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36-asis nacionalinis audito standartas
AUDITO KLAUSIMŲ PRANEŠIMAS UŽ VALDYMĄ ATSAKINGIEMS ASMENIMS

Įžanga
1.

Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas – nustatyti standartus ir pateikti nuorodas, kaip už įmon÷s
valdymą atsakingiems asmenims pranešti apie audito klausimus, iškilusius finansin÷s atskaitomyb÷s audito
metu. Šie pranešimai siejami su valdymu susijusiais audito klausimais, kaip apibr÷žta šiame NAS. Šiame
NAS nepateikiamos nuorodos, kaip auditorius turi pranešti už įmon÷s ribų esančioms šalims, pavyzdžiui,
išorin÷ms reguliavimo ar priežiūros institucijoms.

2.

Už valdymą atsakingiems asmenims auditorius turi pranešti apie su valdymu susijusius audito
klausimus, iškilusius finansin÷s atskaitomyb÷s audito metu.

3.

Šiame NAS sąvoka „valdymas“ apibūdina funkcijas asmenų, kuriems patik÷ta įmon÷s priežiūra, kontrol÷
bei valdymas1. Už įmon÷s valdymą atsakingi asmenys turi užtikrinti, kad įmon÷ pasiektų savo tikslus d÷l
patikimos finansin÷s atskaitomyb÷s, veiklos efektyvumo ir veiksmingumo, atitinkamų teis÷s aktų laikymosi
ir informacijos teikimo suinteresuotoms šalims. Už įmon÷s valdymą atsakingu asmeniu laikomas įmon÷s
vadovas (vadovyb÷), tačiau tik tuo atveju, jei jis atlieka min÷tas funkcijas.

4.

Šiame NAS vartojama sąvoka „su valdymu susiję audito klausimai“ reiškia tuos klausimus, kurie kyla
finansin÷s atskaitomyb÷s audito metu ir kurie, prižiūrint finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo ir
informacijos atskleidimo procesą, auditoriaus nuomone, yra svarbūs ir tiesiogiai susiję su už valdymą
atsakingais asmenimis. Su valdymu susiję audito klausimai yra tik tie klausimai, kuriuos atlikdamas auditą
nustato auditorius. Atlikdamas auditą pagal NAS, rengti audito procedūrų tam, kad specialiai nustatytų su
valdymu susijusius klausimus, jis neprivalo.

Svarbūs asmenys
5.

Auditorius turi išsiaiškinti, kas yra už valdymą atsakingi svarbūs asmenys, kuriems turi būti
pranešti su valdymu susiję audito klausimai.

6.

Priklausomai nuo kultūros ir teisin÷s sistemos, įmonių valdymo struktūra įvairiose valstyb÷se skiriasi.
Pavyzdžiui, kai kuriose valstyb÷se priežiūros ir vadovavimo funkcijos yra teisiškai priskirtos tokiems
organams kaip Steb÷tojų taryba (visiškai arba beveik neturinti vykdomosios valdžios funkcijų) ir Valdyba
(vykdomoji valdžia). Kitose valstyb÷se abi funkcijas apima viena bendra Valdyba, nors gali būti ir Audito
komitetas, padedantis Valdybai atlikti su finansine atskaitomybe susijusias valdymo funkcijas.

7.

D÷l įvairov÷s sunku visuotinai nustatyti už valdymą atsakingus asmenis, kuriems auditorius praneša su
valdymu susijusius audito klausimus. Nustatydamas, su kuo aptarti su valdymu susijusius audito
klausimus, auditorius priima profesinį sprendimą ir atsižvelgia į įmon÷s valdymo struktūrą, užduoties
aplinkybes bei atitinkamus teis÷s aktus. Jis taip pat apsvarsto tų asmenų teisinę atsakomybę. Pavyzdžiui,
gali būti, kad būtent įmon÷s Steb÷tojų taryba arba Audito komitetas ir yra tie svarbūs asmenys, tačiau
įmon÷se, kuriose bendra Valdyba yra įsteigusi Audito komitetą, auditorius, priklausomai nuo su valdymu
susijusių audito klausimų svarbos, gali spręsti, ar bendrauti su Audito komitetu, ar su pačia Valdyba.

1 Daugelyje valstybių įmonių valdymo principai, apibr÷žiantys tinkamą įmonių veiklos elgseną, yra išpl÷toti. Šie principai
paprastai labiau skirti bendrov÷ms, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tačiau jie gali pad÷ti gerinti ir
kitokių įmonių valdymą. Vienintelio gero įmon÷s valdymo modelio n÷ra. Valdybų struktūra ir veikla skirtingose valstyb÷se
yra skirtinga. Bendras principas yra tas, jog įmon÷je turi būti tokia valdymo struktūra, kuri Valdybai padeda dalykiškai
vertinti ir spręsti įmon÷s klausimus, įskaitant finansinę atskaitomybę, nepriklausomai nuo vadovyb÷s.
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8.

Tuo atveju, jei įmon÷s valdymo struktūra n÷ra aiškiai apibr÷žta arba už valdymą atsakingi asmenys pagal
užduoties sąlygas ar įstatymus n÷ra aiškiai nustatomi, auditorius su įmone sutaria, kam turi būti pranešta
apie su valdymu susijusius audito klausimus. Pavyzdžiui, tai apima vieno asmens valdoma įmonę, ne pelno
siekiančią organizacija ir vyriausybinę instituciją.

9.

Tam, kad būtų išvengta nesusipratimų, audito sutartyje gali būti paaiškinta, jog auditorius praneš tik apie
tuos su valdymu susijusius klausimus, kuriuos nustatys audito metu, ir tai, jog tam, kad specialiai nustatytų
su valdymu susijusius klausimus, rengti audito procedūrų auditorius neprivalo. Audito sutartyje taip pat
gali būti:
• paaiškinta, kokia forma teikiami pranešimai apie su valdymu susijusius audito klausimus,
• nurodyti svarbūs asmenys, kuriems bus teikiami šie pranešimai,
• nurodyti specifiniai su valdymu susiję audito klausimai, d÷l kurių susitarta pranešti.

10. Auditoriui užmezgus konstruktyvius darbinius santykius su už valdymą atsakingais asmenimis, pranešimai
tampa veiksmingesni. Šie santykiai yra pl÷tojami išlaikant profesinį nepriklausomumą ir objektyvumą.
Pranešami su valdymu susiję audito klausimai
11. Auditorius turi apsvarstyti su valdymu susijusius audito klausimus, kurie kyla finansin÷s
atskaitomyb÷s audito metu, ir apie juos turi pranešti už valdymą atsakingiems asmenims. Paprastai
šie klausimai apima:
• visuotinį audito požiūrį ir bendrą apimtį, įskaitant tik÷tinus apribojimus arba papildomus reikalavimus,
• svarbios apskaitos politikos ar praktikos pasirinkimą arba jos keitimą, turintį arba galintį tur÷ti
reikšmingą poveikį įmon÷s finansinei atskaitomybei,
• didel÷s rizikos galimą poveikį ir jautrias sritis, kaip pavyzdžiui, nebaigti teisminiai ginčai, kuriuos
reikia atskleisti finansin÷je atskaitomyb÷je,
• įmon÷s apskaitoje užregistruotus ar neužregistruotus audito patikslinimus, kurie turi ar gal÷tų tur÷ti
reikšmingą poveikį finansinei atskaitomybei,
• reikšmingus neapibr÷žtumus, susijusius su sąlygomis ar įvykiais, galinčiais kelti didelių abejonių d÷l
įmon÷s veiklos tęstinumo,
• nesutarimus su vadovybe tokiais klausimais, kurie pavieniui arba kartu su kitais gali būti svarbūs
įmon÷s finansinei atskaitomybei arba auditoriaus išvadai. Tokie pranešimai apima svarstymus, ar
klausimas buvo, ar nebuvo išspręstas, ir šio klausimo svarbumą,
• tik÷tinas auditoriaus išvados modifikacijas,
• kitus klausimus, atkreipiančius už valdymą atsakingų asmenų d÷mesį, pavyzdžiui, į reikšmingus vidaus
kontrol÷s trūkumus, į abejones d÷l vadovyb÷s sąžiningumo bei į su apgaule susijusią vadovybę,
• bet kokius kitus klausimus, nurodytus audito sutartyje.
11a. Už valdymą atsakingiems asmenims auditorius turi pranešti apie tuos neištaisytus iškraipymus,
kuriuos jis išsiaiškino audito metu, tačiau kurie vadovyb÷s apibr÷žti kaip nereikšmingi finansinei
atskaitomybei tiek atskirai, tiek kartu su kitais bendrai pa÷mus.
11b. Neištaisyti iškraipymai, pranešti už valdymą atsakingiems asmenims, neturi apimti iškraipymų žemiau
nustatytos sumos.
12.

Be kita ko, už valdymą atsakingiems asmenims auditorius praneša tai, kad:
a) jis praneša tik apie tuos su valdymu susijusius audito klausimus, kuriuos nustato audito metu,
b) finansin÷s atskaitomyb÷s auditui nekeliamas tikslas nustatyti visų tiesiogiai susijusių su už valdymą
atsakingais asmenimis klausimų, tod÷l audito metu visi šie klausimai paprastai n÷ra nustatomi.

Pranešimo laikas
13.

Apie su valdymu susijusius audito klausimus auditorius turi pranešti laiku. Tai leidžia už valdymą
atsakingiems asmenims imtis atitinkamų veiksmų.

14.

Tam, kad būtų pranešama laiku, su už valdymą atsakingais asmenimis auditorius aptaria pranešimo
pagrindus ir laiką. Kai kuriais atvejais, priklausomai nuo klausimo pobūdžio, jis gali pranešti skubiau,
nei buvo sutarta.

Pranešimo formos
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15.

Auditoriaus pranešimai už valdymą atsakingiems asmenims gali būti daromi žodžiu ar raštu. Auditoriaus
sprendimą, ar pranešti žodžiu, ar raštu, lemia tokie veiksniai:
• audituojamos įmon÷s dydis, organizacin÷ struktūra, teisin÷ struktūra ir pranešimo procedūros,
• su valdymu susijusių audito klausimų pobūdis, jautrumas ir svarba,
• susitarimai d÷l nuolatinių susitikimų arba informavimo d÷l su valdymu susijusių audito klausimų,
• auditoriaus ir už valdymą atsakingų asmenų ryšių lygis ir pasitarimų dažnumas.

16.

Jei apie su valdymu susijusius audito klausimus auditorius praneša žodžiu, darbo dokumentuose jis
nurodo, apie kokius klausimus buvo pranešta ir koks buvo atsakas į juos. Tokiu dokumentu gali būti
auditoriaus ir už valdymą atsakingų asmenų pokalbio protokolo kopija. Kai kuriais atvejais, priklausomai
nuo klausimo pobūdžio, jautrumo ir svarbos, auditoriui patartina gauti už valdymą atsakingų asmenų
patvirtinimą raštu, jog apie su valdymu susijusius audito klausimus jiems buvo pranešta žodžiu.

17.

Su valdymu susijusius audito klausimus auditorius iš pradžių paprastai aptaria su įmon÷s vadovybe,
išskyrus klausimus, susijusius su vadovyb÷s kompetencija ir sąžiningumu. Šie pradiniai pokalbiai su
vadovybe yra svarbūs norint išsiaiškinti faktus ir problemas bei vadovybei sudaryti galimybę suteikti
daugiau informacijos. Jei pranešti apie su valdymu susijusius audito klausimus už valdymą atsakingiems
asmenims vadovyb÷ sutinka, kartoti pranešimo auditoriui gali nereik÷ti, jei įsitikinama, jog buvo pranešta
tinkamai ir laiku.

Kiti klausimai
18.

Jei auditorius nusprendžia, kad jo išvadą apie finansinę atskaitomybę, kaip aprašyta 13-ajame NAS
„Auditoriaus išvada“, reikia modifikuoti, auditoriaus pranešimas už valdymą atsakingiems asmenims
negali būti laikomas alternatyva.

19.

Auditorius apsvarsto, ar su valdymu susiję audito klausimai, apie kuriuos buvo pranešta anksčiau, gali
tur÷ti įtakos einamųjų metų finansinei atskaitomybei. Jis apsvarsto, ar tam tikras klausimas teb÷ra susijęs
su valdymu ir ar v÷l reikia apie jį pranešti už valdymą atsakingiems asmenims.

Konfidencialumas
20.

Apskaitos profesin÷s organizacijos, įstatymai ar teis÷s aktai gali kelti reikalavimus konfidencialumui ir
riboti auditoriaus pranešimus apie su valdymu susijusius audito klausimus. Prieš pranešdamas už
valdymą atsakingiems asmenims, į šiuos reikalavimus, įstatymus ir teis÷s aktus auditorius atsižvelgia.
Kai kuriais atvejais gali kilti sud÷tingų prieštaravimų tarp auditoriaus profesinių bei teisinių
įsipareigojimų laikytis konfidencialumo ir informuoti.

Įstatymai ir teis÷s aktai
21.

Apskaitos profesin÷s organizacijos, įstatymai ar teis÷s aktai gali kelti reikalavimus auditoriui pranešti
apie su valdymu susijusius audito klausimus. Šie papildomi pranešimo reikalavimai šiame NAS n÷ra
apsvarstyti, tačiau d÷l jų gali kisti pranešimo už valdymą atsakingiems asmenims turinys, forma ir laikas.

Santykis su Tarptautiniais audito standartais
22.

Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 260-ąjį
Tarptautinį audito standartą ,,Audito klausimų aptarimas su aukščiausio lygio vadovais“, galiojusį 2007
m. sausio 1 d.

Įsigaliojimo data
23.

Šis Standartas galioja atliekant finansin÷s atskaitomyb÷s auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2008
m. sausio 1 d. Standartas gali būti taikomas ir atliekant finansin÷s atskaitomyb÷s auditą už laikotarpius,
prasidedančius nuo 2007 m. sausio 1 d.
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