad būtų surinkti pakankami tinkami audito įrodymai padarytoms išvadoms
pagrįsti, ir kada būtų pateikta tinkamai parengta audito išvada.
Vertinant surinktus audito įrodymus atsižvelgiama į toliau nurodytus dalykus.
21.1-2 pvz.
Reikšmingumas

Ar nustatytosios bendrojo ir darbinio reikšmingumo reikšmės lieka
tinkamomis atsižvelgiant į faktinius įmonės finansinės veiklos rezultatus?
Jeigu reikėtų nustatyti mažesnį reikšmingumą (finansinėms ataskaitoms
kaip visumai), nei buvo nustatytas iš pradžių, auditorius privalo nustatyti:

Rizika



ar būtina keisti darbinį reikšmingumą; ir



ar papildomų audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtis vis dar
galima laikyti tinkamomis.

Ar, atsižvelgus į audito pastebėjimus, reikšmingo iškraipymo rizikos
vertinimas tvirtinimų lygmeniu yra vis dar tinkamas? Jeigu ne, turėtų būti
keičiamas rizikos vertinimas ir koreguojamos tolesnės audito procedūros.
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Iškraipymai

Ar buvo apsvarstyta, koks bus nustatytų ir neištaisytų iškraipymų poveikis
auditui?
Ar buvo įvertintos iškraipymų (nuokrypių) priežastys? Jos gali nurodyti, kad
yra nenustatyta rizika arba reikšmingas vidaus kontrolės trūkumas.
Ar būtina keisti bendrąją audito strategiją ir audito planą? Tai būtina padaryti,
kai:


nustatytų iškraipymų pobūdis ir jų atsiradimo aplinkybės rodo, kad gali
būti kitų iškraipymų, kurie kartu su audito metu nustatytais iškraipymais
galėtų būti reikšmingi; arba



bendra audito metu nustatyta iškraipymų suma yra artima nustatytam
reikšmingumui.

Ar buvo atliktos kokios papildomos audito procedūros, skirtos nustatyti, ar vis
dar yra iškraipymų (ūkinių operacijų grupėse, sąskaitų likučiuose ar
atskleistoje informacijos), po to, kai vadovybės buvo paprašyta tokius
iškraipymus ištaisyti?
Apgaulė

Ar informacija, gauta atliekant kitas rizikos vertinimo procedūras ar vykdant
kitokią veiklą rodo, kad yra vienas ar daugiau apgaulės rizikos veiksnių?
Ar auditui artėjant į pabaigą atliktos analitinės procedūros atskleidė anksčiau
nenustatytą reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką?
Ar nustatyti iškraipymai buvo įvertinti siekiant nustatyti, ar tokie iškraipymai yra
apgaulės požymis?
Jeigu taip, būtina įvertinti iškraipymo poveikį kitiems audito aspektams, ypač
vadovybės pareiškimų patikimumui. Mažai tikėtina, kad apgaulė būtų tik
pavienis atvejis.
Ar yra kokių nors priežasčių manyti, kad vadovybė gali būti susijusi su
nustatytais iškraipymais, ar jie būtų reikšmingi ar ne, dėl apgaulės?
Jeigu taip, būtina iš naujo įvertinti reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės riziką ir
jos poveikį audito procedūrų, skirtų reaguoti į įvertiną riziką, pobūdžiui, laikui ir
apimčiai. Auditorius taip pat turi apsvarstyti, ar, atsižvelgiant į aplinkybes ar
sąlygas galima daryti prielaidą, kad buvo sudarytas sąmokslas, kuriame
dalyvauja vadovybė, darbuotojai ar trečiosios šalys, iš naujo apsvarstydamas
anksčiau gautų įrodymų patikimumą.
Jeigu apgaulės rizika buvo nustatyta, galima patvirtinti, kad finansinės
ataskaitos nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės. Jeigu to padaryti
negalima, būtina nustatyti poveikį auditui, įskaitant ir tai, ar tai kelia abejonių
dėl galimybės tęsti auditą.

Įrodymai

Ar buvo gauti tinkami ir pakankami įrodymai reikšmingai finansinių
ataskaitų iškraipymo rizikai sumažinti iki priimtinai žemo lygio? Apsvarstyti,
ar reikia atlikti papildomas audito procedūras.

Analitinės
procedūros

Ar baigiamajame peržiūros etape atliktos analitinės procedūros:
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patvirtina audito išvadas; ar

•

nustato anksčiau nenustatytą reikšmingo iškraipymo riziką?
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21.2 Reikšmingo peržiūra
Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

450-ojo TAS 10 dalis Prieš vertindamas neištaisytų iškraipymų poveikį, auditorius turi iš naujo įvertinti
pagal 320-ąjį TAS nustatytą reikšmingumą, kad patvirtintų, jog jis išlieka tinkamas
atsižvelgiant į faktinius įmonės finansinius rezultatus (žr. A11−A12 dalis).
Prieš vertindamas atliktų procedūrų rezultatus ir bet kokius tokiu būdu nustatytus iškraipymus, auditorius
pirmiausia iš naujo įvertina nustatytus bendrojo ir darbinio reikšmingumo dydžius. Tai yra būtina, kadangi
pirminis reikšmingumas dažnai nustatomas remiantis įmonės finansinių rezultatų apskaitiniais įvertinimais,
o faktiniai rezultatai gali būti kitokie. Veiksniai, dėl kurių reikėtų daryti pakeitimus yra:


iš pradžių nustatytas reikšmingumo dydis nebėra tinkamas atsižvelgus į faktinius įmonės finansinius
rezultatus;



tampa žinoma nauja informacija (tokia kaip vartotojo lūkesčiai), dėl kurios auditorius būtų iš pradžių
nustatęs kitokį reikšmingumo dydį; ir



netikėti iškraipymai, dėl kurių gali prireikti padidinti konkrečiai ūkinių operacijų grupei, sąskaitos likučiui ar
atskleistai informacijai nustatytą reikšmingumą.

Kai reikia atlikti bet kokią peržiūrą, auditorius privalo įvertinti ir dokumentuoti tokios peržiūros poveikį
nustatytai rizikai, ir papildomų audito procedūrų pobūdžiui, laikui ir apimčiai.
Jeigu finansinėms ataskaitoms kaip visumai reikia nustatyti mažesnį reikšmingumą, būtina įvertinti, ar
nereikia keisti darbinio reikšmingumo. Jeigu taip, nustatyti, ar papildomų audito procedūrų pobūdį, atlikimo
laiką ir apimtį vis dar galima laikyti tinkama.
SVARBŪS DALYKAI
Nusprendus, kad reikšmingumas turi būti peržiūrėtas, pakeitimus būtina daryti nelaukiant audito
pabaigos. Jeigu reikšmingumas yra sumažinamas, gali prireikti keisti rizikos vertinimą ir atlikti tolesnes ar
kitas audito procedūras.

21.3

Rizikos vertinimo keitimai

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

330-ojo TAS 25 dalis Pagal atliktas audito procedūras ir surinktus audito įrodymus auditorius, prieš
parengdamas audito išvadas, turi įvertinti, ar reikšmingo iškraipymo rizikos
vertinimai tvirtinimų lygmeniu vis dar tinkami (žr. A60–A61 dalis).
Rizikos vertinimas tvirtinimų lygmeniu dažnai grindžiamas audito įrodymais, gautais prieš atliekant tolesnes
audito procedūras. Tokias procedūras atliekant gali būti gauta naujos informacijos, į kurią atsižvelgus gali
prireikti keisti pirminį rizikos vertinimą.
Pavyzdžiui, atliekant atsargų auditą yra laikoma, kad vidaus kontrolė veikia veiksmingai, rizikos dėl
išsamumo tvirtinimo lygis gali būti įvertintas kaip žemas. Jeigu atlikus kontrolės priemonės testus
nustatoma, kad vidaus kontrolė nėra veiksminga, būtina koreguoti rizikos vertinimą ir tolesnes audito
procedūras, skirtas sumažinti riziką iki priimtinai žemo lygio. Tą patį galima pasakyti apie bet kokias kitas
audito procedūras, kai jas atlikus gauti rezultatai neatitinka lūkesčių.
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Kai kurie dalykai, į kuriuos būtina atsižvelgti nustatant, ar pirminis rizikos vertinimas turi ar neturi būti
pakeistas, yra nurodyti toliau pateiktame pavyzdyje.
21.3-1 pvz.
Vidaus kontrolė

Kontrolės priemonių testai

Ar atliktų kontrolės priemonių testai patvirtina, kad numatytas rizikos
mažinimo lygis atsižvelgus į kontrolės priemonių veiksmingumą yra
tinkamas?
Vadovybės vykdomas kontrolės priemonių nepaisymas

Ar yra kokių nors įrodymų, kad vadovybė nepaiso esamų kontrolės
priemonių?
Kontrolės priemonių trūkumai

Ar galimas iškraipymas (-ai) atsirado dėl vidaus kontrolės trūkumo, į kurį
būtina nedelsiant atkreipti vadovybės dėmesį?

Surinktų audito
įrodymų pobūdis

Nauji rizikos veiksniai

Ar gauti įrodymai liudija apie naują verslo riziką, apgaulės rizikos veiksnius ar
vadovybės vykdomą kontrolės priemonių nepaisymą?
Prieštaraujantys įrodymai

Ar surinkti įrodymai prieštarauja kitiems galimai gautinos informacijos
šaltiniams?
Paneigiantys įrodymai

Ar surinkti įrodymai paneigia dabartinį auditoriaus supratimą apie įmonę?
Apskaitos metodai

Ar yra kokių nors įrodymų, kad apskaitos metodai ne visada buvo taikomi
nuosekliai?
Nenumatyti ryšiai

Ar įrodymai patvirtina ryšius tarp finansinių ir nefinansinių duomenų?
Apgaulė

Ar yra kokių nors įrodymų apie kokius nors modelius, keistumus, išimtis ar
nuokrypius, nustatytus atliekant testus, pagal kuriuos galima būtų spręsti, kad
yra apgaulių (įskaitant vadovybės vykdomą kontrolės priemonių nepaisymą)?
Pareiškimų patikimumas
•
Ar yra kokių nors įrodymų, dėl kurių galėtų kilti abejonės dėl vadovybės ar už
valdymą atsakingų asmenų pareiškimų patikimumo?

Iškraipymų
pobūdis

Šališkumas atliekant apskaitinius įvertinimus

Ar galėtų apskaitiniuose įvertinimuose ar vertinimuose tikrąja verte padaryti
iškraipymai būti galimo vadovybės neobjektyvumo požymiais?
Iškraipymai

Ar iškraipymai, vieni ar kartu su kitais neištaisytais iškraipymais, sukelia
reikšmingą finansinių ataskaitų kaip visumos, iškraipymą?

Jei pirminis rizikos vertinimas yra keičiamas, turi būti dokumentuojama išsami su tokiu pakeitimu susijusi
informacija ir keičiamas rizikos vertinimas. Taip pat būtina pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip buvo
pakeistas detalusis audito planas atsižvelgus į pakeistą rizikos vertinimą. Tai gali būti sprendimas pakeisti
planuojamų audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ar apimtį ar atlikti tolesnes audito procedūras.
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SVARBŪS DALYKAI
Būtina paskirti laiko, kad audito grupė galėtų susitikti iš karto po to, kai darbas yra baigtas atlikti, ir aptarti
savo (kaip grupės) pastebėjimus. Pirmiau esančiame pavyzdyje išvardyti dalykai galėtų būti įtraukti į
tokio susirinkimo darbotvarkę. Nepamiršti, kad apgaulę dažnai galima nustatyti apibendrinant informaciją
apie smulkius ir atrodančius nereikšmingais dalykus.

21.4 Iškraipymų poveikio vertinimas
Dalies Nr.

TAS tikslas (-ai)

450-ojo TAS 3 dalis

Auditoriaus tikslas yra įvertinti:
a) nustatytų iškraipymų poveikį auditui; ir
b) neištaisytų iškraipymų, jei yra, poveikį finansinėms ataskaitoms.

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

450-ojo TAS 5 dalis

Auditorius turi kaupti audito metu nustatytus iškraipymus, išskyrus tuos, kurie yra
aiškiai nesvarbūs (žr. A2−A3 dalis).

450-ojo TAS 6 dalis

Auditorius turi nustatyti, ar būtina peržiūrėti bendrąją audito strategiją ir audito
planą, jeigu:
a) nustatytų iškraipymų pobūdis ir jų atsiradimo aplinkybės rodo, kad gali būti
kitų iškraipymų, kurie kartu su audito metu sukauptais iškraipymais galėtų
būti reikšmingi; arba (žr. A4 dalį);
b) audito metu sukauptų iškraipymų visuma artėja prie reikšmingumo lygio,
nustatyto pagal 320-ąjį TAS (žr. A5 dalį).

450-ojo TAS 7 dalis

Jeigu, auditoriui paprašius, vadovybė patikrino ūkinių operacijų grupę, sąskaitos
likutį ar atskleistą informaciją ir ištaisė nustatytus iškraipymus, auditorius turi atlikti
papildomas audito procedūras, kad nustatytų, ar dar yra iškraipymų (žr.A 6 dalį).

450-ojo TAS 8 dalis

Auditorius turi laiku informuoti apie visus audito metu sukauptus iškraipymus
atitinkamo lygio vadovybę, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal įstatymą ar
teisės aktą. Auditorius turi paprašyti vadovybės tuos iškraipymus ištaisyti (žr. A7–A9
dalis).

450-ojo TAS 9 dalis

Jeigu vadovybė atsisako ištaisyti kai kuriuos ar visus iškraipymus, apie kuriuos
informavo auditorius, jis turi siekti suprasti priežastis, dėl kurių vadovybė šių
iškraipymų neištaisė, ir į tai turi atsižvelgti vertindamas, ar finansinėse
ataskaitose kaip visumoje nėra reikšmingų iškraipymų (žr. A10 dalį).

450-ojo TAS 11 dalis Auditorius turi nustatyti, ar kiekvienas atskirai arba visi kartu neištaisyti iškraipymai
yra reikšmingi. Tai nuspręsdamas auditorius turi atsižvelgti į:
a) tiek konkrečių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleistos
informacijos, tiek finansinių ataskaitų kaip visumos iškraipymų dydį bei pobūdį
ir konkrečias jų atsiradimo aplinkybes; ir (žr. A13–A17, A19–A20 dalis);
b) su ankstesniais laikotarpiais susijusių neištaisytų iškraipymų poveikį
atitinkamoms ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleistai
informacijai ir finansinėms ataskaitoms kaip visumai (žr. A18 dalį).
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450-ojo TAS 12 dalis Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie neištaisytus
iškraipymus ir poveikį, kurį kiekvienas atskirai arba visi kartu jie gali turėti
auditoriaus išvadoje pareikštai nuomonei, nebent tai yra draudžiama pagal
įstatymą ar teisės aktą. Teikdamas tokią informaciją, auditorius turi nurodyti
kiekvieną reikšmingą neištaisytą iškraipymą atskirai. Jis turi paprašyti, kad
neištaisyti iškraipymai būtų ištaisyti. (žr. A21–A23 dalis).
450-ojo TAS 13 dalis Auditorius taip pat turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie su
ankstesniais laikotarpiais susijusių neištaisytų iškraipymų poveikį atitinkamoms
ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleidžiamai informacijai ir
finansinėms ataskaitoms kaip visumai.
450-ojo TAS 14 dalis Auditorius turi paprašyti, kad vadovybė ir, jei būtina, už valdymą atsakingi asmenys
pateiktų rašytinį pareiškimą, ar jie yra įsitikinę, kad kiekvieno atskirai ar visų kartu
neištaisytų iškraipymų poveikis finansinėms ataskaitoms kaip visumai yra
nereikšmingas. Tokių iškraipymų santrauka turi būti įtraukta į rašytinį pareiškimą
arba prie jo pridedama (žr. A24 dalį).
540-ojo TAS 18 dalis Auditorius, remdamasis audito įrodymais, turi įvertinti, ar pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką finansinių ataskaitų apskaitiniai įvertinimai yra pagrįsti, ar yra
jų iškraipymų (žr. A116–A119 dalis).
Iškraipymų vertinimo tikslas yra nustatyti jų poveikį auditui, ir įvertinti, ar būtina atlikti papildomas audito
procedūras.
Audito strategiją ar detalųjį audito planą peržiūrėti gali prireikti, kai:


nustatytų iškraipymų pobūdis ar su jais susijusios aplinkybės rodo, kad gali būti kiti iškraipymai, kurie
kartu su su kitais žinomais iškraipymais, galėtų viršyti darbinį reikšmingumą; arba



nustatytų ir neištaisytų iškraipymų visuma yra artima darbiniam reikšmingumui, arba jį viršija.
SVARBŪS DALYKAI
Nepamirškite, kad visada išlieka rizika, kad kai kurie iškraipymai finansinėse ataskaitose nebus nustatyti.
Tai yra dėl įgimtų audito apribojimų, aprašytų šio Vadovo I tomo 4.1 skyriuje.

Iškraipymai gali atsirasti toliau pateiktame pavyzdyje nurodytose srityse.
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21.4-1 pvz.
Šaltinis

Aprašymas

Netikslumas ar
apgaulė

Klaidas gali padaryti įmonės darbuotojai rinkdami ir apdorodami duomenis, kurių
pagrindu sudaromos finansinės ataskaitose. Viena tokių klaidų gali būti duomenų
priskyrimas neteisingam ataskaitiniam laikotarpiui laikotarpio pabaigoje.
Auditorius privalo nustatyti tokius konkrečius iškraipymus, ir:
•
kiekybiškai įvertinti klaidas konkrečioje visumoje (tokioje kaip pardavimo
duomenys), atlikus atranką pagal piniginę vertę. Gali būti numatomas
tikėtinas iškraipymas remiantis reprezentatyvia imtimi; ir
•
įvertinti nustatytų iškraipymų pobūdį. Jeigu yra daug iškraipymų, darančių
įtakos konkrečiam likučiui ar verslo vietai, jie gali būti reikšmingo iškraipymo
dėl apgaulės požymiu.

Praleidimas ar
apgaulė

Kai kurios ūkinės operacijos gali būti neregistruotos – per klaidą ar tyčia –
pastaruoju atveju tai būtų apgaulė.

Reikšmingos
ūkinės operacijos

Reikšmingų ūkinių operacijų verslo logikos nebuvimas leidžia manyti, kad ūkinės
operacijos atliekamos siekiant suklastoti finansinę atskaitomybę ar nuslėpti turto
pasisavinimą.

Apskaitos įrašai

Netinkami ar nepatvirtinti apskaitos įrašai galėjo būti atliekami visą laikotarpį ar
laikotarpio pabaigoje. Tokie įrašai galėjo būti panaudoti manipuliuoti finansinėse
ataskaitose nurodytais skaičiais.

Apskaitinių
įvertinimų
klaidos

Jeigu vadovybės atliekami apskaitiniai įvertinimai viršija tam tikras priimtinas
normas, jie gali būti apskaičiuoti neteisingai, gali būti nepastebėti ar neteisingai
interpretuojami kai kurie faktai, arba tokie įvertinimai gali būti sudaromi
neobjektyviai. Apskaitiniais įvertinimai taip pat gali būti tyčia neteisingai nurodomi,
siekiant manipuliuoti finansinių ataskaitų rezultatais.

Klaidos
apskaičiuojant
tikrąją vertę

Gali iškilti nesutarimų su vadovybės sprendimu dėl tam tikro turto, įsipareigojimų
ar nuosavo kapitalo tikrosios vertės, kai toks turtas, įsipareigojimai ar nuosavo
kapitalo dalis turi būti įvertinta ir atskleista tikrąja verte pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką.

Apskaitos metodų
pasirinkimas ir
taikymas

Taip pat gali iškilti nesutarimų su vadovybe dėl tam tikrų apskaitos metodų
pasirinkimo ir naudojimo.

Neištaisytas
nuosavo kapitalo
laikotarpio
pradžios likučio
iškraipymas

Neištaisyti iškraipymai, nustatyti ankstesniais laikotarpiais, atsispindi nuosavo
kapitalo laikotarpio pradžios likutyje. Jeigu tokie iškraipymai nebus ištaisyti,
einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose taip pat gali būti iškraipymų.

Pajamų
pripažinimas

Pajamų padidinimas ar sumažinimas (pvz., per daug ankstyvas pajamų
pripažinimas, fiktyvių pajamų registravimas arba netinkamas pajamų perkėlimas į
kitą laikotarpį).

Vidaus kontrolės
trūkumai

Iškraipymai gali atsirasti dėl netikėtų vidaus kontrolės trūkumų. Tokie iškraipymai
turi būti aptarti, ir apie juos būtina informuoti vadovybę, taip pat būtina apsvarstyti
galimybę atlikti papildomą darbą siekiant nustatyti kitus galimus iškraipymus.
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Finansinių
ataskaitų
pateikimas ar
atskleista
informacija

Kai kuri informacija, kurie pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką privalo
būti atskleista finansinėse ataskaitose, gali būti praleista, neišsami ar netiksli.

Nustatytų iškraipymų sumavimas
Audito metu nustatyti iškraipymai, išskyrus tuos, kurie yra akivaizdžiai nereikšmingi, turėtų būti sumuojami.
Taip pat būtina išskirti faktinius iškraipymus, vertinimo iškraipymus ir numatomus iškraipymus.
SVARBŪS DALYKAI
Dauguma kiekybinių iškraipymų gali būti susumuoti, siekiant įvertinti jų bendrą poveikį finansinėms
ataskaitoms. Tačiau kai kurie iškraipymai (tokie, kaip neišsami ar netiksli finansinėse ataskaitose
atskleista informacija) ir kokybiniai pastebėjimai (tokie, kaip galima apgaulė), negali būti sumuojami.
Tokie iškraipymai turėtų būti dokumentuojami ir vertinami atskirai.
Kad galima būtų įvertinti bendrą neištaisytų iškraipymų poveikį, tokie iškraipymai gali būti dokumentuojami
centralizuotai sudaromame darbiname dokumente. Tokiu būdu apibendrinami nustatyti neištaisyti
iškraipymai, kurie nėra nereikšmingi.
Iškraipymų kaupimo procesą sudaro keli etapai, kuriuose sukauptų iškraipymų poveikis vertinamas kaip
nurodyta toliau.
21.4-2 pvz.
Sukauptų iškraipymų poveikis
Įvertinti
neištaisytų
iškraipymų
poveikį:

Kiekvienam konkrečios sąskaitos likučiui ar ūkinių operacijų grupei
Trumpalaikiam turtui ir trumpalaikiams įsipareigojimams
Turtui ir įsipareigojimams iš viso
Bendroms pajamoms ir išlaidoms (neatskaičius pelno mokesčio)
Grynosioms pajamoms

Galimas sukauptų iškraipymų vertinimo metodas iliustruotas toliau pateiktame paveikslėlyje.
Pastaba: Toliau pateiktame pavyzdyje iškraipymai, kurių vertė yra iki 100 eurų, laikomi nesvarbiais, todėl
tokie iškraipymai nesumuojami.
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21.4-3 pvz.
Nustatytų iškraipymų apibendrinimas
Atsiradimo
aplinkybės
Faktinis – nustatytas
vykdant priežiūrą

Aprašymas
Nesukauptos
mokėtinos nuomos
sumos
Neregistruoti pardavimo
sandoriai
Gautinos ir mokėtinos
sumos yra sudengiamos
Su pagrindinėmis
gamybos priemonėmis
susijusios išlaidos buvo
nurašytos.

DD
Nr.

Turtas

Projekcija remiantis
reprezentatyvia imtimi
Faktinis – klasifikavimo
klaida

(12 500)

Vertinimas – klaida,
taikant apskaitos
politiką

(13 500)

Bendra audito metu nustatytų iškraipymų suma

(5 500)

(31 000)

Vadovybės ištaisyti iškraipymai

31 000

Neištaisytų iškraipymų suma

0

Nurodyta per didelė (per maža) suma
ĮsipareiNuosa- Ištaisyta?
Iki
gojimai mokesčių
vas
kapitalas
Pajamos
(5 500)
5 500
4 125
Taip
(12 500)

(9 375)

(5 500)

Taip
(13 500)

(10 125)

(11 000)

(20 000)

(15 375)

11 000

20 500

15 375

0

Taip

0

Taip

0

Auditorius turi laiku aptarti su vadovybe nustatytus iškraipymus ir paprašyti tokius iškraipymus ištaisyti.
Ištaisymai galėtų turėti įtakos finansinių ataskaitų likučiams arba jais galima pašalinti finansinėse ataskaitose
atskleistą netinkamą informaciją. Veiksmai, siekiant pašalinti nustatytus iškraipymus, aprašyti toliau.
21.4-4 pvz.
Nustatytų iškraipymų vertinimas
Iš naujo įvertinti
reikšmingumą

Prieš vertinant neištaisytų iškraipymų poveikį būtina įvertinti, ar nereikia peržiūrėti
bendro reikšmingumo dydžio atsižvelgiant į faktinius finansinius rezultatus.

Apsvarstyti
priežastis ir
poveikį audito
planui

Apsvarstyti audito metu nustatytų iškraipymų atsiradimo priežastis. Tai gali būti:


galimi apgaulės požymiai;



galimi kiti iškraipymai;



nenustatyta rizika; arba



reikšmingas vidaus kontrolės trūkumas.

Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus pastebėjimus auditorius turi nustatyti, ar
būtina peržiūrėti bendrąją audito strategiją ir audito planą. Tai būtina padaryti tais
atvejais, kai:

Paprašyti
vadovybės
ištaisyti
iškraipymus



gali būti kiti iškraipymai, kurie kartu su kitais audito metu sukauptais
iškraipymais, gali tapti reikšmingais; arba



bendra audito metu nustatyta iškraipymų suma yra artima reikšmingumui.

Paprašyti vadovybės ištaisyti visus nustatytus iškraipymus, išskyrus tuos, kurie
yra akivaizdžiai nereikšmingi.

289

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

Paprašyti
vadovybės atlikti
papildomas
procedūras

Vadovybė
atsisako ištaisyti
kai kuriuos ar
visus iškraipymus

Jeigu tiksli iškraipymų visumoje suma nėra žinoma (pvz., ekstrapoliuojant audito
imtyje nustatytus iškraipymus), paprašyti vadovybės atlikti procedūras,
reikalingas faktinių iškraipymų sumai nustatyti, ir tada atlikti atitinkamus
koregavimus finansinėse ataskaitose. Tokiu atveju auditorius privalo atlikti tam
tikras papildomas audito procedūras, siekdamas nustatyti, ar kokie nors
iškraipymai dar yra likę.
Jeigu vadovybė atsisako ištaisyti kai kuriuos ar visus iškraipymus:


išsiaiškinti, kodėl vadovybė atsisako taisyti iškraipymus, ir į tokią informaciją
atsižvelgti vertinant, ar finansinėse ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų;



informuoti apie neištaisytus iškraipymus už valdymą atsakingus asmenis, taip
pat apie tokių iškraipymų poveikį nuomonei auditoriaus išvadoje (nebent tai
būtų uždrausta įstatymais ar teisės aktais); ir



paprašyti už valdymą atsakingų asmenų ištaisyti iškraipymus, kurių neištaisė
vadovybė.

Rengdamas išvadą dėl to, ar dėl neištaisytų iškraipymų (kiekvieo atskirai ar visų bendrai) galėtų būti
reikšmingai iškraipytos finansinės ataskaitos kaip visuma, auditorius apsvarsto toliau pateiktame pavyzdyje
išvardytus dalykus.
21.4-5 pvz.
Apsvarstyti
Ar yra reikšmingas Iškraipymo dydis ir pobūdis, atsižvelgiant į:
iškraipymas?

finansines ataskaitas kaip visumą;


reikšmingas ūkinių operacijų grupes, sąskaitų likučius ir atskleidžiamą
informaciją, ir



konkrečias jų atsiradimo aplinkybes.

Su vertinimo ar statistine atranka susiję apribojimai. Visada išlieka tikimybė, kad kai
kurie iškraipymai nebus nustatyti.
Kiek sukaupti neištaisyti iškraipymai yra artimi reikšmingumo lygiui (-iams)?
Tikėtinam sukauptam iškraipymui artėjant prie reikšmingumo ribos reikšmingo
iškraipymo rizika didėja.
Kiekybiniai aspektai arba galimybė vykdyti apgaulę, kai santykinai nedidelės vertės
iškraipymai gali turėti reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms.
Praėjusių laikotarpių neištaisytų iškraipymų įtaka.
Vadovybė privalo koreguoti finansines ataskaitas ir taisyti reikšmingus iškraipymus (įskaitant netinkamai
atskleistą informaciją) bei atlikti visus kitus reikalingus veiksmus.
Kokybiniai aspektai
Kai kurie iškraipymai gali būti įvertinti kaip reikšmingi (atskirai arba kartu su kitais audito metu sukauptais
iškraipymais), netgi jeigu jie yra mažesni, nei bendras reikšmingumas. Tokių dalykų pavyzdžiai pateikti toliau
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21.4-6 pvz.
Iškraipymai

Aprašymas

Daro įtaką atitikčiai

Nesilaikoma priežiūros institucijų reikalavimų, skolos sutarčių sąlygų ar kitų
sutartinių reikalavimų.

Pokyčių slėpimas

Pavyzdžiui, slepia pajamų pokytį ar kitas tendencijas, ypač atsižvelgiant į
bendras ekonomines ir ūkio šakos sąlygas.

Didėjantis
atlyginimas
vadovams

Iškraipymai, daromi siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdyti reikalavimai premijai ar
kitokioms skatinimo priemonėms gauti.

Poveikis kitoms
šalims

Pavyzdžiui, išorės šalims ir susijusioms šalims.

Daro įtaką
vartotojo
supratimui

Praleista informacija (kurios nėra konkrečiai reikalaujama), tačiau kuri,
auditoriaus nuomone, yra svarbi vartotojo supratimui apie įmonės finansinę
padėtį, finansinius rezultatus ar pinigų srautus.

Nereikšmingas
dabar, bet svarbus
ateityje

Neteisingas apskaitos politikos pasirinkimas ar taikymas, kas nedaro
reikšmingo poveikio einamojo laikotarpio finansinėms ataskaitoms, tačiau,
tikėtina, kad gali turėti didelį poveikį būsimųjų laikotarpių finansinėms
ataskaitoms.

Susitarimai su
bankais

Palyginti nedidelė suma gali būti labai reikšminga įmonei, jeigu dėl tokios sumos
būtų pažeidžiamos susitarimo su banku ar paskolos sutarties sąlygos.

Poveikis veiklos
rodikliams

Daro įtaką rodikliams, kurie yra naudojami vertinant įmonės finansinę padėtį,
veiklos rezultatus ar pinigų srautus.

Rašytiniai pareiškimai
Vadovybės atsakomybė turi būti patvirtinta gaunant iš vadovybės rašytinius pareiškimus. Tokiame
pareiškime nurodoma, kad visi neištaisyti iškraipymai (pridedamas arba įsegamas sąrašas), vadovybės
nuomone, yra nereikšmingi tiek atskirai, tiek kartu su kitais. Jeigu vadovybė nesutinka su iškraipymų
vertinimu, savo rašytiniame pareiškime vadovybė daro tokį prierašą:
„Mes nesutinkame, kad ... ir ... yra iškraipymai, kadangi [priežasčių apibūdinimas]“.
Pastaba: Kai auditorius apie savo pastabas informuoja už valdymą atsakingus asmenis, kiekvieną
reikšmingą neištaisytą iškraipymą jis nurodo atskirai.
Kai apie neištaisytus iškraipymus vadovybė informuoja už valdymą atsakingus asmenis, ir tokie iškraipymai
vis tiek nėra ištaisomi, auditorius privalo gauti panašų pareiškimą. Tokiame pareiškime už valdymą atsakingi
asmenys nurodo, kad jų nuomone, bendras neištaisytų iškraipymų, tiek vienų atskirai, tiek kartu su kitais,
poveikis finansinėms ataskaitoms kaip visumai, yra nereikšmingas. Tokių iškraipymų santrauka turi būti
įtraukta į rašytinį pareiškimą arba prie jo pridedama.

291

Tarptautinių audito standartų taikymo atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą Vadovas. II tomas – praktiniai nurodymai

21.5

Pakankami tinkami audito įrodymai

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

330-ojo TAS 26 dalis

Auditorius turi padaryti išvadą, ar buvo surinkta pakankamų tinkamų audito
įrodymų. Susidarydamas nuomonę, jis turi įvertinti visus atitinkamus audito
įrodymus nepriklausomai nuo to, ar jie patvirtina, ar prieštarauja finansinių
ataskaitų tvirtinimams (žr. A62 dalį).

330-ojo TAS 27 dalis

Jei auditorius nesurinko pakankamų tinkamų reikšmingo finansinių ataskaitų
tvirtinimo audito įrodymų, jis turi stengtis surinkti daugiau audito įrodymų. Jei
auditorius nesugeba surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, jis turi pareikšti
sąlyginę nuomonę arba atsisakyti pareikšti nuomonę dėl finansinių ataskaitų.

Bendras tikslas yra surinkti tinkamus pakankamus įrodymus reikšmingai finansinių ataskaitų iškraipymo
rizikai sumažinti iki priimtinai žemo lygio.
Kas yra laikoma pakankamais tinkamais audito įrodymais galiausiai priklauso nuo profesinio sprendimo.
Pirmiausia tai grindžiama tinkamai atliekamomis tolesnėmis audito procedūromis, skirtomis sumažinti
įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką. Tai taip pat bet kokios papildomos ar modifikuotos procedūros, kurios
buvo atliktos atsižvelgiant į pirminio rizikos vertinimo pasikeitimus. Kai kurie veiksniai, į kuriuos būtina
atsižvelgti vertinant audito įrodymų pakankamumą ir tinkamumą yra apibrėžti toliau esančiame pavyzdyje.
21.5-1 pvz.
Audito įrodymų pakankamumo ir tinkamumo vertinimas
Veiksniai, į kuriuos
būtina atsižvelgti

Iškraipymų reikšmingumas


Ar reikšmingas yra iškraipymas tvirtinimo, kuris yra vertinamas, lygmeniu,
ir kokia yra tikimybė, kad toks iškraipymas (vienas ar kartu su kitais
iškraipymais) turės reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms?

Vadovybės atsakas


Ar vadovybė tinkamai atsižvelgia į audito pastebėjimus, ar vidaus kontrolė
veiksmingai šalina rizikos veiksnius?

Ankstesnė patirtis


Ar yra kokios nors ankstesnės patirties atliekant panašias procedūras, ir ar
jas atliekant buvo nustatyti kokie nors iškraipymai?

Atliktų audito procedūrų rezultatai


Ar atliktų audito procedūrų rezultatai leidžia pasiekti audito tikslus, ir ar yra
kokių nors apgaulės ar klaidos požymių?

Informacijos kokybė


Ar galimos gauti informacijos šaltiniai ir patikimumo lygis yra priimtini
audito išvadoms pagrįsti?

Įtikinamumas


Kiek įtikinami yra audito įrodymai?

Supratimo apie įmonę įgijimas
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Ar gauti audito įrodymai pagrindžia rizikos vertinimo procedūrų (kurios
buvo atliktos siekiant įgyti supratimą apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant
vidaus kontrolę) rezultatus, ar juos paneigia?

Jeigu pakankamų tinkamų audito įrodymų gauti negalima, auditorius pareiškia sąlyginę nuomonę, arba
atsisako pareikšti nuomonę.

21.6

Baigiamosios analitinės procedūros

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

520-ojo TAS 6 dalis

Auditorius turi parengti ir atlikti analitines procedūras audito pabaigoje, kurios
auditoriui padeda rengiant bendrąsias išvadas dėl to, ar finansinės ataskaitos
atitinka auditoriaus įgytą supratimą apie įmonę (žr. A17–A19 dalis).

Be analitinių procedūrų, kurios atliekamos vertinant riziką, o vėliau kaip pagrindinės procedūros, auditorius
privalo atlikti analitines procedūras auditui artėjant į pabaigą, ar jį pabaigus, formuluojant bendrą išvadą
(520-asis TAS).
Tokių analitinių procedūrų tikslas yra:


nustatyti anksčiau nenustatytą reikšmingo iškraipymo riziką;



užtikrinti, kad audito metu padarytos išvados apie atskirus finansinių ataskaitų komponentus ar dalis,
gali būti patvirtintos; ir



padėti padaryti bendrą išvadą apie finansinių ataskaitų pagrįstumą.

Jeigu nustatomos naujos rizikos ar netikėti ryšiai tarp duomenų, auditoriui gali prireikti iš naujo įvertinti
planuotas ar atliktas audito procedūras.

21.7

Reikšmingos išvados ir problemos

Baigiamasis vertinimo proceso veiksmas yra registruoti visus reikšmingus pastebėjimus ar iškilusius
klausimus užduoties baigimo dokumente. Tame dokumente gali būti nurodyta:


visa informacija, reikalinga suprasti reikšmingus pastebėjimus ar problemas; arba



jeigu reikia, kryžminės nuorodos į kitus patvirtinančius audito dokumentus.

Tokiame dokumente taip pat pateikiamos išvados apie auditoriaus nustatytą informaciją, susijusią su
svarbiais klausimais, kurie neatitinka galutinių auditoriaus išvadų, arba joms prieštarauja. Tačiau
nereikalaujama saogoti dokumentų, kurie yra neteisingi ar panaikinti, pavyzdžiui, finansinių ataskaitų
projektai, kurie gali būti neišsamūs.

21.8 Atvejų analizės – audito įrodymų vertinimas
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
Atlikus planuotas audito procedūras buvo nustatyti tokie neištaisyti iškraipymai ir kiti dalykai.
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A atvejo analizė − „Dephta Furniture, Inc.“
20X3 m. vasario 18 d.
Galimų koregavimų santraukos ištrauka – „Dephta“
Nurodyta per didelė (per maža) suma
Pajamos Nuosaiki mokes- vas
DD
čių
ĮsipareikapitaNr.
Turtas gojimai
las
Ištaisyta?
D.300 (19 000)
(19 000) (15 200)
Taip

Aprašymas
Atsargų vertės
apskaičiavimo klaidos.

Atsiradimo
aplinkybės
Naujas darbuotojas
padarė kelias klaidas.

Asmeninės išlaidos,
apmokėtos per
„Dephta“, tačiau
neįrašytos į akcininkų
sąskaitą.

Nustatyta tikrinant
išlaidas. Tai paskatino
atlikti papildomo darbo
su panašiais
straipsniais.

550.8

Sumos, kurias
vėluojama sumokėti
daugiau nei 90 dienų, ir
nėra jokių vėliau
sumokėtų sumų.

Peržiūrėtos pradelstos
mokėti ir vėliau
sumokėtos sumos.

C.305

(4 800)

12 000

(4 800)

(3 840)

Taip

12.000

9 600

Taip

Bendra audito metu nustatytų iškraipymų suma

(7 000)

(4 800)

(11 800)

(9 440)

Vadovybės ištaisyti iškraipymai

(7 000)

(4 800)

(11 800)

(9 440)

0

0

0

0

Neištaisytų iškraipymų suma

Pirmiau nurodytame sąraše taip pat pateikiamos kryžminės nuorodos į tuos dokumentus, kuriuose aprašytas
atliktas papildomas darbas siekiant užtikrinti, kad kitų panašių iškraipymų nėra, arba kad iškraipymai nerodo
rimtesnės problemos, tokios kaip vadovybės vykdomas kontrolės priemonių nepaisymas.
Į bylą pridedamo memorandumo dėl audito įrodymų vertinimo ištrauka
Audito išvados

Planuojamas audito atsakas

Dėl daugybės klaidų vertinant atsargas jų vertė
buvo nurodyta 19 000 eurų mažesnė.

Būtina peržiūrėti tokių klaidų pobūdį, siekiant nustatyti
silpnąsias vidaus kontrolės sritis.
Turėtų būti atliktas papildomas darbas užtikrinti, kad
visos reikšmingos klaidos buvo nustatytos.
Pateikti pastabas vadovybės laiške.

Tikrinant išlaidas nustatyta, kad 4 800 eurų
įrenginių techninės priežiūros išlaidų buvo susiję
su Suradžo asmeninio „Mercedes-Benz SUv“
automobilio priežiūra.
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Turėtų būti atliktas papildomas darbas nustatyti bet
kokias kitas ūkines operacijas, susijusias su
asmeninėmis išlaidomis. Jeigu tokie kiti atvejai bus
nustatyti, apsvarstyti, ar jie yra dėl nepakankamo
vadovybės sąžiningumo ir ar jie yra galimos apgaulės
požymis.
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Tikrindami gautinas sumas pastebėjome, kad kai
kurios sąskaitos buvo neapmokėtos daugiau nei
90 dienų, ir jokių mokėjimų pagal tokias
sąskaitas faktūras nebuvo gauta per tikrinamą
laikotarpį. Nors Suradžas užtikrino, kad šie
įsiskolinimai bus panaikinti (kadangi klientas
patvirtino likutį), tai neatrodo labai tikėtina.
Nurodoma kaip neištaisyta klaida.

Toliau stebėti mokėjimus grynaisiais pinigais iki
dienos, kai bus pradėtas pobalansinio laikotarpio
darbas. Peržiūrėti išieškojimo iš atitinkamo kliento
istoriją ir pasistengti gauti daugiau informacijos apie
įmones.

Kai kurie apskaitos dokumentuose nurodyti
įrankiai ir įrenginiai nebenaudojami. Buvo
įsigytos naujos mašinos, kurios tą patį darbą
atlieka daug greičiau. Vadovybės nuomone toks
turtas vis dar turi vertę, kadangi jis gali būti
naudojamas sugedus naujoms mašinoms.

Paklausti, ar tokie įrankiai ir įrenginiai faktiškai buvo
naudojami praeityje.
Nustatyti tokių įrankių ir įrenginių vertę, ir ar būtina
juos nukainoti.
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B atvejo analizė − „Kumar & Co.“
Memorandumo dėl galimų koregavimų santraukos ištrauka
Atsargos
Atsargų sąrašas, sudarytas mums atliekant inventorizaciją, neatitinka galutinio sąrašo – atsargų vertė
nurodyta 1 800 eurų mažesnė, pajamos sumažintos 1 800 eurų. Žr. DD Nr. D.108.
Audito atsakas
Klaida atsirado dėl to, kad Rubė nenaudojo galutinio atsargų sąrašo. Mūsų pagrindinės procedūros bus
išplėstos, siekiant užtikrinti, kad visi inventorizacijos metu aptarti koregavimai atsispindės galutiniame
sąraše.
Mokėtinų sumų priskyrimo ataskaitiniam laikotarpiui klaida
Rubė nesukaupė daugumos tekinimo staklių remonto ir techninės priežiūros sąnaudų. Nustatyta tikrinant
pobalansinius mokėjimus. Žr. DD CC.110. Daro įtakos įsipareigojimams ir pajamoms iki mokesčių 900
eurų suma.
Audito atsakas
Turėtume išplėsti testų dėl priskyrimo ataskaitiniam laikotarpiui apimtį, kadangi paaiškėjo, kad Rubė
buvo per daug užimta sudaryti visų išlaidų po laikotarpio, susijusio su 20X2 finansiniais metais, pabaigos
sąrašą. Testavimo riba sumažinta iki 400 eurų.
Vadovybė sutiko šiuos iškraipymus ištaisyti.
Parengė: FJ

Data: 20X3 m. vasario 24 d.

Peržiūrėjo: LF

Data: 20X3 m. kovo 5 d
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22. Už valdymą atsakingų asmenų
informavimas
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Gairės dėl veiksmingo abipusio auditoriaus ir už valdymą atsakingų
asmenų bendravimo, ir apie kokias audito pastebėjimus ir kitus dalykus
privaloma informuoti.

260-asis, 265-asis,
450-asis TAS

22.0-1 pvz.
Grįžti prie
rizikos
2
vertinimo

Veikla

Išvados teikimas

Įvertinti gautus
audito įrodymus

Taip

Tikslas

Nustatyti, kokį papildomą
audito darbą reikia atlikti (jei
reikia)

Ar atlikti
papildomą
darbą?

Dokumentavimas 1

Nauji (pakeisti) rizikos veiksniai
ir audito procedūros
Reikšmingumo lygio
pasikeitimas
Bendravimas dėl audito
pastebėjimų
Išvados dėl atliktų audito
procedūrų

Ne
Parengti
audito išvadą

Remiantis pastebėjimais
suformuoti auditoriaus
nuomonę

Svarbūs sprendimai
Pasirašyta auditoriaus nuomonė

Pastabos:
1. Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2. Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
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Dalies Nr.

TAS tikslas (-ai)

260-ojo TAS 9 dalis

Auditoriaus tikslai yra šie:
a)
aiškiai informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie auditoriaus pareigas
atliekant finansinių ataskaitų auditą ir apžvelgti planuojamą audito apimtį bei
jo atlikimo laiką;
b)
auditoriui gauti iš už valdymą atsakingų asmenų auditui reikalingą
informaciją;
c)
laiku informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito metu
pastebėtus dalykus, kurie yra svarbūs ir reikalingi tam, kad už valdymą
atsakingi asmenys galėtų atlikti savo pareigą – prižiūrėti finansinės
atskaitomybės procesą; ir
d)
skatinti efektyvų abipusį auditoriaus ir už valdymą atsakingų asmenų
informavimą.

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

260-ojo TAS 10 dalis Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis
reikšmėmis:
a)
už valdymą atsakingi asmenys – asmuo (asmenys) ar organizacija (-os)
(pavyzdžiui, įmonės patikėtinis), atsakingi už įmonės strateginės krypties
priežiūrą ir vykdantys su įmonės atskaitomybe susijusias pareigas. Šios
pareigos apima ir pareigą prižiūrėti finansinės atskaitomybės procesą. Kai
kuriose tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose įmonėse už valdymą
atsakingais asmenimis gali būti ir įmonei vadovaujantys asmenys,
pavyzdžiui, privačiojo ar viešojo sektoriaus įmonės vykdomieji valdybos
nariai arba įmonės savininkas vadovas. Valdymo struktūrų įvairovė aptarta
A1−A8 dalyse;
b)
vadovybė – asmuo (asmenys), prisiimantis (-ys) administracinę
atsakomybę už įmonės veiklą. Kai kuriose tam tikroms jurisdikcijoms
priklausančiose įmonėse vadovybei priskiriami kai kurie arba visi už
valdymą atsakingi asmenys, pavyzdžiui, vykdomieji valdybos nariai arba
įmonės savininkas vadovas.
260-ojo TAS 11 dalis Auditorius turi nustatyti įmonės valdymo struktūroje atitinkamą (-us) asmenį (-is),
kuriam (-iems) jis teikia informaciją (žr. A1–A4 dalis).
260-ojo TAS 12
dalis

Jeigu auditorius informuoja už valdymą atsakingų asmenų pogrupį, pavyzdžiui,
audito komitetą, ar atskirą asmenį, jis turi nustatyti, ar reikia teikti informaciją ir
valdymo organui (žr. A5–A7 dalis).

260-ojo TAS 13 dalis Tam tikrais atvejais visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu
įmonei, pavyzdžiui, mažoje įmonėje, kur vienintelis įmonės savininkas vadovauja
įmonei ir niekas kitas neatlieka valdymo funkcijų. Tokiais atvejais, jeigu apie šiuo
TAS apibrėžtus dalykus informuojamas vadovo pareigas vykdantis (-ys) asmuo
(asmenys), o šis (šie) asmuo (asmenys) atsakingas (-i) ir už įmonės valdymą, dar
kartą atitinkamos informacijos teikti nereikia. Šie dalykai aptarti 16 dalies c punkte.
Vis dėlto auditorius turi įsitikinti, kad, informuodamas vadovų pareigas vykdančius
asmenis, jis pakankamai informuoja ir tuos asmenis, kuriuos kitu atveju jis turėtų
informuoti kaip įmonės valdytojus (žr. A8 dalį).
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260-ojo TAS 14 dalis Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie auditoriaus
pareigas atliekant finansinių ataskaitų auditą, įskaitant tai, kad:
a)
auditoriaus pareiga yra susidaryti ir pareikšti nuomonę apie finansines
ataskaitas, kurias parengė įmonės vadovybė, prižiūrint už valdymą
atsakingiems asmenims; ir
b)
finansinių ataskaitų auditas neatleidžia vadovybės ar už valdymą atsakingų
asmenų nuo prievolės vykdyti savo pareigas (žr. A9–A10 dalis).
260-ojo TAS 15 dalis Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie planuojamą audito
apimtį ir atlikimo laiką (žr. A11–A15 dalis).
260-ojo TAS 16 dalis Už valdymą atsakingus asmenis auditorius turi informuoti apie (žr. A16
dalį):
a)
auditoriaus požiūrį į svarbiausius kokybinius įmonės apskaitos
praktikos aspektus, įskaitant apskaitos metodus, apskaitinius
įvertinimus ir finansinėse ataskaitose atskleidžiamą informaciją. Kai
reikia, auditorius turi paaiškinti už valdymą atsakingiems asmenims,
kodėl, auditoriaus nuomone, svarbi apskaitos praktika, kuri yra
priimtina pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, nėra pati
tinkamiausia atsižvelgiant į konkrečias įmonės aplinkybes (žr. A17
dalį);
b)
didelius sunkumus, jeigu tokių buvo, su kuriais susidurta audito metu (žr. A18
dalį);
c)
išskyrus atvejus, kai visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su
vadovavimu įmonei:
i) svarbiausius audito metu iškilusius klausimus, jei tokių buvo, kuriuos jis
aptarė su vadovybe arba dėl kurių su ja susirašinėjo (žr. A19 dalį); ir
ii) auditoriaus prašomus pateikti rašytinius pareiškimus; ir
d)
kitus dalykus, jeigu tokių buvo, pastebėtus audito metu, kurie, auditoriaus
profesiniu sprendimu, yra svarbūs atliekant finansinės atskaitomybės
proceso priežiūrą (žr. A20 dalį).
260-ojo TAS 18 dalis Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie informacijos teikimo
formą, laiką ir bendrą numatomą turinį (žr. A28–A36 dalis).
260-ojo TAS 19 dalis Apie svarbius audito pastebėjimus už valdymą atsakingus asmenis auditorius turi
informuoti raštu, jeigu, auditoriaus profesiniu sprendimu, informavimo žodžiu
nepakaktų. Informuojant raštu, nebūtina nurodyti visų audito metu nustatytų
dalykų (žr. A37–A39 dalis).
260-ojo TAS 21 dalis Auditorius turi laiku informuoti už valdymą atsakingus asmenis (žr. A40–A41
dalis).
260-ojo TAS 22 dalis Auditorius turi įvertinti, ar abipusis auditoriaus ir už valdymą atsakingų asmenų
informavimas buvo pakankamas audito tikslais. Jeigu buvo nepakankamas,
auditorius turi įvertinti galimą tokios padėties poveikį, jei toks yra, auditoriaus
įvertinimui dėl reikšmingo iškraipymo rizikos bei galimybės gauti pakankamų
tinkamų audito įrodymų ir turi imtis atitinkamų veiksmų (žr. A42–A44 dalis)
260-ojo TAS 23 dalis Kai apie šiuo TAS reikalaujamus informuoti dalykus pranešama žodžiu,
auditorius turi įtraukti juos į audito dokumentus ir nurodyti, kada ir kam apie tuos
dalykus pranešta. Jeigu informacija pateikiama raštu, auditorius turi pasilikti savo
teikiamų pranešimų kopiją, kurią jis privalo pridėti prie audito dokumentų (žr. A45
dalį).
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265-ojo TAS 9 dalis

Auditorius turi laiku raštu informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito
metu nustatytus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus (žr. A12-A18, A27 dalis).

450-ojo TAS 12 dalis Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie neištaisytus
iškraipymus ir poveikį, kurį kiekvienas atskirai arba visi kartu jie gali turėti
auditoriaus išvadoje pareikštai nuomonei, nebent tai yra draudžiama pagal
įstatymą ar teisės aktą. Teikdamas tokią informaciją, auditorius turi nurodyti
kiekvieną reikšmingą neištaisytą iškraipymą atskirai. Jis turi paprašyti, kad
neištaisyti iškraipymai būtų ištaisyti. (žr. A21–A23 dalis).
450-ojo TAS 13 dalis Auditorius taip pat turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie su
ankstesniais laikotarpiais susijusių neištaisytų iškraipymų poveikį atitinkamoms
ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleidžiamai informacijai ir
finansinėms ataskaitoms kaip visumai.

22.1

Apžvalga

Veiksmingas abipusis auditoriaus ir už valdymą atsakingų asmenų bendravimas yra labai svarbus kiekvieno
audito elementas. Jei bendraujama:


auditorius gali informuoti apie būtinus ir kitus dalykus; ir



už valdymą atsakingi asmenys gali suteikti auditoriui informaciją, kurios kitu atveju jis negalėtų gauti.
Ši informacija gali būti pravarti auditoriui planuojant ir vertinant rezultatus.

22.2 Valdymas
Valdymo struktūra gali skirtis priklausomai nuo jurisdikcijos ir nuo įmonės, valdymui įtaką daro kultūrinė ir
teisinė aplinka, įmonės dydis ir jos nuosavybės tipas. Daugumoje įmonių už valdymą yra kolektyviškai
atsakingas valdymo organas, toks kaip direktorių valdyba, stebėtojų taryba, partneriai, savininkai, valdymo
komitetas, valdytojų taryba, patikėtiniai ar lygiaverčiai asmenys.
Mažesnėse įmonėse visas valdymo funkcijas gali atlikti vienas asmuo – pavyzdžiui, savininkas valdytojas,
kai nėra kitų savininkų, arba vienintelis patikėtinis. Tokiu atveju, kai apie reikalą yra privaloma informuoti
vadovybę, pakartotinai informuoti tų pačių asmenų, atsakingų už valdymą, apie tuos pačius dalykus
nereikia. Tačiau jeigu įmonėje yra daugiau nei vienas už valdymą atsakingas asmuo (tokie, kaip kiti šeimos
nariai), auditorius imasi priemonių užtikrinti, kad visi nariai būtų pakankamai informuoti.
Kitose įmonėse, kur valdymas yra kolektyvinė atsakomybė, auditoriaus pranešimai gali būti skirti už
valdymą atsakingų asmenų pogrupiui, tokiam kaip audito komitetas. Tokiais atvejais auditorius
nusprendžia, ar reikia tokią pačią informaciją teikti visam valdymo organui. Toks sprendimas priklauso nuo:


atitinkamų pogrupio ir valdymo organo pareigų;



dalyko, apie kurį reikia informuoti, pobūdžio;



taikomų teisinių ar priežiūros institucijos reikalavimų; ir



ar pogrupis turi įgaliojimus imtis veiksmų dėl dalyko, apie kurį teikiamas pranešimas, ir gali suteikti
auditoriui visą reikalingą informaciją ar paaiškinimus.

Jeigu atitinkamo asmens (-ų), kuriam reikia teikti informaciją negalima aiškiai nustatyti pagal taikomą teisinę
sistemą ar kitas užduoties aplinkybes, auditoriui gali prireikti aptarti ir susitarti su užduotį užsakančia šalimi
dėl atitinkamo asmens (-ų), kuriam reikia teikti informaciją. Nusprendžiant, kokius asmenis reikia informuoti,
auditoriui labai svarbu suprasti įmonės valdymo struktūrą ir jos procesus. Atitinkamas asmuo (-ys), kuriam
reikia teikti informaciją taip pat gali skirtis priklausomai nuo dalyko, apie kurį informuojama.
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Kai įmonė yra grupės komponentas, atitinkamas asmuo (-ys), kuriam komponento auditorius teikia
informaciją, priklauso nuo užduoties aplinkybių, ir nuo dalykų, apie kuriuos yra informuojama. Tam tikrais
atvejais keli komponentai, vykdantys kelias veiklas, gali taikyti tą pačią vidaus kontrolės sistemą ir tą pačią
apskaitos politiką. Kai tokių komponentų už valdymą atsakingi asmenys yra tie patys (pvz., bendra
direktorių valdyba), darbo dubliavimo galima išvengti informaciją teikiant tokiems komponentams vienu
metu.

22.3 Dalykai, apie kuriuos būtina informuoti
Su auditu susiję valdymui svarbūs dalykai:


auditoriaus pareigos, susijusios su finansinių ataskaitų auditu;



suplanuota audito apimtis ir audito atlikimo laikas; ir



reikšmingi pastebėjimai atliekant auditą.

Auditorius neprivalo parengti audito procedūrų, kuriomis būtų specialiai nustatomi su valdymu susiję
dalykai, nebent jis tai privalėtų daryti pagal konkrečios šalies audito standartus ar teisės aktus.
Kai kuriais atvejais pagal vietos įstatymus ar teisės aktus gali būti reikalaujam laikytis konfidencialumo,
todėl auditoriui gali būti draudžiama teikti tam tikrą informaciją. Prieš teikiant informaciją už valdymą
atsakingiems asmenims būtina atsižvelgti į tokius reikalavimus.
SVARBŪS DALYKAI
Paskirti pakankamai laiko užmegzti gerus darbinius santykius su asmenimis, atsakingais už valdymą.
Tai gali padėti pagerinti šalių tarpusavio bendravimą.
Auditoriaus atsakomybė
Už valdymą atsakingi asmenys privalo būti informuoti apie reikšmingus dalykus, kurie yra būtini vykdant
finansinės atskaitomybės rengimo proceso priežiūrą. Tuo tikslu informuojama, kad:


finansinių ataskaitų auditas neatleidžia vadovybės ar už valdymą atsakingų asmenų nuo prievolės
vykdyti savo pareigas; ir



auditoriaus pareigos yra:
−

auditoriaus pareiga yra susidaryti ir pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas, kurias
parengė įmonės vadovybė prižiūrima už valdymą atsakingų asmenų; ir

−

informuoti apie svarbius dalykus, iškylančius atliekant finansinių ataskaitų auditą.

Dažniausiai šis reikalavimas gali būti įvykdytas pateikus už valdymą atsakingiems asmenims audito
užduoties sutarties kopiją. Taip už valdymą atsakingi asmenys bus informuoti apie toliau nurodytus dalykus.
22.3-1 pvz.

Pateikti audito
užduoties
sutarties kopiją
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Auditoriaus pareigos atliekant auditą pagal TAS.
TAS reikalavimai, pagal kuriuos būtina informuoti apie reikšmingus dalykus, kurie
yra svarbūs už valdymą atsakingiems asmenims finansinių ataskaitų rengimo
proceso priežiūrai atlikti.
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Pagal TAS auditorius neprivalo rengti audito procedūrų siekiant nustatyti
papildomus dalykus, apie kuriuos galima būtų informuoti už valdymą atsakingus
asmenis.
Auditoriaus atsakomybė (kur taikoma) už informavimą apie konkrečius dalykus,
kaip reikalaujama pagal įstatymą ar teisės aktus, pagal susitarimą su įmone arba
pagal papildomus užduočiai taikomus reikalavimus (pvz., nacionalinės profesinės
apskaitos institucijos standartus).
Suplanuota audito apimtis ir audito atlikimo laikas
Audito planavimo aptarimo tikslas yra skatinti veiksmingą abipusį auditoriaus ir už valdymą atsakingų
asmenų bendravimą. Tačiau būtina užtikrinti, kad nebūtų teikiama itin išsami informacija (tokia, kaip
konkrečių audito procedūrų pobūdis ar atlikimo laikas), dėl kurių galėtų nukentėti audito veiksmingumas. Tai
ypač gali sukelti problemų tais atvejais, kai dalis už valdymą atsakingų asmenų arba jie visi yra susiję su
vadovavimu įmonei.
Kai kurie aptariami dalykai yra nurodyti toliau.
22.3-2 pvz.
Aprašymas
Audito planas

Bendra informacija apie audito planą, apimtį ir audito atlikimo laiką.
Reikšmingumo sąvokos taikymas audite.
Į kokią reikšmingo iškraipymo riziką dėl apgaulės ar klaidos reikės mažinti.
Požiūris į auditui svarbias vidaus kontrolės priemones.
Reikšmingi apskaitos standartų pokyčiai ir galimas jų poveikis.

Gauti informaciją
iš už valdymą
atsakingų asmenų
(tai gali turėti įtakos
audito planams)

Diskusijos apie įmonės tikslus ir strategiją, bet kokius svarbius pranešimus
priežiūros institucijoms bei susijusią verslo riziką, dėl kurios gali atsirasti reikšmingo
iškraipymo rizika.
Aprašoma tokių sričių priežiūra:


vidaus kontrolės pakankamumas, įskaitant apgaulės rizikos kontrolę;



vadovybės kompetencija ir sąžiningumas; ir



atsižvelgimas į ankstesnį bendravimą su auditoriumi.

Dalykai, į kuriuos audito metu būtina atkreipti ypatingą dėmesį.
Reikalavimas auditoriui atlikti papildomas procedūras.
Kiti dalykai, kurie gali daryti įtakos finansinių ataskaitų auditui.
Reikšmingi audito pastebėjimai
Išskyrus klausimus, susijusius su vadovybės kompetencija ar sąžiningumu, auditorius pirmiausia su
vadovybe aptaria su auditu susijusius vadovams svarbius dalykus. Tokios preliminarios diskusijos padeda
išsiaiškinti faktus ir problemas ir suteikia vadovybei galimybę suteikti papildomą informaciją.
260-ojo TAS 1 priede (atkartotas toliau) pateiktas sąrašas dalykų, apie kuriuos būtina informuoti už valdymą
atsakingus asmenis. Šie reikalavimai taip pat buvo aptarti kitose šio Vadovo skyriuose.
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22.3-3 pvz.
TAS

Konkretūs informavimo reikalavimai

Dalis

1-asis TKKS

Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei
vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės
kontrolė

30 (a)

240-asis TAS

Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės atliekant finansinių ataskaitų
auditą

21, 38(c)(i),
40−42

250-asis TAS

Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas atliekant finansinių ataskaitų auditą

14, 19,
22−24

265-asis TAS

Už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus
kontrolės trūkumus

9

450-asis TAS

Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas

505-asis TAS

Išorės šalių patvirtinimai

9

510-asis TAS

Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai

7

550-asis TAS

Susijusios šalys

560-asis TAS

Pobalansiniai įvykiai

12−13

2
7 9,
7(b)−(c),
10(a), 13(b),
14(a), 17

570-asis TAS

Veiklos tęstinumas

23

600-asis TAS

Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant
komponentų auditorių darbą)

49

705-asis TAS

Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje

706-asis TAS

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo
auditoriaus išvadoje

9

710-asis TAS

Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės
ataskaitos

18

720-asis TAS

Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos
įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos

10, 13, 16

12, 14, 19(a),
28

Kai kurie dažniausiai pasitaikantys valdymui svarbūs dalykai, apie kuriuos galima informuoti (geriausiai
raštu), yra nurodyti toliau pateiktame pavyzdyje.
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22.3-4 pvz.
Audito dalykai

Svarstymai dėl informavimo

Apskaitos
metodai

Svarbių apskaitos metodų ar jų taikymo praktikos pasirinkimas (arba pokyčiai),
kurie turi reikšmingos įtakos arba gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinėms
ataskaitoms.

Ankstesnio
laikotarpio
pranešimai

Valdymui svarbūs dalykai, apie kuriuos buvo informuota jau anksčiau, ir kurie gali
turėti įtakos einamojo laikotarpio finansinėms ataskaitoms.

Reikšmingo
iškraipymo
rizika

Galimas bet kokios reikšmingos rizikos (tokios, kaip numatytas teisminis
nagrinėjimas), apie kurą būtina atskleisti finansinėse ataskaitose, poveikis
finansinėms ataskaitoms.

Reikšmingas
neapibrėžtumas

Reikšmingi neapibrėžtumai, susiję su veiksmais ar sąlygomis, dėl kurių gali
kilti abejonių dėl įmonės galimybių tęsti veiklą.

Nerimą keliantys
dalykai

Verslo sąlygos, darančios įtaką įmonei, jos verslo planams ir strategijoms, dėl kurių
gali atsirasti reikšmingi iškraipymai.
Nerimą keliantys pastebėjimai dėl vadovybės konsultavimosi su kitais apskaitos
specialistais apskaitos ir audito klausimais.

Reikšmingi
sunkumai,
su kurias
buvo
susidurta

Tai gali būti:






sudėtingų apskaitos ar audito klausimų sprendimas;
auditui reikalingi dokumentai, kurie nebuvo pateikti;
darbuotojai negali atsakyti į klausimus;
apimties apribojimai ir kaip jie buvo pašalinti; ir
nesutarimai su vadovybe dėl dalykų, kurie vieni ar kartu su kitais, gali
būti reikšmingi įmonės finansinėms ataskaitoms arba audito išvadai.

Pastabos dėl
įmonės
vadovybės

Klausimai dėl vadovybės kompetencijos:

reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai;

abejonės dėl vadovybės sąžiningumo;

reikšmingai sandoriai su susijusiomis šalimis.

neteisėti veiksmai; ir

vadovybės dalyvavimas vykdant apgaulę.

Auditoriaus
pasiūlyti
koregavimai

Taisymai, kurie nebuvo atikti pagal siūlomus auditoriaus koregavimus ir
kurie turi ar galėjo turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinėms
ataskaitoms.

Neištaisyti
iškraipymai

Neištaisyti iškraipymai, kurie vadovybės nuomone tiek vieni, tiek kartu su kitais
yra nereikšmingi (išskyrus nesvarbias sumas) finansinėms ataskaitoms kaip
visumai.

Auditoriaus išvada Nurodyti priežastis, dėl kurių gali prireikti modifikuoti auditoriaus išvadą.
Dalykai, dėl kurių
buvo susitarta

Bet kokie kiti dalykai, dėl kurių buvo susitarta pagal audito užduoties sąlygas.
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Kiti dalykai

Kiti dalykai, jeigu tokių buvo, pastebėti audito metu, kurie, auditoriaus profesiniu
sprendimu, yra svarbūs atliekant finansinės atskaitomybės rengimo priežiūrą.

SVARBŪS DALYKAI
Kur galima, apie svarbius dalykus būtina informuoti raštu. Laiškas arba pranešimas būtų tinkamas šalių
naudojamas dokumentas, kuriame būtų nurodyti dalykai, apie kuriuos būtina informuoti. Jeigu dalykai,
apie kuriuos būtina informuoti, yra pranešami žodžiu, sudaromas susirinkimo protokolas, kuris
išplatinamas įmonėje kaip tinkamas įrodymas, kad informacija buvo išplatinta.
Dokumentavimas
Jeigu dalykai, apie kuriuos būtina informuoti remiantis TAS, yra pranešami žodžiu, būtina parengti užrašus,
kurie įsegami į bylą, nurodant kada ir kam apie juos buvo informuota. Jeigu informacija pateikiama raštu,
auditorius turi pasilikti savo teikiamų pranešimų kopiją, kurią jis privalo pridėti prie audito dokumentų.
Savalaikis informavimas
Užtikrinti, kad apie svarbius dalykus būtų informuojama laiku, kad už valdymą atsakingi asmenys galėtų
imtis reikiamų veiksmų.

22.4 Atvejų analizės − Už valdymą atsakingų asmenų informavimas
Daugiau informacijos apie atvejų analizes galima rasti II tomo 2 skyriuje „Įvadas į atvejų analizes“.
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A atvejo analizė − „Dephta Furniture, Inc.“
Valdymui svarbūs audito dalykai
Toliau pateikta vadovybei ir už valdymą atsakingiems asmenims siunčiamo laiško ištrauka.

Jamel, Woodwind & Wing LLP
55 Kingston St., Cabetown, United Territories 123-53004

20X3 m. kovo 15 d.
Generaliniam direktoriui Suradžui Dephtai
„Dephta Furniture, Inc.“
2255 West Street
North Cabetown
United Territories
123-50214
Gerbiamas p. Dephta,
Šioje išvadoje nurodyti dalykai buvo nustatyti atliekant finansinių ataskaitų auditą ir yra susiję su
dalykais, apie kuriuos mūsų nuomone būtina jus informuoti.
Mes iš esmės baigėme „Dephta Furniture, Inc.“ finansinių ataskaitų auditą pagal taikomus profesinius
standartus. Mes tikimės audito išvadą paskelbti 20X3 m. kovo 20 d., kai tik gausime pasirašytą
preiškimų laišką.
Mes atlikome auditą siekdami gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra
reikšmingų iškraipymų. Absoliutus užtikrinimas nėra įmanomas dėl įgimtų audito arba vidaus kontrolės
apribojimų, dėl kurių atsiranda neišvengiama rizika, kad kai kurie reikšmingi iškraipymai liks nenustatyti.
Planuodami auditą ir nustatydami numatytų atlikti audito procedūrų pobūdį, apimtį ir atlikimo laiką, mes
atsižvelgiame į finansinių ataskaitų rengimo vidaus kontrolę. Tačiau finansinių ataskaitų auditas
nesuteikia užtikrinimo, kad „Dephta Furniture, Inc.“ vidaus kontrolės yra veiksmingos. Tačiau atlikdami
auditą mes pastebėjome kai kuriuos vidaus kontrolės trūkumus, apie kuriuos jūs busite informuoti.
Prašome žiūrėti prie šio laiško pridėtą A priedą (nepridėtas).
Kadangi apgaulė vykdoma sąmoningai, visada išlieka rizika, kad atliekant finansinių ataskaitų auditą kai
kurie reikšmingi iškraipymai, apgaulė ar kiti neteisėti veiksmai yra ir liks nenustatyti.
Toliau pateikiama audito metu nustatytų išvadų santrauka:
1. mes nenustatėme jokių reikšmingų dalykų (išskyrus nustatytus iškraipymus, kuriuos mes jau su
jumis aptarėme, ir kurie jau yra ištaisyti), į kuriuos turėtume atkreipti jūsų dėmesį;
2. audito metu vadovybė ir darbuotojai geranoriškai su mumis bendradarbiavo. Kiek mums yra žinoma,
mums buvo suteikta galimybė susipažinti su apskaitos įrašais ir kitais dokumentais, reikalingais, kad
mes galėtume atlikti auditą. Su vadovybe nebuvo iškilę jokių nesutarimų, ir mes išsprendėme visus
apskaitos, audito ar informacijos atskleidimo klausimus mums priimtinu būdu.
Mes taip pat norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tokius dalykus:


profesinių standartų pasikeitimai per laikotarpį. Žr. B priedą (nepridėtas)



kiti nustatyti dalykai, kurie gali būti svarbūs vadovybei. Žr. C priedą (nepridėtas)

Atkreipkite dėmesį, kad pagal tarptautinius apskaitos standartus auditoriaus nereikalaujama parengti
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audito procedūras, kad jis galėtų nustatyti papildomus dalykus, apie kuriuos galima būtų informuoti už
valdymą atsakingus asmenis. Todėl dažniausiai auditas tokių dalykų nenustato.
Šis pranešimas yra parengtas tik vadovybei informuoti, ir nėra skirtas naudoti jokiais kitais tikslais. Mes
neprisiimame jokios atsakomybės už trečiąsias šalis, kurios naudosis šiuo pranešimu.
Pagarbiai,
Sang Džunas Li
„Jamel, Woodwind & Wing LLP“
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B atvejo analizė − „Kumar & Co.“
MEMORANDUMAS BYLOJE: Pranešimas už valdymą atsakingiems asmenims
Audito koregavimai ir pastebėjimai
Su Radžu aptarėme atsargų likučių ir sukauptų mokėtinų sumų koregavimus. Radžas nurodė, kad dėl
problemų šeimoje jis tuo laikotarpiu negalėjo skirti laiko prižiūrėti Rubės darbo ir tvirtinti ūkines
operacijas, taigi jis nebuvo nustebintas, kad kai kurie dalykai buvo praleisti. Radžas pažadėjo, kad kitą
laikotarpį kaupimo tikslais Rubė pasistengs tiksliau sekti po laikotarpio pabaigos darytus mokėjimus,
kaip tai buvo patarta.
Mes pažymėjome, kad išskyrus nustatytus būtinus atlikti koregavimus, audito metu mes nenustatėme
jokių kitų reikšmingų problemų, ir kad Rubė mums labai padėjo.
Kitos rekomendacijos
IT kontrolės priemonių aptarimo metu mes sužinojome, kad Rubė niekada nėra tikrinusi, ar galima daryti
atsarginę apskaitos paketo kopiją, todėl rekomendavome Radžui patikrinti, ar galima daryti asarginę
kopiją ir taip užtikrinti, kad apskaitos įrašų atsarginė kopija yra tikrai kuriama. Jei sistema staiga sugestų,
būtų prarasti apskaitos įrašai, o tai turėtų didelės įtakos mūsų galimybei atlikti auditą.
Parengė: SL

Data: 20X3 m. kovo 16 d.
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23. Auditoriaus išvados modifikavimas
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Gairės dėl tinkamai modifikuotos nuomonės dėl finansinių ataskaitų
pareiškimo.

705-asis TAS

23.0-1 pvz.
Grįžti prie
rizikos
2
vertinimo

Veikla

Išvados teikimas

Įvertinti gautus
audito įrodymus

Taip

Tikslas

Nustatyti, kokį papildomą
audito darbą reikia atlikti (jei
reikia)

Ar atlikti
papildomą
darbą?

Dokumentavimas 1

Nauji (pakeisti) rizikos veiksniai
ir audito procedūros
Reikšmingumo lygio
pasikeitimas
Bendravimas dėl audito
pastebėjimų
Išvados dėl atliktų audito
procedūrų

Ne
Parengti
audito išvadą

Remiantis pastebėjimais
suformuoti auditoriaus
nuomonę

Svarbūs sprendimai
Pasirašyta auditoriaus nuomonė

Pastabos:
1.
Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2.
Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
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Dalies Nr.

TAS tikslas (-ai)

705-ojo TAS 4 dalis

Auditoriaus tikslas yra aiškiai pareikšti tinkamai modifikuotą nuomonę apie
finansines ataskaitas, kuri yra būtina tada, kai:
a)
auditorius padaro išvadą, remdamasis gautais audito įrodymais, kad
finansinės ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipytos; arba
b)
auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais
remdamasis galėtų padaryti išvadą, kad finansinės ataskaitos kaip visuma
nėra reikšmingai iškraipytos,

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

705-ojo TAS 5 dalis

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis
reikšmėmis:
a)
paplitęs – sąvoka, vartojama kalbant apie iškraipymus, kad būtų galima
apibūdinti iškraipymų poveikį finansinėms ataskaitoms arba galimą
iškraipymų (jei jų yra), neaptiktų dėl to, kad negalima surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų, poveikį finansinėms ataskaitoms. Paplitęs
poveikis finansinėms ataskaitoms yra toks, kuris, auditoriaus nuomone:
i)
neapsiriboja konkrečiais finansinių ataskaitų elementais, sąskaitomis ar
straipsniais;
ii)
jei tuo apsiriboja, apima arba galėtų apimti didelę finansinių ataskaitų
dalį; arba
iii) jei tai susiję su atskleidžiama informacija, yra esminis vartotojo
finansinių ataskaitų supratimui;
b)
modifikuota nuomonė – sąlyginė nuomonė, neigiama nuomonė arba
atsisakymas pareikšti nuomonę.

705-ojo TAS 6 dalis

Auditorius turi modifikuoti nuomonę auditoriaus išvadoje tada, kai:
a)
auditorius padaro išvadą, kad, remiantis gautais audito įrodymais, finansinės
ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipytos; arba (žr. A2−A7 dalis)
b)
auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais
remdamasis galėtų padaryti išvadą, jog finansinės ataskaitos kaip visuma
nėra reikšmingai iškraipytos (žr. A8−A12 dalis).

705-ojo TAS 7 dalis

Auditorius turi pareikšti sąlyginę nuomonę tada, kai:
a)
auditorius, surinkęs pakankamų tinkamų audito įrodymų, padaro išvadą, kad
iškraipymai, atskirai arba visi kartu, yra reikšmingi, bet nėra paplitę
finansinėse ataskaitose; arba
b)
auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais galėtų
pagrįsti savo nuomonę, bet jis padaro išvadą, kad galimas neaptiktų
iškraipymų poveikis finansinėms ataskaitoms, jeigu tokių iškraipymų yra,
galėtų būti reikšmingas, bet nepaplitęs.

705-ojo TAS 8 dalis

Auditorius turi pareikšti neigiamą nuomonę tada, kai, surinkęs pakankamus
tinkamus audito įrodymus, padaro išvadą, kad iškraipymai, atskirai arba visi kartu,
yra ir reikšmingi, ir paplitę finansinėse ataskaitose.

705-ojo TAS 9 dalis

Auditorius turi atsisakyti pareikšti nuomonę tada, kai jis negali surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų, kuriais galėtų pagrįsti savo nuomonę, ir padaro išvadą,
kad galimas neaptiktų iškraipymų poveikis finansinėms ataskaitoms, jeigu tokių
iškraipymų yra, galėtų būti ir reikšmingas, ir paplitęs.
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705-ojo TAS 10 dalis Auditorius turi atsisakyti pareikšti nuomonę tada, kai nepaprastai retomis
aplinkybėmis, esant keletui neapibrėžtumų, jis padaro išvadą, kad, nepaisant
surinktų pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl kiekvieno konkretaus
neapibrėžtumo, yra neįmanoma suformuoti nuomonės apie finansines ataskaitas
dėl potencialios šių neapibrėžtumų sąveikos ir jų galimo bendro poveikio
finansinėms ataskaitoms.
705-ojo TAS 11 dalis Jei po to, kai prisiėmė vykdyti užduotį, auditorius sužino, kad vadovybė nustatė
audito apimties apribojimą, ir dėl šio apribojimo, auditoriaus nuomone, gali būti
pareikšta sąlyginė nuomonė arba atsisakyta pareikšti nuomonę apie finansines
ataskaitas, jis turi pareikalauti, kad vadovybė panaikintų šį apribojimą.
705-ojo TAS 12 dalis Jei vadovybė atsisako panaikinti 11 dalyje nurodytą apribojimą, auditorius apie tai
turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis, išskyrus tuos atvejus, kai visi už
valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei, ir nuspręsti, ar
įmanoma atlikti alternatyvias procedūras ir gauti pakankamų tinkamų audito
įrodymų.
705-ojo TAS 13 dalis Jei auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, jis turi priimti
tokius sprendimus:
a)
jei auditorius padaro išvadą, kad neaptiktų iškraipymų galimas poveikis
finansinėms ataskaitoms, jeigu tokių iškraipymų yra, galėtų būti reikšmingas,
bet nepaplitęs, jis turi pareikšti sąlyginę nuomonę; arba
b)
jei auditorius padaro išvadą, kad neaptiktų iškraipymų galimas poveikis
finansinėms ataskaitoms, jei tokių iškraipymų yra, galėtų būti ir
reikšmingas, ir paplitęs taip, kad siekiant informuoti apie situacijos svarbą
nepakaktų pareikšti sąlyginę nuomonę, jis turi (žr. A13–A14 dalis):
i)
atsisakyti tęsti auditą, jeigu tai įmanoma ir galima pagal taikomus
įstatymus ar teisės aktus; arba (žr. A13-A14)
ii)
jei atsisakyti tęsti auditą prieš audito išvados pateikimą neįmanoma
ar negalima, auditorius turi atsisakyti pareikšti nuomonę apie
finansines ataskaitas.
705-ojo TAS 14 dalis Jei auditorius atsisako tęsti auditą, kaip aprašyta 13 dalies b punkto i papunktyje,
prieš atsisakydamas jis turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie visus
svarbius dalykus, susijusius su audito metu nustatytais iškraipymais, dėl kurių būtų
prireikę modifikuoti nuomonę (žr. A15 dalį).
705-ojo TAS 15 dalis Kai auditorius mano, kad būtina pareikšti neigiamą nuomonę apie finansines
ataskaitas kaip visumą arba atsisakyti ją pareikšti, į jo išvadą neturi būti įtraukta
ir nemodifikuota nuomonė pagal tą pačią finansinės atskaitomybės tvarką apie
atskirą finansinę ataskaitą arba vieną ar daugiau finansinės ataskaitos
konkrečių elementų, sąskaitų ar straipsnių. Šiomis aplinkybėmis įtraukus tokią
nemodifikuotą nuomonę į tą pačią išvadą, būtų prieštaraujama auditoriaus
neigiamai nuomonei ar atsisakymui pareikšti nuomonę apie finansines
ataskaitas kaip visumą (žr. A16 dalį).
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705-ojo TAS 6 dalis

Kai auditorius modifikuoja nuomonę apie finansines ataskaitas, be konkrečių
700-ajame TAS nustatytų elementų, į auditoriaus išvadą jis turi įtraukti
pastraipą, kurioje aprašomas dalykas, nulėmęs modifikavimą. Auditorius turi
įrašyti šią pastraipą iš karto prieš nuomonės pastraipą auditoriaus išvadoje ir
naudoti atitinkamai tokias antraštes: „Sąlyginės nuomonės pagrindas“,
„Neigiamos nuomonės pagrindas“ arba „Atsisakymo pareikšti nuomonę
pagrindas“ (žr. A17 dalį).

705-ojo TAS 17 dalis Jei finansinėse ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų, susijusių su konkrečiomis
sumomis finansinėse ataskaitose (įskaitant kiekybinę atskleistą informaciją),
auditorius į modifikavimo pagrindo pastraipą turi įtraukti iškraipymo finansinės
įtakos aprašymą ir kiekybinį įvertinimą, išskyrus tuos atvejus, kai to neįmanoma
padaryti. Jei neįmanoma įvertinti finansinės įtakos, auditorius turi tą konstatuoti
modifikavimo pagrindo pastraipoje (žr. A18 dalį).
705-ojo TAS 18 dalis Jei finansinėse ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų, susijusių su aprašomojo
pobūdžio informacija, auditorius modifikavimo pagrindo pastraipoje turi paaiškinti,
kaip atskleista informacija yra iškraipyta.
705-ojo TAS 19 dalis Jei finansinėse ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų dėl to, kad neatskleista
informacija, kurią privaloma atskleisti, auditorius turi:
a) aptarti neatskleidimą su už valdymą atsakingais asmenimis;
b) modifikavimo pagrindo pastraipoje apibūdinti praleistos informacijos esmę; ir
c) jei tai neuždrausta įstatymų ar teisės aktų, įtraukti praleistą informaciją, su
sąlyga, kad įmanoma tą padaryti ir kad auditorius turi pakankamų tinkamų
audito įrodymų apie šią praleistą informaciją (žr. A19 dalį).
705-ojo TAS 20 dalis Jei nuomonė modifikuojama dėl to, kad negalima surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų, auditorius modifikavimo pagrindo pastraipoje privalo nurodyti to
priežastis.
705-ojo TAS 21 dalis Net jei auditorius pareiškė neigiamą nuomonę apie finansines ataskaitas arba
atsisakė pareikšti nuomonę, modifikavimo pagrindo pastraipoje jis turi nurodyti visų
kitų dalykų, apie kuriuos auditorius žino ir dėl kurių būtų reikėję modifikuoti
nuomonę, priežastis ir poveikį (žr. A20 dalį).

23.1 Apžvalga
Toliau nurodytose situacijose auditorius privalo pareikšti tinkamai modifikuotą nuomonę apie finansines
ataskaitas.
23.1-1 pvz.
Situacijos
Būtina pareikšti
modifikuotą
nuomonę
(sąlyginę, neigiamą
ar atsisakyti

Finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos
Remiantis gautais audito įrodymais nustyta, kad finansinės ataskaitos kaip visuma
reikšmingai iškraipytos. Tokie įrodymai būtų neištaisyti iškraipymai, kurie yra
reikšmingi, taikomi netinkami apskaitos principai arba neatskleista informacija, dėl
ko finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos.
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pareikšti nuomonę)

Nėra galimybės surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų
Auditorius negali gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad padarytų išvadą,
jog finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos, Tai gali būti:

aplinkybės, kurių įmonė negali kontroliuoti, pavyzdžiui, gaisras,
sunaikinęs įmonės apskaitos įrašus;

aplinkybės, susijusios su auditoriaus darbo pobūdžiu ar atlikomo laiku,
pavyzdžiui, auditoriaus negalėjimas dalyvauti atsargų inventorizacijose;
arba

vadovybės nustatyti apribojimai, pavyzdžiui, vadovybė neleidžia auditoriui
gauti išorės šalių patvirtinimus apie kai kurias gautinas lėšas.

23.2 Auditoriaus nuomonės modifikavimas
Auditoriaus nuomonė turi būti modifikuota, kai auditorius padaro išvadą, kad:



remiantis gautais audito įrodymais, finansinės ataskaitos kaip visuma reikšmingai iškraipytos; arba
negali gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad padarytų išvadą, jog finansinės ataskaitos kaip
visuma nėra reikšmingai iškraipytos.

Modifikuotos nuomonės yra trijų tipų. Tai yra sąlyginė nuomonė, neigiama nuomonė ir atsisakymas pareikšti
nuomonę.
Toliau pateiktame pavyzdyje (atkartotas iš 705-ojo TAS A1 dalies) parodyta, kokią įtaką auditoriaus
nuomonės rūšiai daro jo sprendimas dėl:


dalyko, dėl kurio nuomonę būtina modifikuoti, pobūdis; ir



tokio dalyko poveikio arba galimo poveikio paplitimo finansinėse ataskaitose.

23.2-1 pvz.
Auditoriaus sprendimas dėl poveikio arba
galimo poveikio papitimo finansinėse ataskaitose
Dalyko, dėl kurio nuomonę
būtina modifikuoti, pobūdis
Finansinės ataskaitos yra
reikšmingai iškraipytos
Nėra galimybės surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų

Reikšmingas bet
NEPAPLITĘS

Reikšmingas IR paplitęs

Sąlyginė nuomonė

Neigiama nuomonė

Sąlyginė nuomonė

Atsisakymas pareikšti
nuomonę

Tinkamas trijų rūšių nuomonės modifikavimo būdas yra parodytas toliau pateiktame pavyzdyje.
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23.2-2 pvz.
Rūšis

Taikymas

Sąlyginė
nuomonė

Kai poveikis nėra tiek reikšmingas ar paplitęs, kad reikėtų pareikšti neigiamą
nuomonę arba atsisakyti pareikšti nuomonę. Tai ypač pasakytina tais atvejais, kai:
•

pakankami tinkami audito įrodymai buvo surinkti, tačiau auditorius padaro
išvadą, kad yra iškraipymų, kurie vieni ar kartu su kitais yra reikšmingi,
tačiau nėra paplitę finansinėse ataskaitose; arba

•

auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kurių pagrindu
būtų galima pareikšti nuomonę. Auditorius padaro išvadą, kad neaptiktų
iškraipymų galimas poveikis finansinėms ataskaitoms, jeigu tokių iškraipymų
yra, galėtų būti reikšmingas, bet nepaplitęs.

Vartojamas
posakis:

„Išskyrus „Sąlyginės nuomonės pagrindo“ pastraipoje aprašyto dalyko
poveikį (arba galimą poveikį)...“

Neigiama
nuomonė

Kai iškraipymo poveikis yra ir reikšmingas, ir paplitęs. Taikoma tais atvejais, kai
pakankami tinkami audito įrodymai buvo surinkti, tačiau auditorius padaro išvadą,
kad yra iškraipymų, kurie vieni ar kartu su kitais yra reikšmingi ir paplitę
finansinėse ataskaitose.

Vartojamas
posakis:

„Mūsų nuomone dėl „Neigiamos nuomonės pagrindo“ pastraipoje aprašyto (-ų)
dalyko (-ų) reikšmingumo finansinės ataskaitos nepateikia teisingai...“

Atsisakymas
Kai galimas neaptiktų iškraipymų poveikis gali būti ir reikšmingas, ir paplitęs.
pareikšti nuomonę Taikoma, kai auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais
galėtų pagrįsti savo nuomonę, ir padaro išvadą, kad galimas neaptiktų iškraipymų
poveikis finansinėms ataskaitoms, jeigu tokių iškraipymų yra, galėtų būti ir
reikšmingas, ir paplitęs.
Taip pat taikoma itin retais atvejais, kai nuomonės negalima pareikšti dėl galimos
daugelio neapribrėžtumų sąveikos ir jų bendro poveikio finansinėms ataskaitoms.
Tai taikoma net ir tais atvejais, kai auditorius yra surinkęs pakankamų tinkamų
įrodymų dėl kiekvieno atskiro neapibrėžtumo.
Vartojamas
posakis:

„Dėl dalyko, aprašyto „Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindo“ pastraipoje,
mes negalėjome surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų auditoriaus
nuomonei pagrįsti. Todėl mes atsisakome pareikšti nuomonę dėl šių finansinių
ataskaitų“.

Vienintelė alternatyva neigiamai nuomonei arba atsisakymui pareikšti nuomonę yra atsisakyti tęsti auditą
(jeigu leidžiama) ir nepareikšti jokios nuomonės.
Kai nuomonę reikia modifikuoti, išsamus paaiškinimas pateikiamas „Nuomonės modifikavimo pastraipoje“,
kaip parodyta toliau.
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23.2-3 pvz.
Modifikavimo
pagrindo
pastraipa

Tikslas
Pagrindas modifikuoti nuomonę išdėstomas atskiroje pastraipoje (kuri formuluojama
kiek galima labiau vienodai), kuri yra prieš nuomonės pastraipą arba atsisakymo
pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas pastraipą. Tokia pastraipa vadinama
„Sąlyginės nuomonės pagrindas“, „Neigiamos nuomonės pagrindas“ arba „Atsisakymo
pareikšti nuomonę pagrindas“.
Formuluotė
Tokioje pastraipoje nurodoma:

Finansinių
ataskaitų
aiškinamasis
raštas
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pagrindinė sąlyginės nuomonės pareiškimo priežastis;



kiekybiškai išreikšti galimą modifikavimų, susijusių su konkrečiomis finansinių
ataskaitų sumomis, poveikį (-ius), nebent praktiškai neįmanoma. Taip
kiekybiškai išreiškiamas poveikis sąskaitų likučiams, ūkinių operacijų
grupėms ir atskleistai informacijai, taip pat poveikis pajamoms iki mokesčių,
grynosioms pajamoms ir nuosavam kapitalui;



kai taikoma, pareiškimas, kad netikslinga kiekybiškai išreikšti finansinį poveikį;



jei yra reikšmingų iškraipymų, susijusių su aprašomojo pobūdžio informacija,
paaiškinama, kaip atskleista informacija yra iškraipyta;



neatskleistos informacijos pobūdis, nebent ta informacija nėra lengvai
prieinama auditoriui, vadovybės nebuvo parengta, arba būtų pernelyg didelės
apimties, palyginti su auditoriaus išvada; ir



visų nustatytų dalykų, dėl kurių auditoriaus išvadą būtų reikėję modifikuoti. Jei
dėl konkretaus dalyko pareiškiama neigiama nuomonė arba atsisakoma
pareikšti nuomonę, tai nereiškia, kad galima praleisti kitus identifikuotus
dalykus, dėl kurių priešingu atveju būtų reikėję modifikuoti auditoriaus
nuomonę.

Auditoriaus išvadoje gali būti pateikta nuoroda į platesnį aptarimą finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte.
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23.3 Finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos
Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

450-ojo TAS 4 dalis

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis
reikšmėmis:
a)
iškraipymas – skirtumas tarp pateiktos finansinės ataskaitos straipsnio
sumos, grupavimo, pateikimo ar atskleidimo ir reikalaujamos straipsnio
sumos, grupavimo, pateikimo ar atskleidimo, kad straipsnis atitiktų taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką. Iškraipymų gali atsirasti dėl apgaulės ar
klaidos (žr. A1 dalį).
Auditoriui pareiškiant nuomonę, ar finansinės ataskaitos parodo tikrą ir
teisingą vaizdą arba visais reikšmingais atžvilgiais pateiktos teisingai,
iškraipymais laikomi ir tie sumų, grupavimo, pateikimo ar atskleidimo
koregavimai, kurie auditoriaus sprendimu yra reikalingi, kad finansinės
ataskaitos parodytų tikrą ir teisingą vaizdą ar visais reikšmingais atžvilgiais
būtų pateiktos teisingai;
b)
neištaisyti iškraipymai – iškraipymai, kuriuos, atlikdamas auditą, sukaupė
auditorius ir kurie nebuvo ištaisyti.

Taikoma tais atvejais, kai pakankami tinkami audito įrodymai buvo surinkti, tačiau auditorius padaro išvadą,
kad yra iškraipymų, kurie vieni ar kartu su kitais yra reikšmingi (dėl ko reikės pareikšti sąlyginę nuomonę) ir
paplitę (dėl ko reikės pareikšti neigiamą nuomonę) finansinėse ataskaitose.
Tai gali būti dėl:
•

auditoriaus įvertintų neištaisytų iškraipymų;

•

pasirinktų apskaitos metodų tinkamumo;

•

pasirinktų apskaitos metodų taikymo; arba

•

finansinėse ataskaitose atskleidžiamos informacijos tinkamumo ir pakankamumo.

Reikšmingų iškraipymų pavyzdžiai pateikti toliau.
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23.3-1 pvz.
Pasirinkti netinkami apskaitos metodai
Vertinimas = poveikis reikšmingas, bet nepaplitęs
Atsakas = sąlyginė nuomonė
Tvarka = Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Atitinkamas adresatas]
Mes atlikome ..... auditą
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už....
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra ....
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Kaip nurodoma finansinių ataskaitų X pastaboje, šiose finansinėse ataskaitose nebuvo nurodytas
nusidėvėjimas, o tai, mūsų nuomone, neatitinka tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų
reikalavimų. 20X1 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiam laikotarpiui nusidėvėjimo suma turėtų būti XXX,
taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, 5 proc. metinę nusidėvėjimo
normą pastatams ir 20 proc. metinę nusidėvėjimo normą įrenginiams. Atitinkamai, ilgalaikio materialiojo
turto vertė turėtų būti sumažinta sukaupta xxx nusidėvėjimo suma, o laikotarpio nuostolis ir sukauptas
trūkumas turėtų būti padidinti, atitinkamai xxx ir xxx.
Sąlyginė nuomonė
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ pastraipoje aprašytų dalykų
poveikį atitinkamiems duomenims, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia
(arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną
pasibaigusių metų jos finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus...
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23.3-2 pvz.
Atskleista nepakankamai informacijos apie finansines priemones
Vertinimas = poveikis reikšmingas, bet nepaplitęs
Atsakas = sąlyginė nuomonė
Tvarka = Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Atitinkamas adresatas]
Mes atlikome ..... auditą
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už....
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra ....
Sąlyginės nuomonės pagrindas
20XX m. sausio 15 d. įmonė išleido obligacijas už xxx, siekdama pritraukti lėšų naujo gamybos padalinio
plėtrai. Pagal obligacijų išleidimo sutartį draudžiama ateityje mokėti dividendus grynais po 20XX m.
gruodžio 31 d. Mūsų nuomone, tokią informaciją privaloma atskleisti pagal ....
Sąlyginė nuomonė
Mūsų nuomone, išskyrus „Sąlyginės nuomonės pagrindo“ pastraipoje atskleistus dalykus, finansinės
ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC
įmonės .... finansinę būklę.
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23.3-3 pvz.
Nekonsoliduoti dukterinės įmonės duomenys
Vertinimas = poveikis reikšmingas ir paplitęs
Atsakas = Neigiama nuomonė
Tvarka = Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Atitinkamas adresatas]
Mes atlikome ..... auditą
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už....
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra...
Neigiamos nuomonės pagrindas
Kaip paaiškinta X pastaboje, įmonė nekonsolidavo dukterinės įmonės XYZ, kuri buvo įsigyta 20X1 m.,
finansinių ataskaitų, kadangi ji dar negalėjo nustatyti dukterinės įmonės tam tikro turto ir įsipareigojimų
tikrųjų verčių įsigijimo datą. Todėl ši investicija apskaitoma savikainos metodu. Pagal Tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus dukterinė įmonė neturėtų būti konsoliduojama, kadangi ji yra
kontroliuojama įmonės. Jeigu XYZ būtų buvusi konsoliduojama, daugelis elementų pridedamose
finansinėse ataskaitose būtų reikšmingai pasikeitę. Nekonsolidavimo poveikis konsoliduotoms
finansinėms ataskaitoms nebuvo nustatytas.
Neigiama nuomonė
Mūsų nuomone, dėl „Neigiamos nuomonės pagrindo“ pastraipoje nurodyto dalyko reikšmingumo
konsoliduotos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nepateikia (arba neparodo
tikro ir teisingo vaizdo) ABC įmonės ir jos dukterinių įmonių 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir
tą dieną pasibaigusių metų jų finansinių veiklos rezultatų ir pinigų srautų pagal tarptautinus finansinės
atskaitomybės standartus.
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23.3-4 pvz.
Nepakankamai atskleista informacija apie reikšmingą neapibrėžtumą
Vertinimas = poveikis reikšmingas ir paplitęs
Atsakas = Neigiama nuomonė
Tvarka = Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Atitinkamas adresatas]
Mes atlikome ..... auditą
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už....
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė...
Neigiamos nuomonės pagrindas
Įmonės finansavimo sutarčių galiojimas baigėsi ir likusi suma turi būti sumokėta 20X2 gruodžio 31 d.
Įmonė nesugebėjo iš naujo suderėti finansavimo sąlygų, ar gauti finansavimą iš kitų šaltinių, todėl svarsto
galimybę teikti prašymą dėl bankroto iškėlimo. Tokios aplinkybės rodo, kad yra reikšmingas
neapibrėžtumas, susijęs su įvykiais ar sąlygomis, dėl kurių galima labai suabejoti įmonės gebėjimu tęsti
veiklą, todėl įmonė gali nesugebėti realizuoti turto ir įvykdyti įsipareigojimų įprastinėmis verslo sąlygomis.
Finansinėse ataskaitose (ir jų aiškinamajame rašte) šis faktas nėra atskleistas.
Neigiama nuomonė
Mūsų nuomone, dėl „Neigiamos nuomonės pagrindo“ pastraipoje nurodyto dalyko praleidimo finansinės
ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo)
įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir tą dieną pasibaigusių metų jų finansinių veiklos
rezultatų ir pinigų srautų pagal...

23.4 Nėra galimybės surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų
Taikoma, kai auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais galėtų pagrįsti savo
nuomonę, ir padaro išvadą, kad galimas neaptiktų iškraipymų poveikis finansinėms ataskaitoms, jeigu tokių
iškraipymų yra, galėtų būti ir reikšmingas (sąlyginė nuomone), ir paplitęs (atsisakymas pateikti nuomonę).
Auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų (dažnai tai yra vadinama apimties apribojimu)
dėl:


aplinkybių, kurių įmonė negali kontroliuoti, tokių kaip įvykiai, dėl kurių įmonės apskaitos įrašai buvo
sunaikinti (pvz., gaisras, užliejimas, vagystė arba kompiuterinių duomenų praradimas) ar buvo
konfiskuoti valdžios institucijos;



aplinkybės, susijusios su auditoriaus darbo pobūdžiu ir jo atlikimo laiku. Tokios aplinkybės gali
susidaryti tais atvejais, kai auditoriaus užduotis yra tokia, kad auditorius negali stebėti atsargų fizinio
skaičiavimo, audito metu apskaitos dokumentai yra neišsamūs arba auditorius nustato, kad vien tik
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pagrindines procedūras atlikti nepakanka, bet įmonės taikomos kontrolės priemonės nėra veiksmingos;
arba


vadovybės nustatytų apribojimų, pvz., vadovybė neleido gauti iš išorės šalių patvirtinimų dėl gautinų
sumų arba apribojo galimybes bendrauti su kai kuriais pagrindiniais darbuotojais, susipažinti su
apskaitos dokumentais ar veiklos vietomis. Tokias atvejais gali būti ir kitoks poveikis auditui, pavyzdžiui,
apgaulės rizikos vertinimui, ar sprendimui, ar toliau tęsti. Jeigu apie tokį apribojimą yra žinoma dar prieš
sutinkant atlikti užduotį, dažniausiai auditorius nesutinka atlikti tokios ribotos užduoties.

Prieš nuspręsdamas pareikšti modifikuotą nuomonę auditorius:


bando surinkti pakankamus tinkamus audito įrodymus atlikdamas alternatyvias procedūras; ir



aptaria klausimą su vadovybe ir už valdymą atsakingais asmenimis, siekdamas nustatyti, ar ši
problema gali būti išspręsta. Jeigu problemos išspręsti negalima, auditorius informuoja apie savo
ketinimą modifikuoti audito išvadą ir numatomą formuluotę.

23.4-1 pvz.
Apimties apribojimas, auditorius negalėjo stebėti atsargų inventorizacijos
Vertinimas = poveikis reikšmingas bet nepaplitęs
Atsakas = sąlyginė nuomonė
Tvarka = Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Atitinkamas adresatas]
Mes atlikome ..... auditą
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už....
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra ....
Sąlyginės nuomonės pagrindas
20XX m. gruodžio 31 d. mes negalėjome stebėti fizinio atsargų skaičiavimo, kadangi tai vyko anksčiau, nei
mes pradėjome vykdyti įmonės auditą. Dėl įmonės apskaitos dokumentų ypatumų mes negalėjome
įsitikinti, ar atsargų kiekiai yra tikslūs atlikdami kitas audito procedūras. Atitinkamai mes negalėjome
įsitikinti, ar reikia koreguoti atsargų, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ar
pinigų srautų likučius.
Sąlyginė nuomonė
Mūsų nuomone, išskyrus galimą „Sąlyginės nuomonės pagrindo“ pastraipoje atskleistų dalykų poveikį,
finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą)
ABC įmonės .... finansinę būklę.
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23.4-2 pvz.
Apimties apribojimas. Vadovybės nustatytas audito apimties apribojimas
Vertinimas = poveikis reikšmingas ir paplitęsi
Atsakas = atsisakymas pareikšti nuomonę
Tvarka = Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Atitinkamas adresatas]
Mes atlikome ..... auditą
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už....
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas remiantis auditu, atliktu pagal
Tarptautinius audito standartus. Dėl dalyko, aprašyto „Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindo“
pastraipoje, mes negalėjome surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų auditoriaus nuomonei pagrįsti.
Pagrindas atsisakyti pareikšti nuomonę
Dėl įmonės nustatyto audito darbo apimties apribojimo mes negalėjome stebėti fizinio atsargų skaičiavimo
ir patikrinti gautinų sumų. Mes negalėjome jokiomis alternatyviomis priemonėmis įsitikinti, ar 20XX m.
gruodžio 31 d. nurodyti atsargų kiekiai ir gautinos sumos, kurie balanse yra atitinkamai nurodyti kaip xxx ir
xxx, yra teisingi. Dėl to mes negalėjome nustatyti, ar reikia koreguoti registruotų ar neregistruotų atsargų,
pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ar pinigų srautų ataskaitos likučius.
Atsisakymas pareikšti nuomonę
Dėl dalyko, aprašyto „Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindo“ pastraipoje, mes negalėjome surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų auditoriaus nuomonei pagrįsti. Todėl mes atsisakome pareikšti
nuomonę dėl šių finansinių ataskaitų.

24 „Dalyko pabrėžimo“ ir
„Kitų dalykų“ pastraipos
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24. „Dalyko pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“
pastraipos
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Gairės dėl papildomos informacijos auditoriaus išvadoje siekiant
atkreipti finansinių ataskaitų vartotojų dėmesį į tam tikrus dalykus

706-asis TAS

24.0-1 pvz.
Grįžti prie
rizikos
2
vertinimo

Veikla

Išvados teikimas

Įvertinti gautus
audito įrodymus

Taip

Tikslas

Nustatyti, kokį papildomą
audito darbą reikia atlikti (jei
reikia)

Ar atlikti
papildomą
darbą?

Dokumentavimas 1

Nauji (pakeisti) rizikos veiksniai
ir audito procedūros
Reikšmingumo lygio
pasikeitimas
Bendravimas dėl audito
pastebėjimų
Išvados dėl atliktų audito
procedūrų

Ne
Parengti
audito išvadą

Remiantis pastebėjimais
suformuoti auditoriaus
nuomonę

Svarbūs sprendimai
Pasirašyta auditoriaus nuomonė

Pastabos:
1. Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2. Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.
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Dalies Nr.

TAS tikslas (-ai)

706-ojo TAS 4 dalis

Susidarius nuomonę apie finansines ataskaitas ir kai, jo nuomone, tai yra būtina,
auditoriaus tikslas yra auditoriaus išvadoje pateikiant aiškios papildomos
informacijos atkreipti vartotojų dėmesį į:
a)
dalyką, kuris, nors ir tinkamai pateiktas ar atskleistas finansinėse ataskaitose,
yra toks svarbus, kad turi esminės reikšmės vartotojams suprantant
finansines ataskaitas; arba
b)
jeigu reikia, į bet kurį kitą dalyką, kuris yra svarbus vartotojams suprantant
auditą, auditoriaus pareigas ar auditoriaus išvadą.

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

706-ojo TAS 5 dalis

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis
reikšmėmis:
a)
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa – į auditoriaus išvadą įrašyta pastraipa, skirta
finansinėse ataskaitose tinkamai pateiktam ar atskleistam dalykui, kuris,
auditoriaus nuomone, yra toks svarbus, kad turi esminės reikšmės
vartotojams suprantant finansines ataskaitas;
b)
„Kitų dalykų“ pastraipa – į auditoriaus išvadą įrašyta pastraipa, skirta kitam
nei finansinėse ataskaitose pateiktas ar atskleistas dalykui, kuris, auditoriaus
nuomone, yra svarbus vartotojams suprantant auditą, auditoriaus pareigas ar
auditoriaus išvadą.

706-ojo TAS 6 dalis

Jeigu, auditoriaus nuomone, būtina atkreipti vartotojų dėmesį į finansinėse
ataskaitose pateiktą ar atskleistą dalyką, kuris, jo nuomone, yra toks svarbus, kad
turi esminės reikšmės vartotojams suprantant finansines ataskaitas, auditorius į
auditoriaus išvadą įrašo „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą, jeigu tik jis yra gavęs
pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad toks dalykas finansinėse ataskaitose
nėra reikšmingai iškraipytas. Tokioje pastraipoje remiamasi tik finansinėse
ataskaitose pateikta ar atskleista informacija (žr.A1−A2 dalis).

706-ojo TAS 7 dalis

Jeigu auditorius įtraukia į auditoriaus išvadą „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą, jis turi:
a)
pateikti ją iš karto po nuomonės pastraipos auditoriaus
išvadoje;
b)
naudoti antraštę „Dalyko pabrėžimas“ ar kitą atitinkamą
antraštę;
c)
pateikti pastraipoje aiškią nuorodą į pabrėžiamą dalyką ir nurodyti, kurioje
finansinių ataskaitų vietoje galima rasti atitinkamą išsamiai dalyką
apibūdinančią atskleistą informaciją; ir
d)
nurodyti, kad auditoriaus nuomonė dėl dalyko, kurį jis pabrėžia, nėra
modifikuota (žr.A3−A4 dalis).

706-ojo TAS 8 dalis

Jeigu, auditoriaus nuomone, būtina informuoti apie kitą nei finansinėse ataskaitose
pateiktą ar atskleistą dalyką, kuris, jo nuomone, yra svarbus vartotojams
suprantant auditą, auditoriaus pareigas ar auditoriaus išvadą, ir tai nėra
draudžiama pagal įstatymą ar teisės aktą, auditorius tai turi padaryti auditoriaus
išvados pastraipoje naudodamas antraštę „Kiti dalykai“ ar kitą atitinkamą antraštę.
Auditorius tokią pastraipą turi įrašyti iš karto po nuomonės pastraipos ir „Dalyko
pabrėžimo“ pastraipos ar kurioje nors kitoje auditoriaus išvados vietoje, jeigu „Kitų
dalykų“ pastraipos turinys yra svarbus skyriui „Kitos pateikimo pareigos“
(žr.A5−A11 dalis).
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706-ojo TAS 9 dalis

Jei auditorius ketina į auditoriaus išvadą įrašyti „Dalyko pabrėžimo“ arba „Kitų
dalykų“ pastraipą, apie šiuos savo ketinimus jis turi informuoti už valdymą
atsakingus asmenis ir pateikti siūlomą tokios pastraipos formuluotę (žr. A12 dalį).

24.1 Apžvalga
Tam tikromis situacijomis auditorius gali norėti atkreipti vartotojų dėmesį į tam tikrus dalykus, kurie
auditoriaus nuomone, yra svarbus vartotojams suprantant finansines ataskaitas, auditą ar auditoriaus
pareigas. Tai galima padaryti įterpus auditoriaus išvadoje papildomą pastraipą.
Du galimi tokių pastraipų tipai yra aprašyti toliau.
24.1-1 pvz.
Dalis

Taikymas

„Dalyko pabrėžimo“ Atkreipiamas dėmesys į svarbius dalykus, susijusius su finansinėmis
pastraipa
ataskaitomis, kurie jau yra atskleisti finansinėse ataskaitose.
Dalykas (-ai), pateiktas (atskleistas) finansinėse ataskaitose, yra toks svarbus, kad
turi esminės reikšmės vartotojams suprantant finansines ataskaitas.
Pavyzdžiai

Neapibrėžtumas dėl neeilinio teisminio ginčo ar priežiūros institucijų veiksmų,
pobalansiniai įvykiai, rimta avarija, kiti svarbūs neapibrėžtumai ir neatitikimai ir
ankstyvas (kur leidžiama) naujo apskaitos standarto taikymas.

„Kitų dalykų“
pastraipa

Dalykai, svarbūs vartotojams suprantant audito funkciją, tačiau neatskleisti
finansinėse ataskaitose.
Bet koks dalykas (-ai) (išskyrus jau nurodytus ar atskleistus finansinėse
ataskaitose), kurie yra svarbūs vartotojams suprantant auditą, auditoriaus pareigas
ir (arba) auditoriaus išvadą.

Pavyzdžiai

Auditoriaus negalėjimas atsisakyti vykdyti užduotį, papildomos auditoriaus
pareigos ar bet kokie apribojimai platinti auditoriaus išvadą.

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa nepakeičia nei:


audito nuomonės modifikavimo, kai reikia; ar



vadovybės pareigos atskleisti privalomą informaciją finansinėse ataskaitose.

Kai auditorius numato įrašyti „Dalyko pabrėžimo“ arba „Kitų dalykų“ pastraipą, jis informuoja vadovybę ir už
valdymą atsakingus asmenis apie:


būtinybę tokią pastraipą įrašyti; ir



siūlomą formuluotę.

24.2 „Dalyko pabrėžimo“ pastraipa
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa yra skirta pabrėžti svarbius dalykus (jau atskleistus finansinėse ataskaitose),
kurie padės vartotojams geriau suprasti finansines ataskaitas.
Pagrindiniai „Dalyko pabrėžimo“ pastraipai taikomi reikalavimai aprašyti toliau.
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24.2-1 pvz.
Sąlygos

Pastabos

Dalykas jau yra
visiškai
atskleistas
finansinėse
ataskaitose

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa yra susijusi su dalykais, jau pateiktais ar
atskleistais finansinėse ataskaitose, ir negali tokio atskleidimo pakeisti.
Pastraipoje nepateikiama išsamesnė informacija nei finansinėse ataskaitose.

Reikšmingų
iškraipymų
nėra

Auditorius turi surinkti pakankamus tinkamus audito įrodymus, kad finansinėse
ataskaitose nurodytas dalykas nėra reikšmingai iškraipytas.

Įrašoma iš karto
po audito
nuomonės
pastraipos

Pastraipa įrašoma po auditoriaus nuomonės pastraipos, bet prieš pareigos pateikti
išvadą pastraipą. Pastraipos antraštė yra „Dalyko pabrėžimas“ ar kita tinkama
antraštė.

Tai nėra
nuomonės
modifikavimas

Pastraipa nurodo, kad auditoriaus nuomonė dėl dalyko, kurį jis pabrėžia, nėra
modifikuota.

Toliau nurodytuose TAS nustatytas reikalavimas auditoriui nurodytomis aplinkybėmis, auditoriaus išvadoje
įrašyti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą.
24.2-2 pvz.
TAS
210-asisTAS

Pavadinimas
Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų

Dalis
19 (b)

560-asis TAS

Pobalansiniai įvykiai

570-asis TAS

Veiklos tęstinumas

19

800-asis TAS

Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų
finansinių ataskaitų auditas

14

12 (b), 16
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Formuluotės pavyzdys pateiktas toliau.
24.2-3 pvz.
Reikšmingas neapibrėžtumas – veiklos tęstinumas
Darant prielaidą, kad finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte informacija yra atskleista pakankamai,
pastraipos formuluotė gali būti tokia:
„Dalyko pabrėžimas“
Savo nuomonės nesąlygodami mes atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų X pastabą, kurioje nurodyta,
kad 20X6 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį įmonė patyrė ZZZ grynojo nuostolio, ir tą datą įmonės
trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo jos bendrą turtą YYY. Šios aplinkybės kartu su kitais X pastaboje
nurodytais dalykais parodo , kad yra reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti esminių abejonių dėl
įmonės galimybių tęsti veiklą.
Kiti reikšmingi neapibrėžtumai – teismo procesas
Darant prielaidą, kad finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte informacija yra atskleista pakankamai,
pastraipos formuluotė gali būti tokia:
„Dalyko pabrėžimas“
Savo nuomonės nesąlygodami, mes atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų X pastabą. Įmonė yra
atsakovu teismo byloje, kur jai pareikštas ieškinys dėl tariamų patento teisių pažeidimo, patirtos žalos dėl
honoraro ir kitų piniginių nuostolių. Įmonė pateikė priešieškinį, šiuo metu vyksta išankstinis bylos
svarstymas ir renkami įrodymai pagal abu ieškinius. Šiuo metu šių teisminių nagrinėjimų baigties numatyti
negalima, o finansinėse ataskaitose nėra nurodytų jokių atidėjinių dėl galimų įsipareigojimų.

24.3 „Kitų dalykų“ pastraipa
„Kitų dalykų“ pastraipa gali būti reikalinga siekiant pabrėžti dalykus, kurie nėra atskleisti finansinėse
ataskaitose, tačiau kurie yra svarbūs vartotojams suprantant auditą, auditoriaus pareigas ir (arba)
auditoriaus išvadą.
„Kitų dalykų“ pastraipa gali būti naudojama pabrėžti tokius dalykus, kaip:


apribojimas platinti auditoriaus išvadą – kadangi finansinės ataskaitos (parengtos pagal bendrosios
paskirties tvarką) kartais yra sudaromos specialiam tikslui, „Kitų dalykų“ pastraipoje gali būti nurodyta,
kad auditoriaus išvada yra skirta tik nurodytiems vartotojams ir neturi būti platinama kitoms šalims, ar jų
naudojama;



pabrėžiant papildomas pareigas – pagal tam tikrus įstatymus, teisės aktus arba tam tikroje jurisdikcijoje
priimta praktiką gali būti reikalaujama arba leidžiama auditoriui išsamiau aprašyti dalykus, kurie
paaiškina auditoriaus pareigas; ir



negalėjimas atsisakyti tęsti užduotį – jeigu auditorius negali atsisakyti tęsti užduotį ar pasitraukti, „Kitų
dalykų“ pastraipoje gali būti paaiškinta, kodėl auditorius to negali padaryti.
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„Kitų dalykų“ pastraipą galima pateikti esant tokioms toliau nurodytoms sąlygoms.
24.3-1 pvz.
Sąlygos
Dalykas, kuris
nebuvo
atskleistas
finansinėse
ataskaitose
Informacijos
atskleisti
nedraudžiama

Pastabos
„Kitų dalykų“ pastraipos turinys yra dalykai, kurie nebuvo pateikti ir atskleisti
finansinėse ataskaitose. „Kitų dalykų“ pastraipoje taip pat negali būti pateikiama
informacija, kurią privalo pateikti vadovybė.

Pateikiama informacija, kurios atskleisti nedraudžiama pagal įstatymą, teisės aktus
ar kitus profesinius standartus, kurie, pavyzdžiui, yra susiję su informacijos
konfidencialumu.

Atskleidžiama
Atskleidžiama informacija yra svarbi vartotojams suprantant auditą, auditoriaus
informacija yra
pareigas ar auditoriaus išvadą.
svarbi vartotojams
Nėra
prieštaravimo

Pateikta informacija neprieštaraus nuomonei ar dalykams, atskleistiems ar
pateiktiems finansinėse ataskaitose. „Kitų dalykų“ pastraipa nedaro įtakos auditoriaus
nuomonei.

Įrašoma iš karto po Auditorius tokią pastraipą turi įrašyti iš karto po nuomonės pastraipos ir „Dalyko
audito nuomonės pabrėžimo“ pastraipos ar kurioje nors kitoje auditoriaus išvados vietoje, jeigu „Kitų
pastraipos
dalykų“ pastraipos turinys yra svarbus skyriui „Kitos pateikimo pareigos“.
Toks atskleidimas
nėra privalomas

„Kitų dalykų“ pastraipos turinys aiškiai parodo, kad tokių kitų dalykų nereikia
pateikti ir atskleisti finansinėse ataskaitose.

Toliau išvardytuose TAS nurodytos situacijos, kai gali būti įrašyta „Kitų dalykų“ pastraipa
24.3-2 pvz.
TAS

Pavadinimas

Dalis

560-asis TAS

Pobalansiniai įvykiai

710-asis TAS

Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės 13−14, 16−17,
ataskaitos
19

720-asis TAS

Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos
įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos

12 (b), 16

10 (a)
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25. Lyginamoji informacija
2Lyginamoji informacija
Skyriaus turinys

Atitinkami TAS

Gairės dėl pakankamų tinkamų audito įrodymų apie lyginamąją
informaciją surinkimo ir auditoriaus pareigos pateikti išvadą.

710-asis TAS

25.0-1 pvz.
Grįžti prie
rizikos
2
vertinimo

Veikla

Išvados teikimas

Įvertinti gautus
audito įrodymus

Taip

Tikslas

Nustatyti, kokį papildomą
audito darbą reikia atlikti (jei
reikia)

Ar atlikti
papildomą
darbą?

Dokumentavimas 1

Nauji (pakeisti) rizikos veiksniai
ir audito procedūros
Reikšmingumo lygio
pasikeitimas
Bendravimas dėl audito
pastebėjimų
Išvados dėl atliktų audito
procedūrų

Ne
Parengti
audito išvadą

Remiantis pastebėjimais
suformuoti auditoriaus
nuomonę

Svarbūs sprendimai
Pasirašyta auditoriaus nuomonė

Pastabos:
1. Žr. 230-ąjį TAS, kuriame pateikiamas visas reikalaujamų dokumentų sąrašas.
2. Planavimas (300-asis TAS) – tai nuolatinis ir kartotinis procesas viso audito metu.

Grįžti prie rizikos
vertinimo
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Dalies Nr.

TAS tikslas (-ai)

710-ojo TAS 5 dalis

Auditoriaus tikslai yra šie:
a) gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų, ar finansinėse ataskaitose esanti
lyginamoji informacija buvo pateikta visais reikšmingais atžvilgiais pagal
taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus lyginamajai
informacijai; ir
b) pateikti išvadą pagal auditoriaus išvados teikimo reikalavimus.

Dalies Nr.

Atitinkamos ištraukos iš TAS

710-ojo TAS 6 dalis

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis
reikšmėmis:
a)
lyginamoji informacija – su vienu ar daugiau praėjusių laikotarpių susijusios
finansinėse ataskaitose pateiktos sumos ir atskleista informacija pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;
b)
atitinkami duomenys – lyginamoji informacija, kurią teikiant praėjusio
ataskaitinio laikotarpio sumos ir kita atskleista informacija įtraukiami į
einamojo ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas ir yra skirti vertinti tik
kartu su einamojo laikotarpio sumomis ir kita atskleista informacija
(vadinamaisiais „einamojo ataskaitinio laikotarpio duomenimis“). Atitinkamų
sumų ir atskleistos informacijos išsamumas visų pirma priklauso nuo jų
svarbos einamojo ataskaitinio laikotarpio duomenims;
c)
lyginamosios finansinės ataskaitos – lyginamoji informacija, kurią teikiant
įtraukiamos praėjusio laikotarpio sumos ir kita atskleista informacija, kad ją
būtų galima palyginti su einamojo laikotarpio finansinėmis ataskaitomis, ir į
kurią, jei ji audituota, daroma nuoroda auditoriaus išvadoje. Tokiose
lyginamosiose finansinėse ataskaitose pateikiamos informacijos apimtis yra
palyginama su informacijos, pateikiamos einamojo laikotarpio finansinėse
ataskaitose, apimtimi.
Jeigu lyginamojoje informacijoje pateikiamos daugiau nei vieno laikotarpio sumos ir
atskleista informacija, šiame TAS nuorodos į „praėjusį laikotarpį“ turėtų būti
suprantamos kaip nuorodos į „praėjusius laikotarpius“.

710-ojo TAS 7 dalis

Auditorius turi nustatyti, ar finansinėse ataskaitose pateikta lyginamoji informacija,
kurios reikalaujama pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, ir ar tokia
informacija yra teisingai klasifikuota. Tuo tikslu auditorius turi įvertinti, ar:
a)
lyginamoji informacija atitinka praėjusį laikotarpį pateiktas sumas ir kitą
atskleistą informaciją arba, jei reikia, yra atitinkamai patikslinta; ir
b)
apskaitos metodai, kuriais remiantis pateikta lyginamoji informacija, atitinka
einamuoju laikotarpiu taikytus apskaitos metodus arba, jeigu apskaitos
metodai buvo keičiami, ar tokie pakeitimai buvo teisingai įtraukti į apskaitą,
tinkamai paaiškinti ir atskleisti.
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710-ojo TAS 8 dalis

Jei, atlikdamas einamojo ataskaitinio laikotarpio auditą, auditorius sužino apie
galimą reikšmingą lyginamosios informacijos iškraipymą, jis turi atlikti tokias
papildomas audito procedūras, kokių reikia esamomis aplinkybėmis
pakankamiems tinkamiems audito įrodymams, leidžiantiems nustatyti, ar
informacija buvo reikšmingai iškraipyta, gauti. Jeigu auditorius atliko praėjusio
laikotarpio finansinių ataskaitų auditą, jis taip pat turi vykdyti atitinkamus 560-ojo
TAS reikalavimus. Jeigu praėjusio laikotarpio finansinės ataskaitos buvo tikslintos,
auditorius turi nustatyti, ar lyginamoji informacija atitinka patikslintas finansines
ataskaitas.

710-ojo TAS 9 dalis

Kaip reikalaujama pagal 580-ąjį TAS, auditorius turi prašyti rašytinių pareiškimų
apie visus auditoriaus nuomonėje nurodytus laikotarpius. Auditorius taip pat turi
gauti atskirą rašytinį pareiškimą apie bet kokį koregavimą, atliktą taisant praėjusio
laikotarpio finansinių ataskaitų reikšmingą iškraipymą, kuris daro įtaką lyginamajai
informacijai (žr. A1 dalį).

710-ojo TAS 10 dalis Jeigu pateikiami atitinkami duomenys, auditoriaus nuomonėje turi būti daroma
nuoroda į atitinkamus duomenis tik 11, 12 ir 14 dalyse aprašytomis aplinkybėmis
(žr. A2 dalį).
710-ojo TAS 11 dalis Jeigu anksčiau paskelbtoje auditoriaus išvadoje apie praėjusį laikotarpį buvo
pateikta sąlyginė nuomonė, buvo atsisakyta pareikšti nuomonę arba pateikta
neigiama nuomonė, o priežastis, dėl kurios nuomonė buvo modifikuota, nebuvo
pašalinta, auditorius taip pat turi modifikuoti savo nuomonę apie einamojo
laikotarpio finansines ataskaitas. Auditoriaus išvados modifikavimo pagrindo
pastraipoje auditorius turi:
a)
jeigu dalyko poveikis arba galimas poveikis einamojo ataskaitinio laikotarpio
duomenims yra reikšmingas, aprašydamas priežastis, dėl kurių auditoriaus
nuomonė buvo modifikuota, remtis tiek einamojo ataskaitinio laikotarpio
duomenimis, tiek ir atitinkamais duomenimis; arba
b)
kitais atvejais turi paaiškinti, kad auditoriaus nuomonė buvo modifikuota dėl
nepašalintų priežasčių poveikio ar galimo poveikio einamojo ataskaitinio
laikotarpio duomenų ir atitinkamų duomenų palyginamumui (žr. A3–A5
dalis).
710-ojo TAS 12 dalis Jeigu auditorius gauna audito įrodymų, kad praėjusio laikotarpio finansinėse
ataskaitose, apie kurias buvo pateikta nemodifikuota nuomonė, yra reikšmingas
iškraipymas, o atitinkami duomenys nebuvo tinkamai patikslinti ar tinkama
informacija nebuvo atskleista, savo išvadoje apie einamojo laikotarpio finansines
ataskaitas auditorius turi pareikšti sąlyginę nuomonę arba neigiamą nuomonę,
modifikuotą dėl jose pateiktų atitinkamų duomenų (žr. A6 dalį).
710-ojo TAS 13 dalis Jeigu praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas auditavo ankstesnis auditorius, o
auditoriui pagal įstatymus ar teisės aktus nedraudžiama remtis ankstesnio
auditoriaus išvada apie atitinkamus duomenis ir jis tai nusprendžia daryti,
auditoriaus išvados „Kitų dalykų“ pastraipoje auditorius turi nurodyti:
a)
kad praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas auditavo ankstesnis auditorius;
b)
ankstesnio auditoriaus pareikštos nuomonės rūšį ir, jei nuomonė buvo
modifikuota, modifikavimo priežastis; ir
c)
tos išvados datą žr. A7 dalį).
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710-ojo TAS 14 dalis Jeigu praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos nebuvo audituotos,
auditorius savo išvados „Kitų dalykų“ pastraipoje turi nurodyti, kad atitinkami
duomenys nebuvo audituoti. Tačiau toks pareiškimas neatleidžia auditoriaus nuo
pareigos surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad nėra pradinių likučių
iškraipymų, kurie reikšmingai paveiktų einamojo laikotarpio finansines ataskaitas.
710-ojo TAS 15 dalis Kai teikiamos lyginamosios finansinės ataskaitos, auditoriaus išvadoje turi būti
nurodomi visi laikotarpiai, kurių finansinės ataskaitos teikiamos ir apie kuriuos
pareiškiama auditoriaus nuomonė (žr. A8–A9 dalis).
710-ojo TAS 16 dalis Jeigu, atliekant einamojo ataskaitinio laikotarpio auditą, teikiama išvada apie
praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas ir jei auditoriaus nuomonė apie tokias
praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas skiriasi nuo anksčiau auditoriaus
pareikštos nuomonės, pagal 706-ąjį TAS auditorius esmines tokio nuomonių
skirtumo priežastis turi atskleisti „Kitų dalykų“ pastraipoje (žr.A10 dalį).
710-ojo TAS 17 dalis Jeigu praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas auditavo ankstesnis
auditorius, pareikšdamas nuomonę apie einamojo laikotarpio finansines
ataskaitas, „Kitų dalykų“ pastraipoje auditorius turi nurodyti:
a)
kad praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas auditavo ankstesnis auditorius;
b)
ankstesnio auditoriaus pareikštos nuomonės rūšį ir, jei nuomonė buvo
modifikuota, modifikavimo priežastis; ir
c)
tos išvados datą,
išskyrus atvejus, kai ankstesnio auditoriaus išvada apie praėjusio laikotarpio
finansines ataskaitas yra iš naujo paskelbiama su finansinėmis ataskaitomis.
710-ojo TAS 8 dalis

Jeigu auditorius padaro išvadą, kad yra reikšmingas iškraipymas, kuris daro įtaką
praėjusio laikotarpio finansinėms ataskaitoms, apie kurias ankstesnis auditorius
anksčiau yra pareiškęs nemodifikuotą nuomonę, jis turi informuoti apie iškraipymą
atitinkamo lygio vadovybę ir už valdymą atsakingus asmenis, nebent visi už
valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei, ir paprašyti, kad būtų
apie tai pranešta ankstesniam auditoriui. Jeigu praėjusio laikotarpio finansinės
ataskaitos yra keičiamos ir ankstesnis auditorius sutinka paskelbti naują auditoriaus
išvadą apie patikslintas praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas, auditorius turi
teikti išvadą tik apie einamojo laikotarpio finansines ataskaitas (žr. A11 dalį).

710-ojo TAS 19 dalis Jeigu praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos nebuvo audituotos,
auditorius savo išvados „Kitų dalykų“ pastraipoje turi nurodyti, kad palyginamosios
finansinės ataskaitos nebuvo audituotos. Tačiau toks pareiškimas neatleidžia
auditoriaus nuo pareigos surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad nėra
pradinių likučių iškraipymų, kurie reikšmingai paveiktų einamojo laikotarpio
finansines ataskaitas.

25.1 Apžvalga
Įmonės finansinėse ataskaitose pateikiamos lyginamosios informacijos pobūdis priklauso nuo taikomos
finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimų. Auditoriaus pareiga pateikti išvadą priklauso nuo pasirinkto
tokios pareigos vykdymo būdo lyginamosios informacijos atžvilgiu, kurį nustato įstatymas, teisės aktas ir
užduoties sąlygos.
Yra du skirtingi auditoriaus išvados teikimo pareigų įvykdymo būdai tokios lyginamosios informacijos
atžvilgiu. Tie būdai yra iliustruoti toliau.
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25.1-1 pvz.
Būdas

Pastabos

Atitinkami
duomenys

Sumos ir kita atskleista informacija įtraukiami į einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansines ataskaitas. Jie gali būti vertinami tik kartu su einamojo laikotarpio
sumomis ir kita atskleista informacija.
Auditoriaus nuomonė teikiama tik apie einamąjį laikotarpį.

Lyginamosios
finansinės
ataskaitos

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio sumos ir kita atskleista informacija įtraukiama
palyginimo tikslais į einamojo laikotarpio finansines ataskaitas, ir į kurią, jei ji
audituota, auditoriaus išvadoje daroma atskira nuoroda. Tokiose lyginamosiose
finansinėse ataskaitose pateikiamos informacijos apimtis yra palyginama su
informacijos, pateikiamos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose, apimtimi.
Auditoriaus nuomonė apima kiekvieną laikotarpį, kurio finansinės ataskaitos yra
pateikiamos.

25.2 Audito procedūros
25.2-1 pvz.
Užduotis

Procedūros

Gauti būtinus
audito įrodymus

Gauti pakankamus tinkamus audito įrodymus, kad lyginamoji informacija atitinka
taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus, ir ar tokia informacija yra
tinkamai klasifikuota.
Tuo tikslu vertinama:

apskaitos metodai, kuriais remiantis pateikta lyginamoji informacija,
atitinka einamuoju laikotarpiu taikytus apskaitos metodus arba, jeigu
apskaitos metodai buvo keičiami, ar tokie pakeitimai buvo teisingai
įtraukti į apskaitą, tinkamai paaiškinti ir atskleisti; ir

ar lyginamoji informacija atitinka praėjusį laikotarpį pateiktas sumas ir
kitą atskleistą informaciją arba, jei reikia, yra atitinkamai patikslinta.

Nustatyti bet
kokius
galimus
iškraipymus

Jeigu atliekant einamojo laikotarpio auditą nustatomi lyginamosios informacijos
reikšmingi iškraipymai, kur galima, auditorius:


atlieka papildomas audito procedūras, kurios, atsižvelgiant į aplinkybes, yra
reikalingos nustatyti, ar yra reikšmingas iškraipymas; ir



jeigu praėjusio laikotarpio finansinės ataskaitos buvo tikslintos, auditorius
turi nustatyti, ar lyginamoji informacija atitinka patikslintas finansines
ataskaitas.

Jeigu auditorius atliko praėjusio laikotarpio finansinių ataskaitų auditą, jis taip pat
turi vykdyti atitinkamus 560-ojo TAS reikalavimus dėl pobalansinių įvykių. Tie
reikalavimai aptarti I tomo 13 skyriuje.
Gauti rašytinius
patvirtinimus
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25.3 Atitinkami duomenys
Auditoriaus pareigos pateikti išvadą apibrėžtos toliau.
25.3-1 pvz.
Procedūros
Auditoriaus
nuomonėje
nuoroda į
atitinkamus
duomenis
nedaroma

Ar būtina
duomenis
tikslinti?

Praėjusio
laikotarpio
duomenų auditą
atliko kita audito
įmonė

Praėjusio
laikotarpio
duomenys
nebuvo
audituoti

Auditoriaus nuomonėje turi būti daroma nuoroda į atitinkamus duomenis tik jeigu
praėjusio laikotarpio auditoriaus išvadoje pareikšta nuomonė, kuri buvo
modifikuota dėl priežasčių, kurios nebuvo pašalintos. Auditorius modifikuoja
einamojo laikotarpio nuomonę:


darydamas nuorodą į einamojo laikotarpio duomenis ir atitinkamus
duomenis, kai dalyko poveikis arba galimas poveikis einamojo laikotarpio
duomenims yra reikšmingas; arba



paaiškindamas, kad auditoriaus nuomonė buvo modifikuota dėl nepašalintų
priežasčių poveikio ar galimo poveikio einamojo ataskaitinio laikotarpio
duomenų ir atitinkamų duomenų palyginamumui.

Apie einamojo laikotarpio finansines ataskaitas teikiama sąlyginė arba neigiama
nuomonė, jeigu praėjusio laikotarpio finansinėse ataskaitose yra reikšmingas
iškraipymas, ir dėl jų:


anksčiau buvo pareikšta nemodifikuota nuomonė; ir



atitinkami duomenys nebuvo tinkamai patikslinti ar tinkama informacija
nebuvo atskleista.

Jeigu auditoriui pagal įstatymus ar teisės aktus nedraudžiama remtis ankstesnio
auditoriaus išvada apie atitinkamus duomenis ir jis tai nusprendžia daryti,
auditoriaus išvados „Kitų dalykų“ pastraipoje auditorius turi nurodyti:


kad praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas auditavo ankstesnis
auditorius;



ankstesnio auditoriaus pareikštos nuomonės rūšį ir, jei nuomonė buvo
modifikuota, modifikavimo priežastis; ir



tokios išvados datą.

Auditoriaus išvados „Kitų dalykų“ pastraipoje nurodoma, kad atitinkami
duomenys nebuvo audituoti.
Tačiau toks pareiškimas neatleidžia auditoriaus nuo pareigos surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad nėra pradinių likučių iškraipymų, kurie
reikšmingai paveiktų einamojo laikotarpio finansines ataskaitas. Jeigu
nustatomas reikšmingas iškraipymas, atitinkami duomenys turi būti patikslinti ir
atitinkama informacija turi būti atskleista.
Jeigu duomenų patikslinti ar informacijos atskleisti negalima, auditoriaus nuomonė
yra modifikuojama dėl jose pateiktų atitinkamų duomenų.
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25.4 Lyginamosios finansinės ataskaitos
Auditoriaus pareigos pateikti išvadą apibrėžtos toliau.
25.4-1 pvz.
Pateikti nuorodą į
visus laikotarpius
Būtina nurodyti,
kodėl dabartinė
nuomonė skiriasi
nuo anksčiau
pareikštos
nuomonės

Procedūros
Auditoriaus išvadoje turi būti nurodomi visi laikotarpiai, kurių finansinės ataskaitos
teikiamos ir apie kuriuos pareiškiama auditoriaus nuomonė.
Jeigu auditoriaus nuomonė apie praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas skiriasi
nuo anksčiau pareikštosios nuomonės, pagrindinės tokių skirtingų nuomonių
priežastys atskleidžiamos „Kitų dalykų“ pastraipoje.

Praėjusio
laikotarpio
duomenų auditą
atliko kita audito
įmonė

Be pareiškiamos nuomonės apie einamojo laikotarpio finansines ataskaitas „Kitų
dalykų“ pastraipoje (išskyrus atvejus, kai ankstesnio auditoriaus išvada apie
praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas yra iš naujo paskelbiama su finansinėmis
ataskaitomis) auditorius nurodo:

kad praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas auditavo ankstesnis auditorius;

ankstesnio auditoriaus pareikštos nuomonės rūšį ir, jei nuomonė buvo
modifikuota, modifikavimo priežastis; ir

tokios išvados datą.
Jeigu yra reikšmingas iškraipymas, kuris daro įtaką praėjusio laikotarpio finansinėms
ataskaitoms, apie kurias ankstesnis auditorius anksčiau yra pareiškęs nemodifikuotą
nuomonę:

apie iškraipymą pranešama atitinkamo lygio vadovybei ir už valdymą
atsakingiems asmenims;

paprašoma, kad būtų apie tai pranešta ankstesniam auditoriui.
Jeigu praėjusio laikotarpio finansinės ataskaitos yra keičiamos ir ankstesnis auditorius
sutinka paskelbti naują auditoriaus išvadą apie patikslintas praėjusio laikotarpio
finansines ataskaitas, auditorius turi teikti išvadą tik apie einamojo laikotarpio finansines
ataskaitas.

Praėjusio
laikotarpio
duomenys nebuvo
audituoti

Auditoriaus išvados „Kitų dalykų“ pastraipoje nurodoma, kad atitinkami duomenys
nebuvo audituoti.
Tačiau toks pareiškimas neatleidžia auditoriaus nuo pareigos surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų, kad nėra jokių laikotarpio pradžios likučių reikšmingų
iškraipymų, kurie darytų įtakos einamojo laikotarpio finansinėms ataskaitoms. Jeigu
nustatomas reikšmingas iškraipymas, atitinkami duomenys turi būti patikslinti, ir
atitinkama informacija atskleista.
Jeigu duomenų patikslinti ar informacijos atskleisti negalima, auditoriaus nuomonė yra
modifikuojama dėl jose pateiktų atitinkamų duomenų.
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