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37-asis nacionalinis audito standartas
IŠORINIAI PATVIRTINIMAI
Įžanga
1. Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas – nustatyti standartus ir pateikti nuorodas auditoriui d÷l
išorinių patvirtinimų panaudojimo renkant audito įrodymus.
2. Auditorius turi nustatyti, ar būtina panaudoti išorinius patvirtinimus, kad būtų gauti pakankami
ir tinkami audito įrodymai tam tikram tvirtinimui. Tai spręsdamas auditorius turi apsvarstyti
tvirtinimo lygiu įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką ir tai, kaip įrodymai, gauti atliekant kitas
suplanuotas audito procedūras, sumažins reikšmingo iškraipymo riziką tvirtinimo lygiu iki
priimtino lygio.
3. 8-ajame NAS „Audito įrodymai“ pabr÷žiama, jog audito įrodymų patikimumui įtaką daro įrodymų
šaltiniai ir įrodymų pobūdis. Audito įrodymų patikimumas taip pat priklauso nuo konkrečių aplinkybių,
kurioms esant audito įrodymai buvo renkami. Pripažįstant tai, jog gali būti ir išimčių, naudingi gali būti
šie apibendrinimai apie audito įrodymų patikimumą:
• audito įrodymai, surinkti ne iš įmon÷s, o iš nepriklausomų išorinių šaltinių, yra patikimesni;
• paties auditoriaus tiesiogiai surinkti audito įrodymai yra patikimesni už netiesiogiai surinktus audito
įrodymus arba padarytas išvadas;
• dokumentiniai audito įrodymai yra patikimesni už žodinius;
• audito įrodymai originaliuose dokumentuose yra patikimesni už audito įrodymus dokumentų
fotokopijose ar faksimil÷se.
Tod÷l audito įrodymai originalių rašytinių atsakymų forma į patvirtinimo prašymus, auditoriaus gauti
tiesiogiai iš trečiųjų šalių, nesusijusių su audituojama įmone, svarstomi atskirai arba kartu su audito
įrodymais, surinktais kitų audito procedūrų metu, atitinkamų tvirtinimų reikšmingo iškraipymo riziką
gali pad÷ti sumažinti iki priimtino lygio.
4. Išorinis patvirtinimas – tai audito įrodymų rinkimo ir įvertinimo procesas, kurio metu informacija ar
egzistuojančios sąlygos patvirtinamos tiesiogiai trečiajai šaliai atsakant į prašymą d÷l informacijos apie
tam tikrą dalyką, turintį įtakos finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimams ar atskleidimams. Priimdamas
sprendimą d÷l išorinių patvirtinimų naudojimo masto auditorius apsvarsto aplinką, kurioje veikia
audituojama įmon÷, ir potencialių respondentų praktiką atsakant į prašymus tiesiogiai patvirtinti.
5. Išoriniai patvirtinimai dažnai naudojami siekiant gauti patvirtinimą apie sąskaitų likučius ir jų
komponentus, bet neturi apsiriboti vien tuo. Pavyzdžiui, auditorius gali paprašyti išorinio patvirtinimo
apie įmon÷s ir trečiosios šalies sutarčių sąlygas ar sandorius. Patvirtinimo prašyme klausiama, ar buvo
sutarties pakeitimų, ir jei taip, kokie yra svarbūs pakeitimai. Išoriniai patvirtinimai taip pat gali būti
naudojami renkant audito įrodymus apie tam tikrų sąlygų buvimą, pavyzdžiui, „šalies sutartis“ gali būti
svarbi pajamoms pripažinti. Kitų situacijų, kuomet gali būti naudojami išoriniai patvirtinimai,
pavyzdžiai:
• likučiai bankuose ir kita informacija iš bankų,
• gautinių sumų likučiai,
• trečiosios šalies sand÷liuose saugomos atsargos, skirtos apdoroti, arba konsignacijos pagrindais,
• patikimo saugojimo sumetimais arba kaip užstatas teisininkų arba finansininkų saugomi nuosavyb÷s
teisę patvirtinantys dokumentai,
• iš biržos maklerio įsigytos akcijos, kurių sertifikatai balanso datą dar n÷ra pristatyti,
• paskolos,
• mok÷tinų sumų likučiai.
6.

Audito įrodymų, surinktų iš išorinių patvirtinimų, patikimumas, be kitų veiksnių, priklauso ir nuo
auditoriaus taikomų tinkamų audito procedūrų rengiant išorinio patvirtinimo prašymą, nuo atliekamų
išorinio patvirtinimo procedūrų ir šio patvirtinimo rezultatų vertinimo. Veiksniai, veikiantys
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patvirtinimų patikimumą, apima kontrolę, kurią auditorius taiko pavirtinimo prašymams ir
atsakymams, respondentų savybes bei atsakymo apribojimus arba vadovyb÷s sudarytus apribojimus.
Išorinio patvirtinimo procedūrų ryšys su reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimu
7.

34-ajame NAS „Įmon÷s ir jos aplinkos supratimas bei reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimas“
aptariama auditoriaus pareiga įgyti supratimą apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant vidaus kontrolę, ir
įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką. Jis nusako audito procedūras, atliekamas finansin÷s
atskaitomyb÷s reikšmingo iškraipymo rizikai vertinti, kad būtų galima parengti ir atlikti tolesnes audito
procedūras.

8.

35-ajame NAS „Auditoriaus procedūros, atliekamos atsižvelgiant į įvertintą riziką“ aptariama
auditoriaus pareiga numatyti bendruosius veiksmus bei rengti ir atlikti tolesnes audito procedūras, kurių
pobūdis, laikas ir apimtis yra nustatomi atsižvelgiant į reikšmingo iškraipymo rizikos finansin÷s
atskaitomyb÷s ir tvirtinimų lygiu vertinimą.

9.

35-ojo NAS 11 pastraipoje nurodyta, kad kuo didesn÷ auditoriaus įvertinta rizika, tuo patikimesnių ir
tinkamesnių audito įrodymų, atlikdamas detalias procedūras, ieško auditorius, tod÷l did÷jant įvertintai
reikšmingo iškraipymo rizikai auditorius parengia detalias procedūras, kad tvirtinimų lygiu gal÷tų
surinkti daugiau arba įtikinamesnių įrodymų. Tokiais atvejais naudojamos patvirtinimo procedūros gali
veiksmingai suteikti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų.

10. Kuo mažesn÷ reikšmingo iškraipymo rizika, tuo mažesnio detalių procedūrų užtikrinimo auditoriui
reikia norint padaryti išvadą apie tvirtinimą. Pavyzdžiui, įmon÷ yra pa÷musi paskolą, kurią ji grąžina
pagal sutartą grafiką, o paskolos sąlygas auditorius yra išsiaiškinęs ankstesniais metais. Jei kiti
auditoriaus atlikti darbai (įskaitant būtinus kontrol÷s testus) patvirtina, jog paskolos sąlygos nepakito, o
reikšmingo iškraipymo rizika d÷l paskolos likučio įvertinama kaip maža, tai vietoj to, kad tiesiogiai iš
banko gautų likučio patvirtinimą, detalias procedūras auditorius gali apriboti iki mok÷jimų tikrinimo.
11. Kai riziką auditorius nustato kaip didelę (žr. 34 NAS 108 pastr.), jis turi apsvarstyti, ar tam tikrų dalykų
patvirtinimai gali būti tinkamas būdas sumažinti iškraipymo rizikai. Pavyzdžiui, neįprastos ir
sud÷tingos ūkin÷s operacijos gali būti susijusios su didesne įvertinta rizika nei paprastos ūkin÷s
operacijos. Jei įmon÷ yra įvykdžiusi neįprastų ir sud÷tingų ūkinių operacijų, kurios lemia didesnę
įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką, auditorius apsvarsto būtinybę ne tik tikrinti įmon÷s turimus
dokumentus, bet ir iš kitų šalių gauti patvirtinimus apie ūkinių operacijų sąlygas.
Išoriniais patvirtinimais atskleidžiami tvirtinimai
12. 8-asis NAS reikalauja naudoti tvirtinimus vertinant rizikas, rengiant ir atliekant audito procedūras
atsižvelgiant į įvertintą riziką. 8-asis NAS tvirtinimus skirsto į tuos, kurie susiję su ūkinių operacijų
grup÷mis, sąskaitų likučiais ir atskleidimais. Suteikti audito įrodymų apie šiuos tvirtinimus išoriniai
patvirtinimai gali, tačiau jų galimyb÷s suteikti audito įrodymų apie konkretų tvirtinimą yra skirtingos.
13. Išorinis patvirtinimas apie gautinas sumas yra patikimas ir svarbus įrodymas d÷l sumos buvimo tam
tikrą datą. Patvirtinimas taip pat suteikia įrodymų apie skolos priskyrimą laikotarpiui, tačiau visų
būtinų audito įrodymų apie įvertinimo tvirtinimą toks patvirtinimas paprastai nesuteikia, kadangi
neįmanoma prašyti skolininko išsamiai patvirtinti savo galimybes grąžinti skolą.
14. Taip pat ir kalbant apie prekes, saugomas konsignacijos pagrindais, − išorinis patvirtinimas greičiausiai
suteiks patikimų ir svarbių įrodymų apie buvimo bei teisių ir įsipareigojimų tvirtinimus, bet nesuteiks
įrodymų, pagrindžiančių įvertinimo tvirtinimą.
15. Išorinio patvirtinimo tinkamumas audituojant konkretų tvirtinimą yra veikiamas auditoriaus tikslo
parenkant informaciją, kuri turi būti patvirtinta. Pavyzdžiui, audituodamas mok÷tinų sumų išsamumo
(pilnumo) tvirtinimą auditorius turi surinkti įrodymus, jog n÷ra reikšmingų neužregistruotų
įsipareigojimų, tod÷l nors nesant įrašų, rodančių, jog įmon÷ yra skolinga pagrindiniams tiek÷jams,
auditorius, siųsdamas jiems patvirtinimo prašymus ir prašydamas pateikti duomenis iš jų apskaitos,
neužregistruotus įsipareigojimus gali nustatyti lengviau negu iš didžiosios knygos atrinkdamas
didesnes mok÷tinų sumų sumas, kurias reikia patvirtinti.
16. Rinkdamas audito įrodymus apie tvirtinimus, į kuriuos patvirtinimai n÷ra nukreipti, auditorius
apsvarsto būtinybę šalia patvirtinimo procedūrų atlikti kitas audito procedūras arba jas atlikti vietoj
patvirtinimo procedūrų.
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Išorinio patvirtinimo prašymo turinys
17. Išorinio patvirtinimo prašymus auditorius parengia atsižvelgdamas į konkretų audito tikslą.
Rengdamas patvirtinimą auditorius atsižvelgia į susijusius tvirtinimus ir veiksnius, kurie gali paveikti
patvirtinimų patikimumą. Tokie veiksniai, kaip išorinio patvirtinimo prašymo forma, ankstesniojo
audito arba panašaus darbo metu įgyta patirtis, patvirtinamos informacijos pobūdis bei būsimas
respondentas daro įtaką prašymo turiniui, kadangi min÷ti veiksniai turi tiesioginį poveikį su išorinio
patvirtinimo procedūrų pagalba surinktų įrodymų patikimumui.
18. Be to, rengdamas prašymą auditorius apsvarsto tai, kokią informaciją respondentai gal÷s patvirtinti
lengvai, kadangi tai gali padaryti įtakos atsakymų procentui ir surinktų įrodymų pobūdžiui. Pavyzdžiui,
kai kurių respondentų apskaitos sistemos lengvai patvirtina atskiras ūkines operacijas, o ne visus
sąskaitų likučius. Be to, respondentai ne visada gali patvirtinti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, visą
gautinų sumų likutį, bet gali patvirtinti bendro likučio atskirų sąskaitų faktūrų sumas.
19. Patvirtinimo prašymuose paprastai pateikiamas vadovyb÷s leidimas respondentui atskleisti auditoriui
informaciją. Į patvirtinimo prašymus respondentai mieliau atsako tada, kai yra vadovyb÷s leidimas, o
kai kuriais atvejais gali neatsakyti, jei prašyme vadovyb÷s įgaliojimo n÷ra.
Teigiamų ir neigiamų patvirtinimų naudojimas
20. Auditorius gali naudoti tiek teigiamus, tiek neigiamus išorinius patvirtinimo prašymus arba jų derinį.
21. Kalbant apie teigiamo patvirtinimo prašymą, respondentas yra prašomas atsakyti auditoriui visais
atvejais: arba prašoma, kad respondentas patvirtintų nurodytą informaciją, arba kad respondentas
suteiktų informaciją. Atsakymas į teigiamo patvirtinimo prašymą paprastai suteikia patikimus audito
įrodymus, tačiau kyla rizika, jog respondentas į patvirtinimo prašymą gali atsakyti nepatikrinęs, jog
informacija yra teisinga. Nustatyti, ar taip ir yra, auditorius paprastai negali. Šią riziką jis gali sumažinti
naudodamas teigiamo patvirtinimo prašymus, kuriuose suma (ar kita informacija) nenurodoma, bet
prašoma, kad respondentas sumą įrašytų arba pateiktų kitą informaciją. Kita vertus, naudojant tokio
tipo patvirtinimo prašymus, kuriuos reikia užpildyti, gali būti surinktas mažesnis atsakymų skaičius,
kadangi užpildymas iš respondento reikalauja papildomų pastangų.
22. Kalbant apie neigiamo patvirtinimo prašymą, respondentas prašomas atsakyti tik tada, jei su prašyme
pateikta informacija respondentas nesutinka. Negavęs atsakymo į neigiamo patvirtinimo prašymą
auditorius supranta, kad n÷ra aiškaus įrodymo, jog numatytos trečiosios šalys patvirtinimo prašymus
gavo ir atitinkamai patikrino, jog nurodyta informacija yra teisinga. Taigi neigiamo patvirtinimo
prašymai paprastai suteikia ne tokius patikimus įrodymus kaip teigiamo patvirtinimo prašymai, o
auditorius, papildydamas neigiamų patvirtinimų naudojimą, turi atlikti kitas detalias procedūras.
23. Neigiamo patvirtinimo prašymai gali būti naudojami siekiant sumažinti reikšmingo iškraipymo riziką
iki priimtino lygio, kai:
a) reikšmingo iškraipymo rizika yra maža,
b) yra daug mažų likučių,
c) nesitikima daug klaidų,
d) auditorius nežino priežasčių, d÷l kurių respondentai tur÷tų ignoruoti patvirtinimo prašymus.
24. Gali būti naudojamas teigiamo ir neigiamo patvirtinimo derinys. Pavyzdžiui, jei bendras gautinų sumų
likutis apima nedidelį skaičių didelių likučių ir daug mažų likučių, auditorius gali nuspręsti, jog visi
arba dalis didelių likučių gali būti patvirtinti su teigiamo patvirtinimo prašymo pagalba, o atrinkta dalis
mažų likučių – su neigiamo patvirtinimo prašymo pagalba.
Vadovyb÷s prašymai
25. Jei auditoriui siekiant gauti patvirtinimą apie tam tikrus likučius arba kitą informaciją vadovyb÷
prašo to nedaryti, jis turi apsvarstyti, ar tam yra svarių priežasčių, ir surinkti audito įrodymus
apie vadovyb÷s prašymo pagrįstumą. Jei auditorius sutinka su vadovyb÷s prašymu nesikreipti
išorinio patvirtinimo d÷l tam tikro dalyko, jis turi taikyti alternatyvias audito procedūras, kad
d÷l to surinktų pakankamus ir tinkamus įrodymus.
26. Jei auditoriui neleidžiama atlikti patvirtinimo procedūros ir, jo nuomone, vadovyb÷s prašymas
yra nepagrįstas, tai yra auditoriaus darbo apimties apribojimas, ir jis turi apsvarstyti, kaip tai
paveiks jo išvadą.
27. Vertindamas vadovyb÷s nurodytas priežastis auditorius vadovaujasi profesiniu skepticizmu ir svarsto,
ar prašymas yra susijęs su vadovyb÷s nesąžiningumu. Jis apsvarsto, ar vadovyb÷s prašymas gali būti
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galimos apgaul÷s ar klaidos požymis. Jei, auditoriaus nuomone, apgaul÷ ar klaida egzistuoja, jis
vadovaujasi 11-ojo NAS „Apgaul÷ ir klaida“ nuorodomis. Auditorius taip pat apsvarsto, ar
alternatyvios audito procedūros suteiks pakankamų ir tinkamų audito įrodymų šiuo klausimu.
Respondentų savyb÷s
28. Įrodymų, gautų su patvirtinimo pagalba, patikimumas priklauso nuo respondento kompetencijos,
nepriklausomumo, įgaliojimų atsakyti, žinių apie patvirtinamą informaciją ir objektyvumo. D÷l šios
priežasties auditorius stengiasi užtikrinti, kad patvirtinimo prašymas, jei įmanoma, būtų adresuotas
tinkamam asmeniui. Pavyzdžiui, nor÷damas gauti patvirtinimą, jog su įmon÷s ilgalaike paskola susijusi
sutartis yra anuliuota, auditorius siunčia prašymą tam kreditoriaus darbuotojui, kuris turi žinių apie šį
anuliavimą ir kuris turi įgaliojimų teikti informaciją.
29. Auditorius taip pat vertina, ar kai kurios šalys, atsakydamos į patvirtinimo prašymus, gali suteikti
neobjektyvią arba šališką informaciją. Jis gali atkreipti d÷mesį į respondento kompetenciją, žinias,
motyvus, geb÷jimą ar norą atsakyti. Į tai auditorius atsižvelgia rengdamas patvirtinimo prašymą ir
vertindamas rezultatus bei nustatydamas, ar būtina atlikti papildomas audito procedūras. Auditorius
taip pat apsvarsto, ar pagrįsti lūkesčiai, jog respondento, kuriam siunčiamas patvirtinimo prašymas,
atsakymas suteiks pakankamų ir tinkamų audito įrodymų. Pavyzdžiui, jis gali pasteb÷ti svarbias ir
neįprastas ūkines operacijas metų pabaigoje, turinčias reikšmingą poveikį finansinei atskaitomybei,
kurias įmon÷ yra sudariusi su nuo įmon÷s ekonomiškai priklausoma trečiąja šalimi. Tokiais atvejais
auditorius apsvarsto, ar trečioji šalis gali tur÷ti motyvų pateikti netikslų atsakymą.
Išorinio patvirtinimo procesas
30. Atlikdamas patvirtinimo procedūras auditorius turi kontroliuoti respondentų atranką,
patvirtinimo prašymų rengimą ir siuntimą bei atsakymus į prašymus. Auditoriaus ir būsimų
respondentų bendravimas kontroliuojamas tam, kad būtų sumažinta galimyb÷, jog patvirtinimo
procesas bus šališkas d÷l patvirtinimo prašymų ar atsakymų nepateikimo ar pakeitimo. Auditorius
užtikrina, kad būtent jis išsiųstų patvirtinimo prašymus, kad prašymai būtų tinkamai pateikti ir kad būtų
reikalaujama, jog visi atsakymai būtų siunčiami tiesiai auditoriui. apsvarsto, ar atsakymai at÷jo iš
numatytų siunt÷jų.
Negauti atsakymai į teigiamo patvirtinimo prašymą
31. Negavęs atsakymo į teigiamo patvirtinimo prašymą auditorius turi atlikti alternatyvias audito
procedūras. Alternatyvios audito procedūros turi būti tokios, kad suteiktų įrodymų apie
tvirtinimus, apie kuriuos įrodymų tur÷jo suteikti patvirtinimas.
32. Jei auditorius atsakymo nesulaukia, tai tam, kad išaiškintų atsakymą, paprastai jis susisiekia su
respondentu. Tuomet, kai auditorius gauti atsakymo negali, jis atlieka alternatyvias audito procedūras.
Alternatyvių audito procedūrų pobūdis skiriasi priklausomai nuo sąskaitos ir tvirtinimo. Alternatyvios
audito procedūros, tikrinant gautinas sumas, gali apimti v÷lesnių piniginių įplaukų tikrinimą, gabenimo
arba kitų kliento dokumentų tikrinimą, siekiant gauti įrodymų apie buvimo tvirtinimą bei pardavimų
arti laikotarpio pabaigos tyrimą siekiant gauti įrodymų apie priskyrimo laikotarpiui tvirtinimą.
Alternatyvios audito procedūros, tikrinant mok÷tinas sumas, gali apimti v÷lesnių pinigų išmok÷jimų
arba korespondencijos iš trečiosios šalies tikrinimą, siekiant gauti įrodymų apie buvimo tvirtinimą bei
kitų įrašų, tokių kaip gautų prekių dokumentai, tikrinimą, siekiant gauti įrodymų apie išsamumo
tvirtinimą.
Gautų atsakymų patikimumas
33. Auditorius svarsto, ar yra kokių požymių, jog gauti išoriniai patvirtinimai yra nepatikimi. Kad
išsklaidytų bet kokias abejones, jis vertina atsakymo tikrumą ir atlieka audito procedūras. Atsakymo
šaltinį ir turinį jis gali patikrinti paskambindamas numatytam siunt÷jui. Be to, auditorius paprašo, kad
patvirtinimo originalą siunt÷jas siųstų tiesiai auditoriui. Vis labiau tobul÷jant technologijoms,
auditorius apsvarsto būtinybę įvertinti elektronine forma (pavyzdžiui, faksu arba elektroniniu paštu)
gautų atsakymų šaltinį. Patvirtinimai žodžiu yra pateikiami darbo dokumentuose. Jei žodžiu patvirtinta
informacija yra svarbi, atitinkamas šalis auditorius paprašo patvirtinimą apie konkrečią informaciją
pateikti raštu tiesiai auditoriui.
Išimčių priežastys ir pasikartojimas

4

34. Jei auditorius nusprendžia, kad patvirtinimo procesas ir alternatyvios audito procedūros
pakankamų ir patikimų įrodymų apie tvirtinimą nesuteik÷, papildomas audito procedūras jis
turi atlikti tam, kad surinktų pakankamus ir tinkamus audito įrodymus.
Tai nuspręsdamas auditorius atsižvelgia į:
a) patvirtinimų ir alternatyvių audito procedūrų patikimumą,
b) išimčių pobūdį, įskaitant tiek kokybines, tiek kiekybines šių išimčių pasekmes ir
c) kitų audito procedūrų metu gautus audito įrodymus.
Remdamasis šiuo vertinimu auditorius nustato, ar tam, kad būtų surinkti papildomi ir tinkami audito
įrodymai, būtina atlikti papildomas audito procedūras.
35. Auditorius taip pat apsvarsto išimčių, apie kurias praneš÷ respondentai, priežastis ir pasikartojimą.
Išimtis gali rodyti, jog įmon÷s įrašuose yra iškraipymas. Tokiu atveju auditorius nustato iškraipymo
priežastis ir vertina, ar finansinei atskaitomybei iškraipymas daro žymų poveikį. Jei išimtis yra
iškraipymo požymis, auditorius iš naujo peržiūri pobūdį, laiką ir apimtį audito procedūrų, kurias būtina
atlikti tam, kad būtų surinkti įrodymai.
Patvirtinimo proceso rezultatų vertinimas
36. Auditorius turi įvertinti, ar išorinio patvirtinimo proceso rezultatai kartu su bet kokių kitų atliktų
audito procedūrų rezultatais suteikia pakankamų ir tinkamų audito įrodymų apie audituojamą
tvirtinimą. Atlikdamas šį vertinimą auditorius turi vadovautis 35-ojo NAS ir 19 NAS „Audito atranka
ir kiti duomenų testams atrinkimo būdai“ nuorodomis.
Išoriniai patvirtinimai prieš metų pabaigą
37. Jei tam, kad surinktų įrodymų, pagrindžiančių finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimą, auditorius naudoja
patvirtinimus prieš balanso datą, jis surenka pakankamų ir tinkamų audito įrodymų, jog su tvirtinimu
susijusios ūkin÷s operacijos likusiu laikotarpiu nebuvo reikšmingai iškraipytos. Priklausomai nuo
įvertintos reikšmingo iškraipymo rizikos, auditorius gali nuspręsti gauti patvirtinimą apie likučius ne
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pavyzdžiui, kai auditas turi būti baigtas netrukus po balanso datos. O
kas d÷l visų kitų užduočių prieš metų pabaigą, tai auditorius apsvarsto būtinybę surinkti papildomų
audito įrodymų apie likusį laikotarpį. 35-ajame NAS pateikiamos papildomos nuorodos, kai audito
procedūros yra atliekamos tarpiniu laikotarpiu.
Santykis su Tarptautiniais audito standartais
38. Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 505-ąjį
Tarptautinį audito standartą ,,Išoriniai patvirtinimai“, galiojusį 2007 m. sausio 1 d.
Įsigaliojimo data
39. 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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