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Įžanga
1. Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas – nustatyti standartus ir pateikti nuorodas, kaip įgyti supratimą
apie įmonę ir jos aplinką, įmon÷s vidaus kontrolę bei finansin÷s atskaitomyb÷s audito metu atlikti reikšmingo
iškraipymo rizikos vertinimą.
2. Tam, kad gal÷tų nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s ar klaidų finansin÷je
atskaitomyb÷je riziką ir kad gal÷tų parengti bei atlikti tolimesnes audito procedūras, auditorius turi
pakankamai suprasti įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę. 8-as NAS „Audito įrodymai“
reikalauja, kad auditorius pakankamai išsamiai naudotų tvirtinimus, kuriais gal÷tų remtis, vertindamas reikšmingo
iškraipymo riziką bei rengdamas ir atlikdamas tolimesnes audito procedūras. Šis NAS reikalauja, kad auditorius
vertintų riziką, susijusią su finansine atskaitomybe ir tvirtinimais, atsižvelgdamas į supratimą apie įmonę ir jos
aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę. 35-ame NAS „Auditoriaus procedūros atliekamos atsižvelgiant į
įvertintą riziką“ aptariama auditoriaus pareiga nustatyti bendrus atitinkamus veiksmus bei parengti ir atlikti
tolimesnes audito procedūras, kurių pobūdis, laikas ir apimtis priklauso nuo įvertintos rizikos. Šio NAS
reikalavimai ir nuorodos turi būti taikomos atsižvelgiant į kitų NAS reikalavimus ir nuorodas. Būtent 11-ame
NAS „Apgaul÷ ir klaida“ pateikiama daugiau nuorodų, susijusių su auditoriaus pareiga įvertinti reikšmingo
iškraipymo d÷l apgaul÷s riziką.
3. Žemiau pateiktas šio standarto reikalavimų apibendrinimas:
• Rizikos vertinimo procedūros ir informacijos apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę,
šaltiniai. Šioje dalyje aiškinamos audito procedūros, kurias turi atlikti auditorius, kad susidarytų supratimą
apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę (rizikos vertinimo procedūros). Čia taip pat
reikalaujama audito komandos nariams aptarti įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s jautrumą reikšmingiems
iškraipymams.
• Įmon÷s ir jos aplinkos, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę, supratimas. Šioje dalyje auditoriui keliami
reikalavimai suprasti specifinius įmon÷s ir jos aplinkos bruožus bei įmon÷s vidaus kontrol÷s dalis tam, kad jis
gal÷tų nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką.
• Reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimas. Šioje dalyje keliami reikalavimai auditoriui nustatyti ir įvertinti
reikšmingo iškraipymo riziką tiek finansin÷s atskaitomyb÷s, tiek tvirtinimų lygyje. Auditorius:
o nustato riziką, vertindamas įmonę ir jos aplinką, įskaitant susijusią kontrolę bei nagrin÷damas ūkinių
operacijų grupes, sąskaitų likučius ir finansin÷s atskaitomyb÷s atskleidimus;
o nustatytą riziką sieja su tvirtinimų lygyje galinčiomis pasitaikyti problemomis;
o apsvarsto rizikos dydį ir tikimybę;
o šioje dalyje taip pat reikalaujama auditoriui nuspręsti, ar įvertinta rizika yra didel÷, reikalaujanti atskiro
apsvarstymo ir, ar d÷l to būtina atlikti specialias rizikos vertinimo procedūras, nes vien detalios
procedūros pakankamų ir tinkamų audito įrodymų nesuteikia. Auditorius turi įvertinti įmon÷s rizikos
kontrol÷s procedūras bei susijusius vidaus kontrol÷s veiksmus, nustatyti, ar kontrol÷s procedūros yra
taikomos.
• Bendravimas su aukščiausio lygio vadovybe ir vadovais. Šioje dalyje nagrin÷jami vidaus kontrol÷s klausimai,
kuriuos auditorius aptaria su aukščiausio lygio vadovybe ir vadovais.
• Dokumentai. Ši dalis nustato reikalavimus susijusiems darbo dokumentams.
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4. Atliekant auditą pagal NAS, būtinas supratimas apie įmonę ir jos aplinką. Būtent remdamasis šiuo supratimu
auditorius planuoja auditą ir priima profesinius sprendimus, susijusius su reikšmingo iškraipymo finansin÷je
atskaitomyb÷je rizikos vertinimu bei imdamasis veiksmų šiai rizikai spręsti audito metu, pavyzdžiui:
• nustatydamas reikšmingumą ir tai, ar reikšmingumo vertinimas kinta audito metu;
• vertindamas, ar pasirinkta tinkama apskaitos politika ir, ar ji tinkamai taikoma, ar finansin÷s atskaitomyb÷s
atskleidimai yra tinkami;
• nustatydamas sritis, kuriose gali būti būtinas specifinis audito vertinimas, pavyzdžiui, susijusių šalių
sandoriai, verslo sandorių tikslai, vadovyb÷s naudojamos veiklos tęstinumo prielaidos tinkamumas;
• vertindamas lūkesčius analitinių procedūrų metu;
• rengdamas ir atlikdamas tolimesnes audito procedūras, mažinančias audito riziką iki priimtino lygio;
• vertindamas gautų audito įrodymų, tokių kaip prielaidų pagrįstumas ir vadovyb÷s pareiškimai žodžiu bei
raštu, pakankamumą ir tinkamumą.
5. Nustatydamas būtiną supratimo apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę, lygį auditorius priima
profesinį sprendimą. Pirmiausia jis apsvarsto, ar turimų žinių pakanka įvertinti reikšmingo iškraipymo finansin÷je
atskaitomyb÷je riziką bei parengti ir atlikti tolimesnes audito procedūras. Bendrojo auditoriaus supratimo lygis
reikalingas auditui atlikti yra mažesnis negu įmon÷s vadovų.
Rizikos vertinimo procedūros ir informacijos apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę,
šaltiniai
6. Supratimo apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę, susidarymas viso audito metu yra
nuolatinis, aktyvus informacijos rinkimo, atnaujinimo ir analizavimo procesas. Kaip aprašyta 8-ame NAS, audito
procedūros, kurios yra atliekamos siekiant susidaryti supratimą, vadinamos „rizikos vertinimo procedūromis“,
kadangi kai kurią šių procedūrų metu gautą informaciją auditorius gali panaudoti kaip audito įrodymus,
pagrindžiančius reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimą. Be to, atlikdamas rizikos vertinimo procedūras
auditorius gali gauti įrodymų apie ūkinių operacijų grupes, sąskaitų likučius arba atskleidimus ir susijusius
tvirtinimus bei kontrol÷s procedūrų veiksmingumą, nors jis ir nebuvo pasirinkęs detalių procedūrų ar kontrol÷s
testų. Detalias procedūras arba kontrol÷s testus auditorius taip pat gali nuspręsti atlikti kartu su rizikos vertinimo
procedūromis, nes tai gali būti veiksminga.
Rizikos vertinimo procedūros
7. Kad susidarytų supratimą apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę, auditorius privalo
atlikti šias rizikos vertinimo procedūras:
a) įmon÷s vadovų ir kitų darbuotojų apklausą;
b) analitines procedūras;
c) steb÷jimą ir tikrinimą.
Atlikti visas aukščiau pamin÷tas rizikos vertinimo procedūras kiekvienam 20 pastraipoje aprašytam supratimo
atvejui auditorius neprivalo. Tačiau siekdamas susidaryti būtiną supratimą jis turi atlikti visas rizikos vertinimo
procedūras.
8. Be to, auditorius atlieka kitas audito procedūras, kurių metu gauta informacija gali pad÷ti nustatyti reikšmingo
iškraipymo riziką. Pavyzdžiui, auditorius gali nuspręsti siųsti paklausimus įmon÷s išoriniams konsultantams teis÷s
klausimais arba vertinimo ekspertams, kurių paslaugomis naudojosi įmon÷. Iš išorinių šaltinių gautos informacijos
– analitikų, bankų ar kredito vertinimo agentūrų ataskaitų, prekybos ir ekonomikos žurnalų arba priežiūros ar
finansinių leidinių – peržiūr÷jimas taip pat gali pad÷ti gauti informacijos apie įmonę.
9. Nors didelę dalį informacijos auditorius surenka apklausdamas vadovybę ir už finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą
atsakingus darbuotojus, naudinga apklausti ir kitus įmon÷s darbuotojus, pavyzdžiui, gamybos ar vidaus audito
padalinio darbuotojus bei kitus įvairių atsakomyb÷s lygių darbuotojus, nes tai auditoriui suteikia galimybę
nustatyti reikšmingo iškraipymo riziką iš kitos pus÷s. Spręsdamas, kuriems darbuotojams teikti paklausimus bei
nustatydamas paklausimų apimtį, auditorius svarsto, kokia gauta informacija gal÷tų jam pad÷ti nustatyti
reikšmingo iškraipymo riziką. Pavyzdžiui:
• aukščiausio lygio vadovyb÷s apklausa auditoriui gali pad÷ti suprasti aplinką, kurioje rengiama finansin÷
atskaitomyb÷;
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• vidaus audito padalinio darbuotojai gali būti apklausiami apie jų veiklą, susijusią su įmon÷s vidaus kontrol÷s
procedūrų pobūdžiu ir veiksmingumu bei apie tai, ar vadovyb÷ teigiamai išsprend÷ šio padalinio nustatytas
problemas;
• darbuotojų, susijusių su sud÷tingų ar neįprastų sandorių inicijavimu, apdorojimu ar registravimu, apklausa
auditoriui gali pad÷ti įvertinti, ar parinkta tinkama apskaitos politika ir, ar ji tinkamai taikoma;
• įmon÷s teisininkai gali būti užklausiami apie bylin÷jimąsi, įstatymų ir teis÷s aktų laikymąsi, garantijas,
įsipareigojimus po pardavimo, susitarimus (tokius kaip bendros įmon÷s) su verslo partneriais bei sutarčių
sąlygas;
• paklausimai rinkodaros ar pardavimo personalui gali būti apie įmon÷s rinkodaros strategijos pokyčius,
pardavimo kryptis arba sutartis su klientais.
10. Analitin÷s procedūros gali pad÷ti nustatyti neįprastas ūkines operacijas ar įvykius bei sumas, koeficientus ir
tendencijas, rodančias finansinei atskaitomybei ir auditui svarbias sritis. Auditorius, atlikdamas analitines
procedūras kaip rizikos vertinimo procedūras, išsiaiškina tik÷tinus pageidautinus rezultatus ir sąsajas. Jei
lygindamas tik÷tinus rezultatus su užregistruotomis sumomis ir iš jų gautais koeficientais auditorius pastebi
neįprastas arba netik÷tas sąsajas, tai gautus rezultatus jis vertina nustatydamas reikšmingo iškraipymo riziką.
Tačiau kada tokioms analitin÷ms procedūroms naudojami aukštu lygiu surinkti duomenys (kas dažniausiai ir
būna), šių analitinių procedūrų rezultatai aiškiai rodo, ar gali būti reikšmingų iškraipymų. Tod÷l auditorius
apsvarsto tokių analitinių procedūrų rezultatus kartu su kita surinkta informacija, nustatant reikšmingo iškraipymo
riziką. 12-ame NAS „Analitin÷s procedūros“ pateikta daugiau nuorodų, kaip atlikti analitines procedūras.
11. Steb÷jimas ir tikrinimas papildo vadovyb÷s bei kitų darbuotojų apklausą ir taip pat suteikia informacijos apie
įmonę ir jos aplinką. Šios audito procedūros paprastai apima:
• įmon÷s veiklos ir valdymo steb÷jimą;
• dokumentų (verslo planų ir strategijų), įrašų ir vidaus kontrol÷s dokumentų (vadovų) tikrinimą;
• vadovų ataskaitų (ketvirčio ir tarpin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s) bei aukščiausio lygio vadovyb÷s ataskaitų
(valdybos susitikimų protokolų) peržiūrą;
• įmon÷s patalpų ir gamybinių patalpų lankymą;
• ūkinių operacijų, susijusių su finansine atskaitomybe, sekimą per informacinę sistemą (nuoseklios peržiūros
testai).
12. Jei auditorius ketina naudoti ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais apie įmonę ir jos aplinką surinktą
informaciją, jis turi nustatyti, ar įvyko pasikeitimai, kurie gali tur÷ti įtakos šios informacijos tinkamumui
dabartinio audito metu. Jei auditas toje pačioje įmon÷je atliekamas keleri metai iš eil÷s, savo žinias apie įmonę
auditorius gali puikiai panaudoti. Pavyzdžiui, ankstesnių auditų metu atliktos audito procedūros paprastai suteikia
audito įrodymų apie įmon÷s organizacinę struktūrą, verslą ir kontrol÷s procedūras, taip pat informacijos apie
buvusius iškraipymus ir apie tai, ar jie buvo ar nebuvo ištaisyti laiku. Auditoriui tai padeda vertinti reikšmingo
iškraipymo riziką dabartinio audito metu. Tačiau d÷l įmon÷je ar jos aplinkoje įvykusių pokyčių ši informacija gali
tapti netinkama. Siekdamas nustatyti, ar d÷l įvykusių pokyčių informacija gal÷jo tapti nebetinkama, auditorius
naudoja paklausimus ir atlieka kitas audito procedūras, tokias kaip nuoseklios peržiūros testas.
13. Jei būtina, auditorius taip pat vertina kitą informaciją, pavyzdžiui, informaciją, surinktą priimant sprendimą teikti
paslaugas klientui ir nuolat teikiant paslaugas arba informaciją, surinktą teikiant kitas paslaugas įmonei,
pavyzdžiui, tarpin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s peržvalgos metu.
Audito komandos narių pasitarimai
14. Audito komandos nariai turi aptarti įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s jautrumą reikšmingiems
iškraipymams.
15. Pasitarimas būtinas tam, kad audito komandos nariai geriau suprastų reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s ar
klaidų finansin÷je atskaitomyb÷je galimybes tam tikroje jiems paskirtoje srityje bei geriau suprastų, kaip jų
atliekamos audito procedūros gali paveikti kitus audito aspektus, įskaitant sprendimus d÷l audito procedūrų
pobūdžio, laiko ir apimties.
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16. Pasitarimai labiau patyrusiems audito komandos nariams, įskaitant audito partnerius, suteikia galimybę pasidalyti
savo žiniomis apie įmonę, o audito komandos nariams – keistis informacija apie įmonei gresiančią verslo riziką1 ir
apie tai, kuri finansin÷s atskaitomyb÷s dalis ir kod÷l gali būti jautri reikšmingiems iškraipymams. Kaip nurodyta
11-ame NAS, ypatingas d÷mesys turi būti skiriamas finansin÷s atskaitomyb÷s reikšmingam iškraipymui d÷l
apgaul÷s. Audito komandos nariai taip pat aptaria galiojančios finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarkos
taikymą įmon÷je pagal jos pad÷tį ir aplinkybes.
17. Nustatant, kurie audito komandos nariai dalyvauja pasitarimuose, kada ir kaip vyksta pasitarimai bei kokia turi
būti pasitarimų apimtis, priimamas profesinis sprendimas. Paprastai pasitarimuose dalyvauja pagrindiniai audito
komandos nariai, vis d÷lto visiems audito komandos nariams n÷ra būtina išsamiai žinoti visus audito aspektus.
Pasitarimų apimčiai įtaką daro audito komandos narių pareigos, patirtis ir informacijos poreikis. Jei auditas
vykdomas keliuose padaliniuose, pagrindinių audito komandos narių pasitarimai gali vykti kiekviename
svarbiame padalinyje. Kitas veiksnys, į kurį būtina atsižvelgti planuojant pasitarimus, yra svarstymai, ar būtina į
pasitarimus įtraukti ekspertus. Pavyzdžiui, auditorius gali nuspręsti, jog į pasitarimus būtina įtraukti informacinių
technologijų ar kitus tam tikrų sričių specialistus.
18. Pagal 1-ojo NAS reikalavimus, auditorius auditą planuoja ir atlieka su profesiniu skepticizmu. Pasitarimų metu
audito komandos nariams pabr÷žiama profesinio skepticizmo būtinyb÷ viso audito metu, kad būtų galima
pasteb÷ti informaciją ar kitus požymius, rodančius, jog d÷l apgaul÷s ar klaidų gali atsirasti reikšmingų iškraipymų
ir kad būtų galima kruopščiai išsiaiškinti tokius požymius.
19. Priklausomai nuo audito aplinkybių audito komandos nariai, siekdami pagerinti tarpusavio pasikeitimą
informacija apie įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s jautrumą reikšmingiems iškraipymams, gali organizuoti
pasitarimus ir toliau. Pasitarimų tikslas yra tas, kad audito komandos nariai gal÷tų perduoti ir dalintis audito metu
gauta informacija, kuri gali padaryti įtakos reikšmingo iškraipymo d÷l apgaul÷s ar klaidos rizikos vertinimui arba
audito procedūroms, atliktoms siekiant nustatyti, ar yra rizika.
Įmon÷s ir jos aplinkos, įskaitant įmon÷s vidaus kontrolę, supratimas
20. Auditoriaus supratimą apie įmonę ir jos aplinką sudaro žinios apie šiuos aspektus:
a) ūkio šaką, reguliavimo ir kitus išorinius veiksnius, įskaitant galiojančią finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo
tvarką;
b) įmon÷s pobūdį, įskaitant įmon÷s pasirinktą apskaitos politiką ir jos taikymą;
c) tikslus ir strategijas bei susijusią verslo riziką, d÷l kurių finansin÷je atskaitomyb÷je gali atsirasti reikšmingų
iškraipymų;
d) įmon÷s finansinių rezultatų vertinimą ir peržiūrą;
e) vidaus kontrolę.
1-ame priede pateikiami dalykų pavyzdžiai, susiję su punktais a) – d), į kuriuos auditorius gali atsižvelgti,
siekdamas įgyti supratimą apie įmonę ir jos aplinką. 2-ame priede pateiktas išsamus vidaus kontrol÷s dalių
paaiškinimas.
21. Rizikos vertinimo procedūrų pobūdis, laikas ir apimtis priklauso nuo įmon÷s dydžio ir sud÷tingumo bei
auditoriaus darbo su įmone patirties. Be to, ankstesnio laikotarpio reikšmingų aukščiau išvardintų įmon÷s aspektų
pasikeitimų nustatymas yra ypač svarbus įgyjant pakankamą supratimą apie įmonę tam, kad nustatyti ir įvertinti
reikšmingo iškraipymo riziką.
Ūkio šakos, reguliavimo ir kiti išoriniai veiksniai, įskaitant galiojančią finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką
22. Auditorius turi suprasti susijusius ūkio šakos, reguliavimo ir kitus išorinius veiksnius, įskaitant galiojančią
finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką. Šie veiksniai apima tokias ūkio šakos sąlygas, kaip konkurencinę
aplinką, kliento santykius su tiek÷jais, technologinę pl÷trą; reguliavimo aplinką, be kita ko, galiojančią finansin÷s
atskaitomyb÷s sudarymo tvarką, teisinę ir politinę aplinką, ūkio šaką ir įmonę veikiančius aplinkos apsaugos
reikalavimus ir kitus tokius išorinius veiksnius, kaip bendra ekonomin÷ situacija. 31-ame NAS „Įstatymų ir teis÷s
aktų reikšm÷ finansin÷s atskaitomyb÷s auditui“ pateikti papildomi reikalavimai, susiję su įmonei ir ūkio šakai
1

Žr. 30 pastraipą.
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galiojančiais įstatymais ir teis÷s aktais.
23. Ūkio šakoje, kurioje veikia įmon÷, gali kilti specifin÷ reikšmingo iškraipymo rizika d÷l įmon÷s pobūdžio ar
reguliavimo masto. Pavyzdžiui, ilgalaik÷se sutartyse gali būti reikšmingi pajamų ir sąnaudų įvertinimai, d÷l kurių
gali kilti reikšmingo iškraipymo rizika. Tokiais atvejais auditorius įvertina, ar audito komandoje yra narių su
atitinkamai pakankamomis žiniomis ir patirtimi.
24. Įstatymai ir teis÷s aktai dažnai apibr÷žia finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką vadovyb÷s rengiamai įmon÷s
finansinei atskaitomybei. Dažniausiai, finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarka galioja tos jurisdikcijos, kurioje
veikia arba yra registruota įmon÷ ir kurioje yra įsikūręs auditorius, ribose. Įmon÷ ir auditorius su šia tvarka būna
susipažinę. Kai kuriais atvejais vietin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarkos gali ir nebūti, tuomet įmon÷s
pasirinkimą nulemia tam tikroje vietov÷je ar ūkio šakoje taikoma tvarka, vartotojo poreikiai ir kiti veiksniai.
Pavyzdžiui, įmon÷s konkurentai taiko Tarptautinius finansin÷s atskaitomyb÷s standartus (TFAS), tod÷l įmon÷ gali
nuspręsti, jog TFAS tenkina ir jos finansin÷s atskaitomyb÷s poreikius. Auditorius įvertina, ar vietos teis÷s aktai
nustato konkrečius finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo reikalavimus ūkio šakai, kurioje veikia įmon÷, kadangi
finansin÷ atskaitomyb÷ gali būti reikšmingai iškraipyta galiojančios finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarkos
požiūriu, jei vadovyb÷, rengdama finansinę atskaitomybę, į šiuos teis÷s aktus neatsižvelgia.
Įmon÷s pobūdis
25. Auditorius turi suprasti įmon÷s pobūdį. Įmon÷s pobūdis apima įmon÷s veiklą, nuosavybę ir valdymą, įmon÷s
investicijų rūšis ir planus, įmon÷s struktūrą ir finansavimą. Įmon÷s pobūdžio išmanymas auditoriui padeda
suprasti ūkinių operacijų grupes, sąskaitų likučius ir finansin÷je atskaitomyb÷je tik÷tinus atskleidimus.
26. Įmon÷s struktūra gali būti sud÷tinga. Įmon÷ gali tur÷ti dukterinių įmonių ar kitų padalinių keliose vietov÷se. Be
tokiais atvejais kylančių konsolidavimo sunkumų, kitos d÷l sud÷tingos struktūros atsirandančios problemos,
keliančios reikšmingo iškraipymo riziką, yra: prestižo paskirstymas verslo segmentams, jo sumažinimas; tai, ar
investicijos yra bendros įmon÷s, dukterin÷s įmon÷s, ar investicijos yra atvaizduojamos naudojant nuosavyb÷s
metodą; ar tinkamai yra atvaizduotos specialios paskirties įmon÷s.
27. Nuosavyb÷s ir ryšių tarp savininkų bei kitų asmenų ar įmonių supratimas taip pat yra svarbus nustatant, ar
susijusių šalių sandoriai yra teisingai nustatyti ir atvaizduoti. 17-ame NAS „Susijusios šalys“ pateiktos
papildomos nuorodos, kaip auditorius gali vertinti susijusias šalis.
28. Auditorius turi išmanyti įmon÷s pasirinktą ir taikomą apskaitos politiką, įvertinti, ar ji tinka verslui ir
atitinka galiojančią finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką bei naudojamą apskaitos politiką
atitinkamoje ūkio šakoje. Supratimas apima įmon÷s naudojamus apskaitos metodus svarbioms ir neįprastoms
ūkin÷ms operacijoms, reikšmingos apskaitos politikos poveikį prieštaringoms ar problemin÷ms sritims, kurios
n÷ra suderintos ar tvarkomos pripažintais būdais, bei įmon÷s apskaitos politikos pasikeitimus. Auditorius taip pat
identifikuoja naujus finansin÷s atskaitomyb÷s standartus ir teis÷s aktus bei apsvarsto, kada ir kaip įmon÷ ims
laikytis jų reikalavimų. Įmonei pakeitus reikšmingus apskaitos politikos metodus, auditorius apsvarsto keitimo
priežastis ir įvertina, ar tai atitinka galiojančios finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarkos reikalavimus.
29. Finansin÷s atskaitomyb÷s rengimas pagal galiojančią finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką apima tinkamą
reikšmingų dalykų atskleidimą. Šie dalykai yra susiję su finansin÷s atskaitomyb÷s forma, išd÷stymu, turiniu ir
aiškinamosiomis pastabomis, pavyzdžiui, įskaitant vartotas sąvokas, išskaidytas sumas, atskaitomyb÷s straipsnių
grupavimą, nurodytų sumų pagrindimą. Auditorius apsvarsto, ar įmon÷ tinkamai atskleid÷ tam tikrus dalykus,
atsižvelgiant į tuo metu auditoriui žinomas aplinkybes ir faktus.
Tikslai ir strategijos bei susijusi verslo rizika
30. Auditorius turi suprasti įmon÷s tikslus ir strategiją bei susijusią verslo riziką, d÷l kurios finansin÷je
atskaitomyb÷je gali atsirasti reikšmingų iškraipymų. Įmon÷ vykdo veiklą ūkio šakoje, veikiama reguliavimo ir
kitų vidinių bei išorinių veiksnių. Šiems veiksniams spręsti įmon÷s vadovai arba aukščiausio lygio vadovyb÷
nustato tikslus, kurie yra bendrieji įmon÷s planai. Strategijos yra veikimo būdai, su kurių pagalba vadovai ketina
pasiekti tikslus. Verslo rizika kyla d÷l svarbių aplinkybių, įvykių, sąlygų, veikimo ar neveikimo, kurie gali
neigiamai paveikti įmon÷s galimybes pasiekti tikslus ir įgyvendinti strategiją, arba verslo rizika gali pasireikšti
numačius netinkamus tikslus ir strategijas. Keičiantis aplinkai, ilgainiui kinta ir įmon÷s verslas, tikslai ir
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strategijos.
31. Verslo rizika yra didesn÷ nei reikšmingo iškraipymo finansin÷je atskaitomyb÷je rizika, nors ji apima ir pastarąją.
Verslo rizika gali kilti d÷l permainų ar painiavos, ar d÷l to, kad nepripažįstama būtinyb÷ keistis. Permainos gali
kilti, pavyzdžiui, d÷l naujų produktų, kurie gali nepasiteisinti, gamybos pl÷tojimo, d÷l nepakankamos rinkos, nors
produktas ir s÷kmingas, arba d÷l defektų, kurie nulemia įsipareigojimus arba kelia gr÷smę geram vardui.
Auditorius, suprantantis verslo riziką, reikšmingo iškraipymo riziką gali nustatyti lengviau. Tačiau nustatyti ar
vertinti visas verslo rizikas auditorius n÷ra įpareigotas.
32. Dauguma verslo rizikų ilgainiui turi finansinių pasekmių ir tod÷l daro poveikį finansinei atskaitomybei. Tačiau
reikšmingo iškraipymo rizika kyla ne d÷l visų verslo rizikų. D÷l verslo rizikos gali kilti iškraipymo rizika ūkin÷se
operacijose, sąskaitų likučiuose, atskleidimuose tvirtinimų lygyje ar finansin÷s atskaitomyb÷s mastu. Pavyzdžiui,
verslo rizika, kylanti d÷l klientų skaičiaus ūkio šakoje sumaž÷jimo, gali padidinti reikšmingo iškraipymo riziką,
susijusią su gautinų sumų vertinimu. Tačiau ta pati rizika, ypač kartu su silpn÷jančia ekonomika, gali tur÷ti
ilgalaikių pasekmių, kurias auditorius svarsto, vertindamas veiklos tęstinumo prielaidos tinkamumą. Tod÷l
auditorius, svarstydamas, ar d÷l verslo rizikos gali atsirasti reikšmingų iškraipymų, atsižvelgia į įmon÷s
aplinkybes. 3-ame priede pateikiami sąlygų ir įvykių, galinčių rodyti reikšmingo iškraipymo riziką, pavyzdžiai.
33. Paprastai vadovyb÷ nustato verslo riziką ir numato priemones jai spręsti. Rizikos vertinimas yra vidaus kontrol÷s
dalis. Vertinimas yra aptartas 76 – 79 pastraipose.
34. Mažesn÷s įmon÷s tikslams ir strategijoms nustatyti ar susijusiai verslo rizikai valdyti formalių planų ar procesų
dažnai nenaudoja. Daugeliu atveju jos gali netur÷ti tam net dokumentų. Tokiose įmon÷se supratimą auditorius
įgyja apklausdamas vadovus arba steb÷damas įmon÷s veiksmus, susijusius su šiais dalykais.
Įmon÷s finansinių rezultatų vertinimas ir peržiūra
35. Auditorius turi įgyti supratimą apie įmon÷s finansinių rezultatų vertinimą ir peržiūrą. Veiklos rezultatai ir
jų peržiūra auditoriui parodo įmon÷s veiklos aspektus, kurie vadovyb÷s bei kitų nuomone, yra svarbūs. Veiklos
rezultatai, vidaus ar išor÷s, veikia įmonę, o tai savo ruožtu gali paskatinti vadovus imtis veiksmų veiklai gerinti
arba iškraipyti finansinę atskaitomybę. Supratimas apie įmon÷s rezultatus auditoriui padeda nustatyti, ar toks
vidaus/išor÷s veikimas gali paskatinti vadovybę imtis veiksmų, padidinančių reikšmingo iškraipymo riziką.
36. Vadovų atliekamas įmon÷s finansinių rezultatų vertinimas ir peržiūra turi būti skiriami nuo kontrol÷s steb÷senos
(kontrol÷s steb÷sena, kaip vidaus kontrol÷s dalis, aptariama 96 – 99 pastraipose), nors jų tikslai gali ir sutapti.
Kontrol÷s steb÷senos metu, atsižvelgiant į informaciją apie kontrolę, sekama, ar veiksmingai veikia vidaus
kontrol÷. Veiklos rezultatų vertinimo ir peržiūros pagalba nustatoma, ar įgyvendinami vadovyb÷s (ar trečiųjų
šalių) iškelti tikslai, tačiau kai kuriais atvejais rezultatai suteikia vadovybei informacijos, padedančios nustatyti
vidaus kontrol÷s trūkumus.
37. Šiam tikslui vadovyb÷s naudojama vidin÷ informacija gali apimti pagrindinius rodiklius (finansinius ir ne
finansinius), sąmatas, pokyčių analizę, informaciją apie segmentus, skyrių, departamentų ir kitas atskaitas bei
įmon÷s veiklos rezultatų palyginimą su konkurentų veikla. Vertinti ir peržiūr÷ti įmon÷s finansinius rezultatus taip
pat gali ir šalys iš išor÷s. Pavyzdžiui, tokia išorin÷ informacija, kaip analitikų ataskaitos ir kredito vertinimo
agentūrų ataskaitos, auditoriui suteikia vertingų žinių apie įmonę ir jos aplinką. Šios ataskaitos dažniausiai
gaunamos iš audituojamos įmon÷s.
38. Vidiniai vertinimai gali išryškinti netik÷tus padarinius arba kryptis, d÷l kurių vadovai turi apklausti aplinkinius,
siekdami nustatyti jų priežastis ir imtis jų ištaisymo (įskaitant, kai kuriais atvejais, iškraipymų nustatymo ir
ištaisymo laiku). Veiklos rezultatai auditoriui taip pat gali rodyti susijusios finansin÷s atskaitomyb÷s informacijos
iškraipymo riziką. Pavyzdžiui, veiklos rezultatai gali parodyti, jog įmon÷, lyginant su kitomis tos pačios ūkio
šakos įmon÷mis, pasižymi nepaprastai greitu augimu ar pelningumu. Ši informacija, ypač kartu su kitais tokiais
veiksniais, kaip nuo veiklos rezultatų priklausančios premijos ar skatinantis atlygis, gali rodyti galimą riziką, jog
vadovyb÷ daro įtaką finansin÷s atskaitomyb÷s rengimui.
39. Didelę dalį informacijos apie veiklos rezultatus galima gauti iš įmon÷s informacijos sistemos. Jei vadovai daro
niekuo nepagrįstą prielaidą, jog įmon÷s veiklos rezultatų peržiūrai naudojami duomenys, yra tikslūs, o
informacijoje gali būti klaidų, tai vadovai apie veiklos rezultatus gali padaryti neteisingas išvadas. Auditoriui
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nusprendus audito tikslais (pavyzdžiui, analitin÷ms procedūroms) panaudoti veiklos rezultatus, jis apsvarsto, ar
vadovų atlikta įmon÷s veiklos rezultatų peržiūra yra patikima ir pakankamai tiksli, kad ją būtų galima naudoti šiuo
tikslu. Prieš naudodamas veiklos rezultatus auditorius apsvarsto, ar jie yra pakankamai tikslūs, kad pad÷tų
nustatyti reikšmingus iškraipymus.
40. Mažesn÷s įmon÷s paprastai neturi tinkamų procedūrų veiklos rezultatams vertinti ir peržiūr÷ti. Vis d÷lto vadovai
remiasi tam tikrais pagrindiniais rodikliais, kurie, atsižvelgiant į įmon÷s patirtį ir žinias, yra patikima priemon÷
veiklos rezultatams vertinti ir imtis atitinkamų veiksmų.
Vidaus kontrol÷
41. Auditorius turi suprasti auditui svarbią įmon÷s vidaus kontrolę. Siekdamas nustatyti galimų iškraipymų rūšis
bei tolimesnių audito procedūrų pobūdį, laiką ir apimtį auditorius remiasi žiniomis apie vidaus kontrolę. Auditui
svarbi vidaus kontrol÷ yra aptarta žemiau pateiktose 47 – 53 pastraipose. Be to, 54 – 56 pastraipose aptartas šio
supratimo lygis.
42. Vidaus kontrol÷ yra aukščiausio lygio vadovyb÷s, vadovų ir kitų darbuotojų suplanuotos ir atliekamos procedūros,
skirtos tinkamai užtikrinti, jog įmon÷s tikslai, susiję su finansin÷s atskaitomyb÷s patikimumu, veiklos efektyvumu
ir veiksmingumu, ir įstatymų bei teis÷s aktų laikymusi, būtų pasiekiami. Vidaus kontrol÷ yra sukurta ir taikoma
nustatytai verslo rizikai išvengti, d÷l kurios kyla gr÷sm÷ nepasiekti šių tikslų.
43. Šiame NAS aptariamą vidaus kontrolę sudaro tokios dalys:
a) kontrol÷s aplinka,
b) įmon÷s rizikos vertinimo procesas,
c) informacin÷ sistema, įskaitant finansinei atskaitomybei svarbius susijusius verslo procesus, ir informavimas,
d) kontrol÷s veiksmai,
e) kontrol÷s steb÷sena.
2-ame priede pateiktas išsamus vidaus kontrol÷s dalių aprašymas.
44. Vidaus kontrol÷s padalijimas į penkias dalis auditoriui padeda nustatyti, kaip skirtingos įmon÷s vidaus kontrol÷s
dalys gali paveikti auditą. Šis suskirstymas nebūtinai atspindi tai, kaip įmon÷ vertina ir įdiegia vidaus kontrolę. Be
to, pagrindinį d÷mesį auditorius kreipia į tai, ar ir kaip tam tikra kontrol÷ išaiškina ir taiso reikšmingus
iškraipymus ūkinių operacijų grup÷se, sąskaitų likučiuose ar atskleidimuose ir susijusiuose tvirtinimuose bei kaip
vykdo iškraipymų prevenciją, o ne į kontrol÷s suskirstymą į dalis. Tod÷l įvairiems vidaus kontrol÷s aspektams ir
jų įtakai auditui apibūdinti auditoriai atitinkamai gali naudoti kitokias sąvokas ar sistemą, nei vartojamos NAS, su
sąlyga, jog yra aptariamos visos šiame NAS aprašytos dalys.
45. Kokia yra vidaus kontrol÷ ir kaip ji taikoma, priklauso nuo įmon÷s dydžio ir sud÷tingumo. Mažesn÷s įmon÷s savo
tikslams pasiekti gali naudoti paprastesnes procedūras ir mažiau formalias priemones. Pavyzdžiui, mažesn÷se
įmon÷se, kurių vadovai aktyviai dalyvauja sudarant finansinę atskaitomybę, detalių apskaitos procedūrų ar
politikos aprašymų gali nebūti. Kai kuriose įmon÷se, ypač labai mažose įmon÷se, savininkas-vadovas gali atlikti
tokias funkcijas, kurios didesn÷je įmon÷je priklausytų kelioms vidaus kontrol÷s dalims. Tod÷l mažesn÷se įmon÷se
vidaus kontrol÷s dalys gali būti neišskirtos, tačiau jų pagrindiniai tikslai turi tokią pat galią.
46. Šiame NAS sąvoka „vidaus kontrol÷“ apima visas penkias aukščiau nurodytas vidaus kontrol÷s dalis. O sąvoka
„kontrol÷s procedūros“ apima vieną ar daugiau vidaus kontrol÷s dalių.
Auditui svarbios kontrol÷s procedūros
47. Tarp įmon÷s tikslų ir įdiegtų kontrol÷s procedūrų, skirtų pakankamai užtikrinti jų įgyvendinimą, yra tiesioginis
ryšys. Įmon÷s tikslai ir kontrol÷s procedūros yra susiję su finansine atskaitomybe, veikla ir įstatymų ar teis÷s aktų
laikymusi, tačiau ne visi tikslai ir kontrol÷s procedūros yra svarbūs auditoriui vertinant riziką.
48. Paprastai auditui svarbios kontrol÷s procedūros yra susijusios su įmon÷s tikslu išoriniam naudojimui sudaryti
finansinę atskaitomybę, kuri pateikia tikrą ir teisingą vaizdą (arba visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
atspindi) pagal galiojančią finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką, taip pat su rizikos, d÷l kurios finansin÷je
atskaitomyb÷je gali atsirasti reikšmingų iškraipymų, valdymu. Tai priklauso nuo auditoriaus sprendimo,
atsižvelgiant į šio NAS reikalavimus, ar kontrol÷s procedūros atskirai ar su kitomis priemon÷mis kartu yra
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svarbios auditoriaus svarstymams vertinant reikšmingo iškraipymo riziką ir rengiant bei taikant tolimesnes
procedūras įvertinus riziką. Priimdamas sprendimą auditorius atsižvelgia į aplinkybes, tinkamą priemonę ir šiuos
veiksnius:
• auditoriaus sprendimą d÷l reikšmingumo;
• įmon÷s dydį;
• įmon÷s verslo pobūdį, įskaitant organizacinę struktūrą ir nuosavybę;
• įmon÷s veiklos įvairovę ir sud÷tingumą;
• galiojančius įstatymų ir reguliavimo reikalavimus;
• sistemų, kurios sudaro dalį įmon÷s vidaus kontrol÷s, pobūdį ir sud÷tingumą, įskaitant įmones,
teikiančias apskaitos paslaugas pagal sutartis.
49. Kontrol÷s procedūros, skirtos įmon÷s parengtos informacijos išsamumui ir tikslumui, taip pat gali būti svarbios
auditui, jei rengdamas ir atlikdamas tolimesnes procedūras auditorius ketina pasinaudoti šia informacija.
Auditoriaus darbo su įmone patirtis bei audito metu apie įmonę ir jos aplinką surinkta informacija auditoriui
padeda nustatyti auditui svarbias kontrol÷s procedūras. Nors vidaus kontrol÷ yra taikoma visoje įmon÷je arba jos
padaliniams ar verslo procesams, supratimas apie vidaus kontrol÷s taikymą kiekvienam įmon÷s padaliniui ir
verslo procesui auditui gali būti ir nebūtinas.
50. Veiklos ir atitikimo tikslų kontrol÷s procedūros auditui gali būti svarbios, jei jos yra susijusios su duomenimis,
kuriuos taikydamas audito procedūras auditorius vertina ar naudoja. Pavyzdžiui, kontrol÷s procedūros, susijusios
su nefinansiniais duomenimis, tokiais kaip gamybos statistiniai duomenys, kuriuos auditorius naudoja analitin÷se
procedūrose; arba kontrol÷s procedūros, susijusios su įstatymų ir teis÷s aktų nesilaikymo atvejų, galinčių tur÷ti
tiesioginį ar reikšmingą poveikį finansinei atskaitomybei, nustatymu, tokios kontrol÷s procedūros d÷l pajamų
mokesčio įstatymo ir teis÷s aktų laikymosi, kurios naudojamos nustatyti pajamų mokesčio nuostatas gali būti
svarbios auditui.
51. Paprastai įmon÷ taiko kontrol÷s procedūras, susijusias su tikslais, kurie n÷ra svarbūs auditui, tod÷l jų svarstyti
nebūtina. Pavyzdžiui, tam, kad užtikrintų veiklos efektyvumą (pavyzdžiui, komercin÷s avialinijos skrydžių
tvarkaraščiams valdyti naudoja automatinę kontrol÷s sistemą), įmon÷ gali naudoti sud÷tingą automatizuotą
kontrol÷s procedūrų sistemą, tačiau šios kontrol÷s procedūros auditui paprastai n÷ra svarbios.
52. Vidaus kontrol÷, sauganti turtą nuo neįgalioto įsigijimo, naudojimo ar pardavimo, gali apimti kontrol÷s
procedūras, susijusias su finansin÷s atskaitomyb÷s ir veiklos tikslais. Rinkdamas informaciją apie kiekvieną
vidaus kontrol÷s dalį ir svarstydamas apsaugos kontrol÷s procedūras, auditorius paprastai apsiriboja tik tomis
procedūromis, kurios yra svarbios finansin÷s atskaitomyb÷s patikimumui. Pavyzdžiui, prieigos kontrol÷s
procedūros, tokios kaip slaptažodžiai, kurie apriboja prieigą prie duomenų ir programų, apdorojančių pinigų
išmok÷jimą, finansin÷s atskaitomyb÷s auditui gali būti svarbios. Ir atvirkščiai: kontrol÷s procedūros, saugančios
nuo pernelyg didelio medžiagų naudojimo gamyboje, finansin÷s atskaitomyb÷s auditui n÷ra svarbios.
53. Auditui svarbios kontrol÷s procedūros gali egzistuoti bet kurioje vidaus kontrol÷s dalyje. Tokios procedūros
aptariamos žemiau pateikiamuose kontrol÷s dalių aprašymuose. Be to, 113–115 pastraipose aptariamos tam tikros
rizikos, kurioms auditorius turi įvertinti įmon÷s taikomų kontrol÷s procedūrų pobūdį ir nustatyti, ar procedūros
yra taikomos.
Vidaus kontrol÷s supratimo lygis
54. Siekdamas susidaryti supratimą apie vidaus kontrolę auditorius turi įvertinti kontrol÷s procedūrų pobūdį ir
nustatyti, ar ji buvo taikoma. Vertindamas kontrol÷s pobūdį auditorius svarsto, ar viena kontrol÷s procedūra, ar
kartu su kitomis procedūromis gali veiksmingai nustatyti ir ištaisyti reikšmingus iškraipymus ir vykdyti jų
prevenciją. Tai išsamiau paaiškinta žemiau pateiktuose kiekvienos kontrol÷s dalies aprašymuose. Kontrol÷s
taikymas reiškia tai, kad kontrol÷ egzistuoja, o įmon÷ ją taiko. Siekdamas nustatyti, ar būtina atsižvelgti į
kontrol÷s taikymą, auditorius svarsto jos pobūdį. Netinkamo pobūdžio kontrol÷ gali rodyti reikšmingas įmon÷s
vidaus kontrol÷s sistemos silpnąsias vietas2, tod÷l auditorius apsvarsto, ar būtina apie tai pranešti aukščiausio
lygio vadovybei ir vadovams, kaip to reikalauja 120 pastraipa.
2

Reikšminga vidaus kontrol÷s silpnoji vieta yra ta, kuri gali daryti reikšmingą poveikį finansinei atskaitomybei.
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55. Auditoriaus atliekamos rizikos vertinimo procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie svarbių kontrol÷s
procedūrų pobūdį ir taikymą, apima įmon÷s darbuotojų apklausą, tam tikrų kontrol÷s procedūrų taikymo
steb÷seną, dokumentų ir ataskaitų tikrinimą bei finansinei atskaitomybei svarbių ūkinių operacijų sekimą
informacin÷je sistemoje. Įvertinti auditui svarbią kontrolę ir nustatyti, ar ji yra taikoma, vien tik apklausos
nepakanka.
56. Siekiant susidaryti supratimą apie įmon÷s kontrol÷s procedūras, nepakanka atlikti tik kontrol÷s veikimo
efektyvumo patikrinimo, nebent yra tam tikra automatizacija, kuri skirta yra nuosekliam kontrol÷s procedūrų
taikymui (auditui svarbios rankin÷s ir automatin÷s vidaus kontrol÷s dalys yra aprašytos žemiau). Pavyzdžiui, tam
tikru metu gauti įrodymai apie rankiniu būdu veikiančią kontrolę nesuteikia audito įrodymų apie kontrol÷s
veikimo efektyvumą kitu to paties audito laikotarpiu. Tačiau įdiegus taikomųjų programų, duomenų bazių ir
operacinių sistemų apsaugos priemones IT leidžia įmonei nuosekliai apdoroti didelį duomenų kiekį, gerinti
kontrol÷s veiklos steb÷seną bei veiksmingai atskirti pareigas. Tod÷l d÷l IT būdingo nuoseklaus apdorojimo audito
procedūros, atliekamos siekiant nustatyti, ar automatin÷ kontrol÷ yra taikoma, gali kartu patikrinti ir tos kontrol÷s
veikimo efektyvumą, priklausomai nuo auditoriaus atliekamo kontrol÷s procedūrų vertinimo ir tikrinimo.
Kontrol÷s veikimo efektyvumo testai yra aprašyti 35-ame NAS.
Auditoriaus atliekamam rizikos vertinimui svarbių rankiniu ir automatiniu būdu atliekamų vidaus kontrol÷s elementų
savyb÷s
57. Dauguma įmonių IT sistemas naudoja finansin÷s atskaitomyb÷s ir verslo tikslais. Tačiau nors IT ir naudojamos
plačiai, sistemose yra elementų, atliekamų rankiniu būdu. Rankiniu ir automatiniu būdu atliekamų elementų
pasiskirstymas būna įvairus. Tam tikrais atvejais, ypač mažesn÷se ir nesud÷tingose įmon÷se, sistemos gali būti
daugiausiai rankin÷s. Kitais atvejais automatizacijos lygis gali būti labai įvairus. Kai kurios sistemos gali būti iš
esm÷s automatizuotos su keliais susijusiais rankiniu būdu atliekamais elementais, o kitos net tos pačios įmon÷s
sistemos gali būti daugiausiai rankin÷s. Taigi įmon÷s vidaus kontrol÷s sistema greičiausiai apims tiek rankinius,
tiek automatinius elementus, kurių savyb÷s yra svarbios auditoriaus atliekamam rizikos vertinimui ir remiantis
šiuo vertinimu atliekamoms tolimesn÷ms audito procedūroms.
58. Rankinių ar automatinių elementų naudojimas vidaus kontrol÷je taip pat daro įtaką ūkinių operacijų inicijavimo,
registravimo, apdorojimo ir ataskaitų sudarymo būdui3. Rankin÷s sistemos kontrol÷s procedūros gali apimti tokias
procedūras, kaip veiksmų tvirtinimą ir peržiūrą, derinimą ir derinimo veiksmų tyrimą. Kita vertus, įmon÷ gali
naudoti automatines ūkinių operacijų inicijavimo, registravimo, apdorojimo ir ataskaitų sudarymo procedūras.
Tokiu atveju elektronin÷s formos įrašai pakeičia tokius popierinius dokumentus kaip pirkimo užsakymų formos,
sąskaitos, gabenimo dokumentai ir susijusius apskaitos įrašus. IT sistemos kontrol÷s procedūras sudaro
automatinių (pavyzdžiui, kompiuterin÷se programose esančių kontrol÷s procedūrų) ir rankinių kontrol÷s
procedūrų derinys. Rankin÷s kontrol÷s procedūros gali būti nepriklausomos nuo IT, gali naudoti IT parengtą
informaciją arba gali apsiriboti IT ir automatinių kontrol÷s procedūrų veikimo efektyvumo steb÷sena ar
neatitikimų sprendimu. Naudojant IT ūkin÷ms operacijoms inicijuoti, registruoti, apdoroti bei ataskaitoms
sudaryti ar kitiems finansiniams duomenims įtraukti į finansinę atskaitomybę, sistemos ir programos gali apimti
kontrol÷s procedūras, susijusias su reikšmingų sąskaitų atitinkamais tvirtinimais arba būti svarbios užtikrinant
rankinių kontrol÷s procedūrų, priklausomų nuo IT, efektyvų veikimą. Įmon÷s naudojamas automatinių ir rankinių
kontrol÷s procedūrų derinys priklauso nuo įmon÷s IT pobūdžio ir sud÷tingumo.
59. Paprastai IT užtikrina įmon÷s vidaus kontrol÷s veiksmingumą ir efektyvumą, nes suteikia galimybę įmonei:
• nuosekliai taikyti nustatytas verslo taisykles apdorojant didelius ūkinių operacijų ar duomenų kiekius ir atlikti
sud÷tingus skaičiavimus;
• užtikrinti informacijos savalaikiškumą, prieinamumą ir tikslumą;
• palengvinti papildomą informacijos analizę;
• didinti įmon÷s veiklos, tvarkų ir procedūrų steb÷senos galimybes;
• sumažinti riziką, jog kontrol÷s procedūros bus apeitos;
• įdiegus apsaugos kontrol÷s priemones taikomosiose programose, duomenų baz÷se ir operacin÷se sistemose
3

2-o priedo 9 pastraipa apibr÷žia ūkinių operacijų inicijavimą, registravimą, apdorojimo ir ataskaitų sudarymą pagal šį NAS
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didinti galimybes veiksmingai atskirti pareigas.
60. IT taip pat kelia specifinę riziką įmon÷s vidaus kontrolei, kaip pavyzdžiui:
• pasitik÷jimas sistemomis ar programomis, kurios netiksliai apdoroja duomenis, apdoroja netikslius duomenis
arba kartu netiksliai apdoroja ir apdoroja netikslius duomenis;
• neįgaliota prieiga prie duomenų, d÷l ko duomenys gali būti sunaikinti arba netinkamai pakeisti, įskaitant
neįgaliotų ar neegzistuojančių ūkinių operacijų arba neteisingų ūkinių operacijų registravimą. Rizika gali kilti
būtent tuomet, kai ta pačia duomenų baze naudojasi keletas vartotojų.
• IT personalo galimyb÷s tur÷ti ne tik savo pareigoms atlikti būtiną prieigą. Tod÷l pablog÷ja pareigų atskyrimas;
• neįgalioti pirminių bylų duomenų pakeitimai;
• neįgalioti sistemų ar programų pakeitimai;
• neatlikti būtini sistemų ar programų pakeitimai;
• netinkama intervencija rankiniu būdu;
• galimas duomenų praradimas arba nesugeb÷jimas prieiti prie duomenų, kai reikia.
61. Rankin÷s sistemos gali būti tinkamesn÷s, kai būtina laikytis atsargumo ar priimti sprendimus tokiais atvejais arba
esant:
• didel÷ms, neįprastoms ar nepasikartojančioms ūkin÷ms operacijoms;
• aplinkyb÷ms, kuomet sunku nustatyti, numatyti klaidas ar jų tik÷tis;
• keičiantis aplinkyb÷ms, kurios reikalauja didesnių kontrol÷s priemonių, nei numato esama automatin÷s
kontrol÷s sistema;
• stebint automatinių kontrol÷s priemonių efektyvumą.
62. Rankinę kontrolę atlieka žmon÷s, tod÷l įmon÷s vidaus kontrolei kyla tam tikra rizika. Rankin÷s kontrol÷s
procedūros gali būti mažiau patikimos nei automatin÷s, kadangi jas galima apeiti, ignoruoti ar jų nepaisyti. Joms
taip pat labiau būdingos paprastos klaidos ar apsirikimai. Rankin÷ kontrol÷ negali būti taikoma nuolat. Rankin÷s
sistemos nelabai tinka tokiais atvejais arba esant:
• dideliam ūkinių operacijų kiekiui arba pasikartojančioms ūkin÷ms operacijoms, arba tokiose situacijose, kur
tik÷tinos arba numatomos klaidos gali būti nustatytos automatinių kontrol÷s priemonių pagalba arba jų būtų
galima išvengti taikant automatines kontrol÷s priemones;
• kontrol÷s veiklai, kur specifiniams kontrol÷s veiksmams atlikti atitinkamai galima sukurti ir taikyti automatines
kontrol÷s priemones.
63. Vidaus kontrol÷s rizikos dydis ir pobūdis skiriasi priklausomai nuo įmon÷s informacin÷s sistemos savybių. Tod÷l
auditorius apsvarsto, ar įmon÷ tinkamai sprendžia d÷l IT ir rankin÷s sistemos naudojimo kylančią riziką ir ar taiko
veiksmingas kontrol÷s procedūras.
Vidaus kontrol÷s apribojimai
64. Nepriklausomai nuo to, kaip gerai sukurta ar taikoma, vidaus kontrol÷ įmonei gali suteikti tik pakankamą
užtikrinimą, jog bus pasiekti įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s tikslai. Tikslų pasiekimo tikimybę veikia įgimti
vidaus kontrol÷s apribojimai. Šiais įgimtais apribojimais gali būti žmonių priimami klaidingi sprendimai ar vidaus
kontrol÷s nesilaikymas d÷l tokių žmogiškų nes÷kmių, kaip paprastos klaidos ar apsirikimai. Pavyzdžiui, jei
įmon÷s informacinių sistemų darbuotojai nevisiškai supranta, kaip užsakymų įvedimo sistema apdoroja
pardavimų sandorius, naujos linijos produktų pardavimams apdoroti jie gali atlikti klaidingus sistemos
pakeitimus. Kita vertus, šie pakeitimai gali būti tinkami, bet juos gali neteisingai suprasti asmenys, kurie verčia
juos į programos kodą. Klaidų taip pat gali pasitaikyti naudojant iš IT gautą informaciją. Pavyzdžiui, automatin÷s
kontrol÷s procedūros gali būti skirtos pranešti vadovams apie ūkines operacijas, viršijančias tam tikrą nustatytą
sumą, tačiau darbuotojai, atsakingi už peržiūrą, gali nesuprasti tokių ataskaitų tikslo ir atitinkamai gali jų
neperžiūr÷ti arba neištirti neįprastų dalykų.
65. Be to, du ar daugiau darbuotojų susitarę gali apeiti kontrol÷s procedūras arba vadovyb÷ gali nepaisyti vidaus
kontrol÷s. Pavyzdžiui, vadovyb÷ su klientais gali sudaryti atskiras sutartis, kurios neatitinka įmon÷s standartinių
pardavimo sutarčių terminų ir sąlygų, d÷l ko gali būti netinkamai pripažįstamos pajamos. Taip pat gali būti
nepaisoma programin÷s įrangos tikrinimo redaktorių, skirtų nustatyti ir išskirti tas ūkin÷s operacijas, kurios viršija
nustatytą įsiskolinimo ribą, arba jie gali būti atjungiami.
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66. Nedidel÷se įmon÷se dažnai yra mažiau darbuotojų, kas riboja pareigų atskyrimo galimybę. Tačiau net mažoms
įmon÷ms svarbiausiose srityse naudinga iki tam tikro lygio atskirti pareigas arba įvesti kokias nors nesud÷tingas,
bet veiksmingas kontrol÷s procedūras. Savininko-vadovo galimyb÷ nepaisyti kontrol÷s labai priklauso nuo
kontrol÷s aplinkos ir ypač nuo savininko-vadovo požiūrio į vidaus kontrol÷s svarbą.
Kontrol÷s aplinka
67. Auditorius turi suprasti kontrol÷s aplinką. Kontrol÷s aplinka apima valdymo ir vadovavimo funkcijas bei
aukščiausio lygio vadovyb÷s ir vadovų požiūrį, žinias ir veiksmus, susijusius su įmon÷s vidaus kontrole ir jos
svarba įmonei. Kontrol÷s aplinka nustato organizacijos veiklos toną, veikdama įmon÷s darbuotojų supratimą apie
kontrolę. Disciplina ir struktūra yra veiksmingos vidaus kontrol÷s pagrindas.
68. Atsakomyb÷ už apgaul÷s ir klaidų prevenciją ir aptikimą visų pirma tenka įmon÷s aukščiausio lygio vadovybei ir
vadovams. Vertindamas kontrol÷s aplinkos pobūdį ir nustatydamas, ar ji veikia, auditorius sužino, kaip vadovai,
prižiūrimi aukščiausio lygio vadovyb÷s, sukūr÷ ir išlaiko sąžiningo ir etiško elgesio kultūrą bei įdieg÷ tinkamas
kontrol÷s procedūras apgaul÷s ir klaidų prevencijai bei aptikimui įmon÷je.
69. Vertindamas įmon÷s kontrol÷s aplinką auditorius atsižvelgia į šiuos elementus ir į tai, kaip jie buvo įtraukti į
įmon÷s procesus:
a) sąžiningumo ir moralinių vertybių – esminių savybių, darančių įtaką kontrol÷s procedūrų pobūdžiui,
administravimo ir steb÷senos efektyvumui – skelbimas ir tvirtinimas;
b) kompetencijos svarba – vadovyb÷ apsvarsto tam tikram darbui atlikti būtiną kompetencijos lygį ir tai, kokie
įgūdžiai ir žinios tam lygiui yra būtini;
c) aukščiausio lygio vadovyb÷s dalyvavimas – nepriklausomumas nuo vadovų, vadovyb÷s patirtis ir statusas,
dalyvavimo mastas ir veiklos tikrinimas, gaunama informacija, iškeliami sud÷tingi klausimai ir sekimas, kaip
juos sprendžia vadovai, bendravimas su vidaus ir išor÷s auditoriaus;
d) vadovų filosofija ir darbo stilius – vadovų požiūris į verslo riziką ir jos valdymą, vadovų požiūris į finansinę
atsakomybę, informacijos apdorojimą, apskaitos funkciją ir darbuotojus bei susiję vadovų veiksmai.
e) organizacin÷ struktūra – sistema, kurioje planuojami, vykdomi, kontroliuojami ir peržiūrimi veiksmai įmon÷s
tikslams pasiekti;
f) įgaliojimų ir atsakomyb÷s skyrimas – kaip skiriami darbo įgaliojimai ir atsakomyb÷. Kaip nustatomi
atskaitomyb÷s ryšiai ir įgaliojimų hierarchija;
g) žmogiškųjų išteklių politika ir praktika – įdarbinimas, nukreipimas, mokymas, vertinimas, konsultavimas,
paaukštinimas, apmok÷jimas ir pataisos veiksmai.
70. Siekdamas suprasti kontrol÷s aplinkos dalis auditorius taip pat apsvarsto, ar jos yra įgyvendintos. Paprastai
auditorius surenka svarbius audito įrodymus, atlikdamas paklausimus ir kitas rizikos vertinimo procedūras.
Pavyzdžiui, paklausimus patvirtina steb÷damas ar tikrindamas dokumentus. Auditorius, apklausęs vadovus ir
darbuotojus, gali suprasti, kaip vadovyb÷ perduoda darbuotojams savo požiūrį į verslą ir etišką elgesį. Auditorius
nustato, ar kontrol÷s procedūros yra įdiegtos, svarstydamas, pavyzdžiui, ar vadovai yra įvedę oficialų elgesio
normų kodeksą, ar patys vadovai jo laikosi, ar atleidžia už jo pažeidimus ir ar daro išimtis kodekso normų
laikymuisi.
71. Audito įrodymų, susijusių su kontrol÷s aplinkos dalimis, gali nebūti dokumentų forma, ypač mažesn÷se įmon÷se,
kur vadovų ir darbuotojų bendravimas būna neformalus, bet vis d÷lto efektyvus. Pavyzdžiui, vadovai,
vadovaudami verslui, demonstruoja atsidavimą moralin÷ms vertyb÷ms ir kompetencijai ir jas įdiegia be raštiško
elgesio normų kodekso. Tod÷l kuriant mažos įmon÷s kontrol÷s aplinką vadovų požiūris, žinios ir veiksmai yra
ypač svarbūs. Kai n÷ra kitų savininkų, aukščiausio lygio vadovyb÷s vaidmenį perima savininkas-vadovas.
72. Aukščiausio lygio vadovyb÷s bendra atsakomyb÷ yra apibr÷žta veiklos kodekse ir kitose taisykl÷se ar gair÷se,
sukurtose specialiai aukščiausio lygio vadovybei. Vienas, bet ne vienintelis aukščiausio lygio vadovyb÷s vaidmuo
yra atsverti vadovams tenkančius sunkumus, susijusius su finansine atskaitomybe. Pavyzdžiui, vadovų darbo
užmokesčio sąlygos vadovams gali kelti įtampą d÷l prieštaravimų tarp teisingos atskaitomyb÷s ir tik÷tinos naudos
d÷l pager÷jusių rezultatų. Svarstydamas kontrol÷s aplinkos pobūdį auditorius atsižvelgia į tokius klausimus kaip
direktorių nepriklausomumas ir jų geb÷jimas įvertinti vadovų veiksmus. Auditorius taip pat atsižvelgia, ar yra
audito komitetas, kuris supranta įmon÷s verslo operacijas ir įvertina, ar finansin÷ atskaitomyb÷ pagal galiojančią
finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką pateikia tikrą ir teisingą vaizdą (arba visais reikšmingais atžvilgiais
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teisingai atspindi).
73. Įmon÷s kontrol÷s aplinkos pobūdis turi įtikinamąjį poveikį reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimui. Pavyzdžiui,
savininko-vadovo kontrol÷s procedūros gali sušvelninti pareigų atskyrimo mažoje įmon÷je trūkumus, o aktyvi ir
nepriklausoma valdyba gali padaryti įtaką vyresniųjų vadovų vertyb÷ms ir darbo stiliui didel÷se įmon÷se.
Auditoriaus atliekamas įmon÷s kontrol÷s aplinkos vertinimas apima svarstymus, ar kontrol÷s aplinkos stipriosios
savyb÷s bendrai suteikia tinkamą pagrindą kitoms vidaus kontrol÷s dalims ir ar jų nesusilpnina kontrol÷s aplinkos
trūkumai. Pavyzdžiui, su žmogiškaisiais ištekliais susijusi tvarka ir procedūros, kurių tikslas yra įdarbinti
kompetentingus finansų, apskaitos ir IT darbuotojus, aukščiausio lygio vadovų polinkio padidinti pajamas gali
nesumažinti. Kontrol÷s aplinkos pokyčiai gali padaryti įtaką ankstesniųjų auditų metu gautos informacijos
tinkamumui. Pavyzdžiui, vadovų sprendimas skirti papildomų l÷šų mokymui ir žinios apie finansin÷s
atskaitomybę gilinti gali sumažinti klaidų riziką apdorojant finansinę informaciją. Ir atvirkščiai: IT egzistuojančiai
apsaugos rizikai spręsti neskyrus pakankamai l÷šų, tai gali neigiamai atsiliepti vidaus kontrolei, jei bus leidžiama
daryti netinkamus kompiuterinių programų ar duomenų pakeitimus arba apdoroti neįgaliotas ūkines operacijas.
74. Patenkinama kontrol÷s aplinka gali būti teigiamas veiksnys, kai auditorius vertina reikšmingo iškraipymo riziką
ir, kaip paaiškinta 35-ojo NAS 5 pastraipoje, atitinkamai nustato tolimesnių audito procedūrų pobūdį, laiką ir
apimtį. Tai ypač gali pad÷ti sumažinti apgaul÷s riziką, nors patenkinama kontrol÷s aplinka n÷ra absoliuti apsauga
nuo apgaul÷s. Ir atvirkščiai: kontrol÷s aplinkos silpnosios vietos gali susilpninti kontrol÷s procedūras ir būti
neigiami veiksniai auditoriui vertinant reikšmingo iškraipymo riziką, ypač susijusią su apgaule.
75. Kontrol÷s aplinka pati savaime neaptinka, neištaiso ir neapsaugo nuo reikšmingų iškraipymų ūkinių operacijų
grup÷se, sąskaitų likučiuose, atskleidimuose ir susijusiuose tvirtinimuose. Tod÷l auditorius, vertindamas
reikšmingo iškraipymo riziką, paprastai atsižvelgia į kitų dalių poveikį kartu su kontrol÷s aplinka, pavyzdžiui,
kontrol÷s procedūrų ir specifinių kontrol÷s veiksmų steb÷sena.
Įmon÷s rizikos vertinimo procesas
76. Auditorius turi suprasti įmon÷s taikomas procedūras, skirtas nustatyti finansin÷s atskaitomyb÷s tikslams
svarbią verslo riziką, bei imtis veiksmų d÷l šios rizikos ir jos rezultatų. Procesas apibūdinamas, kaip „įmon÷s
rizikos vertinimo procesas“, yra pagrindas vadovų sprendimams d÷l rizikos valdymo.
77. Vertindamas įmon÷s rizikos vertinimo procesą ir jo taikymą auditorius nustato, kaip vadovyb÷ nustato finansinei
atskaitomybei svarbią verslo riziką, įvertina rizikos dydį, jos pasireiškimo tikimybes ir priima sprendimus, kaip ją
valdyti. Jei įmon÷s rizikos vertinimo procesas yra tinkamas tomis aplinkyb÷mis, jis auditoriui padeda nustatyti
reikšmingo iškraipymo riziką.
78. Auditorius apklausia vadovus apie jų nustatytą verslo riziką ir svarsto, ar d÷l jos gali atsirasti reikšmingų
iškraipymų. Audito metu auditorius gali nustatyti tokią reikšmingo iškraipymo riziką, kurios vadovai nebuvo
nustatę. Tokiais atvejais auditorius apsvarsto, ar šią riziką tur÷jo nustatyti įmon÷s rizikos vertinimo procesas, ir jei
taip, kod÷l rizika nebuvo nustatyta ir ar procesas yra tinkamas tomis aplinkyb÷mis. Jei auditorius nusprendžia, kad
įmon÷s rizikos vertinimo procesas turi žymių trūkumų, jis apie tai turi pranešti aukščiausio lygio vadovybei, kaip
to reikalaujama 120 pastraipoje.
79. Mažesn÷se įmon÷se gali nebūti formalaus rizikos vertinimo proceso, kaip aprašyta 76 pastraipoje. Tokiose
įmon÷se auditorius su vadovais aptaria, kaip vadovai nustato verslo riziką ir kaip į ją reaguoja.
Informacin÷ sistema, įskaitant finansinei atskaitomybei svarbius susijusius verslo procesus, ir informavimas
80. Finansin÷s atskaitomyb÷s tikslams svarbią informacinę sistemą, apimančią ir apskaitos sistemą, sudaro
procedūros ir įrašai, skirti įmon÷s ūkin÷ms operacijoms (taip pat įvykiams ir sąlygoms) inicijuoti, registruoti,
apdoroti ir ataskaitoms sudaryti bei įmon÷s turto, įsipareigojimų ir nuosavyb÷s apskaitomumui išlaikyti.
81. Auditorius turi suprasti informacinę sistemą, įskaitant finansinei atskaitomybei svarbius susijusius verslo
procesus, bei šias sritis:
• finansinei atskaitomybei reikšmingas įmon÷s ūkinių operacijų grupes;
• IT ir rankin÷s sistemos procedūras, kurių pagalba šios ūkin÷s operacijos inicijuojamos, registruojamos,
apdorojamos ir pateikiamos finansin÷je atskaitomyb÷je;
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• tiek elektroniniu, tiek rankiniu būdu atliktus susijusius apskaitos įrašus, pagrindžiančią informaciją ir
specifines sąskaitas finansin÷je atskaitomyb÷je ūkinių operacijų inicijavimo, registravimo, apdorojimo, ir
ataskaitų sudarymo atžvilgiu;
• kaip informacijos sistema užregistruoja finansinei atskaitomybei svarbius įvykius ir sąlygas, nesusijusias
su ūkinių operacijų grup÷mis;
• finansin÷s atskaitomyb÷s procedūras įmon÷s finansin÷ms ataskaitoms paruošti, įskaitant žymius
apskaitinius įvertinimus ir atskleidimus.
82. Susidarydamas apie tai supratimą auditorius apsvarsto procedūras, kurios naudojamos pervesti informacijai iš
ūkinių operacijų apdorojimo sistemų į didžiąją knygą ar finansin÷s atskaitomyb÷s sistemą. Auditorius taip pat turi
suprasti įmon÷s procedūras, naudojamas užregistruoti finansinei atskaitomybei svarbią informaciją, kaip
pavyzdžiui, turto nusid÷v÷jimą ar amortizaciją, pasikeitimus, susijusius su gautinomis sumomis.
83. Įmon÷s informacin÷je sistemoje paprastai naudojami standartiniai žurnalų įrašai, būtini nuolat registruoti tokias
ūkin÷s operacijas, kaip pardavimus, pirkimus, grynųjų pinigų išmok÷jimą, ar apskaitinius įvertinimus, kurie
daromi periodiškai, pavyzdžiui, neatgaunamų gautinų sumų pokyčiai.
84. Įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s procesas taip pat apima nestandartinius žurnalų įrašus, kurie atliekami
nenuolatin÷ms ir neįprastoms ūkin÷ms operacijoms ar koregavimams registruoti. Tokių įrašų pavyzdžiai:
konsolidavimo koregavimai ir verslo jungimų ar atskyrimų įrašai ar nepasikartojantys įvertinimai, kaip turto
nuvert÷jimas. Nestandartiniai įrašai ranka pildomose didžiosiose knygose gali būti nustatomi tikrinant
buhalterines knygas, žurnalus ir pagrindžiančius dokumentus. Tačiau kai didžiajai knygai pildyti ir finansinei
atskaitomybei rengti naudojamos automatin÷s procedūros, šie įrašai yra elektronin÷s formos ir naudojant
kompiuterinius audito metodus juos galima aptikti lengviau.
85. Įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s rengimas apima procedūras, kurios yra skirtos užtikrinti, jog informacija, kuri
turi būti atskleista pagal galiojančios finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarkos reikalavimus, yra sukaupta,
užregistruota, apdorota, apibendrinta ir tinkamai pateikta finansin÷je atskaitomyb÷je.
86. Susidarydamas supratimą, auditorius apsvarsto reikšmingo iškraipymo riziką, kylančią d÷l žurnalų įrašų ir
nestandartinių žurnalų įrašų kontrol÷s nepaisymo. Automatizuotas procesas ir kontrol÷s procedūros gali sumažinti
netyčinių klaidų riziką, tačiau negali apsaugoti nuo rizikos, kai darbuotojai netinkamai apeina automatizuotą
procesą, pavyzdžiui, keisdami sumas, kurios yra automatiškai pervedamos į didžiąją knygą arba finansin÷s
atskaitomyb÷s sistemą. Be to, auditorius suvokia, jog IT naudojant automatiniam informacijos perdavimui tokia
intervencija į informacines sistemas gali būti beveik arba visiškai nepastebima.
87. Auditorius taip pat turi žinoti, kaip pataisomos neteisingai apdorotos ūkin÷s operacijos, pavyzdžiui, ar yra
automatin÷ sulaikymo byla, ir kaip įmon÷ ją naudoja, siekdama užtikrinti, kad sulaikyti dalykai būtų laiku
ištaisomi, ir kaip apdorojami ir paaiškinami atvejai, kai sistema apeina ar nepaiso kontrol÷s procedūrų.
88. Auditorius įgyja supratimą apie finansinei atskaitomybei svarbią įmon÷s informacinę sistemą tokiu mastu, kuris
atitinka įmon÷s sąlygas. Auditorius išsiaiškina, kaip įmon÷s verslo procesų metu atsiranda ūkin÷s operacijos.
Įmon÷s verslo procesai yra veiksmai, skirti naudoti, pirkti, gaminti, parduoti ir platinti įmon÷s produktus ir
paslaugas; užtikrinti įstatymų ir teis÷s aktų laikymąsi ir registruoti informaciją, įskaitant apskaitos ir finansin÷s
atskaitomyb÷s informaciją.
89. Auditorius turi suprasti, kaip įmon÷ informuoja apie su finansine atskaitomybe susijusias funkcijas ir
pareigas ir bei finansinei atskaitomybei svarbius klausimus. Šis informavimas siejamas su supratimo apie
atskiras funkcijas ir pareigas, susijusias su finansin÷s atskaitomyb÷s vidaus kontrole, suteikimu ir gali būti
aprašytas veiklos vadovuose ir finansin÷s atskaitomyb÷s vadovuose. Tai apima personalo supratimą apie tai, kaip
jų veikla finansin÷s atskaitomyb÷s informacijos sistemoje yra susijusi su kitų darbuotojų darbu bei pranešimo
būdus apie išimtis atitinkamai aukštesnio lygio įmon÷s darbuotojams. Atviri bendravimo kanalai padeda
užtikrinti, kad apie išimtis būtų pranešama ir į jas reaguojama laiku. Auditoriaus supratimas apie su finansin÷s
atskaitomyb÷s klausimais susijusį informavimą taip pat apima žinias apie vadovų bendravimą su aukščiausio
lygio vadovybe, ypač su audito komitetu, taip pat išorinį bendravimą, pavyzdžiui, su priežiūros institucijomis.
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Kontrol÷s veiksmai
90. Auditorius turi pakankamai gerai suprasti kontrol÷s veiksmus, kad gal÷tų įvertinti reikšmingo iškraipymo
riziką tvirtinimų lygyje ir parengti tolimesnes audito procedūras atsižvelgiant į įvertintą riziką. Kontrol÷s
veiksmai yra tvarka ir procedūros, padedančios užtikrinti, jog vadovų įsakymai yra vykdomi, pavyzdžiui, jog
imamasi būtinų veiksmų rizikai, kuri kelia gr÷smę įmon÷s tikslų pasiekimui, šalinti. Tiek IT, tiek rankiniu būdu
atliekamiems kontrol÷s veiksmams yra keliami įvairūs tikslai, ir jie yra atliekami įvairiais organizaciniais ir
funkciniais lygiais. Specifiniai kontrol÷s veiksmai yra susiję su:
• įgaliojimu;
• rezultatų peržiūra;
• informacijos apdorojimu;
• fizine kontrole;
• pareigų atskyrimu.
91. Stengdamasis įgyti supratimą apie kontrol÷s veiksmus, auditorius visų pirma išsiaiškina, ar ir kaip specifinis
kontrol÷s veiksmas, atskirai ar kartu su kitais kontrol÷s veiksmais, aptinka, ištaiso ar vykdo prevenciją nuo
reikšmingų iškraipymų ūkinių operacijų grup÷se, sąskaitų likučiuose ir atskleidimuose. Auditui svarbūs kontrol÷s
veiksmai yra tie, kuriuos, auditoriaus manymu, būtina suprasti tam, kad būtų galima įvertinti reikšmingo
iškraipymo riziką tvirtinimų lygyje, ir parengti bei atlikti tolimesnes audito procedūras atsižvelgiant į šią įvertintą
riziką. Auditas nereikalauja suprasti visų kontrol÷s veiksmų, susijusių su kiekviena finansin÷s atskaitomyb÷s
ūkinių operacijų grupe, sąskaitų likučiu ir atskleidimu arba kiekvienu su jais susijusiu tvirtinimu. Auditoriui
svarbu nustatyti ir suprasti kontrol÷s veiksmus, kurie atliekami tose srityse, kur, auditoriaus manymu, gali
pasitaikyti reikšmingų iškraipymų. Kai keliems kontrol÷s veiksmams keliamas tas pats tikslas, auditoriui svarbu
suprasti kiekvieną su šiuo tikslu susijusį kontrol÷s veiksmą.
92. Auditorius apsvarsto savo žinias apie esamus ar trūkstamus kontrol÷s veiksmus, įgytas nagrin÷jant kitas vidaus
kontrol÷s dalis, ir sprendžia, ar būtina dar labiau gilinti supratimą apie kontrol÷s veiksmus. Svarstydamas, ar
kontrol÷s veiksmai auditui yra svarbūs, auditorius atsižvelgia į nustatytą riziką, d÷l kurios gali atsirasti reikšmingų
iškraipymų. Kontrol÷s veiksmai auditui yra svarbūs, jei auditorius turi įvertinti juos taip, kaip aptarta 113 ir 115
pastraipose.
93. Auditorius turi išsiaiškinti, kaip įmon÷ atsižvelg÷ į iš IT kilusią riziką. IT naudojimas daro įtaką kontrol÷s
veiksmų įgyvendinimo būdui. Auditorius apsvarsto, ar įmon÷ tinkamai reagavo į iš IT kylančią riziką ir įdieg÷
veiksmingas bendrąsias IT kontrol÷s procedūras bei taikymo kontrol÷s procedūras. Auditoriaus požiūriu, IT
sistemų kontrol÷s procedūros yra veiksmingos tuomet, kai padeda išlaikyti informacijos vientisumą ir apsaugo šių
sistemų apdorojamus duomenis.
94. Bendrosios IT kontrol÷s procedūros yra tvarka ir procedūros, kurios yra susijusios su daugeliu taikymo atvejų ir
palaiko efektyvų taikymo kontrol÷s procedūrų veikimą, užtikrindamos nuolatinį tinkamą informacinių sistemų
darbą. Bendrosios IT kontrol÷s procedūros, kurios užtikrina informacijos nuoseklumą ir duomenų saugumą,
paprastai yra taikomos:
• duomenų centro ir tinklo operacijoms;
• įsigyjant, keičiant ir prižiūrint sistemos programinę įrangą;
• prieigos apsaugai;
• įsigyjant, pl÷tojant ir prižiūrint taikomųjų programų sistemą.
Šios procedūros paprastai yra taikomos aukščiau esančioje 60 pastraipoje aprašytoms rizikoms.
95. Taikymo kontrol÷s procedūros yra rankin÷s ar automatin÷s procedūros, kurios paprastai yra veikia verslo procesų
lygyje. Taikymo kontrol÷s procedūros gali būti prevencinio arba nustatomojo pobūdžio, o jų paskirtis yra
užtikrinti apskaitos įrašų vientisumą. Atitinkamai taikymo kontrol÷s procedūros yra susijusios su procedūromis,
naudojamomis ūkinių operacijų ar kitų finansinių duomenų inicijavimui, registravimui, apdorojimui ar ataskaitų
sudarymui. Šios kontrol÷s procedūros padeda užtikrinti, kad atliktos ūkin÷s operacijos būtų įgaliotos, būtų pilnai
bei tiksliai užregistruotos ir apdorotos. Pavyzdžiui, įvedamų duomenų tikrinimas ir taisymas, skaitmeninis sekos
tikrinimas, rankinis išimčių ieškojimas arba taisymas duomenų įvedimo metu.
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Kontrol÷s steb÷sena
96. Auditorius turi suprasti pagrindinius įmon÷s veiksmus finansin÷s atskaitomyb÷s vidaus kontrolei steb÷ti,
įskaitant auditui svarbius kontrol÷s veiksmus ir tai, kaip įmon÷ imasi kontrol÷s procedūrų koregavimo
veiksmų.
97. Kontrol÷s procedūrų steb÷sena yra vidaus kontrol÷s veiksmingumo vertinimas. Steb÷senos metu kontrol÷s
procedūrų pobūdis ir veikimas vertinamas laiko tinkamumo požiūriu, o atsižvelgiant į sąlygas atliekami būtini
koregavimo veiksmai. Vadovai atlieka kontrol÷s procedūrų steb÷seną, vykdydami nuolatinę veiklą, atlikdami
atskirą vertinimą arba ir nuolatinę veiklą, ir atskirus vertinimus kartu. Nuolat vykdoma steb÷sena yra dažnai
įtraukta į įprastinę pasikartojančią įmon÷s veiklą ir apima nuolatinius vadovavimo ir priežiūros veiksmus.
98. Daugelyje įmonių vidaus auditoriai arba darbuotojai, atliekantys panašias pareigas, prisideda prie įmon÷s veiklos
steb÷jimo. Papildomos nuorodos yra pateiktos 10-ame NAS „D÷l vidaus auditoriaus darbo“. Vadovai, vykdydami
steb÷seną, gali naudoti informaciją, gautą iš išor÷s šalių, pavyzdžiui, atsižvelgti į klientų skundus ir priežiūros
institucijų pastabas, kurios gali rodyti problemas arba išryškinti sritis, reikalaujančias tobulinimo.
99. Didel÷ dalis steb÷senai naudojamos informacijos gali būti gaunama iš įmon÷s informacin÷s sistemos. Jei vadovai
daro niekuo nepagrįstą prielaidą, jog steb÷jimui naudojami duomenys yra tikslūs, o informacijoje gali būti klaidų,
tai vadovai iš steb÷jimo gali padaryti klaidingas išvadas. Auditorius išsiaiškina informacijos, naudojamos įmon÷s
steb÷senos veikloje, šaltinius ir priežastis, d÷l kurių, vadovų manymu, informacija steb÷senos tikslams yra
pakankamai patikima. Auditoriui nusprendus pasinaudoti steb÷senos tikslais įmon÷s surinkta informacija,
pavyzdžiui, vidaus auditorių ataskaitomis, auditorius apsvarsto, ar informacija yra patikima, pagrįsta ir ar
pakankamai išsami, kad tenkintų auditoriaus tikslus.
Reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimas
100. Auditorius turi nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką finansin÷s atskaitomyb÷s lygyje ir
ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ir atskleidimų tvirtinimų lygyje. Tuo tikslu auditorius:
• nustato riziką, rinkdamas informaciją apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant su rizikomis susijusias kontrol÷s
procedūras, bei vertindamas ūkinių operacijų grupes, sąskaitų likučius ir atskleidimus finansin÷je
atskaitomyb÷je;
• nustato rizikos ryšį su tvirtinimų lygyje galinčiomis pasitaikyti problemomis;
• apsvarsto, ar rizika yra tokio dydžio, kad d÷l to finansin÷je atskaitomyb÷je gal÷tų atsirasti reikšmingas
iškraipymas;
• apsvarsto tikimybę, kad d÷l rizikos finansin÷je atskaitomyb÷je gal÷tų atsirasti reikšmingas iškraipymas.
101. Auditorius naudoja rizikos vertinimo procedūrų metu surinktą informaciją bei audito įrodymus, gautus vertinant
kontrol÷s procedūras ir tai, ar jos buvo įgyvendintos, kaip audito įrodymus vertinant riziką. Jis atsižvelgia į rizikos
vertinimą, nustatydamas tolimesnių audito procedūrų pobūdį, laiką ir apimtį.
102. Auditorius vertina, ar nustatyta reikšmingo iškraipymo rizika yra susijusi su tam tikromis ūkinių operacijų
grup÷mis, sąskaitų likučiais, atskleidimais ir susijusiais tvirtinimais, o, ar ji yra paplitusi visoje finansin÷je
atskaitomyb÷je ir ar daro įtaką daugeliui tvirtinimų. Pastaroji rizika (finansin÷s atskaitomyb÷s lygyje) gali kilti
būtent d÷l silpnos kontrol÷s aplinkos.
103. D÷l silpnos kontrol÷s aplinkos kylančios rizikos bruožas yra tas, jog ji neapsiriboja tik reikšmingais iškraipymais
tam tikrose ūkinių operacijų grup÷se, sąskaitų likučiuose ir atskleidimuose. Tokie trūkumai, kaip vadovų
kompetencijos stoka, turi platesnį poveikį finansinei atskaitomybei ir gali pareikalauti visaapimančių auditoriaus
veiksmų.
104. Auditorius, vertindamas riziką, gali identifikuoti kontrol÷s procedūras, kurios gali aptikti ir ištaisyti reikšmingus
iškraipymus arba vykdyti jų prevenciją tam tikruose tvirtinimuose. Paprastai auditorius įgyja žinių apie kontrol÷s
procedūras ir susieja jas su tvirtinimais, atsižvelgdamas į procesus ir sistemas, kuriose jie egzistuoja. Taip daryti
yra naudinga, nes atskiri kontrol÷s veiksmai patys savaime rizikos problemos paprastai neišsprendžia. Išspręsti
rizikos problemą dažnai gali tik keletas kontrol÷s veiksmų kartu su kitomis vidaus kontrol÷s dalimis.
105. Ir atvirkščiai, kai kurie kontrol÷s veiksmai konkrečiam tvirtinimui, susijusiam su tam tikra ūkinių operacijų grupe
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arba sąskaitų likučiais, gali padaryti specifinį poveikį. Pavyzdžiui, įmon÷s įdiegti kontrol÷s veiksmai, kurių tikslas
yra užtikrinti, kad darbuotojai tinkamai skaičiuotų atsargas ir fiksuotų metin÷s inventorizacijos duomenis, yra
tiesiogiai susiję su atsargų likučio buvimo ir užbaigtumo tvirtinimais.
106. Kontrol÷s procedūros su tvirtinimais gali būti susijusios tiesiogiai arba netiesiogiai. Kuo kontrol÷s procedūra su
tvirtinimu yra susijusi mažiau, tuo mažesnis jos veiksmingumas atliekant iškraipymo prevenciją arba aptinkant ir
taisant reikšmingą iškraipymą tame tvirtinime. Pavyzdžiui, pardavimų vadovo atliekama tam tikrų parduotuvių
pardavimų veiklos pagal regionus peržiūra su pilnumo tvirtinimu apie pardavimų pajamas yra susijusi tik
netiesiogiai. Tod÷l gali būti ne taip veiksminga mažinti su šiuo tvirtinimu susijusią riziką, nei kontrol÷s
procedūras, kurios yra labiau susijusios su šiuo tvirtinimu, pavyzdžiui, gabenimo dokumentų tikrinimas su
sąskaitomis.
107. Auditoriaus žinios apie vidaus kontrolę gali sukelti abejonių d÷l įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s audito
atlikimo. Susirūpinimas įmon÷s vadovų sąžiningumu gali būti toks didelis, kad auditorius gali padaryti išvadą, jog
finansin÷ atskaitomyb÷ vadovų yra taip iškraipyta, jog auditas negali būti atliekamas. Be to, susirūpinimas įmon÷s
įrašų būkle ir patikimumu gali būti priežastimi, kad auditorius gali padaryti išvadą, jog nebus galima gauti
pakankamų ir tinkamų audito įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti besąlyginę nuomonę apie finansinę
atskaitomybę. Tokiu atveju auditorius apsvarsto galimybes pareikšti sąlyginę nuomonę arba atsisakyti pareikšti
nuomonę. Tačiau kai kuriais atvejais vienintel÷ išeitis auditoriui gali būti atsistatydinimas (sutarties nutraukimas).
Didel÷ rizika, reikalaujanti ypatingo auditoriaus d÷mesio
108. Kaip aprašyta 100 pastraipoje, atlikdamas rizikos vertinimą auditorius turi nustatyti, kurioms rizikoms,
jo nuomone, būtina skirti ypatingą d÷mesį (šios rizikos vadinamos „didel÷mis rizikomis“). Be to, 35-ojo
NAS 44 ir 51 pastraipose aprašytos tolimesn÷s audito procedūros, nustačius didelę riziką.
109. Didelių rizikų, kurios kyla daugelio audito metu, nustatymas priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo.
Darydamas sprendimą auditorius atmeta nustatytų su rizika susijusių kontrol÷s procedūrų poveikį, atsižvelgiant į
tai, ar rizikos pobūdis, tik÷tinas galimo reikšmingo iškraipymo dydis, įskaitant tai, jog d÷l rizikos gali atsirasti
keletas reikšmingų iškraipymų, bei rizikos tikimyb÷ yra tokia, jog būtini ypatingi audito svarstymai. Sistemingai
apdorojamose įprastose ir nesud÷tingose ūkin÷se operacijose didel÷s rizikos tikimyb÷ nedidel÷, nes joms būdinga
mažesn÷ įgimta rizika. Kita vertus, didel÷s rizikos dažnai kyla iš verslo rizikų, d÷l ko gali atsirasti reikšmingas
iškraipymas. Nagrin÷damas rizikos pobūdį auditorius apsvarsto keletą klausimų, įskaitant:
• ar rizika yra susijusi su apgaule;
• ar rizika yra susijusi su dabartiniais svarbiais ekonomikos, apskaitos ir kitais įvykiais ir tod÷l reikalauja
ypatingo d÷mesio;
• ūkinių operacijų sud÷tingumą;.
• ar rizika apima svarbias ūkines operacijas su susijusiomis šalimis;
• su rizika susijusios finansin÷s informacijos matavimo subjektyvumo lygį, ypač informacijos, kuriai būdingas
neapibr÷žtas matavimas;
• ar rizika apima svarbias ūkines operacijas, kurios n÷ra būdingos įmon÷s verslui arba atrodo neįprastai.
110. Didel÷s rizikos dažnai būna susijusios su svarbiomis neįprastomis ūkin÷mis operacijomis ir sprendimais.
Neįprastos ūkin÷s operacijos – tai neįprasto dydžio ar pobūdžio ir retai pasitaikančios operacijos. Sprendimai gali
būti susiję su apskaitinių įvertinimų, kuriems būdingi neapibr÷žti matavimai, nustatymu.
111. Reikšmingo iškraipymo rizika gali būti didesn÷ d÷l rizikos, susijusios su svarbiomis neįprastomis ūkin÷mis
operacijomis, pasireiškiančios d÷l:
• didesnio vadovų kišimosi nustatant apskaitos tvarkymą;
• dažniau rankiniu būdu atliekamo duomenų rinkimo ir apdorojimo;
• sud÷tingų skaičiavimų ar apskaitos principų;.
• neįprastų ūkinių operacijų pobūdžio, d÷l kurio įmonei gali būti sunku taikyti veiksmingas rizikai kontrol÷s
procedūras.
112. Reikšmingo iškraipymo rizika gali būti didesn÷ d÷l rizikos, susijusios su svarbiais sprendimais, kurie reikalauja
nustatyti apskaitinius įvertinimus, pasireiškiančios d÷l to, jog:

16

•
•

apskaitinių įvertinimų ar pajamų pripažinimo apskaitos principai gali būti skirtingai interpretuojami;
būtini sprendimai gali būti subjektyvūs, sud÷tingi arba su prielaidomis d÷l įvykių ateityje, pavyzdžiui,
sprendimai apie tikrąją vertę.

113. Auditorius turi įvertinti įmon÷s didelei rizikai numatytų kontrol÷s procedūrų pobūdį, įskaitant susijusius
kontrol÷s veiksmus ir nustatyti, ar jie buvo įgyvendinti. Žinios apie įmon÷s didelei rizikai taikomas kontrol÷s
procedūras yra būtinos tam, kad auditorius tur÷tų pakankamai informacijos veiksmingam audito pobūdžiui pl÷toti.
Vadovai turi žinoti apie didelę riziką, tačiau mažai tik÷tina, jog įprastos kontrol÷s procedūros bus taikomos
rizikai, susijusiai su svarbiomis neįprastomis operacijomis ar sprendimais. Tod÷l auditorius, aiškindamasis, ar
įmon÷ pareng÷ ir įdieg÷ didel÷s rizikos kontrol÷s procedūras, nustato, ar vadovai imasi veiksmų rizikai spręsti ir,
ar kontrol÷s veiksmai, tokie kaip vyresniųjų vadovų ar ekspertų atliekama prielaidų peržiūra, oficialios vertinimo
procedūros arba aukščiausio lygio vadovyb÷s patvirtinimai, yra įdiegti siekiant spręsti rizikų problemą.
Pavyzdžiui, esant tokiam neįprastam atvejui kaip iškeltas ieškinys, auditorius apsvarsto įmon÷s veiksmus, ar
įmon÷ kreip÷si į atitinkamus ekspertus (vidaus ir išor÷s patar÷jus teis÷s klausimais), ar buvo įvertintos galimos
pasekm÷s, taip pat kaip siūloma šias aplinkybes atskleisti finansin÷je atskaitomyb÷je.
114. Jei vadovai nesi÷m÷ tinkamų veiksmų ir neįdieg÷ didel÷s rizikos kontrol÷s procedūrų, d÷l ko, auditoriaus
nuomone, įmon÷s vidaus kontrol÷ turi didelių trūkumų, tai auditorius apie tai praneša aukščiausio lygio
vadovybei, kaip to reikalauja 120 pastraipa. Tokiu atveju auditorius taip pat apsvarsto to pasekmes rizikos
vertinimui.
Rizika, kuriai esant vien detalios procedūros pakankamų ir tinkamų audito įrodymų nesuteikia
115. Kaip aprašyta 100 pastraipoje, auditorius, atlikdamas rizikos vertinimą, turi įvertinti įmon÷s kontrol÷s
pobūdį ir jos taikymą, įskaitant svarbius kontrol÷s veiksmus, taikomus toms rizikoms, d÷l kurių,
auditoriaus manymu, negalima arba netikslinga iki priimtino lygio sumažinti reikšmingo iškraipymo riziką
tvirtinimų lygyje, remiantis vien detalių procedūrų metu gautais įrodymais. 35-ojo NAS 25 pastraipose
aprašytos tolimesn÷s audito procedūros, nustačius tokias rizikas.
116. Finansinei atskaitomybei svarbios įmon÷s informacin÷s sistemos supratimas auditoriui padeda nustatyti
reikšmingo iškraipymo riziką, kuri yra tiesiogiai susijusi su įprastų ūkinių operacijų grupių ar sąskaitų likučių
registravimu ir patikimos finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymu. Ši rizika apima netikslaus ar neišsamaus
apdorojimo riziką. Paprastai šios rizikos yra susijusios su tokiomis svarbiomis ūkinių operacijų grup÷mis kaip
pajamos, pirkimai, gauti pinigai, išmok÷ti pinigai.
117. Įprasti kasdieniniai verslo sandoriai dažnai gali būti apdorojami automatiniu būdu beveik neatliekant rankinių
veiksmų. Tokiu atveju vien detalių procedūrų rizikai nustatyti gali ir nepakakti. Pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai
didel÷ dalis įmon÷s informacijos yra inicijuojama, registruojama, apdorojama ir teikiama ataskaitose elektroniniu
būdu integruotoje sistemoje, auditorius gali nuspręsti, jog neįmanoma sukurti tokių detalių audito procedūrų,
kurios suteiktų pakankamų ir tinkamų audito įrodymų apie tai, jog svarbios ūkinių operacijų grup÷s ar sąskaitų
likučiai n÷ra reikšmingai iškraipyti. Tokiais atvejais audito įrodymai gali būti tik elektronin÷s formos, o jų
pakankamumas ir tinkamumas paprastai priklauso nuo kontrol÷s procedūrų, nustatančių jų tikslumą ir išsamumą,
efektyvumo. Netinkamo informacijos inicijavimo ar keitimo tikimyb÷ yra didesn÷ tuomet, kai inicijuojant,
registruojant, apdorojant ar ataskaitose elektroniniu būdu teikiant informaciją, atitinkamos kontrol÷s procedūros
efektyviai neveikia.
118. Situacijų pavyzdžiai, kuomet auditorius gali nuspręsti, jog neįmanoma sukurti veiksmingų detalių audito
procedūrų, kurios suteiktų pakankamus ir tinkamus audito įrodymus, jog tam tikri tvirtinimai n÷ra reikšmingai
iškraipyti, būtų šie:
• Įmon÷, kuri versle naudoja IT pirkimo ir prekių pristatymo užsakymų inicijavimui, remiantis iš anksto
nustatytomis taisykl÷mis, ką ir kokį kiekį užsakyti ir kaip apmok÷ti susijusias mok÷tinas sumas, atsižvelgia į
sistemos komandas sulaukus patvirtinimo apie užsakytų prekių gavimą ir apmok÷jimo sąlygas. N÷ra jokių
kitų, o tik IT parengti pateiktų užsakymų ar gautų prekių dokumentai.
• Įmon÷, kuri teikia paslaugas klientams elektronin÷mis priemon÷mis (pavyzdžiui, interneto paslaugos teik÷jas
arba telekomunikacijų įmon÷) ir IT naudoja klientams suteiktoms paslaugoms registruoti, sąskaitoms už
suteiktas paslaugas apdoroti ir išrašyti bei šioms sumoms automatiškai registruoti elektronin÷s apskaitos
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įrašuose, ir šios IT sudaro dalį sistemos, naudojamos įmon÷s finansinei atskaitomybei rengti.
Rizikos vertinimo peržiūr÷jimas
119. Auditoriaus atliktas reikšmingo iškraipymo rizikos tvirtinimų lygyje vertinimas yra pagrįstas turimais audito
įrodymais ir gali kisti audito metu surinkus papildomų audito įrodymų. Rizikos vertinimas gali būti grindžiamas
prielaida, jog kontrol÷s procedūros veikia efektyviai, aptinkant, taisant reikšmingus iškraipymus tvirtinimų lygyje
bei vykdant jų prevenciją. Atlikdamas kontrol÷s procedūrų testus tam, kad surinktų audito įrodymus apie jų
veiksmingumą, auditorius gali nustatyti, jog kontrol÷s procedūros tam tikru metu efektyviai neveikia. Atlikdamas
detalias procedūras auditorius lygiai taip pat gali nustatyti didesnį kiekį iškraipymų, nei buvo numatyta rizikos
vertinimo metu. Tais atvejais, kai auditorius, atlikęs tolimesnes audito procedūras, surenka audito įrodymus,
prieštaraujančius įrodymams, kuriais auditorius paprastai grindžia savo vertinimą, auditorius peržiūri vertinimą ir
atitinkamai pakeičia tolimesnes planuojamas audito procedūras. Daugiau nuorodų pateikta 35-ojo NAS 66 ir 70
pastraipose.
Bendravimas su aukščiausio lygio vadovybe ir vadovais
120. Aukščiausio lygio vadovybę ir atitinkamo lygio vadovus auditorius turi kaip įmanoma greičiau informuoti
apie pasteb÷tus reikšmingus vidaus kontrol÷s pobūdžio ir jos taikymo trūkumus.
121. Jei auditorius nustato reikšmingo iškraipymo riziką, kurios įmon÷ arba nekontroliavo, arba kuriai taikoma
kontrol÷ n÷ra pakankama, arba jei, auditoriaus nuomone, įmon÷s rizikos vertinimo procedūrose yra reikšmingų
silpnųjų vietų informacija apie tai jis įtraukia į pranešimą apie su valdymu susijusius audito klausimus. Žr. 8-ą
NAS „Audito klausimų aptarimas su aukščiausio lygio vadovybe“.
Dokumentai
122. Auditorius turi parengti dokumentus, kuriuose būtų pateikta:
a) audito komandos narių svarstymai apie įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s jautrumą reikšmingiems
iškraipymams d÷l apgaul÷s ar klaidų ir audito komandos priimti svarbūs sprendimai;
b) finansin÷s atskaitomyb÷s reikšmingo iškraipymo rizikai įvertinti įgytos pagrindin÷s žinios apie 20
pastraipoje nurodytas įmon÷s ir jos aplinkos savybes, įskaitant 43 pastraipoje aprašytas vidaus kontrol÷s
dalis, šių žinių informacijos šaltiniai, rizikos vertinimo procedūros;
c) nustatyta ir įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika finansin÷s atskaitomyb÷s ir tvirtinimų lygiuose, kaip to
reikalaujama 100 pastraipoje;
d) nustatytos rizikos ir įvertintos susijusios kontrol÷s procedūros, kaip to reikalaujama 113 ir 115 pastraipose.
123. Kaip šiuos klausimus pateikti dokumentuose, sprendžia pats auditorius. Rizikos vertinimo rezultatai gali būti
pateikiami atskiruose dokumentuose arba įtraukiami į tolimesnių procedūrų dokumentus (žr. 35-ojo NAS 73
pastraipą). Pavyzdžiais įprastų būdų, naudojamų atskirai ar kartu, gali būti: aprašymai, klausimynai, sutikrinimo
sąrašai ir diagramos. Šie būdai gali praversti dokumentuojant auditoriaus atliktą reikšmingo iškraipymo rizikos
finansin÷s atskaitomyb÷s ir tvirtinimų lygiuose vertinimą. Šių dokumentų forma ir apimtis priklauso nuo įmon÷s
ir jos vidaus kontrol÷s pobūdžio, dydžio ir sud÷tingumo, gaunamos informacijos iš įmon÷s bei audito metu
naudojamų specifinių metodologijų ir technologijų. Pavyzdžiui, dokumentai, susiję su sud÷tinga informacijos
sistema, kur elektroniniu būdu inicijuojamas, registruojamas, apdorojamas ir ataskaitose teikiamas didelis kiekis
ūkinių operacijų, gali apimti schemas, klausimynus arba sprendimų pri÷mimo lenteles. Informacijos sistemai,
kurioje mažai arba beveik nenaudojamos IT arba kurioje apdorojama mažai ūkinių operacijų (pavyzdžiui,
ilgalaik÷s paskolos), gali pakakti ir memorandumo formos dokumentų. Paprastai kuo sud÷tingesn÷ įmon÷ ir kuo
daugiau audito procedūrų turi atlikti auditorius, tuo didesnis auditoriaus dokumentų kiekis. 9-ame NAS „Darbo
dokumentai“ pateiktos nuorodos d÷l finansin÷s atskaitomyb÷s audito dokumentų.
Santykis su Tarptautiniais audito standartais
124. Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 315-ąjį Tarptautinį audito
standartą ,,Įmon÷s ir jos aplinkos supratimas bei reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimas”, galiojusį 2005 m.
sausio 1 d.
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Įsigaliojimo data
125.Šis Standartas galioja atliekant finansin÷s atskaitomyb÷s auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2006 m.
sausio 1 d.
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1 priedas
Įmon÷s ir jos aplinkos supratimas
Šiame priede papildomai aprašomi dalykai, į kuriuos auditorius gali atsižvelgti, siekdamas įgyti supratimą apie ūkio
šaką, reguliavimo ir kitus išorinius veiksnius, kurie veikia įmonę, įskaitant galiojančią finansin÷s atskaitomyb÷s
sudarymo tvarką, įmon÷s pobūdį, tikslus ir strategijas bei susijusią verslo riziką bei įmon÷s finansinių rezultatų
vertinimą ir peržiūrą. Pateikti pavyzdžiai apima daugybę dalykų ir gali tikti daugelio auditų metu, tačiau ne visi
dalykai yra svarbūs kiekvieno audito metu, ir jų sąrašas n÷ra baigtinis.
Papildomos nuorodos vidaus kontrol÷s klausimais yra pateiktos 2-ame priede.
Ūkio šakos, reguliavimo ir kiti išoriniai veiksniai, įskaitant galiojančią finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo
tvarką
Dalykų, į kuriuos gali atsižvelgti auditorius, pavyzdžiai:
• Ūkio šakos sąlygos:
o rinka ir konkurencija, įskaitant paklausą, apimtį ir konkuravimą kainomis;
o veiklos cikliškumas ir sezoniškumas;
o produktų technologija, susijusi su įmon÷s produktais;
o energijos pasiūla ir kaštai.
• Reguliavimo aplinka:
o apskaitos principai ir ūkio šakai būdinga praktika;
o ūkio šakos reguliavimo sistema;
o įstatymai ir teis÷s aktai, kurie daro žymią įtaką įmon÷s veiklai;
- priežiūros institucijų reikalavimai;
- tiesiogin÷ priežiūra.
o apmokestinimas (įmonių ir kiti mokesčiai);
o vyriausyb÷s politika, daranti įtaką įmon÷s verslui:
- monetarin÷ politika, įskaitant valiutos keitimo kurso kontrolę;
- fiskalin÷ politika;
- finansin÷s paskatos (pavyzdžiui, vyriausybin÷s paramos programos);
- tarifai, prekybos apribojimai.
o aplinkos apsaugos reikalavimai, darantys įtaką ūkio šakai ir įmon÷s verslui.
• Kiti įmon÷s verslą veikiantys išoriniai veiksniai.
o bendras ekonomikos lygis (pavyzdžiui, augimas, smukimas);
o palūkanų norma ir finansavimo galimyb÷s;
o infliacija, pinigų revalvacija (valiutos nuvert÷jimas).
Įmon÷s pobūdis
Dalykų, į kuriuos gali atsižvelgti auditorius, pavyzdžiai:
• Verslo operacijos:
o produktai arba paslaugos ir rinkos (pavyzdžiui, pagrindiniai klientai ir sutartys, apmok÷jimo sąlygos, pelno
marža, rinkos dalis, konkurentai, eksportas, kainodaros politika, produktų reputacija, garantijos, užsakymai,
kryptys, rinkodaros strategija ir tikslai, gamybos procesas);
o operacijų eiga (pavyzdžiui, gamybos etapai ir būdai, verslo segmentai, produktų ir paslaugų tiekimas, operacijų
mažinimas arba pl÷tra);
o susivienijimai, bendros įmon÷s, įmon÷s veiklą papildančias paslaugas teikiančios įmon÷s;
o elektronin÷ komercija, įskaitant pardavimą internetu ir rinkodarą internete;
o geografinis išsid÷stymas ir ūkio šakos segmentavimas;
o gamybinių patalpų, sand÷lių ir biurų vieta;
o pagrindiniai klientai;
o svarbūs prekių ir paslaugų tiek÷jai (pavyzdžiui, ilgalaik÷s sutartys, tiekimo pastovumas, apmok÷jimo sąlygos,
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importas, tiekimo būdai ir tokios savyb÷s, kaip „kaip tik laiku“);
įdarbinimas (pavyzdžiui, vietov÷, pasiūla, atlyginimas, sutartys su profsąjungomis, pensijos ir kiti privalumai
baigus darbą, akcijų įsigijimas ar premijos, vyriausybinis reguliavimas, susijęs su įdarbinimo klausimais);
o tyrimų ir pl÷tros veikla ir susijusios išlaidos;
o sandoriai su susijusiomis šalimis.
• Investicijos:
o įsigijimai, susijungimai ar verslo pardavimas (planuojami ar neseniai įvykę);
o investicijos į vertybinius popierius, vertybinių popierių pardavimas ir paskolų grąžinimas;
o kapitalin÷s investicijos įskaitant investicijas į gamybą, įrangą ir technologijas; neseniai įvykę ar planuojami
pokyčiai;
o investicijos ne į bendras įmones, įskaitant partnerystes, bendras įmones ir specialiosios paskirties įmones.
• Finansavimas:
o grup÷s struktūra – pagrindin÷s dukterin÷s įmon÷s ir susijusios įmon÷s, įskaitant konsoliduotas ir
nekonsoliduotas struktūras;
o įsiskolinimo struktūra, įskaitant įsipareigojimus, apribojimus, garantijas ir nebalansinio finansavimo sutartis.
o turto, įrengimų ir įrangos išperkamoji nuoma;
o geras savininkų vardas (reputacija ir patirtis versle, šalyje, užsienyje);
o susijusios šalys;
o išvestinių finansinių priemonių naudojimas.
• Finansin÷ atskaitomyb÷:
o apskaitos principai ir ūkio šakai būdinga praktika;
o pajamų pripažinimas;
o tikrosios vert÷s apskaitymas;
o atsargos (pavyzdžiui, vieta, kiekis);
o turtas, įsipareigojimai ir sandoriai užsienio valiuta;
o ūkio šakos ypatyb÷s (pavyzdžiui, paskolos bankams ir investicijos į bankus, gamybos įmonių gautinos sumos
ir atsargos, farmacijos įmonių tyrimai ir pl÷tra);
o neįprastų ir sud÷tingų ūkinių operacijų apskaita, įskaitant operacijas prieštaringose ar naujose srityse
(pavyzdžiui, apmok÷jimo akcijomis apskaita);
o finansin÷s atskaitomyb÷s pateikimas ir atskleidimas.
o

Tikslai ir strategijos bei susijusi verslo rizika
Dalykų, į kuriuos gali atsižvelgti auditorius, pavyzdžiai:
• Tikslai (t. y. kaip įmon÷ reaguoja į ūkio šakos, priežiūros institucijų ir kitus išorinius veiksnius), susiję su:
o ūkio šakos augimu (susijusi verslo rizika gali būti, pavyzdžiui, tai, jog įmon÷ neturi personalo ar žinių, kad
gal÷tų susidoroti su permainomis ūkio šakoje);
o naujais produktais ir paslaugomis (susijusi verslo rizika gali būti, pavyzdžiui, tai, jog padid÷ja įsipareigojimai
d÷l produktų);
o verslo pl÷tra (susijusi verslo rizika gali būti, pavyzdžiui, tai, jog nebuvo pakankamai įvertinta paklausa);
o naujais apskaitos reikalavimais (susijusi verslo rizika gali būti, pavyzdžiui, nevisiškas ar netinkamas įdiegimas
arba padid÷ję kaštai);
o priežiūros institucijų reikalavimais (susijusi verslo rizika gali būti, pavyzdžiui, padid÷jusiais teisiniais
suvaržymais);
o dabartiniais ir planuojamais finansiniais poreikiais (susijusi verslo rizika gali būti, pavyzdžiui, finansavimo
netekimas d÷l to, jog įmon÷ neatitinka reikalavimų);
o IT naudojimu (susijusi verslo rizika gali būti, pavyzdžiui, tai, jog sistemos ir procedūros n÷ra suderintos).
• Naujos strategijos įgyvendinimo pasekm÷s, būtent tos, d÷l kurių keliami nauji reikalavimai apskaitai (susijusi verslo
rizika gali būti, pavyzdžiui, nevisiškas ar netinkamas įdiegimas).
Įmon÷s finansinių rezultatų vertinimas ir peržiūra
Dalykų, į kuriuos gali atsižvelgti auditorius, pavyzdžiai:
• pagrindiniai koeficientai ir veiklos statistiniai duomenys;
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•
•
•
•
•
•
•

pagrindiniai rodikliai;
darbuotojų darbo vertinimas ir skatinanti atlyginimų tvarka;
tendencijos;
prognozių, biudžeto, pokyčių analiz÷s naudojimas;
analitikų ataskaitos ir kredito vertinimo agentūrų ataskaitos;
konkurentų analiz÷;
ankstesnių laikotarpių finansiniai rezultatai (pajamų augimas, pelningumas, finansiniai svertai).
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2 priedas
Vidaus kontrol÷s dalys
1. Kaip aprašyta 43 ir 67 – 99 pastraipose, vidaus kontrolę sudaro šios dalys:
a) kontrol÷s aplinka,
b) įmon÷s rizikos vertinimo procesas,
c) informacin÷ sistema, įskaitant finansinei atskaitomybei svarbius susijusius verslo procesus, ir informavimas,
d) kontrol÷s veiksmai,
e) kontrol÷s steb÷sena.
Šiame priede išsamiau paaiškintos šios dalys ir tai, kaip jos yra susijusios su finansin÷s atskaitomyb÷s auditu.
Kontrol÷s aplinka
2. Kontrol÷s aplinka apima vadovų ir aukščiausio lygio vadovyb÷s požiūrį, žinias ir veiksmus, susijusius su įmon÷s
vidaus kontrole ir jos svarba įmonei. Kontrol÷s aplinka taip pat apima valdymo ir vadovavimo funkcijas, nustato
organizacijos veiklos toną, veikdama darbuotojų supratimą apie kontrolę. Disciplina ir struktūra yra veiksmingos
vidaus kontrol÷s pagrindas.
3. Kontrol÷s aplinką sudaro šios dalys:
a) sąžiningumo ir moralinių vertybių skelbimas ir tvirtinimas. Kontrol÷s procedūrų veiksmingumas priklauso nuo
žmonių, kurie jas kuria, administruoja ir stebi, sąžiningumo ir moralinių vertybių. Sąžiningumas ir moralin÷s
vertyb÷s yra būtinos kontrol÷s aplinkos elementai, kurie daro įtaką vidaus kontrol÷s dalių pobūdžiui,
administravimui ir steb÷senai. Sąžiningumas ir etiškas elgesys kyla iš įmon÷s moralinių ir elgesio normų,
priklauso nuo to, kaip jie yra skelbiami ir taikomi praktiškai. Jie priklauso nuo vadovų veiksmų, padedančių
pašalinti arba sumažinti pagundas, skatinančias darbuotojus imtis nesąžiningų, neteis÷tų ar neetiškų veiksmų.
Įmon÷s vertyb÷s ir elgesio normos darbuotojams skelbiamos elgesio normų kodeksu, tvarkų nuostatomis bei
rodant pavyzdį;
b) kompetencijos svarba. Kompetencija yra žinios ir įgūdžiai, būtini atlikti užduotis, susijusias su tam tikru darbu.
Vadovyb÷ apsvarsto tam tikram darbui atlikti būtiną kompetencijos lygį ir tai, kokie įgūdžiai ir žinios tam
lygiui yra būtini;
c) aukščiausio lygio vadovyb÷s dalyvavimas. Įmon÷s kontrol÷s supratimą žymiai veikia aukščiausio lygio
vadovyb÷. Aukščiausio lygio vadovyb÷s savyb÷s: nepriklausomumas nuo vadovų, patirtis ir statusas,
dalyvavimo mastas ir veiklos tikrinimas, veiksmų tinkamumas, gaunama informacija, iškeliami sud÷tingi
klausimai ir sekimas, kaip juos sprendžia vadovai, bendravimas su vidaus ir išor÷s auditoriaus. Aukščiausio
lygio vadovyb÷s atsakomyb÷ yra pripažinta ir apibr÷žta veiklos kodekse ir kitose taisykl÷se ar gair÷se,
sukurtose specialiai aukščiausio lygio vadovybei. Kitos aukščiausio lygio vadovyb÷s pareigos – d÷mesį
atkreipiančių procedūrų pobūdžio ir efektyvaus veikimo priežiūra ir įmon÷s vidaus kontrol÷s veiksmingumo
tikrinimas.
d) vadovų filosofija ir darbo stilius. Vadovyb÷s filosofija ir darbo stilius pasižymi daugybe savybių. Šios savyb÷s
gali būti tokios kaip vadovų požiūris į verslo riziką ir jos valdymą, vadovų požiūris į finansinę atskaitomybę
(konservatyvių ar agresyvių apskaitos principų pasirinkimas, sąžiningumas ir konservatyvus požiūris nustatant
apskaitinius įvertinimus), vadovų požiūris į informacijos apdorojimą, apskaitos funkciją bei darbuotojus ir
susiję vadovų veiksmai.
e) organizacin÷ struktūra. Įmon÷s organizacin÷ struktūra – sistema, kurioje planuojami, vykdomi, kontroliuojami
ir peržiūrimi veiksmai įmon÷s tikslams pasiekti. Planuojant organizacijos struktūrą apsvarstomi pagrindiniai
įgaliojimai ir atsakomyb÷ bei atitinkami atskaitomyb÷s ryšiai. Įmon÷ sukuria tokią organizacinę struktūrą, kuri
atitinka jos poreikius. Tinkama įmon÷s organizacin÷ struktūra iš dalies priklauso nuo įmon÷s dydžio ir veiklos
pobūdžio.
f) įgaliojimų ir atsakomyb÷s skyrimas. Šis veiksnys apima darbo įgaliojimų ir atsakomyb÷s skyrimą bei
atskaitingumo ryšių ir įgaliojimų hierarchijos nustatymą. Jis taip pat apima tvarkas, apibr÷žiančias tinkamą
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verslo praktiką, pagrindinių darbuotojų darbą, žinias ir patirtį bei pareigoms atlikti būtinas priemones. Be to,
tai apima tvarkas bei informavimą, užtikrinančius, jog visi darbuotojai žino įmon÷s tikslus, supranta, kaip jų
individualūs veiksmai yra susiję su šiais tikslais ir padeda juos pasiekti, taip pat suvokia tai, kaip ir už ką jie
atsako.
g) žmogiškųjų išteklių politika ir praktika. Žmogiškųjų išteklių politika ir praktika susijusi su įdarbinimu,
nukreipimu, mokymu, vertinimu, konsultavimu, paaukštinimu, apmok÷jimu ir pataisos veiksmais. Pavyzdžiui,
aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimo standartai ir reikalavimai, pabr÷žiantys išsilavinimą, darbo
patirtį, laim÷jimus bei sąžiningumą ir etišką elgesį, rodo įmon÷s pagarbą kompetentingiems ir pasitik÷jimo
vertiems žmon÷ms. Specialiose mokyklose ir seminaruose vykdomas apmokymas, kuris įtvirtina būsimas
pareigybes ir atsakomybę bei supažindina su priimtinomis darbo ir elgesio normomis. Atliekami paaukštinimai
per periodišką darbuotojų vertinimą rodo įmon÷s pritarimą kvalifikuotų darbuotojų perk÷limui į aukštesnį
atsakomyb÷s lygį.
Taikymas mažose įmon÷se
4. Mažos įmon÷s kontrol÷s aplinkos dalis gali diegti kitaip nei didel÷s. Pavyzdžiui, mažose įmon÷se elgesio normų
kodekso gali ir nebūti, tačiau gali būti pl÷tojama kultūra, kai bendravimu ir vadovų pavyzdžiu pabr÷žiama
sąžiningumo ir etiško elgesio svarba. Taip pat mažų įmonių aukščiausio lygio vadovyb÷je gali ir nebūti
nepriklausomų narių iš išor÷s.
Įmon÷s rizikos vertinimo procesas
5. Įmon÷s rizikos vertinimo procesas apima verslo rizikos nustatymą, reagavimą ir iš to išeinančius rezultatus.
Atliekant įmon÷s rizikos vertinimą finansin÷s atskaitomyb÷s atžvilgiu, vertinama, kaip vadovai nustato riziką,
susijusią su finansine atskaitomybe, kuri pateikia tikrą ir teisingą vaizdą (arba visais reikšmingais atžvilgiais
teisingai pateikta) pagal įmon÷je taikomą finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką, kaip vadovai įvertina rizikos
dydį, pasitaikymo tikimybę ir nutaria, kokių veiksmų imtis rizikai spręsti. Pavyzdžiui, įmon÷s rizikos vertinimo
metu atsižvelgiama į tai, kaip įmon÷ vertina neužregistruotų ūkinių operacijų tikimybę arba nustato ir analizuoja
finansin÷je atskaitomyb÷je užregistruotas dideles sumas. Su finansine atskaitomybe susijusi rizika taip pat yra
susijusi ir su konkrečiais įvykiais ar ūkin÷mis operacijomis.
6. Finansinei atskaitomybei svarbi rizika apima įvykius ir aplinkybes įmon÷s viduje ir išor÷je, kurie gali neigiamai
paveikti įmon÷s galimybes inicijuoti, registruoti, apdoroti ir teikti ataskaitose finansinius duomenis, atitinkančius
vadovyb÷s tvirtinimus finansin÷je atskaitomyb÷je. Nustačius rizikas, vadovai įvertina jų dydį, pareiškimo
tikimybę ir jų valdymą. Vadovai gali prad÷ti kurti planus, programas ar veiksmus konkrečioms rizikoms šalinti
arba d÷l kaštų ar kitų priežasčių gali nuspręsti su esama rizika tiesiog susitaikyti. Rizika gali kilti arba pasikeisti
d÷l šių aplinkybių:
• Veiklos aplinkos pasikeitimas. D÷l permainų reguliavimo ir veiklos aplinkoje gali did÷ti konkurencija ir
atsirasti kitokia rizika.
• Nauji darbuotojai. Nauji darbuotojai gali kitaip suprasti vidaus kontrolę.
• Naujos ar atnaujintos informacin÷s sistemos. Dideli ir greiti informacinių sistemų pokyčiai gali keisti su
vidaus kontrole susijusią riziką.
• Greitas augimas. Žymus ir greitas verslo augimas gali apsunkinti kontrol÷s vykdymą ir padidinti kontrol÷s
procedūrų silpn÷jimo riziką.
• Naujos technologijos. Į gamybos procesą ar informacines sistemas įdiegus naujas technologijas, gali pakisti su
vidaus kontrole susijusi rizika.
• Nauji verslo modeliai, produktai, veikla. Įmonei prad÷jus tokias verslo rūšis ar ūkines operacijas, su kuriomis
įmon÷ daug patirties neturi, gali kilti naujų su vidaus kontrole susijusių rizikų.
• Įmon÷s restruktūrizavimas. D÷l restruktūrizavimo gali sumaž÷ti darbuotojų skaičius, keistis priežiūros lygis ir
pareigų atskyrimas, o tai gali keisti riziką, susijusią su vidaus kontrole.
• Veiklos užsienyje pl÷tra. Veiklos užsienyje pl÷tojimas arba įmonių užsienyje įsigijimas sukelia naują ir dažnai
unikalią riziką, pavyzdžiui, papildomą arba pakitusią riziką d÷l ūkinių operacijų užsienio valiuta.
• Nauji apskaitos reikalavimai. Naujų apskaitos principų taikymas arba apskaitos principų keitimas gali paveikti
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su finansine atskaitomybe susijusią riziką.
Taikymas mažose įmon÷se
7. Pagrindin÷s įmon÷s rizikos vertinimo proceso sąvokos tinka kiekvienai įmonei, nepriklausomai nuo jos dydžio.
Tačiau tik÷tina, jog mažose įmon÷se rizikos vertinimas procesas yra ne toks formalus ir ne taip išsamiai
suplanuotas kaip didel÷se. Visos įmon÷s turi nustatyti finansin÷s atskaitomyb÷s tikslus, tačiau mažose įmon÷se šie
tikslai gali būti pripažįstami greičiau numanomai, nei apibr÷žiami tiksliai. Vadovai gali sužinoti apie su šiais
tikslais susijusią riziką, naudodami ne formalias procedūras, bet tiesiogiai bendraudami su darbuotojais ir
išorin÷mis šalimis.
Informacin÷ sistema, įskaitant susijusius finansinei atskaitomybei svarbius susijusius verslo procesus, ir
informavimas
8. Informacinę sistemą sudaro infrastruktūra (kompiuterin÷s ir technin÷s įrangos dalys), programin÷ įranga, žmon÷s,
procedūros ir duomenys. Infrastruktūra ir programin÷ įranga gali sudaryti labai nedidelę dalį arba jos gali ir nebūti
sistemose, kuriose naudojami rankiniai būdai. Daugelyje informacinių sistemų plačiai naudojamos informacin÷s
technologijos (IT).
9. Finansin÷s atskaitomyb÷s tikslams svarbią informacinę sistemą sudaro procedūros ir įrašai, skirti įmon÷s ūkin÷ms
operacijoms (taip pat įvykiams ir sąlygoms) inicijuoti, registruoti, apdoroti ir ataskaitoms sudaryti bei turto,
įsipareigojimų ir nuosavyb÷s apskaitomumui išlaikyti. Ūkin÷s operacijos gali būti inicijuojamos rankiniu būdu
arba automatiškai pagal suplanuotas ar užprogramuotas procedūras. Registravimo metu identifikuojama svarbi
informacija ir apie ūkines operacijas ar įvykius. Apdorojimas apima tokius tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu
atliekamus veiksmus kaip redagavimas ir patvirtinimas, skaičiavimas, matavimas, vertinimas, apibendrinimas ir
suderinimas. Ataskaitų sudarymas yra susijęs su elektroninio ar spausdintinio pavidalo finansin÷s atskaitomyb÷s
bei kitos informacijos rengimu, kurią įmon÷ naudoja įmon÷s finansiniams rezultatams ir kitai veiklai apžvelgti ir
įvertinti. Sistemos parengtos informacijos kokyb÷ daro įtaką vadovų geb÷jimui priimti tinkamus sprendimus,
susijusius su įmon÷s veiklos valdymu ir kontrole, bei paruošti patikimą finansinę atskaitomybę.
10. Informacin÷ sistema atitinkamai apima būdus ir įrašus, kurie:
• nustato ir registruoja visas teis÷tas ūkines operacijas;
• laiku ir pakankamai išsamiai apibūdina ūkines operacijas, kas leidžia tinkamai grupuoti ūkines operacijas
finansin÷je atskaitomyb÷je;
• išmatuoja ūkinių operacijų vertę tokiu būdu, kuris leidžia užregistruoti jų tikrąją piniginę vertę finansin÷je
atskaitomyb÷je;
• nustato, kada įvyko ūkin÷s operacijos, kad ūkin÷s operacijos būtų priskiriamos teisingam ataskaitiniam
laikotarpiui;
• tinkamai atvaizduoja ūkines operacijas ir susijusius atskleidimus finansin÷je atskaitomyb÷je.
11. Informavimas siejamas su supratimo apie atskiras funkcijas ir pareigas, susijusias su finansin÷s atskaitomyb÷s
vidaus kontrole, suteikimu. Tai apima personalo supratimą apie tai, kaip jų veikla finansin÷s atskaitomyb÷s
informacijos sistemoje yra susijusi su kitų darbuotojų darbu bei pranešimo būdus apie išimtis atitinkamai
aukštesnio lygio įmon÷s darbuotojams. Atviri bendravimo kanalai padeda užtikrinti, kad apie išimtis būtų
pranešama ir į jas reaguojama laiku.
12. Informuojama pasitelkiant veiklos vadovus (leidinius), finansin÷s atskaitomyb÷s vadovus bei memorandumus.
Informavimas taip pat gali būti atliekamas elektroniniu būdu, žodžiu arba vadovų veiksmų pavyzdžiu.
Taikymas mažose įmon÷se
13. Finansinei atskaitomybei svarbios informacin÷s sistemos ir susiję verslo procesai mažose įmon÷se yra greičiausiai
ne tokie formalūs kaip didel÷se įmon÷se, tačiau jų vaidmuo yra vienodai svarbus. Mažoms įmon÷ms, kurių
vadovai patys aktyviai dalyvauja veikloje, išsamūs apskaitos procedūrų ir sud÷tingų apskaitos įrašų aprašymai ar
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rašytin÷s tvarkos gali būti ir nebūtini. D÷l įmon÷s mažumo, nedidelio valdymo pakopų skaičiaus bei d÷l to, kad
vadovai lengviau prieinami, bendravimas ir informavimas mažoje įmon÷je gali būti ne toks formalus kaip didel÷je
įmon÷je.
Kontrol÷s veiksmai
14. Kontrol÷s veiksmai yra tvarka ir procedūros, padedančios užtikrinti, jog vadovų įsakymai yra vykdomi,
pavyzdžiui, jog imamasi būtinų veiksmų rizikai, kuri kelia gr÷smę įmon÷s tikslų pasiekimui, šalinti. Tiek IT, tiek
rankiniu būdu atliekamiems kontrol÷s veiksmams yra keliami įvairūs tikslai, ir jie yra atliekami įvairiais
organizaciniais ir funkciniais lygiais.
15. Paprastai auditui svarbūs kontrol÷s veiksmai gali būti skirstomi į tokias grupes, kaip tvarka ir procedūros, kurios
yra susijusios su:
• Rezultatų peržiūra. Atliekant šiuos kontrol÷s veiksmus dabartiniai rezultatai peržiūrimi ir analizuojami
lyginant su biudžetu, prognoz÷mis ir ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio rezultatais. Taip siejamos skirtingos
duomenų grup÷s – veiklos ir finansiniai duomenys siejami vieni su kitais, ryšių analize bei tiriamaisiais ir
koreguojančiais veiksmai, vidaus duomenys lyginami su išoriniais informacijos šaltiniais, peržiūrimi
funkciniai ir veiklos rezultatai, pavyzdžiui banko vartotojiškų paskolų vadybininkas, tikrindamas paskolų
suteikimą ir grąžinimą, peržiūri filialų, regionų ataskaitas ir ataskaitas pagal paskolų rūšis.
• Informacijos apdorojimu. Daugyb÷ kontrol÷s procedūrų yra taikomos siekiant patikrinti ūkinių operacijų
tikslumą, išsamumą ir įgaliojimą. Dvi didel÷s informacinių sistemų kontrol÷s veiksmų grup÷s yra taikymo
kontrol÷s procedūros ir bendrosios IT kontrol÷s procedūros. Taikymo kontrol÷s procedūros yra taikomos
konkretiems taikymo atvejams apdoroti. Šios kontrol÷s procedūros padeda užtikrinti, jog įvykdytos ūkin÷s
operacijos yra įgaliotos ir yra visiškai ir tiksliai užregistruotos bei apdorotos. Taikymo kontrol÷s procedūrų
pavyzdžiai: įrašų aritmetinio teisingumo tikrinimas, sąskaitų ir bandomųjų balansų pildymas ir peržiūr÷jimas;
tokios automatin÷s kontrol÷s procedūros kaip įvedamų duomenų tikrinimas ir taisymas, skaitmenin÷s sekos
tikrinimas, ir rankiniu būdu išimčių ataskaitų sekimas. Bendrosios IT kontrol÷s procedūros yra tvarka ir
procedūros, kurios yra susijusios su daugeliu taikymo atvejų ir palaiko efektyvų taikymo kontrol÷s procedūrų
veikimą, užtikrindamos nuolatinį tinkamą informacinių sistemų darbą. Bendrosios IT kontrol÷s procedūros
paprastai apima kontrol÷s procedūras d÷l duomenų centro ir tinklo operacijų, sistemos programin÷s įrangos
įsigijimo, keitimo ir priežiūros, prieigos apsaugos, taikomosios programos sistemos įsigijimo, pl÷tros ir
priežiūros. Šios kontrol÷s procedūros tinka pagrindiniam blokui, duomenų grupei ir galutinio vartotojo
aplinkoms. Bendrųjų IT kontrol÷s procedūrų pavyzdžiai: programų keitimo kontrol÷s procedūros, kontrol÷s
procedūros, ribojančios prieigą prie programų ir duomenų, kontrol÷s procedūros, taikomos diegiant naujus
programin÷s įrangos paketus, kontrol÷s procedūros, taikomos sistemos programinei įrangai, kuri riboja prieigą
prie sistemos programų arba stebi sistemos programų naudojimą, leidžiantį keisti finansinius duomenis arba
įrašus nepaliekant audito p÷dsako.
• Fizin÷ kontrole. Ši kontrol÷ apima turto fizinę apsaugą, įskaitant tinkamai apsaugotą turto ir įrašų prieigą,
kompiuterinių programų ir duomenų bylų prieigos įgaliojimus, periodiškai atliekamą kontrolinių įrašų
skaičiavimą ir lyginimą (pavyzdžiui, pinigų, vertybinių popierių ir turto skaičiavimo rezultatų lyginimą su
apskaitos įrašais). Fizin÷s kontrol÷s procedūrų, skirtų apsaugoti nuo turto vagyst÷s, svarba patikimos finansin÷s
atskaitomyb÷s sudarymui ir atitinkamai auditui priklauso nuo tokių aplinkybių, kurioms esant gresia neteis÷tas
turto pasisavinimas. Pavyzdžiui, šios kontrol÷s procedūros paprastai n÷ra svarbios, jei atsargų praradimai yra
nustatomi periodiškai atliekamo tikrinimo metu ir užfiksuojami finansin÷je atskaitomyb÷je. Tačiau, jei
finansin÷s atskaitomyb÷s tikslais vadovai remiasi tiktai nuolatiniais atsargų įrašais, fizin÷s apsaugos kontrol÷s
procedūros auditui bus svarbios.
• Pareigų atskyrimu. Skirtingiems žmon÷ms skiriant ūkinių operacijų tvirtinimo, ūkinių operacijų registravimo,
turto apsaugos pareigas siekiama sumažinti tam tikras pareigas užimančių žmonių galimybes atliekant savo
įprastinį darbą vykdyti apgaulę, daryti klaidas arba jas sl÷pti. Pareigų atskyrimo pavyzdžiai: ataskaitų
sudarymas, suderinimų peržiūra ir tvirtinimas, dokumentų tvirtinimas ir kontrol÷.
16. Kai kurie kontrol÷s veiksmai gali priklausyti nuo vadovų ar aukščiausio lygio vadovyb÷s įdiegtos atitinkamai
aukštesnio lygio politikos. Pavyzdžiui, įgaliojimų kontrol÷s vykdymas gali būti skiriamas į nustatytas gaires
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atsižvelgiant kaip į aukščiausio lygio vadovyb÷s nustatytus investavimo kriterijus. Panašiai ir su neįprastais
sandoriais, kaip pavyzdžiui, dideliais įsigijimais ar pardavimais, kuriuos turi patvirtinti tam tikro aukšto lygio
vadovai, o kai kuriais atvejais net akcininkai.
Taikymas mažose įmon÷se
17. Kontrol÷s veiksmai mažose įmon÷se yra dažniausiai panašūs į didelių įmonių, tik skiriasi jų formalumas. Be to,
kai kurie kontrol÷s veiksmai mažoms įmon÷ms n÷ra svarbūs d÷l pačių vadovų taikomų kontrol÷s procedūrų.
Pavyzdžiui, vadovai, išlaikydami savo įgaliojimus tvirtinti paskolų išdavimą, didelius pirkinius ir kredito linijų
išnaudojimą, kartu vykdo puikią šių sričių kontrolę, d÷l ko sumaž÷ja poreikis arba nebelieka poreikio atlikti
išsamius kontrol÷s veiksmus. Mažose įmon÷se dažnai sunku tinkamai atskirti pareigas. Net tos įmon÷s, kuriose
yra tik keletas darbuotojų, vis d÷lto gali pareigas paskirstyti taip, kad jos būtų tinkamai atskirtos. Jei tai
neįmanoma, vadovai gali prižiūr÷ti nesuderinamas veiklas, kad būtų pasiekti kontrol÷s tikslai.
Kontrol÷s steb÷sena
18. Svarbi vadovų pareiga – nuolat taikyti ir išlaikyti vidaus kontrolę. Steb÷dami kontrol÷s procedūras vadovai
vertina, ar jos veikia taip, kaip numatyta, ir ar jos keičiamos atsižvelgiant į pasikeitusias sąlygas. Kontrol÷s
procedūrų steb÷sena apima tokią veiklą kaip, vadovų atliekama peržiūra, siekiant nustatyti, ar likučių suderinimas
su bankais yra atliekamas laiku, vidaus auditorių atliekamas pardavimų darbuotojų vertinimas, siekiant nustatyti,
ar jų veikla atitinka įmon÷s nustatytas pardavimų sutarčių sąlygas, teis÷s padalinio vykdoma įmon÷s elgesio
normų ar verslo praktikos tvarkos laikymosi priežiūra.
19. Kontrol÷s procedūrų steb÷sena yra vidaus kontrol÷s veikimo kokyb÷s vertinimas tam tikru laikotarpiu. Steb÷senos
metu kontrol÷s procedūrų pobūdis ir veikimas vertinamas laiko tinkamumo požiūriu ir atliekami būtini
koregavimo veiksmai. Steb÷sena atliekama siekiant užtikrinti nuolatinį efektyvų kontrol÷s procedūrų veikimą.
Pavyzdžiui, jei nebūtų stebimas likučių su bankais derinimo laikas ir tikslumas, darbuotojai gali nustoti tai darę.
Kontrol÷s procedūrų steb÷sena vykdoma nuolat stebint, atliekant atskirą vertinimą arba ir steb÷seną, ir vertinimą
atliekant kartu.
20. Nuolat vykdoma steb÷sena yra įtraukta į įprastinę pasikartojančią įmon÷s veiklą ir apima nuolatinius vadovavimo
ir priežiūros veiksmus. Pardavimų, pirkimo ir gamybos skyrių ar padalinių vadovai yra susiję su veikla ir gali tirti
ataskaitas, kurios žymiai skiriasi nuo to, kokia, jų supratimu, yra veikla.
21. Daugelyje įmonių vidaus auditoriai arba darbuotojai, atliekantys panašias funkcijas, prisideda prie įmon÷s
kontrol÷s procedūrų steb÷jimo atlikdami atskirus vertinimus. Jie nuolat teikia informaciją apie vidaus kontrol÷s
veikimą, didelį d÷mesį skirdami vidaus kontrol÷s pobūdžio ir veikimo vertinimui. Jie informuoja apie vidaus
kontrol÷s stipriąsias puses ir trūkumus bei teikia pasiūlymus apie tai, kaip tobulinti vidaus kontrolę.
22. Steb÷senos veikloje gali būti naudojama iš išor÷s šalių gauta informacija, galinti rodyti problemas arba
išryškinanti sritis, reikalaujančias tobulinimo. Klientai, apmok÷dami savo sąskaitas arba skųsdamiesi d÷l imamo
mokesčio dydžio, puikiai patvirtina sąskaitų išrašymo duomenis. Be to, priežiūros institucijos gali bendrauti su
įmone d÷l klausimų, kurie daro įtaką vidaus kontrol÷s veikimui, pavyzdžiui, susirašin÷jimas, susijęs su bankų
priežiūros institucijų atliekamu tikrinimu. Taip pat vadovai, vykdydami steb÷seną, gali atsižvelgti į išorinių
auditorių pateiktas pastabas d÷l su vidaus kontrol÷s.
Taikymas mažose įmon÷se
23. Nuolat vykdoma steb÷sena mažose įmon÷se greičiausiai yra neformali ir paprastai sudaro bendrų įmon÷s valdymo
veiksmų dalį. Aktyviai veikloje dalyvaujantys vadovai, nustatę finansinių duomenų skirtumus ir netikslumus,
kontrolę pataiso.
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3 priedas
Sąlygos ir įvykiai, galintys rodyti reikšmingo iškraipymo riziką
Žemiau pateikiami sąlygų ir įvykių, kurie gali rodyti reikšmingo iškraipymo riziką, pavyzdžiai. Pateikti
pavyzdžiai apima daugybę sąlygų ir įvykių, tačiau ne visos sąlygos ir įvykiai yra svarbūs kiekvieno audito
metu, ir jų sąrašas n÷ra baigtinis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veikla ekonomiškai nestabiliuose regionuose, pavyzdžiui, šalyse, kur žymi pinigų devalvacija arba didel÷
infliacija.
Besikeičiančių rinkų veikiama veikla, pavyzdžiui, prekyba ateityje.
Aukštas sud÷tingo reguliavimo laipsnis.
Veiklos tęstinumo ir likvidumo klausimai, įskaitant svarbių klientų praradimą.
Kapitalo trūkumas ir skolinimosi suvaržymai.
Permainos ūkio šakoje, kurioje veikia įmon÷.
Permainos tiekimo grandin÷je.
Naujų produktų ar paslaugų arba naujos verslo rūšies pl÷tra.
Pl÷tra į naujas vietoves.
Permainos įmon÷je, pavyzdžiui, dideli įsigijimai, reorganizacija ar kiti neįprasti įvykiai.
Įmon÷s ar verslo segmentai, kurie greičiausiai bus parduoti.
Sud÷tingi susivienijimai ar bendros įmon÷s.
Nebalansinis finansavimas, specialiosios paskirties įmon÷s ir kiti sud÷tingi finansavimo būdai.
Svarbūs sandoriai su susijusiomis šalimis.
Personalo, turinčio tinkamų apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s rengimo įgūdžių, trūkumas.
Svarbių darbuotojų pasikeitimas, svarbių vadovų pasitraukimas.
Vidaus kontrol÷s silpnosios vietos, ypač tos, kurių vadovai nesprendžia.
Nesuderinta įmon÷s IT strategija ir verslo strategija.
IT aplinkos pokyčiai.
Su finansine atskaitomybe susijusių svarbių naujų IT sistemų instaliavimas.
Priežiūros ir vyriausybinių institucijų susidom÷jimas įmon÷s veikla ar finansiniais rezultatais.
Praeityje pasitaikę iškraipymai, klaidos arba ataskaitinio laikotarpio pabaigoje daromas didelis pakeitimų kiekis.
Didelis neįprastų arba nesistemingų ūkinių operacijų kiekis, įskaitant ūkines operacijas įmon÷s viduje ir dideles
pajamų operacijas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Vadovyb÷s sprendimais užregistruotos ūkin÷s operacijos, pavyzdžiui, įsiskolinimo perfinansavimas, parduotinas
turtas ir paklausių vertybinių popierių klasifikavimas.
Naujų apskaitos reikalavimų taikymas.
Sud÷tingas procedūras apimantys apskaitos matai.
Įvykiai ar ūkin÷s operacijos, susijusios su svarbiais neapibr÷žtais vertinimais, įskaitant apskaitinius įvertinimus.
Bylin÷jimasis ir nenumatyti įsipareigojimai, pardavimų garantijos, finansin÷s garantijos ir aplinkos apsaugos
įsipareigojimai.
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