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1 priedas. Specialūs 1-ajame TKKS ir kituose TAS apibrėžti už valdymą atsakingų
asmenų informavimo reikalavimai
2 priedas. Kokybiniai apskaitos praktikos aspektai
260-asis tarptautinis audito standartas (TAS) (persvarstytas) „Už valdymą atsakingų asmenų
informavimas“ (persvarstytas) turėtų būti skaitomas kartu su 200-uoju TAS „Bendrieji
nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.
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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariama auditoriaus pareiga informuoti už valdymą
atsakingus asmenis atliekant finansinių ataskaitų auditą. Nors šis TAS taikomas nepriklausomai nuo
įmonės valdymo struktūros ar dydžio, specialios nuostatos taikomos tais atvejais, kai už valdymą
atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei, ir įmonėms, kurių vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje. Šiame TAS nenustatyti reikalavimai auditoriui informuoti įmonės
vadovybę ar savininkus, nebent jie taip pat yra atsakingi už valdymą.

2.

Šis TAS parengtas taikyti finansinių ataskaitų auditui, tačiau, pritaikytas atsižvelgus į aplinkybes,
gali būti taikomas ir kitos istorinės finansinės informacijos auditui, jeigu už valdymą atsakingi
asmenys atsako už kitos istorinės finansinės informacijos rengimo priežiūrą.

3.

Pripažįstant efektyvaus abipusio informavimo finansinių ataskaitų audito metu svarbą, šiame TAS
pateikta bendra auditoriaus informacijos pateikimo už valdymą atsakingiems asmenims tvarka ir
nustatyti konkretūs dalykai, apie kuriuos teikiama informacija už valdymą atsakingiems asmenims.
Papildomi dalykai, apie kuriuos turi būti teikiama informacija ir kurie papildo šio TAS reikalavimus,
1
nustatyti kituose TAS (žr. 1 priedą). Be to, 265-ajame TAS nustatyti konkretūs už valdymą
atsakingų asmenų informavimo apie reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, auditoriaus atskleistus
audito metu, reikalavimai. Kiti dalykai, kurie nenumatyti šiame ar kituose TAS, gali būti pranešami
pagal įstatymą ar teisės aktą, susitarimą su įmone ar pagal papildomus užduočiai taikomus
reikalavimus, pavyzdžiui, pagal institucijos, atsakingos už nacionalinius profesinius apskaitos
standartus, priimtus standartus. Jokia šio TAS nuostata nedraudžia auditoriui informuoti už valdymą
atsakingų asmenų visais kitais klausimais (žr. A33–A36 dalis):

Informacijos teikimo vaidmuo
4.

5.

1

Šiame TAS visų pirma aptarta, kaip auditorius informuoja už valdymą atsakingus asmenis. Tačiau
efektyvus abipusis informavimas yra svarbus siekiant padėti:
a)

auditoriui bei už valdymą atsakingiems asmenims suprasti su konkrečiu atliekamu auditu
susijusius dalykus ir plėtoti konstruktyvius darbo santykius. Tokie santykiai kuriami išlaikant
auditoriaus nepriklausomumą ir objektyvumą;

b)

auditoriui gauti iš už valdymą atsakingų asmenų auditui reikalingą informaciją, pavyzdžiui, už
valdymą atsakingi asmenys gali padėti auditoriui suprasti įmonę ir jos aplinką, nustatyti
tinkamus audito įrodymų šaltinius ir teikti informaciją apie specifinius sandorius ar įvykius; ir

c)

už valdymą atsakingiems asmenimis atlikti savo pareigą – prižiūrėti finansinės atskaitomybės
procesą, taip sumažinant reikšmingo finansinių ataskaitų iškraipymo riziką.

Nors auditorius yra atsakingas už informavimą apie šiame TAS apibrėžtus dalykus, vadovybė taip
pat privalo informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie valdymui svarbius dalykus. Auditoriaus
teikiama informacija vadovybės nuo šios pareigos neatleidžia. Taip pat tai, kad vadovybė
informuoja už valdymą atsakingus asmenis apie dalykus, kuriuos turi pranešti auditorius,
neatleidžia auditoriaus nuo pareigos teikti informaciją apie tuos dalykus už valdymą atsakingiems
asmenims. Tačiau vadovybės teikiama informacija šiais klausimais gali daryti įtaką auditoriaus
teikiamos informacijos už valdymą atsakingiems asmenims formai ar pateikimo laikui.
265-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus“.
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6.

Aiškus informavimas apie konkrečius TAS nustatytus dalykus yra neatskiriama kiekvieno audito
dalis. Tačiau pagal tarptautinius audito standartus iš auditoriaus nereikalaujama atlikti kokių nors
procedūrų, specialiai skirtų kitiems dalykams nustatyti, siekiant informuoti už valdymą atsakingus
asmenis.

7.

Įstatymas ar teisės aktas gali riboti auditoriaus galimybes informuoti už valdymą atsakingus
asmenis apie kai kuriuos dalykus. Pavyzdžiui, įstatymai ar teisės aktai gali uždrausti informuoti ar
imtis kokių nors kitų veiksmų, kurie galėtų trukdyti atitinkamos priežiūros institucijos atliekamam
faktinio ar įtariamo neteisėto veiksmo tyrimui. Tam tikromis aplinkybėmis gali iškilti labai sudėtingų
prieštaravimų tarp auditoriaus pareigos užtikrinti konfidencialumą ir jo pareigos teikti informaciją.
Tokiais atvejais auditorius gali nuspręsti kreiptis teisinio patarimo.

Įsigaliojimo data
8.

Šis TAS galioja 2016 m. gruodžio 15 d. ar vėliau pasibaigusių laikotarpių finansinių ataskaitų
auditui.

Tikslai
9.

Auditoriaus tikslai yra tokie:
a)

aiškiai informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie auditoriaus pareigas atliekant
finansinių ataskaitų auditą ir apžvelgti planuojamą audito apimtį bei jo atlikimo laiką;

b)

gauti iš už valdymą atsakingų asmenų auditui reikalingą informaciją;

c)

laiku informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito metu pastebėtus dalykus, kurie
yra svarbūs ir reikalingi tam, kad už valdymą atsakingi asmenys galėtų atlikti savo pareigą –
prižiūrėti finansinės atskaitomybės procesą; ir

d)

skatinti efektyvų abipusį auditoriaus ir už valdymą atsakingų asmenų informavimą.

Apibrėžtys
10.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

už valdymą atsakingi asmenys – tai asmuo (asmenys) ar organizacija (-os) (pvz., įmonės
patikėtinis), atsakingi už įmonės strateginės krypties priežiūrą ir vykdantys su įmonės
atskaitomybe susijusias pareigas. Šios pareigos apima ir pareigą prižiūrėti finansinės
atskaitomybės procesą. Kai kuriose tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose įmonėse už
valdymą atsakingais asmenimis gali būti ir vadovaujantys darbuotojai, pavyzdžiui, privačiojo
ar viešojo sektoriaus įmonės vykdomieji valdybos nariai arba įmonės savininkas vadovas.
Valdymo struktūrų įvairovė aptarta A1–A8 dalyse;
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b)

vadovybė – asmuo (asmenys), prisiimantis (-ys) administracinę atsakomybę už įmonės
veiklą. Kai kuriose tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose įmonėse vadovybei priskiriami
kai kurie arba visi už valdymą atsakingi asmenys, pavyzdžiui, vykdomieji valdybos nariai arba
įmonės savininkas vadovas.

Reikalavimai
Už valdymą atsakingi asmenys
11.

Auditorius turi nustatyti įmonės valdymo struktūroje atitinkamą (-us) asmenį (-is), kuriam (-iems) jis
teikia informaciją (žr. A1–A4 dalis).

Už valdymą atsakingų asmenų pogrupio informavimas
12.

Jeigu auditorius informuoja už valdymą atsakingų asmenų pogrupį, pavyzdžiui, audito komitetą, ar
atskirą asmenį, jis turi nustatyti, ar reikia teikti informaciją ir valdymo organui (žr. A5–A7 dalis).

Kai visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei
13.

Tam tikrais atvejais visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei,
pavyzdžiui, mažoje įmonėje, kur vienintelis įmonės savininkas vadovauja įmonei ir niekas kitas
neatlieka valdymo funkcijų. Tokiais atvejais, jeigu apie šiuo TAS apibrėžtus dalykus informuojamas
vadovo pareigas vykdantis (-ys) asmuo (asmenys), o šis (šie) asmuo (asmenys) atsakingas (-i) ir už
įmonės valdymą, dar kartą atitinkamos informacijos teikti nereikia. Šie dalykai aptarti 16 dalies c
punkte. Vis dėlto auditorius turi įsitikinti, kad, informuodamas vadovų pareigas einančius asmenis,
jis pakankamai informuoja ir tuos asmenis, kuriuos kitu atveju jis turėtų informuoti kaip įmonės
valdytojus (žr. A8 dalį).

Dalykai, apie kuriuos informuojama
Auditoriaus pareigos, susijusios su finansinių ataskaitų auditu
14.

Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie auditoriaus pareigas atliekant
finansinių ataskaitų auditą, įskaitant tai, kad:
a)

auditoriaus pareiga yra susidaryti ir pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas, kurias
parengė įmonės vadovybė, prižiūrint už valdymą atsakingiems asmenims; ir

b)

finansinių ataskaitų auditas neatleidžia vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų nuo
prievolės vykdyti savo pareigas (žr. A9–A10 dalis).

Suplanuota audito apimtis ir audito atlikimo laikas
15.

Auditorius turi pateikti už valdymą atsakingiems asmenims trumpą informaciją apie planuojamą
audito, kurio metu informuojama apie auditoriaus nustatytą reikšmingą riziką, apimtį ir atlikimo laiką
(žr. A11–A16 dalis).
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Reikšmingi audito pastebėjimai
16.

Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie (žr. A17–A18 dalis):
a)

auditoriaus požiūrį į svarbiausius kokybinius įmonės apskaitos praktikos aspektus, įskaitant
apskaitos metodus, apskaitinius įvertinimus ir finansinėse ataskaitose atskleidžiamą
informaciją. Kai reikia, auditorius turi paaiškinti už valdymą atsakingiems asmenims, kodėl,
auditoriaus nuomone, svarbi apskaitos praktika, kuri yra priimtina pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką, nėra pati tinkamiausia atsižvelgiant į konkrečias įmonės aplinkybes (žr.
A19–A20 dalis);

b)

didelius sunkumus, jeigu tokių buvo, su kuriais susidurta audito metu (žr. A21 dalį);

c)

išskyrus atvejus, kai visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei:
i)

svarbius audito metu iškilusius klausimus, jei tokių buvo, kuriuos jis aptarė su vadovybe
arba dėl kurių su ja susirašinėjo (žr. A22 dalį); ir

ii)

auditoriaus prašomus pateikti rašytinius pareiškimus;

d)

aplinkybes (jei tokių yra), kurios turi įtakos auditoriaus išvados formai ir turiniui (žr. A23–A25
dalis); ir

e)

kitus dalykus, jeigu tokių buvo, pastebėtus audito metu, kurie, auditoriaus profesiniu
sprendimu, yra svarbūs atliekant finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą (žr. A26–A28
dalis).

Auditoriaus nepriklausomumas
17.

Atlikdamas įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, auditą, už valdymą
atsakingiems asmenims auditorius turi:
a)

pateikti pareiškimą, kad užduoties grupė ir, jei būtina, kiti audito įmonėje, pati audito įmonė ir
tinklui priklausančios įmonės, jeigu taikytina, laikėsi atitinkamų etikos reikalavimų dėl
nepriklausomumo; ir
i)

nurodyti visas sąsajas ir kitus audito įmonę, tinklui priklausančias įmones ir
audituojamą įmonę siejančius dalykus, kurie, auditoriaus profesiniu sprendimu, gali būti
pagrįstai laikomi darančiais įtaką nepriklausomumui. Tuo tikslu turi būti nurodomas
visas finansinių ataskaitų apimamo laikotarpio atlygis už susijusias audito ir ne audito
paslaugas, kurias audito įmonė ar tinklui priklausančios įmonės suteikė įmonei ir jos
kontroliuojamiems komponentams. Toks atlygis turi būti priskiriamas kategorijoms,
siekiant tinkamai padėti už valdymą atsakingiems asmenims įvertinti suteiktų paslaugų
įtaką auditoriaus nepriklausomumui; ir

ii)

nurodyti susijusias apsaugos priemones, taikytas siekiant pašalinti nustatytas grėsmes
nepriklausomumui ar sumažinti jas iki priimtino lygio (žr. A29–A32 dalis).

Informacijos teikimo procesas
Informacijos teikimo proceso nustatymas
18.

Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie informacijos teikimo formą, laiką ir
bendrą numatomą turinį (žr. A37–A45 dalis).
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Informacijos teikimo formos
19.

Auditorius turi raštu informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie svarbius audito pastebėjimus,
jeigu, jo profesiniu sprendimu, informavimo žodžiu nepakaktų. Informuojant raštu, nebūtina nurodyti
visų audito metu nustatytų dalykų (žr. A46–A48 dalis).

20.

Auditorius turi raštu informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie auditoriaus nepriklausomumą,
jeigu to reikalaujama pagal 17 dalį.

Informacijos teikimo laikas
21.

Auditorius turi laiku informuoti už valdymą atsakingus asmenis (žr. A49–A50 dalis).

Informacijos teikimo proceso pakankamumas
22.

Auditorius turi įvertinti, ar abipusis auditoriaus ir už valdymą atsakingų asmenų informavimas buvo
pakankamas audito tikslais. Jeigu buvo nepakankamas, auditorius turi įvertinti galimą tokios
padėties įtaką (jei tokia yra) auditoriaus įvertinimui dėl reikšmingo iškraipymo rizikos ir galimybės
gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų bei turi imtis atitinkamų veiksmų (žr. A51–A53 dalis).

Dokumentavimas
23.

Kai apie šiuo TAS reikalaujamus informuoti dalykus pranešama žodžiu, auditorius turi įtraukti juos į
audito dokumentus ir nurodyti, kada ir kam apie tuos dalykus pranešta. Jeigu informacija
pateikiama raštu, auditorius turi pasilikti savo teikiamų pranešimų kopiją, kurią jis privalo pridėti prie
2
audito dokumentų (žr. A54 dalį).

***
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Už valdymą atsakingi asmenys (žr. 11 dalį)
A1.

2

Valdymo struktūros skiriasi priklausomai nuo jurisdikcijos ir įmonės, be to, joms įtakos turi skirtinga
kultūrinė ir teisinė aplinka, dydis ar nuosavybės ypatybės. Pavyzdžiui:


kai kurioms jurisdikcijoms priklausančios stebėtojų tarybos (visiškai ar iš esmės
nevykdančios valdymo funkcijų) yra teisiškai atskirtos nuo vykdomosios (vadovybės)
valdybos („dviejų lygių valdybos“ struktūra). Pagal kitas jurisdikcijas už stebėjimo ir už
valdymo funkcijų vykdymą teisiškai atsakinga viena arba vienintelė taryba („vieno lygio
valdybos“ struktūra);



kai kuriose įmonėse už valdymą atsakingi asmenys taip pat eina pareigas, kurios yra
neatskiriama įmonės teisinės struktūros dalis, pavyzdžiui, yra įmonės direktoriai. Kitose,
pavyzdžiui, kai kuriose valstybės įstaigose, už valdymą atsakinga atskira pačiai įmonei
nepriklausanti įstaiga;



kai kuriais atvejais kai kurie ar visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu
įmonei. Kitose įmonėse už valdymą atsakingi asmenys nepriklauso vadovybei;

230-ojo TAS „Audito dokumentavimas“ 8–11 ir A6 dalys.
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kai kuriais atvejais už valdymą atsakingi asmenys atsako už finansinių ataskaitų tvirtinimą
(kitais atvejais – tai vadovybės atsakomybė).

3

A2.

Daugelyje įmonių už valdymą kolektyviai atsako valdymo organas, toks kaip direktorių valdyba,
stebėtojų taryba, partneriai, valdytojai, valdymo komitetas, valdytojų taryba, patikėtiniai ar panašias
pareigas einantys asmenys. Tačiau kai kuriose mažesnėse įmonėse už valdymą gali būti
atsakingas vienas asmuo, pavyzdžiui, savininkas vadovas, jeigu nėra kitų savininkų, arba
vienintelis patikėtinis. Kai už valdymą prisiimama kolektyvinė atsakomybė, pogrupiui, tokiam kaip
audito komitetas, ar netgi atskiram asmeniui gali būti skiriamos konkrečios užduotys, kurių tikslas –
padėti valdymo organui atlikti savo pareigas, arba toks pogrupis ar asmuo gali turėti specifines,
teisiškai nustatytas pareigas, kurios skirtųsi nuo valdymo organo pareigų.

A3.

Dėl tokios įvairovės šiame TAS neįmanoma nustatyti visiems auditams tinkančios tvarkos dėl to,
kokį (kokius) asmenį (-is) auditorius privalo informuoti apie konkrečius dalykus. Kai kuriais atvejais
pagal taikomą teisės sistemą ar atsižvelgiant į kitas užduoties aplinkybes negalima aiškiai nustatyti
asmens (-ų), kurį (-iuos) auditorius turėtų informuoti, pavyzdžiui, įmonėse, kuriose valdymo
struktūra nėra aiškiai apibrėžta, tokiose kaip šeimai priklausančios įmonės, kai kurios ne pelno
siekiančios organizacijos arba valstybės įstaigos. Tokiais atvejais auditoriui gali tekti aptarti ir
susitarti su auditą užsakiusia šalimi, kas yra atitinkamas (-i) asmuo (asmenys), kuriam (-iems) turi
būti teikiama informacija. Siekdamas nuspręsti, kam teikti informaciją, auditorius privalo suprasti
4
įmonės valdymo struktūrą ir procesus, kaip to reikalaujama pagal 315-ąjį TAS (persvarstytą) .
Asmuo (asmenys), kuriam (-iems) turi būti teikiama informacija, gali skirtis priklausomai nuo dalyko,
apie kurį turi būti informuojama.

A4.

600-ajame TAS nurodyti konkretūs dalykai, apie kuriuos grupės auditoriai informuoja už valdymą
5
atsakingus asmenis . Kai audituojama įmonė yra įmonių grupės komponentas, atitinkamas (-i)
asmuo (asmenys), kuriam (-iems) komponento auditorius teikia informaciją, priklauso nuo
užduoties aplinkybių ir dalykų, apie kuriuos informuojama. Kai kuriais atvejais keli įmonių grupės
komponentai gali vykdyti tokią pačią veiklą pagal tokią pačią vidaus kontrolės sistemą ir taikydami
tą pačią apskaitos praktiką. Jeigu tokių komponentų už valdymą atsakingi asmenys nesiskiria (pvz.,
bendra direktorių valdyba), informaciją teikiant visiems komponentams vienu metu galima išvengti
darbo dubliavimo.

Už valdymą atsakingų asmenų pogrupio informavimas (žr. 12 dalį)
A5.

Svarstydamas galimybę teikti informaciją už valdymą atsakingų asmenų pogrupiui, auditorius gali
atsižvelgti į tokius dalykus, kaip:


atitinkamos pogrupio ir valdymo organo pareigos;



dalyko, apie kurį bus informuojama, pobūdis;



atitinkami teisiniai ar priežiūros institucijų reikalavimai;



ar pogrupis turi įgaliojimus imtis veiksmų jam perduotos informacijos atžvilgiu ir ar gali suteikti
auditoriui daugiau reikalingos informacijos ir paaiškinimų.

3

Kaip apibūdinta 700-ojo TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“ (persvarstyto) A63 dalyje, būti
atsakingam už tvirtinimą šiuo atžvilgiu reiškia būti įgaliotam nuspręsti, kad visos finansinės ataskaitos, įskaitant susijusį
aiškinamąjį raštą, yra parengtos.

4

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“ (persvarstytas)

5

600-ojo TAS „ Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“ 49 dalis
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A6.

Auditoriaus sprendimui dėl išsamios informacijos ar jos santraukos perdavimo valdymo organui
įtakos gali turėti jo įvertinimas, kaip efektyviai ir tinkamai pogrupis perduoda atitinkamą informaciją
valdymo organui. Tardamasis dėl užduoties sąlygų, auditorius gali aiškiai nurodyti, kad, išskyrus
įstatymo ar teisės akto draudžiamus atvejus, jis pasilieka teisę bendrauti tiesiogiai su valdymo
organu.

A7.

Audito komitetai (ar panašūs kitaip vadinami pogrupiai) veikia daugelyje jurisdikcijų. Nors konkretūs
jų įgaliojimai ir funkcijos gali skirtis, audito komiteto (jei toks yra) informavimas yra pagrindinis
auditoriaus informacijos teikimo už valdymą atsakingiems asmenims elementas. Gero valdymo
principai reiškia, kad:


auditorius bus kviečiamas reguliariai dalyvauti audito komiteto posėdžiuose;



audito komiteto pirmininkas ir, kai reikia, kiti audito komiteto nariai periodiškai palaikys ryšius su
auditoriumi;



audito komitetas susitiks su auditoriumi vadovybei nedalyvaujant bent kartą per metus.

Kai visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei (žr. 13 dalį)
A8.

Kai kuriais atvejais visi už valdymą atsakingi asmenys susiję su vadovavimu įmonei, todėl
reikalavimai teikti informaciją yra atitinkamai keičiami. Tokiais atvejais bendraudamas su vadovo (ų) pareigas einančiu (-čiais) asmeniu (-imis) auditorius gali nepakankamai informuoti visus tuos,
kuriuos kitu atveju jis turėtų informuoti kaip įmonės valdytojus. Pavyzdžiui, bendrovėje, kurioje visi
direktoriai susiję su vadovavimu įmonei, kai kurie direktoriai (pvz., atsakingas už rinkodarą) gali
nežinoti apie su kitu direktoriumi (pvz., atsakingu už finansinių ataskaitų sudarymą) aptartus
svarbius dalykus.

Dalykai, apie kuriuos informuojama
Auditoriaus pareigos, susijusios su finansinių ataskaitų auditu (žr. 14 dalį)
A9.

Auditoriaus pareigos atliekant finansinių ataskaitų auditą dažnai nurodomos sutartyje dėl užduoties
arba kitame tinkama forma sudarytame rašytiniame susitarime, kuriame nurodomos susitartos
6
užduoties sąlygos . Pagal įstatymą ar teisės aktą arba atsižvelgiant į įmonės valdymo struktūrą gali
būti reikalaujama, kad už valdymą atsakingi asmenys susitartų su auditoriumi dėl užduoties sąlygų.
Jeigu to nereikalaujama, sutarties dėl užduoties ar kito tinkama forma sudaryto rašytinio susitarimo
kopijos pateikimas už valdymą atsakingiems asmenims gali būti tinkamas būdas informuoti apie
tokius dalykus kaip:


auditoriaus pareigą atlikti auditą pagal TAS, siekiant pareikšti nuomonę dėl finansinių ataskaitų.
Dalykai, apie kuriuos reikalaujama informuoti pagal TAS, apima ir svarbius dalykus, pastebėtus
finansinių ataskaitų audito metu, kurie gali būti reikalingi už valdymą atsakingiems asmenims
jiems vykdant finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą;



faktą, kad pagal TAS auditorius neprivalo planuoti procedūrų, skirtų papildomiems dalykams
nustatyti, siekiant informuoti už valdymą atsakingus asmenis;



auditoriaus atsakomybę už pagrindinių audito dalykų nustatymą ir pateikimą auditoriaus
7
išvadoje, jeigu taikomas 701-asis TAS ;

6

Žr. 210-ojo TAS „Susitarimas dėl užduočių sąlygų“ 10 dalį.

7

701-asis TAS „Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“
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kai taikoma, auditoriaus pareigą pagal įstatymą ar teisės aktą, susitarimą su įmone ar
papildomus užduočiai taikomus reikalavimus informuoti apie konkrečius dalykus, pavyzdžiui,
institucijos, atsakingos už nacionalinius profesinius apskaitos standartus, priimtus standartus.

A10. Įstatyme ar teisės akte, sutartyje su įmone ar papildomuose užduočiai taikomuose reikalavimuose
gali būti reikalaujama už valdymą atsakingiems asmenims pateikti išsamesnę informaciją.
Pavyzdžiui: a) sutartyje su įmone gali būti numatyta informuoti apie konkrečius dalykus, kuriuos
audito įmonė ar tinklui priklausanti įmonė pastebi teikdama ne finansinių ataskaitų audito, o kitas
paslaugas, arba b) viešojo sektoriaus auditoriaus įgaliojime gali būti numatyta informuoti apie
dalykus, auditoriaus pastebėtus atliekant kitą darbą, pavyzdžiui, veiklos auditą.
Planuojama audito apimtis ir audito atlikimo laikas (žr. 15 dalį)
A11. Informavimas apie planuojamą audito apimtį ir atlikimo laiką gali:
a)

padėti už valdymą atsakingiems asmenims geriau suprasti auditoriaus darbo padarinius, su
auditoriumi aptarti rizikos bei reikšmingumo principo klausimus ir nustatyti visas kitas sritis,
kuriose jie galėtų prašyti auditoriaus taikyti papildomas procedūras; ir

b)

padėti auditoriui geriau suprasti įmonę ir jos aplinką.

A12. Gavę iš auditoriaus informacijos apie jo nustatytą reikšmingą riziką už valdymą atsakingi asmenys
gali geriau suprasti tokius dalykus ir specialių audito svarstymų būtinybę. Informacija apie
reikšmingas rizikas gali būti naudinga už valdymą atsakingiems asmenims vykdant savo pareigą –
prižiūrėti finansinės atskaitomybės rengimo procesą.
A13. Dalykai, apie kuriuos informuojama, gali būti:


kaip auditorius planuoja reaguoti į reikšmingą reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos
riziką;



kaip auditorius planuoja reaguoti į didesnės įvertintos reikšmingo iškraipymo rizikos sritis;



auditoriaus požiūris į su auditu susijusią vidaus kontrolę;



reikšmingumo principo taikymas atliekant auditą



specialių įgūdžių ir žinių, kurių reikia suplanuotoms audito procedūroms atlikti arba įvertinti
9
bendrus audito rezultatus, pobūdis ir apimtis, įskaitant auditoriaus eksperto darbo naudojimą ;



preliminarus auditoriaus požiūris į dalykus, į kuriuos audito metu auditorius turėtų atkreipti
daugiau dėmesio ir kurie dėl to gali būti laikomi pagrindiniais audito dalykais, jeigu taikomas
701-asis TAS.

8

A14. Kiti su planavimu susiję dalykai, kuriuos būtų galima aptarti su už valdymą atsakingais asmenimis:


jeigu įmonėje yra vidaus audito funkcija, kaip išorės ir vidaus auditoriai gali geriausiai dirbti
kartu konstruktyviai ir papildydami vienas kito darbą, įskaitant tai, kaip bus naudojamas
suplanuotas vidaus audito funkcijas atliekančių asmenų darbas ir kaip bei kiek planuojama
10
naudoti tiesioginę vidaus auditorių pagalbą ;

8

320-asis TAS „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“

9

žr. 620-ąjį TAS „Auditoriaus eksperto darbo naudojimas“

10

610-ojo TAS „Vidaus auditorių darbo naudojimas“ (persvarstyto) 18 dalis ir 10-ojo TAS „Vidaus auditorių darbo naudojimas“
(2013 m. persvarstyto) 31 dalis.
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už valdymą atsakingų asmenų požiūris dėl:
o

asmens (-ų) įmonės valdymo struktūroje, kuriam (-iems) turi būti teikiama informacija;

o

pareigų pasiskirstymo tarp už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės;

o

įmonės tikslų bei strategijos ir susijusios verslo rizikos, dėl kurios gali atsirasti
reikšmingų iškraipymų;

o

dalykų, kuriems, už valdymą atsakingų asmenų nuomone, audito metu turi būti
skiriama ypač daug dėmesio, ir sričių, kuriose už valdymą atsakingi asmenys prašo
atlikti papildomas procedūras;

o

priežiūros institucijoms teikiamos reikšmingos informacijos;

o

kitų dalykų, kurie, už valdymą atsakingų asmenų nuomone, gali turėti įtakos finansinių
ataskaitų auditui;



už valdymą atsakingų asmenų požiūris, informuotumas ir veiksmai: a) įmonės vidaus kontrolės
ir jos svarbos įmonės veiklai atžvilgiu, įskaitant tai, kaip už valdymą atsakingi asmenys vykdo
vidaus kontrolės efektyvumo priežiūrą, ir b) apgaulės nustatymo ar jos tikimybės atžvilgiu;



už valdymą atsakingų asmenų veiksmai reaguojant į apskaitos standartų, įmonių valdymo
praktikos, įtraukimo į biržos vertybinių popierių prekybos sąrašus taisyklių ar susijusių dalykų
pakeitimus;



už valdymą atsakingų asmenų atsakas į anksčiau su auditoriumi apsikeistą informaciją.

A15. Nors bendravimas su už valdymą atsakingais asmenimis gali padėti auditoriui planuoti audito apimtį
ir jo atlikimo laiką, jis nepakeičia auditoriaus pareigos nustatyti bendrąją audito strategiją ir audito
planą, įskaitant procedūrų, būtinų siekiant surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, pobūdį,
atlikimo laiką ir apimtį.
A16. Informuojant už valdymą atsakingus asmenis apie planuojamą audito apimtį ir atlikimo laiką būtina
laikytis atsargumo principo, kad nesumažėtų audito efektyvumas, ypač jeigu kai kurie arba visi už
valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei. Pavyzdžiui, pranešus apie detaliųjų
audito procedūrų pobūdį ir atlikimo laiką sumažėja tokių procedūrų efektyvumas, nes jos tampa
pernelyg nuspėjamos.
Reikšmingi audito pastebėjimai (žr. 16 dalį)
A17. Informuojant apie audito pastebėjimus gali būti prašoma už valdymą atsakingų asmenų pateikti
papildomos informacijos surinktiems audito įrodymams papildyti. Pavyzdžiui, auditorius gali
patvirtinti, kad už valdymą atsakingi asmenys vienodai supranta su specifiniais sandoriais ar
įvykiais susijusius svarbiausius faktus ar aplinkybes.
A18. Jeigu taikomas 701-asis TAS, auditoriui didelės reikšmės turi pagal 16 dalį reikalaujamas
bendravimas su už valdymą atsakingais asmenimis ir pagal 15 dalį reikalaujamas informavimas
apie auditoriaus nustatytą reikšmingą riziką, kad jis galėtų nustatyti dalykus, į kuriuos turėtų atkreipti
11
daugiau dėmesio ir kurie dėl to gali būti laikomi pagrindiniais audito dalykais .

11

701-ojo TAS 9–10 dalys

260-ASIS TAS „UŽ VALDYMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ INFORMAVIMAS“ (PERSVARSTYTAS)

Reikšmingi kokybiniai apskaitos praktikos aspektai (žr. 16 dalies a punktą)
A19. Pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką įmonė dažniausiai gali atlikti apskaitinius įvertinimus
ir priimti sprendimus dėl apskaitos metodų bei finansinėse ataskaitose atskleidžiamos informacijos,
pavyzdžiui, atsižvelgdama į pagrindines apskaitinių įvertinimų, kai egzistuoja reikšmingas įvertinimo
neapibrėžtumas, atlikimo prielaidas. Be to, pagal įstatymą, teisės aktą ar finansinės atskaitomybės
tvarką gali būti reikalaujama pateikti svarbių apskaitos metodų santrauką arba nurodyti „svarbius
apskaitinius įvertinimus“ ar „svarbius apskaitos metodus ir politiką“, kad galima būtų nustatyti ir
pateikti vartotojams papildomą informaciją apie sunkiausius, subjektyviausius ar sudėtingiausius
sprendimus, kuriuos vadovybė priėmė rengdama finansines ataskaitas.
A20. Todėl auditoriaus nuomonė apie subjektyvius finansinių ataskaitų aspektus gali būti labai svarbi už
valdymą atsakingiems asmenims, kad jie galėtų įvykdyti savo pareigą – prižiūrėti finansinės
atskaitomybės procesą. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į A19 dalyje aprašytus dalykus, už valdymą
atsakingiems asmenims gali būti įdomu, kaip auditorius nustatė, ar buvo atskleista pakankamai
informacijos apie įvertinimo neapibrėžtumą, susijusį su apskaitiniais įvertinimais, dėl kurių kyla
reikšminga rizika. Atvirai ir konstruktyviai informuojant apie pagrindinius kokybinius įmonės
apskaitos praktikos aspektus, gali būti teikiamos pastabos apie svarbios apskaitos praktikos
priimtinumą. 2 priede išvardyti dalykai, kurie gali būti nurodomi tokiame pranešime.
Dideli sunkumai, su kuriais susiduriama audito metu (žr. 16 dalies b punktą)
A21. Dideli sunkumai, su kuriais susiduriama audito metu, gali būti tokie:


vadovybė labai vėluoja arba nenori pateikti prašomą informaciją, kurios auditoriui reikia audito
procedūroms atlikti, arba auditoriui nepavyksta susitikti su įmonės darbuotojais;



nepagrįstai trumpas auditui atlikti skirtas laikas;



pakankamo kiekio tinkamiems audito įrodymams surinkti prireikia netikėtai didelių pastangų;



neįmanoma gauti numatytos informacijos;



vadovybės taikomi apribojimai auditoriui;



vadovybės nenoras išreikšti ar patvirtinti savo vertinimą dėl įmonės galimybės tęsti veiklą, kai to
prašoma.

Kai kuriomis aplinkybėmis tokie sunkumai gali būti laikomi apimties apribojimu, dėl kurio auditoriaus
12
išvada yra modifikuojama .
Svarbūs žodžiu ar susirašinėjant su vadovybe aptariami klausimai (žr. 16 dalies c punkto i papunktį)
A22. Svarbūs su vadovybe aptariami klausimai ar klausimai, dėl kurių susirašinėjama su vadovybe, gali
būti tokie:

12



svarbūs įvykiai ar sandoriai, kurie įvyko ar buvo sudaryti per metus;



įmonei įtaką darančios verslo sąlygos ir verslo planai bei strategijos, kurie gali daryti įtaką
reikšmingo iškraipymo rizikai;



susirūpinimas dėl vadovybės konsultavimosi su kitais buhalteriais apskaitos ar audito
klausimais;

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ (persvarstytas)
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diskusijos ar susirašinėjimas, susiję su pirmu ar pakartotiniu auditoriaus paskyrimu, apskaitos
praktika, audito standartų taikymu arba atlygiu už auditą ar kitas paslaugas.



svarbūs dalykai, dėl kurių kilo nesutarimų su vadovybe, išskyrus nuomonių skirtumus, kurie iš
pradžių susidarė dėl faktų ar preliminarios informacijos stokos ir kurie vėliau buvo išspręsti
auditoriui surinkus papildomų ir svarbių faktų ar informacijos.

Aplinkybės, kurios turi įtakos auditoriaus išvados formai ir turiniui (žr. 16 dalies d punktą)
A23. Pagal 210-ąjį TAS reikalaujama, kad auditorius susitartų su vadovybe arba, jei būtina, su už
13
valdymą atsakingais asmenimis dėl audito užduoties sąlygų . Sutartos audito užduoties atlikimo
sąlygos turi būti nurodytos audito užduoties sutartyje ar kitame tinkamos formos rašytiniame
susitarime ir, be visų kitų dalykų, turi apimti nuorodą dėl numatomos auditoriaus išvados formos ir
14
turinio . Kaip paaiškinta A9 dalyje, jeigu auditorius nesusitaria su už valdymą atsakingais
asmenimis dėl užduoties sąlygų, jis turi jiems pateikti sutarties dėl užduoties kopiją ir taip informuoti
apie su auditu susijusius dalykus. Pagal 16 dalies d punktą reikalaujama informacija skirta už
valdymą atsakingiems asmenims pranešti apie aplinkybes, kurioms esant auditoriaus išvada gali
skirtis nuo numatytos formos ir turinio arba joje gali būti pateikta papildoma informacija apie atliktą
auditą.
A24. Aplinkybės, kurioms esant auditorius privalo ar pats nusprendžia auditoriaus išvadoje pateikti
papildomą informaciją pagal tarptautinių audito standartų reikalavimus, ir apie kurias jis privalo
informuoti už valdymą atsakingus asmenis, gali būti:


auditorius tikisi, kad reikės modifikuoti auditoriaus išvadoje pateiktą nuomonę pagal 705-ąjį
15
TAS (persvarstytą) ;



pranešta apie reikšmingą neapibrėžtumą, susijusį su veiklos tęstinumu pagal 570-ąjį TAS
16
(persvarstytą) ;



pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS ;



auditorius nusprendžia, kad būtina įtraukti „Dalyko pabrėžimo“ ar „Kitų dalykų“ pastraipą pagal
18
706-ąjį TAS (persvarstytą) arba taip jis turi pasielgti pagal kitų tarptautinių audito standartų
reikalavimus.

17

Tokiais atvejais auditorius gali nuspręsti, kad reikėtų už valdymą atsakingiems asmenims pateikti
auditoriaus išvados projektą, kad būtų paprasčiau aptarti, kaip tokius dalykus nurodyti auditoriaus
išvadoje.
A25. Jei retais atvejais auditorius nusprendžia auditoriaus išvadose nenurodyti užduoties partnerio vardo
ir pavardės, tokį ketinimą jis turi aptarti su už valdymą atsakingais asmenimis, kad galėtų juos
informuoti apie auditoriaus atliktą reikšmingos grėsmės asmens saugumui tikimybės ir sunkumo

13

210-ojo TAS 9 dalis.

14

210-ojo TAS 10 dalis.

15

705-ojo TAS (persvarstyto) 30 dalis

16

570-ojo TAS „Veiklos tęstinumas“ (persvarstyto) 25 dalies d punktas

17

701-ojo TAS 17 dalis.

18

706-ojo TAS „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ (persvarstyto) 12
dalis
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įvertinimą . Auditorius taip pat gali informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie aplinkybes,
kurioms esant auditoriaus išvadų pagrindinėje dalyje jis nepateikia savo pareigų apibūdinimo, kaip
20
tą leidžiama daryti pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą) .
Kiti finansinės atskaitomybės procesui svarbūs klausimai (žr. 16 dalies e punktą)
21

A26. 300-ajame TAS nurodyta, kad dėl netikėtų įvykių, pasikeitusių sąlygų ar audito įrodymų, gautų
remiantis audito procedūrų rezultatais, auditoriui gali tekti keisti bendrąją audito strategiją ir audito
planą bei su juo susijusį planuotą tolesnių audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį,
atsižvelgiant į įvertintos rizikos pasikeitimą. Auditorius gali informuoti už valdymą atsakingus
asmenis apie tokius dalykus, pavyzdžiui, pateikti atnaujintą per pirmąjį pasitarimą pateiktą
informaciją apie planuojamą audito apimtį ir atlikimo laiką.
A27. Kiti svarbūs audito metu pastebėti dalykai, kurie yra tiesiogiai svarbūs už valdymą atsakingiems
asmenims jiems vykdant finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, gali būti reikšmingi faktų
iškraipymai arba reikšmingi kartu su audituotomis finansinėmis ataskaitomis pateikiamos
informacijos neatitikimai, kurie buvo ištaisyti.
A28. Auditorius gali nuspręsti pranešti apie kitus dalykus, kurie buvo aptarti su asmeniu, atliekančiu
užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, arba jo įvertinti, jeigu toks asmuo buvo paskirtas pagal 220ojo TAS reikalavimus ir jeigu tai jau nebuvo nurodyta 16 dalies a–d punktų reikalavimuose ir
22
susijusioje taikymo medžiagoje.
Auditoriaus nepriklausomumas (žr. 17 dalį)
A29. Iš auditoriaus reikalaujama laikytis atitinkamų etikos reikalavimų, įskaitant su nepriklausomumu
23
susijusius reikalavimus dėl finansinių ataskaitų audito užduočių .
A30. Tarpusavio ryšiai bei kiti dalykai ir apsaugos priemonės, apie kuriuos reikės informuoti, skiriasi
priklausomai nuo užduoties aplinkybių, tačiau dažniausiai yra susiję su:
a)

tokių rūšių grėsmėmis nepriklausomumui: savanaudiškų
tarpininkavimo, familiarumo grėsmės ir įbauginimo grėsmės; ir

interesų,

savikontrolės,

b)

profesijos, įstatymų ar teisės aktų sukurtomis apsaugos priemonėmis, pačioje įmonėje
esančiomis apsaugos priemonėmis ir audito įmonės sistemų bei procedūrų užtikrinamomis
apsaugos priemonėmis.

A31. Atitinkamuose etikos reikalavimuose, įstatyme ar teisės akte taip pat gali būti nurodyti konkretūs už
valdymą atsakingų asmenų informavimo apie nustatytus nepriklausomumo reikalavimų nesilaikymo
atvejus. Pavyzdžiui, pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos Buhalterių profesionalų
etikos kodeksą (TBESV kodeksą) reikalaujama, kad auditorius raštu informuotų už valdymą
24
atsakingus asmenis apie pažeidimą ir veiksmus, kurių audito įmonė ėmėsi ar siūlo imtis .

19

700-ojo TAS (persvarstyto) 45 ir A58 dalys.

20

700-ojo TAS (persvarstyto) 40 dalis.

21

300ojo TAS „Finansinių ataskaitų audito planavimas“ A13 dalis

22

Žr. 220-ojo TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“ 19–22 ir A23–A32 dalis.

23

200-ojo TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“ 14 dalis.

24

Žr. TBESV kodekso 290 skyriaus 39–49 dalis dėl nepriklausomumo pažeidimų.
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A32. Įmonėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, taikomi informavimo apie
auditoriaus nepriklausomumą reikalavimai gali būti svarbūs ir kai kurioms kitoms įmonėms, įskaitant
svarbias viešojo intereso įmones, pavyzdžiui, dėl to, kad jos turi daug įvairių suinteresuotų šalių, ir
dėl jų verslo pobūdžio ir dydžio. Tokiomis įmonėmis gali būti, pavyzdžiui, finansų institucijos
(bankai, draudimo bendrovės ir pensijų fondai) ir kitos tokios įmonės kaip labdaros organizacijos.
Antra vertus, gali pasitaikyti situacijų, kai informavimas dėl auditoriaus nepriklausomumo gali būti
neaktualus, pavyzdžiui, jeigu visi už valdymą atsakingi asmenys buvo informuoti apie atitinkamus
faktus jiems vykdant savo, kaip vadovų, pareigas. Tai ypač tikėtina tais atvejais, kai įmonei
vadovauja savininkas, ir audito įmonę ar tinklui priklausančias įmones su audituojama įmone
faktiškai sieja tik finansinių ataskaitų auditas.
Papildomi dalykai (žr. 3 dalį)
A33. Už valdymą atsakingi asmenys, vykdydami vadovybės priežiūrą, turi užtikrinti, kad įmonė kuria,
įgyvendina ir palaiko tinkamą vidaus kontrolę, užtikrinančią finansinės atskaitomybės patikimumą,
veiklos efektyvumą ir veiksmingumą, ir kad laikomasi taikomų įstatymų ir teisės aktų.
A34. Auditorius gali sužinoti apie papildomus dalykus, kurie nebūtinai susiję su finansinės atskaitomybės
proceso priežiūra, bet vis dėlto gali būti reikšmingi už valdymą atsakingiems asmenims jiems
vykdant įmonės strateginės krypties ar įmonės su atskaitomybe susijusių įsipareigojimų vykdymo
priežiūrą. Tai gali būti, pavyzdžiui, esminiai valdymo struktūros ar procesų klausimai ir svarbūs be
atitinkamų įgaliojimų vyresniosios vadovybės priimti sprendimai ar veiksmai.
A35. Spręsdamas, ar apie papildomus dalykus būtina informuoti už valdymą atsakingus asmenis,
auditorius gali aptarti dalykus, apie kuriuos jis sužinojo, su atitinkamo lygio vadovybe, nebent,
atsižvelgus į aplinkybes, tai būtų laikoma netinkamu veiksmu.
A36. Informuojant apie papildomus dalykus, auditoriui gali būti tikslinga pranešti už valdymą
atsakingiems asmenims, kad:
a)

tokių dalykų nustatymas ir informavimas apie juos nėra esminis dalykas palyginti su audito
tikslu – susidaryti ir pareikšti nuomonę dėl finansinių ataskaitų;

b)

atitinkamo dalyko atžvilgiu buvo atliktos tik tos procedūros, kurios buvo reikalingos nuomonei
dėl finansinių ataskaitų susidaryti; ir

c)

nebuvo atlikta jokių procedūrų, siekiant nustatyti, ar dar yra panašių dalykų.

Informacijos teikimo procesas
Informacijos teikimo proceso nustatymas (žr. 18 dalį)
A37. Aiškus informavimas apie auditoriaus pareigas, suplanuotą audito apimtį ir atlikimo laiką, taip pat
bendrą numatomą informacijos turinį padeda užtikrinti efektyvų abipusį informavimą.
A38. Efektyvų abipusį informavimą galima pagerinti aptariant tokius dalykus:


informavimo tikslą. Kai tikslas aiškus, auditorius ir už valdymą atsakingi asmenys turi daugiau
galimybių užtikrinti abipusį supratimą apie svarbius klausimus ir dėl tokio informavimo proceso
tikėtinus veiksmus;



būsimos informacijos teikimo formą;



užduoties grupės asmenį (asmenis) ir už valdymą atsakingus asmenis, kurie bendraus
atitinkamais klausimais;

260-ASIS TAS „UŽ VALDYMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ INFORMAVIMAS“ (PERSVARSTYTAS)



auditoriaus lūkesčius, kad informavimas bus abipusis ir kad už valdymą atsakingi asmenys
informuos auditorių apie, jų nuomone, auditui svarbius dalykus, pavyzdžiui, strateginius
sprendimus, kurie gali daryti svarbią įtaką audito procedūrų pobūdžiui, atlikimo laikui ir apimčiai,
apgaulės įtarimui ir nustatymui, susirūpinimui dėl vyresniosios vadovybės sąžiningumo ar
kompetencijos;



veiksmų atlikimo ir atsiskaitymo reaguojant į auditoriaus pateiktą informaciją procesą;



veiksmų atlikimo ir atsiskaitymo reaguojant į už valdymą atsakingų asmenų pateiktą informaciją
procesą.

A39. Informacijos teikimo procesas gali skirtis priklausomai nuo tokių aplinkybių kaip įmonės dydis ir
valdymo struktūra, už valdymą atsakingų asmenų veikimo pobūdis ir auditoriaus nuomonė dėl
dalykų, apie kuriuos būtina informuoti, svarbos. Jeigu siekiant nustatyti efektyvų abipusį
informavimą susiduriama su sunkumais, tai gali rodyti, kad auditorius ir už valdymą atsakingi
asmenys nepakankamai bendrauja audito klausimais (žr. A52 dalį).
Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos
A40. Atlikdamas auditą mažesnėse įmonėse, auditorius gali bendrauti su už valdymą atsakingais
asmenimis ne taip oficialiai, kaip atlikdamas auditą įmonėje, kurios vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, ar didesnėje įmonėje.
Informacijos teikimas vadovybei
A41. Atliekant auditą įprasta tvarka su vadovybe galima aptarti labai daug dalykų, įskaitant dalykus, apie
kuriuos pagal šio TAS reikalavimus būtina informuoti už valdymą atsakingus asmenis. Dalykai
aptariami pripažįstant vadovybės administracinę atsakomybę už įmonės veiklą, ypač vadovybės
atsakomybę už finansinių ataskaitų sudarymą.
A42. Prieš informuodamas už valdymą atsakingus asmenis apie tam tikrus dalykus, auditorius gali juos
aptarti su vadovybe, nebent tai būtų netinkama. Pavyzdžiui, būtų netinkama su vadovybe aptarinėti
vadovybės kompetencijos ir sąžiningumo klausimus. Pripažinus vadovybės administracinę
atsakomybę, tokių išankstinių diskusijų metu taip pat galima išsiaiškinti faktus ir kitus klausimus, o
vadovybei suteikiama galimybė pateikti papildomą informaciją ir paaiškinimus. Taip pat, jeigu
įmonėje yra vidaus audito funkcija, prieš informuodamas apie atitinkamus klausimus už valdymą
atsakingus asmenis, auditorius gali juos aptarti su vidaus auditoriumi.
Informacijos teikimas trečiosioms šalims
A43. Už valdymą atsakingi asmenys gali būti priversti pagal įstatymą ar teisės aktą, arba patys norėti,
rašytinių auditoriaus pranešimų kopijas pateikti trečiosioms šalims, pavyzdžiui, bankų atstovams ar
tam tikroms priežiūros institucijoms. Kai kuriais atvejais atskleidimas trečiosioms šalims gali būti
neteisėtas ar kitaip netinkamas. Jeigu už valdymą atsakingiems asmenims parengti rašytiniai
pranešimai teikiami trečiosioms šalims, tam tikromis aplinkybėmis reikėtų trečiosioms šalims
atitinkamai nurodyti, kad pranešimai buvo parengti ne joms. Tokiuose už valdymą atsakingiems
asmenims raštu pateiktuose pranešimuose galima, pavyzdžiui, nurodyti:
a)

kad pranešimas buvo skirtas tik už valdymą atsakingiems asmenims ir, jeigu taikytina, grupės
vadovybei bei grupės auditoriui ir kad trečiosios šalys neturėtų jais remtis;

b)

kad trečiųjų šalių atžvilgiu auditorius neprisiima jokios atsakomybės; ir

c)

bet kokie informacijos atskleidimo ar platinimo trečiosioms šalims apribojimai.
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A44. Pagal kai kurių jurisdikcijų įstatymus ar teisės aktus gali būti reikalaujama, kad auditorius,
pavyzdžiui:


informuotų priežiūros ar teisėsaugos institucijas apie tam tikrus dalykus, apie kuriuos buvo
informuoti už valdymą atsakingi asmenys. Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse auditorius yra
įpareigotas priežiūros institucijoms pranešti apie iškraipymus tais atvejais, kai vadovybė ir už
valdymą atsakingi asmenys nesiima veiksmų tokiems iškraipymams pašalinti;



tam tikrų už valdymą atsakingiems asmenims parengtų ataskaitų kopijas pateiktų priežiūros
institucijoms, finansuojančioms įstaigoms arba kai kurių viešojo sektoriaus įmonių atveju –
kitoms tokioms institucijoms kaip centrinė įstaiga; arba



už valdymą atsakingiems asmenims teikiamas ataskaitas paskelbti viešai.

A45. Išskyrus atvejus, kai pagal įstatymą ar teisės aktą auditorius privalo trečiosioms šalims pateikti už
valdymą atsakingiems asmenims skirto rašytinio pranešimo kopiją, jam gali tekti gauti išankstinį už
valdymą atsakingų asmenų sutikimą tai daryti.
Informacijos teikimo formos (žr. 19 dalį)
A46. Efektyvaus informavimo priemonėmis gali būti oficialūs pristatymai, rašytinės ataskaitos ar mažiau
oficialūs informavimo būdai, įskaitant diskusijas. Auditorius gali teikti informaciją, išskyrus apie 19–
20 dalyse apibrėžtus dalykus, žodžiu ar raštu. Jeigu informuojama raštu, galima pridėti sutartį dėl
užduoties, kuri teikiama už valdymą atsakingiems asmenims.
A47. Be konkretaus dalyko svarbos, informacijos teikimo formai (pavyzdžiui, ar informuoti žodžiu, ar
raštu, pranešimo išsamumas ar apibendrinimo lygis, taip pat tai, ar informuoti oficialia ar mažiau
oficialia forma) gali daryti įtaką tokie veiksniai kaip:


ar dalyko aptarimas bus įtrauktas į auditoriaus išvadą. Pavyzdžiui, jeigu auditoriaus išvadoje
pateikiami pagrindiniai audito dalykai, auditorius gali nuspręsti, kad reikėtų raštu informuoti apie
dalykus, kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais;



ar klausimas buvo patenkinamai išspręstas;



ar anksčiau vadovybė informavo apie dalyką;



audituojamos įmonės dydis, organizacinė struktūra, kontrolės aplinka ir teisinė struktūra;



atliekant specialios paskirties finansinių ataskaitų auditą, ar auditorius taip pat audituoja įmonės
bendrosios paskirties finansines ataskaitas;



teisiniai reikalavimai. Kai kuriose jurisdikcijose už valdymą atsakingiems asmenims skirtus
pranešimus raštu privaloma pateikti pagal vietos įstatymus nustatyta forma;



už valdymą atsakingų asmenų lūkesčiai, įskaitant susitarimus dėl reguliarių susitikimų ar
bendravimo su auditoriumi;



auditoriaus ir už valdymą atsakingų asmenų bendravimo ir pasitarimų intensyvumas;



ar yra įvykę esminių valdymo organo narių pasikeitimų.

A48. Jeigu auditorius aptarė svarbų klausimą su konkrečiu už valdymą atsakingų asmenų atstovu,
pavyzdžiui, audito komiteto pirmininku, vėlesniuose savo pranešimuose jis turėtų tokį dalyką
trumpai apibendrinti, kad visi už valdymą atsakingi asmenys gautų išsamią ir suderintą informaciją.
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Informacijos teikimo laikas (žr. 21 dalį)
A49. Jeigu viso audito metu informacija pateikiama laiku, už valdymą atsakingi asmenys ir auditorius gali
užmegzti tvirtus abipusius santykius. Tačiau, tinkamas informavimo laikas gali skirtis priklausomai
nuo užduoties aplinkybių. Atitinkamos aplinkybės tokiu atveju yra dalyko svarba bei pobūdis ir
veiksmai, kurių tikimasi iš už valdymą atsakingų asmenų. Pavyzdžiui:


informacija dėl su planavimu susijusių klausimų dažnai gali būti teikiama ankstyvuose audito
užduoties vykdymo etapuose, atliekant užduotį pirmą kartą – susitarimo dėl užduoties sąlygų
sudarymo etape;



apie reikšmingus audito metu iškilusius sunkumus gali būti tikslinga informuoti kuo anksčiau,
jeigu už valdymą atsakingi asmenys gali padėti auditoriui tokius sunkumus įveikti arba jeigu dėl
sunkumų gali tekti pareikšti modifikuotą nuomonę. Be to, auditorius gali žodžiu informuoti už
valdymą atsakingus asmenis apie savo atskleistus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus kiek
25
įmanoma anksčiau prieš juos pateikdamas raštu, kaip tai nustatyta 265-ajame TAS ;



jeigu taikomas 701-asis TAS, auditorius gali informuoti apie preliminarius pastebėjimus dėl
pagrindinių audito dalykų per pasitarimą apie planuojamą audito apimtį ir atlikimo laiką (žr. A13
dalį).Be to, jis gali dažniau ir išsamiau aptarti tokius dalykus tuo metu, kai teikia informaciją apie
svarbius audito pastebėjimus;



informaciją apie nepriklausomumą gali būti tikslinga pateikti tais atvejais, kai priimami svarbūs
sprendimai dėl grėsmių nepriklausomumui ir atitinkamų apsaugos priemonių, pavyzdžiui, kai
sutinkama atlikti užduotį papildomai teikti ne audito paslaugas ir baigiamojo aptarimo metu;



informacija apie audito pastebėjimus, įskaitant auditoriaus nuomonę apie kokybinius įmonės
apskaitos praktikos aspektus, taip pat gali būti pateikiama baigiamojo aptarimo metu;



atliekant tiek bendrosios paskirties, tiek specialiosios paskirties finansinių ataskaitų auditą, gali
būti tikslinga koordinuoti informacijos teikimo laiką.

A50. Kiti informacijos teikimo laikui svarbūs veiksniai yra:


audituojamos įmonės dydis, organizacinė struktūra, kontrolės aplinka ir teisinė struktūra;



visi teisiniai įpareigojimai apie tam tikrus dalykus informuoti per tam tikrą laiką;



už valdymą atsakingų asmenų lūkesčiai, įskaitant susitarimus dėl reguliarių susitikimų ar
bendravimo su auditoriumi;



laikas, kada auditorius tam tikrus dalykus nustato, pavyzdžiui, auditorius gali nenustatyti tam
tikro fakto (pvz., įstatymo nesilaikymas) tokiu metu, kai gali būti imamasi apsisaugojimo
veiksmų, tačiau informacijos apie tokį faktą pateikimas gali sudaryti galimybes imtis veiksmų
padėčiai ištaisyti.

Informacijos teikimo proceso tinkamumas (žr. 22 dalį)
A51. Auditoriui nereikia planuoti konkrečių procedūrų, kurios padėtų jam įvertinti abipusį jo ir už valdymą
atsakingų asmenų informavimą; tai jis gali įvertinti remdamasis kitais tikslais taikomų audito
procedūrų metu padarytais pastebėjimais. Tokie pastebėjimai gali būti:

25

265-ojo TAS 9 ir A14 dalys
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už valdymą atsakingų asmenų veiksmų, reaguojant į auditoriaus iškeltus klausimus,
tinkamumas ir atlikimas laiku. Jeigu į ankstesniuose pranešimuose auditoriaus nurodytus
svarbius dalykus nebuvo efektyviai reaguota, auditoriui būtų tinkama paklausti, kodėl nebuvo
imtasi atitinkamų veiksmų, ir svarstyti, ar nereikėtų klausimo iškelti pakartotinai. Taip būtų
išvengta pavojaus sudaryti įspūdį, jog auditorius įsitikino, kad klausimui spręsti buvo imtasi
tinkamų veiksmų arba kad jis jau yra nereikšmingas;



akivaizdus už valdymą atsakingų asmenų atvirumas bendraujant su auditoriumi;



už valdymą atsakingų asmenų noras ir galimybės susitikti su auditoriumi nedalyvaujant
vadovybei;



akivaizdus už valdymą atsakingų asmenų gebėjimas suprasti visus auditoriaus iškeltus
klausimus, pavyzdžiui, kokiu mastu už valdymą atsakingi asmenys nagrinėja iškeltus klausimus
ir abejoja jiems duotomis rekomendacijomis;



sunkumai užtikrinant abipusį supratimą su už valdymą atsakingais asmenimis dėl pranešimų
teikimo formos, laiko ir jų bendro turinio;



jeigu kai kurie ar visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei, jų
supratimas apie tai, kokį poveikį su auditoriumi aptariami klausimai daro jų bendresnei
atsakomybei valdymo srityje, taip pat atsakomybei už vadovavimą įmonei;



ar abipusis auditoriaus ir už valdymą atsakingų asmenų informavimas atitinka taikomus
teisinius ir priežiūros reikalavimus.

A52. Kaip pabrėžta 4 dalyje, efektyvus abipusis informavimas padeda ir auditoriui, ir už valdymą
atsakingiems asmenims. Be to, kaip nustatyta 315-ajame TAS (persvarstytame), už valdymą
atsakingų asmenų dalyvavimas, taip pat jų bendravimas su vidaus audito skyriumi, jeigu toks yra, ir
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išorės auditoriais yra įmonės kontrolės aplinkos dalis . Netinkamas abipusis informavimas gali būti
požymis, kad kontrolės aplinka yra nepatenkinama ir daro įtaką auditoriaus reikšmingų iškraipymų
rizikos įvertinimui. Taip pat iškyla pavojus, kad auditorius gali būti nesurinkęs pakankamų tinkamų
audito įrodymų nuomonei dėl finansinių ataskaitų susidaryti.
A53. Jeigu auditoriaus ir už valdymą atsakingų asmenų abipusis informavimas nėra tinkamas ir situacijos
negalima ištaisyti, auditorius gali imtis tokių veiksmų:


modifikuoti savo išvadą dėl apimties apribojimo;



kreiptis teisinio patarimo dėl skirtingų veiksmų padarinių;



kreiptis į trečiąsias šalis (pvz., priežiūros instituciją) ar aukštesnę už įmonės ribų veikiančią
valdymo instituciją, tokią kaip įmonės savininkai (pvz., akcininkai per visuotinį susirinkimą), ar į
atsakingą vyriausybės ministrą ar parlamentą viešojo sektoriaus atveju;



atsisakyti vykdyti užduotį, jei atsisakymas galimas pagal taikomą įstatymą ar teisės aktą.

Dokumentavimas (žr. 23 dalį)
A54. Vienas iš dokumentų, kuriais įforminami žodiniai pranešimai, gali būti įmonės parengto protokolo
kopija, kuri saugoma kaip audito dokumentų dalis, jeigu tokiame protokole yra tinkamai surašyta
perduota informacija.
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315-ojo TAS (persvarstyto) A77 dalis

260-ASIS TAS „UŽ VALDYMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ INFORMAVIMAS“ (PERSVARSTYTAS)

1 priedas
(žr. 3 dalį)

Specialūs 1-ajame TKKS ir kituose TAS apibrėžti už valdymą atsakingų asmenų
informavimo reikalavimai
1

Šiame priede nurodytos 1-ojo TKKS ir kitų tarptautinių audito standartų dalys, pagal kurias reikalaujama
apie konkrečius klausimus informuoti už valdymą atsakingus asmenis. Šis sąrašas neatleidžia nuo
pareigos vykdyti kituose tarptautiniuose audito standartuose apibrėžtus reikalavimus ir atsižvelgti į
susijusią taikymo ir kitą aiškinamąją medžiagą.


1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas
užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ 30 dalies a punktas;



240-ojo TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės atliekant finansinių ataskaitų auditą“ 21 dalis,
38 dalies c punkto i papunktis ir 40–42 dalys;



250-ojo TAS „Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas atliekant finansinių ataskaitų auditą“ 14, 19 ir 22–24
dalys;



265-ojo TAS „Už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės
trūkumus“ 9 dalis;



450-ojo TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“ 12–13 dalys;



505-ojo TAS „Išorės šalių patvirtinimai“ 9 dalis;



510-ojo TAS „Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai“ 7 dalis;



550-ojo TAS „Susijusios šalys“ 27 dalis;



560-ojo TAS „Pobalansiniai įvykiai“ 7 dalies b–c punktai, 10 dalies a punktas, 13 dalies b punktas,
14 dalies a punktas ir 17 dalis;



570-ojo TAS „Veiklos tęstinumas“ (persvarstyto) 25 dalis;



600-ojo TAS „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų
auditorių darbą)“ 49 dalis;



610-ojo TAS „Vidaus auditorių darbo naudojimas“ (persvarstyto) 18 dalis, 610-ojo TAS „Vidaus
auditorių darbo naudojimas“ (2013 m. persvarstyto) 20 ir 31 dalys;



700-ojo TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“ (persvarstyto) 45
dalis;



701-ojo TAS „Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ 17 dalis;



705-ojo TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ (persvarstyto) 12, 14,
23 ir 30 dalys;



706-ojo TAS „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus
išvadoje“ (persvarstyto) 12 dalis;

1

1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių
paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“
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710-ojo TAS „Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės ataskaitos“
18 dalis;



720-ojo TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos
audituotos finansinės ataskaitos“ 10, 13 ir 16 dalys.

260-ASIS TAS „UŽ VALDYMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ INFORMAVIMAS“ (PERSVARSTYTAS)

2 priedas
(žr. 16 dalies a punktą, A19–A20 dalis)

Kokybiniai apskaitos praktikos aspektai
Teikiant pagal 16 dalies a punktą reikalaujamą ir A19–A20 dalyse aptartą informaciją, gali būti nurodomi
tokie dalykai:
Apskaitos metodai


Įmonės taikomų apskaitos metodų tinkamumas atsižvelgus į konkrečias įmonei būdingas
aplinkybes, įvertinus būtinybę suderinti informacijos teikimo sąnaudas su galima nauda įmonės
finansinių ataskaitų vartotojams. Jeigu galima taikyti alternatyvius apskaitos metodus, atitinkamame
pranešime gali būti nurodomi finansinių ataskaitų straipsniai, kuriems įtakos padarė pasirinkti
reikšmingi apskaitos metodai, ir informacija apie panašių įmonių taikomus apskaitos metodus.



Iš pradžių pasirinkti ir pakeisti svarbūs apskaitos metodai, įskaitant naujų apskaitos standartų
taikymą. Informuojant gali būti nurodama: apskaitos metodų pakeitimo pritaikymo laiko ir būdo
poveikis dabartinėms ir būsimoms įmonės pajamoms; apskaitos metodų pakeitimų laikas
atsižvelgiant į numatomus naujus apskaitos standartus.



Reikšmingų apskaitos metodų poveikis abejonių keliančioms ar naujoms sritims (ar konkrečiam
sektoriui būdingoms sritims, ypač jeigu nėra autoritetingų gairių ar sutarimo).



Sandorių vykdymo laiko poveikis atsižvelgiant į laikotarpį, kuriuo jie yra parodomi apskaitoje.

Apskaitiniai įvertinimai
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Įvairūs klausimai, kuriems apskaitiniai įvertinimai yra reikšmingi, aptarti 540-ajame TAS ,
pavyzdžiui:
o

kaip vadovybė nustato operacijas, įvykius ir sąlygas, dėl kurių gali kilti apskaitinių įvertinimų
pripažinimo ar atskleidimo finansinėse ataskaitose poreikis;

o

aplinkybių pokyčiai, dėl kurių gali prireikti atlikti naujus arba iš naujo peržiūrėti esamus
apskaitinius įvertinimus;

o

vadovybės sprendimas pripažinti apskaitinius įvertinimus finansinėse ataskaitose ar jų
nepripažinti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;

o

ar apskaitinių įvertinimų metodai buvo arba turėjo būti pakeisti, palyginti su praėjusiu
laikotarpiu, ir jeigu buvo pakeisti, kodėl taip buvo padaryta ir praėjusių laikotarpių apskaitinių
įvertinimų rezultatas;

o

vadovybės vykdomas apskaitinių įvertinimų nustatymo procesas (pvz., kai vadovybė taiko
modelį), įskaitant tai, ar pasirinktas apskaitinių įvertinimų nustatymo pagrindas atitinka
taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus;

540-asis TAS „Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos informacijos
auditas“
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o

ar vadovybės naudojamos reikšmingos apskaitinių įvertinimų nustatymo prielaidos yra
pagrįstos;

o

kai aktualu vadovybės naudojamų reikšmingų prielaidų pagrįstumui arba tinkamam finansinės
atskaitomybės tvarkos taikymui, ar vadovybė ketina ir gali imtis atitinkamų veiksmų;

o

reikšmingo iškraipymo rizika:

o

galimo vadovybės šališkumo požymiai;

o

kaip vadovybė įvertino alternatyvias prielaidas ar rezultatus ir kodėl juos atmetė, arba kaip
kitaip vadovybė atsižvelgė į įvertinimo neapibrėžtumą atlikdama apskaitinį įvertinimą;

o

įvertinimo neapibrėžtumo finansinėse ataskaitose atskleidimo pakankamumas.

Finansinėse ataskaitose atskleidžiama informacija


Nagrinėjami klausimai ir susiję priimti sprendimai atskleidžiant ypač svarbią finansinių ataskaitų
informaciją (pvz., informaciją, susijusią su pajamų pripažinimu, atlygiu už darbą, įmonės veiklos
tęstinumu, pobalansiniais įvykiais ir neapibrėžtais straipsniais).



Bendras finansinėse ataskaitose atskleidžiamos informacijos neutralumas, nuoseklumas ir
aiškumas.

Susiję klausimai


Galimas poveikis finansinėms ataskaitoms dėl finansinėse ataskaitose atskleidžiamos reikšmingos
rizikos, potencialių įsipareigojimų ir neapibrėžtumų, kaip pavyzdžiui, galimi teismo procesai.



Svarbių sandorių, kurie nėra įmonės įprasta veikla ar yra kitaip neįprasti, poveikio finansinėms
ataskaitoms mastas. Tokioje informacijoje gali būti nurodomi tokie dalykai:
o

nepasikartojančios per laikotarpį pripažintos sumos;

o

atskirai finansinėse ataskaitose atskleistų sandorių mastas;

o

ar tokie sandoriai buvo parodyti taip, kad galima būtų atitikti konkrečią apskaitos ar
apmokestinimo tvarką arba pasiekti teisnių ar priežiūros tikslų;

o

ar tokių sandorių forma yra pernelyg sudėtinga, ar buvo pasinaudota labai išsamiu patarimu
dėl sandorio struktūros;

o

ar vadovybė daugiau dėmesio kreipia į tai, kad būtų taikoma konkreti apskaitos tvarka, o ne į
pagrindines ekonomines sandorio sąlygas.



Veiksniai, darantys įtaką turto ir įsipareigojimų balansinėms vertėms, įskaitant materialiojo ir
nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo pagrindą. Informuojant gali būti paaiškinta,
kaip buvo pasirinkti veiksniai, darantys įtaką balansinėms vertėms, ir koks būtų poveikis
finansinėms ataskaitoms pasirinkus kitokius veiksnius.



Pasirinktas reikšmingų iškraipymų taisymas, pavyzdžiui, reikšmingi iškraipymai ištaisomi, todėl
pajamos padidėja, arba netaisomi – pajamos sumažėja.
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