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26-asis nacionalinis audito standartas
APSKAITINIŲ ĮVERTINIMŲ AUDITAS
Įžanga
1. Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas - nustatyti finansin÷je atskaitomyb÷je pateiktų apskaitinių
įvertinimų audito standartus ir nuorodas. Standartas n÷ra taikomas perspektyvinei finansinei informacijai
tirti, nors dauguma čia aprašytų procedūrų gal÷tų tikti ir šiam tikslui.
2. Apie apskaitinius įvertinimus auditorius turi gauti pakankamus ir tinkamus audito įrodymas.
3. ,,Apskaitiniai įvertinimai”- tai sumų, kurių negalima tiksliai nustatyti, įvertinimas. Pavyzdžiui:
a) atid÷jimai galimam atsargų ir gautinų sumų sumaž÷jimui iki realizuojamosios vert÷s;
b) ilgalaikio materialiojo turto metinis nusid÷v÷jimas, paskirstant jo įsigijimo vertę per naudingo
tarnavimo laikotarpį;
c) sukauptos pajamos;
d) atid÷ti mokesčiai;
e) atid÷jimai abejotinoms skoloms;
f) nuostoliai d÷l nebaigtos statybos sutarčių;
g) atid÷jimai garantin÷ms pretenzijoms.
4. Už apskaitinius įvertinimus, įtrauktus į finansinę atskaitomybę, atsakinga įmon÷s vadovyb÷. Šie įvertinimai
dažnai atliekami neapibr÷žtumo sąlygomis, kai yra neaiškios buvusių ar galimų įvykių pasekm÷s. Tod÷l
tenka remtis savo nuomone. Kai finansin÷je atskaitomyb÷je yra taikomi apskaitiniai įvertinimai, išauga
reikšmingų informacijos iškraipymų rizika.
Apskaitinių įvertinimų pobūdis
5. Priklausomai nuo apskaitinių įvertinimų pobūdžio, jų nustatymas gali būti paprastas arba sud÷tingas.
Pavyzdžiui, galima lengvai apskaičiuoti kaupiamo nuomos mokesčio dydį, tačiau, nustatant atid÷jimus l÷tai
judan2ios ar perteklin÷ms atsargoms, gali tekti išsamiai išanalizuoti ne tik faktinius laikotarpio duomenis,
bet ir prognozuoti būsimus pardavimus. Jeigu įvertinimas sud÷tingas, sprendimui priimti paprastai reikia ne
tiek žinių, kiek patirties.
6. Apskaitiniai įvertinimai gali būti apibr÷žti kaip įprasta ir reguliariai vykdoma
apskaitos sistemos
procedūra, o kitu atveju - neįprasta ir vienkartin÷ procedūra, atliekama tik laikotarpio pabaigoje. Dažnai
apskaitiniai įvertinimai atliekami, remiantis patirties patikrintomis formul÷mis, pvz., standartin÷mis
nusid÷v÷jimo normomis kiekvienai ilgalaikio materialaus turto grupei arba standartiniais koeficientais,
taikomais garantiniams atid÷jimams nuo pardavimų sumos apskaičiuoti. Vadovyb÷ turi nuolat peržiūr÷ti
taikomas formules, pvz., iš naujo įvertinti likusį ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laikotarpį
arba palyginti prognozuotus ir faktinius rezultatus ir, esant reikalui, juos patikslinti.
7. Jei d÷l neapibr÷žtumų ar objektyvių duomenų trūkumo negalima nustatyti apskaitinių įvertinimų
pagrįstumo, auditorius turi nuspręsti, ar reikia modifikuoti auditoriaus išvadą pagal 13-ąjį NAS “Auditoriaus
išvada”.

Audito procedūros
8. Auditorius turi gauti pakankamus ir tinkamus audito įrodymus, kad gal÷tų nuspręsti, ar apskaitiniai
įvertinimai esamomis aplinkyb÷mis yra pagrįsti ir, jei reikalinga, juos tinkamai atskleisti. Dažniausiai
apskaitinių įvertinimų pagrįstumo įrodymus rasti sunkiau, negu kitas finansin÷s atskaitomyb÷s sumas. Be to,
iš jų galima pateikti ir mažiau išvadų.
9. Kad auditorius gal÷tų suplanuoti audito procedūrų pobūdį, trukmę ir apimtį, svarbu žinoti apskaitos ir
vidaus kontrol÷s sistemos procedūras ir metodus, kuriuos vadovyb÷ naudoja apskaitiniams įvertinimams.
10. Apskaitinių įvertinimų auditui naudojami šie būdai (arba vienas jų, arba jų derinys):
a) palyginami ir vadovyb÷s parengti, ir nepriklausomi įvertinimai;
b) peržiūrimi pobalansiniai įvykiai, patvirtinantys atliktus įvertinimus.
Vadovyb÷s vertinimų peržvalga ir testai
11. Vadovyb÷s atliktų vertinimų peržvalgos ir testų etapai:
a) vertinami duomenys ir apsvarstomos prielaidos, kuriomis pagrįsti įvertinimai;
b) atliekami įvertinimų apskaičiavimo testai;
c) kur įmanoma, ankstesnių laikotarpių įvertinimai palyginami su faktiniais duomenimis;
d) įvertinamos vadovyb÷s naudojamos patikrinimo procedūros.
Duomenų įvertinimas ir prielaidų nagrin÷jimas
12. Auditorius turi nuspręsti, ar duomenys, kuriais pagrįsti įvertinimai, yra tikslūs, išsamūs ir patikimi. Kai
naudojami apskaitos duomenys, jie turi sutapti su apskaitos sistemos apdorotais duomenimis. Pavyzdžiui,
tikrinant garantinius atid÷jimus, auditorius turi gauti audito įrodymų, kad duomenys apie produkciją, kuriai
laikotarpio pabaigoje taikomas garantinis aptarnavimas, sutampa su apskaitos sistemos parengta informacija
apie pardavimus.
13. Auditorius gali ieškoti išorinių įrodymų. Pavyzdžiui, kai tikrinamas atid÷jimas pasenusioms atsargoms,
kuris remiasi būsimų pardavimų apimtimis, auditorius be vidaus duomenų (pra÷jusių laikotarpių pardavimų
sumos, turimų užsakymų, rinkos tendencijų) gali ieškoti įrodymų, pasiremdamas specialių organizacijų
atliktomis pardavimų prognoz÷mis ir rinkos analize. Analogiškai, tikrindamas, kaip vadovyb÷ įvertino ginčų
ir teismo bylų finansinę įtaką, auditorius turi stengtis tiesiogiai susisiekti su kliento teisininku.
14. Auditorius turi nustatyti, ar įmon÷ deramai analizuoja surinktus duomenis, ar tinkamai sudaro planus, kad
pagrįstų apskaitinius įvertinimus. Pavyzdžiui, gautinų sumų įsisen÷jimo analiz÷ ar tam tikros medžiagos
atsargų kiekio (m÷nesiais) prognoz÷ atliekama, remiantis buvusiu ir planuojamu jų sunaudojimu.
15. Auditorius privalo nustatyti, ar įmon÷ remiasi pagrįstomis apskaitinių įvertinimų prielaidomis. Kai kuriais
atvejais prielaidos grindžiamos ūkio šakos duomenimis arba tokiais statistikos departamento rodikliais, kaip
numatomas infliacijos lygis, palūkanų norma, užimtumo laipsnis ir rinkos augimas. Kitais atvejais prielaidos
gali apsiriboti konkrečia įmone ir pagrindžiamos vidiniais įmon÷s duomenimis.
16. Vertindamas apskaitinių įvertinimų pagrindimo prielaidas, auditorius, be kita ko, turi nuspręsti, ar jos:
a) pagrįstos, palyginti su faktiniais ankstesnių laikotarpių duomenimis;
b) atitinka prielaidas, naudotas kitiems apskaitiniams įvertinimams;
c) atitinka vadovyb÷s planus.
Auditorius turi atkreipti ypatingą d÷mesį į tas prielaidas, kurios remiasi subjektyviais sprendimais, jautrios
pokyčiams ir reikšmingiems informacijos iškraipymams.

17. Kai įvertinimo procesas sud÷tingas ir taikomi specialūs metodai, auditoriui gali prireikti eksperto, pvz.,
inžinieriaus, nustatant supiltų į krūvą atsargų kiekį.
18. Auditorius turi patikrinti, ar vadovyb÷s naudojamos formul÷s apskaitiniams įvertinimams parengti, yra
tęstinio pobūdžio. Tokiai peržvalgai reikia, kad auditorius žinotų įmon÷s ankstesniųjų laikotarpių
finansinius rezultatus, ūkio šakoje taikomą metodiką ir vadovyb÷s ateities planus.
Skaičiavimų testai
19. Auditorius turi patikrinti vadovyb÷s atliktas skaičiavimo procedūras. Auditoriaus testų pobūdis, trukm÷ ir
apimtis priklauso nuo apskaitinio įvertinimo skaičiavimų sud÷tingumo, ir to, kaip auditorius vertina įmon÷je
naudojamas apskaitinių įvertinimų procedūras ir metodus bei tų įvertinimų reikšmę finansinei
atskaitomybei.
Ankstesnių įvertinimų ir faktinių rezultatų palyginimas
20. Auditorius turi palyginti ankstesnių laikotarpių apskaitinius įvertinimus su faktiniais duomenimis, kad:
a) gautų įrodymų apie įmon÷je taikomų vertinimo procedūrų patikimumą;
b) nuspręstų, ar reikia keisti naudojamas įvertinimų formules;
c) nustatytų, ar buvo apskaičiuoti skirtumai tarp faktinių rezultatų ir atliktų įvertinimų, ir ar buvo padaryti
būtini pataisymai arba pateikti tinkami atskleidimai.
Vadovyb÷s patvirtinimo procedūrų įvertinimas
21. Paprastai vadovyb÷ peržvelgia ir patvirtina svarbiausius apskaitinius įvertinimus. Auditorius turi nuspręsti,
ar tokias peržvalgas ir patvirtinimus vykdo deramo lygio vadovyb÷, ar tai atsispindi apskaitinių įvertinimų
pagrindimo dokumentuose.
Nepriklausomų įvertinimų naudojimas
22. Auditorius gali atlikti arba gauti nepriklausomus įvertinimus ir palyginti juos su vadovyb÷s parengtais
apskaitiniais įvertinimais. Naudodamas nepriklausomus įvertinimus, auditorius turi įvertinti duomenis,
apsvarstyti prielaidas ir atlikti naudotų skaičiavimo procedūrų testus. Naudinga būtų palyginti
nepriklausomus įvertinimus, atliktus ankstesniaisiais laikotarpiais, su faktiniais tų laikotarpių rezultatais.
Pobalansinių įvykių peržvalga
23. Sandoriai ir įvykiai, kurie įvyko nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki audito pabaigos, gali suteikti
įrodymų d÷l vadovyb÷s padarytų apskaitinių įvertinimų. Auditoriui atlikus tokių sandorių ir įvykių
peržvalgą, sumaž÷ja arba visai atkrenta būtinyb÷ peržiūr÷ti ir testuoti vadovyb÷s naudojamą apskaitinių
įvertinimų procesą, taip pat naudoti nepriklausomą įvertinimą apskaitinių įvertinimų pagrįstumui nustatyti.
Audito procedūrų rezultatų įvertinimas
24. Auditorius tur÷tų atlikti galutinį apskaitinių įvertinimų pagrįstumo nustatymą, remdamasis žiniomis
apie kliento verslą ir atsižvelgdamas į tai, ar įvertinimai neprieštarauja kitiems audito metu gautiems
įrodymams.
25. Auditorius turi nuspręsti, ar buvo kokių nors reikšmingų pobalansinių sandorių arba įvykių, kurie tur÷jo
įtakos apskaitiniams įvertinimams, naudotiems duomenims arba prielaidoms nustatyti.
26. D÷l apskaitiniams įvertinimams būdingo neapibr÷žtumo, nustatyti atsiradusius skirtumus yra sunkiau nei
kitose audito srityse. Kai yra skirtumų tarp auditoriaus įvertinimo ir finansin÷je atskaitomyb÷je buvusio

įvertinimo, auditorius turi nuspręsti, ar tie skirtumai tikslintini. Jeigu skirtumas yra toleruotinas, pvz.,
finansin÷s atskaitomyb÷s suma patenka į priimtinų rezultatų sritį, tokio skirtumo tikslinti nereikia. Tačiau
kai auditorius mano, kad skirtumas nepriimtinas, reikia paprašyti vadovyb÷s patikslinti apskaitinį
įvertinimą. Jeigu vadovyb÷ atsisako, skirtumas gali būti priskirtas iškraipymams ir sumuojamas su kitais
iškraipymais, nustatant finansin÷s atskaitomyb÷s iškraipymų reikšmingumą.
27. Auditorius taip pat turi nuspręsti, ar atskiri priimtini skirtumai n÷ra tos pačios linkm÷s, ir ar jų visuma neturi
reikšmingos įtakos finansinei atskaitomybei. Šiuo atveju auditorius tur÷tų įvertinti apskaitinių įvertinimų
visumą.
Santykis su Tarptautiniais audito standartais
28. Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais požiūriais atitinka 540-ąjį Tarptautinį
audito standartą ,,Apskaitinių įvertinimų auditas”.

