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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariamos auditoriaus pareigos susitariant
su vadovybe ir, jei būtina, su už valdymą atsakingais asmenimis dėl audito užduoties
sąlygų. Tuo tikslu nustatoma, kad yra tam tikros būtinos sąlygos auditui, už kurias
atsakinga vadovybė ir, jei būtina, už valdymą atsakingi asmenys. 220-ajame TAS1 aptarti
tie užduoties prisiėmimo aspektai, kuriuos kontroliuoja auditorius (žr. A1 dalį).

Įsigaliojimo data
2.

Šis TAS galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių
ataskaitų auditui.

Tikslas
3.

Auditoriaus tikslas yra sutikti atlikti ar tęsti audito užduotį tik susitarus, kokiu pagrindu
tokia užduotis turi būti vykdoma, t. y.:
a)

nustačius, ar yra būtinos sąlygos auditui atlikti, ir

b)

patvirtinus, kad auditorius ir vadovybė bei, jei būtina, už valdymą atsakingi
asmenys vienodai supranta audito užduoties sąlygas.

Apibrėžtys
4.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
Būtinos sąlygos auditui atlikti – vadovybės taikoma priimtina finansinės atskaitomybės
tvarka finansinėms ataskaitoms rengti ir vadovybės ir, jei būtina, už valdymą atsakingų
asmenų sutikimas su prielaida2, kuria remiantis atliekamas auditas.

5.

Šiame standarte sąvoka „vadovybė“ apima „vadovybę ir, jei būtina, už valdymą
atsakingus asmenis“.

Reikalavimai
Būtinos sąlygos auditui atlikti
6.

1
2

Norėdamas nustatyti, ar yra būtinos sąlygos auditui atlikti, auditorius turi:
a)

nustatyti, ar finansinėms ataskaitoms sudaryti numatyta taikyti finansinės
atskaitomybės tvarka yra priimtina, ir (žr. A2–A10 dalis)

b)

gauti iš vadovybės patvirtinimą, kad ji pripažįsta ir supranta savo pareigą (žr. A11–
A14, A20 dalis):
i)

parengti finansines ataskaitas pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką,
įskaitant, jeigu reikia, jų teisingą pateikimą (žr. A15 dalį);

ii)

taikyti tokią vidaus kontrolės tvarką, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina
finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar

220-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“.
200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“, 13 dalis.
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klaidos; ir (žr. A16–A19 dalis)
iii)

suteikti auditoriui:
a.

galimybę susipažinti su visa informacija, kurią žino vadovybė ir, jei
būtina, už valdymą atsakingi asmenys ir kuri yra svarbi rengiant
finansines ataskaitas, tokia kaip įrašai, dokumentai ir kiti dalykai;

b.

papildomą informaciją, kurios auditorius gali audito tikslais pareikalauti
iš vadovybės; ir

c.

galimybę nekliudomai bendrauti su įmonėje dirbančiais asmenimis, iš
kurių, auditoriaus nuomone, būtina gauti audito įrodymus.

Apimties apribojimas prieš prisiimant audito užduotį
7.

Jeigu vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys pagal siūlomą audito užduotį nustato
tokius auditoriaus darbo apribojimus, dėl kurių, jo nuomone, jam teks atsisakyti pareikšti
nuomonę apie finansines ataskaitas, tokios apribotos užduoties auditorius neturi priimti
kaip audito užduoties, nebent jis privalo tai daryti pagal įstatymus ar teisės aktus.

Kiti veiksniai, darantys įtaką audito užduoties prisiėmimui
8.

Jeigu būtinų sąlygų auditui atlikti nėra, auditorius tai turi aptarti su vadovybe. Jeigu
nereikalaujama pagal įstatymus ar teisės aktus, auditorius turi nesutikti atlikti siūlomą
audito užduotį, jeigu:
a)

nustatė, kad finansinėms ataskaitoms sudaryti numatyta taikyti finansinės
atskaitomybės tvarka yra nepriimtina, išskyrus kaip nurodyta 19 dalyje, arba

b)

nebuvo gautas 6 dalies b punkte nurodytas patvirtinimas.

Susitarimas dėl audito užduoties sąlygų
9.

Auditorius dėl audito užduoties sąlygų turi susitarti su vadovybe arba, jei būtina, už
valdymą atsakingais asmenimis (žr. A21 dalį).

10.

Kaip nurodyta 11 dalyje, sutartos audito užduoties atlikimo sąlygos turi būti nurodytos
audito užduoties sutartyje ar kitame tinkamos formos rašytiniame susitarime; į jas turi
būti įtraukta (žr. A22–A25 dalis):

11.

a)

finansinių ataskaitų audito tikslas ir apimtis;

b)

auditoriaus pareigos;

c)

vadovybės pareigos;

d)

finansinėms ataskaitoms sudaryti taikoma finansinės atskaitomybės tvarka ir

e)

nuoroda dėl numatomos bet kokios auditoriaus išvados formos ir turinio, įrašant
nuostatą, kad gali būti aplinkybių, dėl kurių išvados forma ir turinys gali skirtis nuo
numatytųjų.

Jeigu įstatymuose ar teisės aktuose pakankamai išsamiai apibrėžtos 10 dalyje minimos
audito užduoties sąlygos, rašytiniame susitarime auditorius jų nurodyti neprivalo, tačiau
privalo nurodyti, kad taikomas atitinkamas įstatymas ar teisės aktas ir kad vadovybė
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pripažįsta bei supranta 6 dalies b punkte apibrėžtas jos pareigas (žr. A22, A26–A27 dalis).
12.

Jeigu įstatymo ar teisės akto nustatytos vadovybės pareigos yra panašios į nurodytas 6
dalies b punkte, auditorius gali nuspręsti, kad įstatyme ar teisės akte nustatytų pareigų
poveikis, jo nuomone, yra toks pat kaip ir toje dalyje apibrėžtų pareigų. Tokioms pačioms
pareigoms aprašyti rašytiniame susitarime auditorius gali vartoti įstatymo ar teisės akto
formuluotes. Aprašant tokio paties poveikio įstatyme ar teisės akte nenustatytas pareigas,
rašytiniame susitarime turi būti vartojamas 6 dalies b punkte pateiktas aprašymas (žr. A26
dalį).

Pasikartojantys auditai
13.

Atlikdamas pasikartojančius auditus, auditorius turi nuspręsti, ar, atsižvelgus į aplinkybes,
būtina peržiūrėti audito užduoties sąlygas ir ar būtina įmonei priminti galiojančios audito
užduoties sąlygas (žr. A28 dalį).

Sutikimas pakeisti audito užduoties sąlygas
14.

Auditorius neturi sutikti keisti užduoties sąlygų, jeigu tai daryti nėra pagrįstų priežasčių
(žr. A29–A31 dalis).

15.

Jeigu, prieš baigiant atlikti audito užduotį, iš auditoriaus pareikalaujama pakeisti audito
užduotį į mažesnio užtikrinimo lygio užduotį, jis turi nuspręsti, ar yra pagrįstų priežasčių
tai daryti (žr. A32–A33 dalis).

16.

Jeigu audito užduoties sąlygos keičiamos, auditorius ir vadovybė turi susitarti dėl naujų
užduoties sąlygų bei nurodyti jas sutartyje dėl užduoties ar kitos priimtinos formos
rašytiniame susitarime.

17.

Jeigu auditorius negali sutikti su audito užduoties sąlygų pakeitimu ir pagal pirminę
audito užduotį vadovybė jam neleidžia tęsti darbo, jis turi:
a)

atsisakyti vykdyti audito užduotį, jeigu galima pagal taikomus įstatymus ar teisės
aktus, ir

b)

nustatyti, ar pagal sutartį arba kitokiu pagrindu jis privalo apie tokias aplinkybes
informuoti kitas šalis, tokias kaip už valdymą atsakingi asmenys, savininkai ar priežiūros
institucijų atstovai.

Papildomos sąlygos prisiimant užduotį
Finansinės atskaitomybės standartai, papildyti įstatymo ar teisės akto nuostatomis
18.

Jeigu įgaliotos ar pripažintos standartus nustatančios organizacijos patvirtintus finansinės
atskaitomybės standartus papildo įstatymo ar teisės akto nuostatos, auditorius turi
nustatyti, ar tarp finansinės atskaitomybės standartų ir papildomų reikalavimų nėra
prieštaravimų. Jeigu tokių prieštaravimų yra, auditorius turi aptarti tokių papildomų
reikalavimų pobūdį su vadovybe ir turi susitarti, ar:
a)

tokius papildomus reikalavimus galima
atskleidžiant papildomą informaciją, ar

b)

gali būti atitinkamai pakeistas finansinėse ataskaitose pateiktas taikomos finansinės
atskaitomybės tvarkos aprašymas.
6
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Jeigu nė vieno iš anksčiau nurodytų veiksmų atlikti negalima, auditorius turi nuspręsti, ar
reikės modifikuoti auditoriaus nuomonę pagal 705-ąjį TAS3 (žr. A34 dalį).
Įstatymo ar teisės akto nustatyta finansinės atskaitomybės tvarka – kiti dalykai, darantys įtaką
sutikimui atlikti užduotį
19.

Jeigu auditorius nustato, kad įstatymuose ar teisės aktuose nurodyta finansinės
atskaitomybės tvarka būtų nepriimtina, jei ji nebūtų nurodyta įstatymuose ar teisės
aktuose, jis turi sutikti atlikti audito užduotį tik jeigu tenkinamos tokios sąlygos (žr. A35
dalį):
a)

vadovybė sutinka finansinėse ataskaitose atskleisti papildomą informaciją, kad
finansinės ataskaitos nebūtų klaidinančios, ir

b)

audito užduoties sąlygose pripažįstama, kad:
i)

auditoriaus išvadoje apie finansines ataskaitas bus įrašyta „Dalyko pabrėžimo“
pastraipa, siekiant atkreipti vartotojo dėmesį į papildomą atskleistą
informaciją, pagal 706-ąjį TAS4, ir

ii)

jeigu pagal įstatymą ar teisės aktą auditorius neprivalo pareikšti auditoriaus
nuomonės apie finansines ataskaitas vartodamas frazių „visais reikšmingais
atžvilgiais teisingai pateikia“ arba „parodo tikrą ir teisingą vaizdą“ pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, auditoriaus nuomonėje apie
finansines ataskaitas tokios frazės nevartojamos.

20. Jeigu 19 dalyje nurodytų sąlygų nėra, o pagal įstatymą ar teisės aktą auditorius privalo
atlikti audito užduotį, jis turi:
a)

įvertinti finansinėse ataskaitose netiksliai atskleistos informacijos įtaką auditoriaus
išvadai ir

b)

įtraukti atitinkamą nuorodą į audito užduoties sąlygas.

Įstatymo ar teisės akto nustatyta audito išvada
21. Tam tikrais atvejais atitinkamos jurisdikcijos įstatymas ar teisės aktas nustato auditoriaus
išvados struktūrą ar joje vartojamas formuluotes, kurios savo forma ar sąlygomis labai
skiriasi nuo reikalavimų, nustatytų TAS. Tokiomis aplinkybėmis auditorius turi įvertinti:
a)

ar vartotojai galėtų neteisingai suprasti finansinių ataskaitų audito metu gautą
užtikrinimą, ir, jeigu taip,

b)

ar auditoriaus išvadoje pateikus papildomą paaiškinimą būtų galima sumažinti tokio
neteisingo supratimo galimybę5.

Jeigu auditorius nusprendžia, kad, ir pateikus išvadoje papildomą paaiškinimą, tokio
neteisingo supratimo galimybės sumažinti nebus galima, jis neturi sutikti atlikti audito
užduotį, nebent jis tai privalo padaryti pagal įstatymą ar teisės aktą. Pagal tokį įstatymą ar

3
4
5

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
706-asis TAS „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
706-asis TAS.
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teisės aktą atliktas auditas neatitinka TAS. Atitinkamai į pateikiamą išvadą auditorius
neturi įtraukti nuorodos, kad auditas buvo atliktas pagal TAS6 (žr. A36–A37 dalis).

***
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Šio TAS taikymo sritis (žr. 1 dalį)
A1. Užtikrinimo užduotys, apimančios ir audito užduotis, gali būti prisiimamos tik tuo atveju,
jeigu praktikuojantis asmuo nustato, kad bus tenkinami atitinkami etikos reikalavimai,
tokie kaip nepriklausomumo ir profesinės kompetencijos, ir jeigu užduočiai yra būdingos
tam tikros charakteristikos7. Auditoriaus pareigos laikytis etikos reikalavimų sutinkant
atlikti audito užduotį, kiek tokių pareigų vykdymą gali kontroliuoti auditorius, aprašytos
220-ajame TAS8. Šiame TAS aptarti dalykai (ar išankstinės sąlygos), kuriuos kontroliuoja
įmonė ir dėl kurių auditorius bei įmonės vadovybė privalo susitarti.
Būtinos sąlygos auditui atlikti
Finansinės atskaitomybės tvarka (žr. 6 dalies a punktą)
A2. Užtikrinimo užduotis gali būti prisiimta tik tuo atveju, jeigu užtikrinimo užduočiai
apibrėžti taikomi kriterijai yra tinkami ir žinomi numatomiems vartotojams9. Tokie
kriterijai yra standartiniai rodikliai, naudojami tam tikram dalykui įvertinti ar pamatuoti,
taip pat, kai tinka, standartiniai pateikimo ir atskleidimo rodikliai. Tinkami kriterijai
leidžia pagrįstai nuosekliai įvertinti ar pamatuoti dalyką priimant profesinį sprendimą.
Siekiant TAS tikslų, taikoma finansinės atskaitomybės tvarka nustato kriterijus, kuriuos
auditorius naudoja atlikdamas finansinių ataskaitų ir, kai tinka, jų teisingo pateikimo
auditą.
A3. Be priimtinos finansinės atskaitomybės tvarkos įmonės vadovybė neturi tinkamo pagrindo
finansinėms ataskaitoms sudaryti ir nėra tinkamų kriterijų, kuriais remdamasis auditorius
galėtų atlikti finansinių ataskaitų auditą. Daugeliu atvejų auditorius gali daryti prielaidą,
kad taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra priimtina, kaip aprašyta A8–A9 dalyse.
Finansinės atskaitomybės tvarkos priimtinumo nustatymas
A4. Auditorius nustato, ar finansinės atskaitomybės tvarka, taikoma sudarant finansines
ataskaitas, yra priimtina atsižvelgdamas į tokius veiksnius:

6
7
8
9

•

įmonės pobūdis (pavyzdžiui, ar tai privačiojo sektoriaus įmonė, viešojo sektoriaus
įmonė ar ne pelno organizacija);

•

finansinių ataskaitų paskirtis (pavyzdžiui, ar jos sudaromos siekiant tenkinti didelės
vartotojų grupės bendro pobūdžio finansinės informacijos poreikius, ar konkrečių
vartotojų finansinės informacijos poreikius);

Taip pat žr. 700-ąjį TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“, 43 dalis.
„Tarptautinė užtikrinimo užduočių vykdymo sistema“, 17 dalis.
220-asis TAS, 9–11 dalys.
„Tarptautinė užtikrinimo užduočių vykdymo sistema“, 17 dalies b punkto ii papunktis.
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•

finansinių ataskaitų pobūdis (pavyzdžiui, ar finansines ataskaitas sudaro visas
finansinių ataskaitų rinkinys, ar atskira finansinė ataskaita) ir

•

ar įstatymas ar teisės aktas nustato taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.

A5. Dauguma finansinių ataskaitų vartotojų neturi galimybės reikalauti, kad finansinės
ataskaitos būtų sudaromos taip, kad tenkintų konkrečius jų informacijos poreikius. Nors
visų konkrečių vartotojų poreikių patenkinti yra neįmanoma, tam tikri finansinės
informacijos poreikiai gali būti bendri dideliam vartotojų skaičiui. Finansinės ataskaitos,
parengtos pagal finansinės atskaitomybės tvarką, skirtą didelės vartotojų grupės bendro
pobūdžio finansinės informacijos poreikiams tenkinti, vadinamos „bendrosios paskirties
finansinėmis ataskaitomis“.
A6. Tam tikrais atvejais finansinės ataskaitos rengiamos pagal finansinės atskaitomybės
tvarką, skirtą konkrečių vartotojų finansinės informacijos poreikiams tenkinti. Tokios
finansinės ataskaitos vadinamos „specialios paskirties finansinėmis ataskaitomis“.
Tokiomis aplinkybėmis taikoma finansinės atskaitomybės tvarka pasirenkama pagal
numatomų vartotojų informacijos poreikius. Konkrečių vartotojų finansinės informacijos
poreikiams tenkinti skirtos finansinės atskaitomybės tvarkos priimtinumas aprašytas 800ajame TAS10.
A7. Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos trūkumai, parodantys, kad tokia tvarka nėra
priimtina, gali būti nustatyti jau sutikus atlikti audito užduotį. Kai taikyti tokią finansinės
atskaitomybės tvarką reikalaujama pagal įstatymą ar teisės aktą, taikomi 19–20 dalių
reikalavimai. Jeigu įstatyme ar teisės akte nenustatytas reikalavimas taikyti tokią tvarką,
vadovybė gali nuspręsti taikyti kitą priimtiną finansinės atskaitomybės tvarką. Jeigu
vadovybė taip nusprendžia, kaip reikalaujama pagal 16 dalį, susitariama dėl naujų audito
užduoties atlikimo sąlygų, atsižvelgiant į tvarkos pakeitimą, kadangi anksčiau aptartos
sąlygos jau nebus tinkamos.
Bendrosios paskirties tvarka
A8. Šiuo metu nėra vieno objektyvaus ar autoritetingo pagrindo, kuris būtų visuotinai
pripažintas tinkamu bendrosios paskirties tvarkos priimtinumui vertinti. Kadangi tokio
vieno pagrindo nėra, įgaliotų ar pripažintų organizacijų, turinčių teisę tvirtinti tam tikros
rūšies įmonėms taikomus standartus, nustatyti finansinės atskaitomybės standartai laikomi
priimtinais tokios rūšies įmonių bendrosios paskirties finansinėms ataskaitoms sudaryti,
jeigu tik tokios organizacijos taiko patvirtintas ir skaidrias procedūras, pagal kurias vyksta
diskusijos ir atsižvelgiama į didelio skaičiaus suinteresuotų šalių nuomones. Tokių
finansinės atskaitomybės standartų pavyzdžiai būtų šie:
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•

Tarptautinių apskaitos standartų
atskaitomybės standartai (TFAS);

valdybos

priimti

tarptautiniai

•

Tarptautinių viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdybos priimti tarptautiniai
viešojo sektoriaus apskaitos standartai (TVSAS);

•

Pagal konkrečią jurisdikciją įgaliotos ar pripažintos standartus nustatančios
organizacijos priimti apskaitos principai, jeigu tik tokios organizacijos taiko

800-asis TAS „Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas“, 8 dalis.
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patvirtintas ir skaidrias procedūras, pagal kurias vyksta diskusijos ir atsižvelgiama į
didelio skaičiaus suinteresuotų šalių nuomones.
Bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rengimą reglamentuojančiuose įstatymuose ir
teisės aktuose šie finansinės atskaitomybės standartai dažnai įvardijami kaip taikoma
finansinės atskaitomybės tvarka.
Įstatymų ar teisės aktų nustatyta finansinės atskaitomybės tvarka
A9. Pagal 6 dalies a punktą auditorius privalo nustatyti, ar finansinės atskaitomybės tvarka,
taikoma sudarant finansines ataskaitas, yra priimtina. Pagal kai kurias jurisdikcijas
įstatymas ar teisės aktas gali nustatyti finansinės atskaitomybės tvarką, kuri turi būti
taikoma sudarant tam tikros rūšies įmonių bendrosios paskirties finansines ataskaitas.
Jeigu nenurodyta kitaip, tokia finansinės atskaitomybės tvarka laikoma priimtina šioms
įmonėms sudarant bendrosios paskirties finansines ataskaitas. Jeigu tvarka nelaikoma
priimtina, taikomos 19–20 dalys.
Jurisdikcijos, kai nėra įgaliotų ar pripažintų standartus nustatančių organizacijų arba nustatytos
finansinės atskaitomybės tvarkos
A10. Jeigu įmonė yra registruota ar veikia pagal jurisdikciją, kai nėra įgaliotos ar pripažintos
standartus nustatančios organizacijos arba įstatyme ar teisės akte nenustatyta taikoma
finansinės atskaitomybės tvarka, vadovybė nustato finansinės atskaitomybės tvarką,
taikomą sudarant finansines ataskaitas. Gairės dėl finansinės atskaitomybės tvarkos
priimtinumo nustatymo tokiomis aplinkybėmis pateiktos 2 priede.
Susitarimas dėl vadovybės pareigų (žr. 6 dalies b punktą)
A11. Pagal TAS auditas atliekamas vadovaujantis prielaida, jog vadovybė pripažįsta ir
supranta, kad ji turi 6 dalies b punkte apibrėžtas pareigas11. Pagal tam tikras jurisdikcijas
tokios pareigos gali būti nustatytos įstatyme ar teisės akte. Pagal kitas jurisdikcijas teisiniu
ar priežiūros požiūriu tokios pareigos gali būti apibrėžtos tik tam tikru mastu arba
apskritai neapibrėžtos. Šioje srityje TAS neturi viršenybės įstatymo ar teisės akto
atžvilgiu. Tačiau auditoriaus nepriklausomumo principas numato, kad jis, atlikdamas savo
darbą, neprisiimtų atsakomybės už finansinių ataskaitų sudarymą ar už susijusią įmonės
vidaus kontrolės tvarką ir kad galėtų pagrįstai tikėtis gauti auditui atlikti reikalingą
informaciją, jeigu įmonės vadovybė gali tokią informaciją suteikti ar gauti. Taigi ši
prielaida yra esminė nepriklausomo audito sąlyga. Kad būtų išvengta nesusipratimo, su
vadovybe susitariama, jog vadovybė pripažįsta ir supranta, kad ji turi tokias pareigas, kai
tariamasi dėl audito užduoties sąlygų ir jos nurodomos pagal 9–12 dalis.
A12. Su finansine atskaitomybe susijusių pareigų pasiskirstymas tarp vadovybės ir už valdymą
atsakingų asmenų gali skirtis priklausomai nuo įmonės išteklių ir struktūros, nuo
kiekvieno taikomo įstatymo ar teisės akto, taip pat nuo atitinkamų vadovybės ir už
valdymą atsakingų asmenų funkcijų įmonėje. Dažniausiai vadovybė yra atsakinga už
veiklos vykdymą, o už valdymą atsakingi asmenys prižiūri vadovybę. Tam tikrais atvejais
už valdymą atsakingi asmenys yra atsakingi arba prisiima atsakomybę už finansinių
ataskaitų tvirtinimą ar su finansine atskaitomybe susijusios įmonės vidaus kontrolės
taikymo stebėseną. Didesnėse arba viešojo intereso įmonėse tam tikros priežiūros
11

200-asis TAS, A2 dalis.
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pareigos gali būti skiriamos už valdymą atsakingų asmenų pogrupiui, tokiam kaip audito
komitetas.
A13. Pagal 580-ąjį TAS auditorius privalo iš vadovybės pareikalauti pateikti rašytinius
pareiškimus, kad ji atliko tam tikras savo pareigas12. Todėl gali būti tikslinga vadovybę
informuoti, kad bus tikimasi gauti tokius rašytinius pareiškimus kartu su rašytiniais
pareiškimais, nustatytais pagal kitus TAS, ir, jei reikia, rašytinius pareiškimus,
patvirtinančius kitus finansinėms ataskaitoms arba vienam ar daugiau finansinių ataskaitų
tvirtinimų svarbius audito įrodymus.
A14. Jeigu vadovybė savo pareigų nepripažįsta ar nesutinka pateikti rašytinių pareiškimų,
auditorius negalės surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų13. Tokiomis aplinkybėmis
jam nereikėtų sutikti atlikti audito užduotį, nebent to iš auditoriaus reikalaujama pagal
įstatymą ar teisės aktą. Tais atvejais, kai auditorius privalo sutikti atlikti audito užduotį,
jam gali tekti paaiškinti vadovybei šių dalykų svarbą ir jų poveikį jo išvadai.
Finansinių ataskaitų rengimas (žr. 6 dalies b punkto i papunktį)
A15. Daugeliu atvejų pagal finansinės atskaitomybės tvarką nustatomi reikalavimai, susiję su
finansinių ataskaitų pateikimu; pagal tokią tvarką finansinių ataskaitų rengimas,
atsižvelgiant į taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, apima ir jų pateikimą.
Vadovaujantis teisingo pateikimo tvarka, teisingo pateikimo tikslas yra toks svarbus, kad
su vadovybe aptartose sąlygose atskirai nurodomas tikslas teisingai pateikti finansines
ataskaitas arba pareiga užtikrinti, kad finansinės ataskaitos parodytų „tikrą ir teisingą
vaizdą“ pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.
Vidaus kontrolė (žr. 6 dalies b punkto ii papunktį)
A16. Vadovybė taiko tokią vidaus kontrolės tvarką, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina
finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Kad
ir kokia veiksminga būtų vidaus kontrolė, dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų14 ji
įmonei gali suteikti tik pakankamą užtikrinimą, kad bus pasiekti įmonės finansinės
atskaitomybės tikslai.
A17. Pagal TAS atliktas nepriklausomas auditas nepakeičia vidaus kontrolės priemonių, kurias
vadovybė taiko finansinėms ataskaitoms sudaryti. Taigi auditorius privalo gauti
vadovybės patvirtinimą, kad ji pripažįsta ir supranta savo atsakomybę už vidaus kontrolę.
Tačiau 6 dalies b punkto ii papunktyje nustatytas patvirtinimas nereiškia, jog auditorius
padarys išvadą, kad vadovybės taikoma vidaus kontrolės tvarka pasiekė savo tikslą ar yra
be trūkumų.
A18. Nustatyti, kokia vidaus kontrolės tvarka reikalinga finansinėms ataskaitoms sudaryti,
privalo vadovybė. Sąvoka „vidaus kontrolė“ apima įvairaus pobūdžio veiklą jos
sudedamosiose dalyse, kurios gali būti apibūdintos kaip kontrolės aplinka; įmonės rizikos
vertinimo procesas; informacinė sistema, įskaitant su finansine atskaitomybe susijusius
verslo procesus, ir informavimas; kontrolės veiksmai ir kontrolės priemonių stebėsena.
Tačiau toks suskirstymas nebūtinai parodo, kaip konkreti įmonė gali kurti, įgyvendinti ir

12
13
14

580-asis TAS „Rašytiniai pareiškimai“, 10–11 dalys.
580-asis TAS, A26 dalis.
315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“, A46 dalis.
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palaikyti savo vidaus kontrolę ir kaip gali klasifikuoti kiekvieną atskirą sudedamąją dalį15.
Įmonės vidaus kontrolės tvarka (ypač jos apskaitos dokumentai ir įrašai ar apskaitos
sistemos) nustatoma atsižvelgiant į vadovybės poreikius, verslo sudėtingumą, įmonei
gresiančios rizikos pobūdį ir taikomus įstatymus ar teisės aktus.
A19. Pagal kai kurias jurisdikcijas įstatyme ar teisės akte gali būti daroma nuoroda į vadovybės
atsakomybę už apskaitos dokumentų ir įrašų ar apskaitos sistemos tinkamumą. Tam
tikrais atvejais pagal bendrą praktiką gali būti išskiriami apskaitos dokumentai ir įrašai
arba apskaitos sistema ir, kita vertus, vidaus kontrolė arba kontrolės priemonės. Kadangi
apskaitos dokumentai ir įrašai arba apskaitos sistema yra sudedamoji vidaus kontrolės
dalis, kaip nurodyta A18 dalyje, 6 dalies b punkto ii papunktyje aprašant vadovybės
atsakomybę jie atskirai neaptarti. Kad būtų išvengta nesusipratimo, auditoriui gali būti
tikslinga paaiškinti vadovybei jos atsakomybę šioje srityje.
Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos (žr. 6 dalies b punktą)
A20. Vienas iš tikslų, kurio siekiama tariantis dėl audito užduoties sąlygų, yra išvengti
nesusipratimo dėl atitinkamų vadovybės ir auditoriaus pareigų. Pavyzdžiui, jeigu trečioji
šalis padėjo parengti finansines ataskaitas, gali būti naudinga priminti vadovybei, kad ji
yra atsakinga už finansinių ataskaitų sudarymą pagal taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką.
Susitarimas dėl audito užduoties sąlygų
Susitarimas dėl audito užduoties sąlygų (žr. 9 dalį)
A21. Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų vaidmenys tariantis dėl įmonės audito
užduoties sąlygų priklauso nuo įmonės valdymo struktūros ir taikomo įstatymo ar teisės
akto.
Audito užduoties sutartis ar kitos formos rašytinis susitarimas16 (žr. 10–11 dalis)
A22. Siekdami išvengti nesusipratimų dėl užduoties vykdymo, tiek įmonė, tiek auditorius yra
suinteresuoti, kad, prieš pradėdamas vykdyti audito užduotį, auditorius atsiųstų įmonei
audito užduoties sutartį. Tačiau kai kuriose šalyse audito tikslas ir apimtis bei vadovybės
ir auditoriaus pareigos gali būti pakankamai išsamiai apibrėžtos įstatyme, t. y. jose
numatyti 10 dalyje apibrėžti dalykai. Nors tokiomis aplinkybėmis, kaip nustatyta 11
dalyje, auditorius gali sutartyje dėl užduoties tik nurodyti, kad taikomas atitinkamas
įstatymas ar teisės aktas ir kad vadovybė pripažįsta ir supranta savo pareigas, apibūdintas
6 dalies b punkte, vis dėlto jis gali nuspręsti, kad yra tikslinga, siekiant atitinkamai
informuoti vadovybę, sutartyje dėl užduoties nurodyti 10 dalyje apibūdintus dalykus.
Audito užduoties sutarties forma ir turinys
A23. Audito užduoties sutarties forma ir turinys gali būti kitoks kiekvienai įmonei. Audito
užduoties sutartyje pateikiama informacija apie auditoriaus pareigas gali būti grindžiama
200-uoju TAS17. Šio TAS 6 dalies b punkte ir 12 dalyje aprašytos vadovybės pareigos.
15
16

315-asis TAS, A51 dalis ir 1 priedas.
Tolesnėse dalyse visos nuorodos į audito užduoties sutartį turi būti suprantamos kaip nuorodos į audito užduoties sutartį ar kitos tinkamos
formos rašytinį susitarimą.
17 200-asis TAS, 3–9 dalys.
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Audito užduoties sutartyje apibrėžiami 10 dalyje nustatyti dalykai; be to, gali būti
nurodyta, pavyzdžiui:
•

audito apimties detalizavimas, įskaitant nuorodas į taikomus įstatymus, teisės aktus,
TAS, profesinių institucijų etikos ir kitus pareiškimus, kurių laikosi auditorius;

•

visos kitos informavimo apie audito užduoties rezultatus formos;

•

tai, kad dėl įgimtų audito apribojimų, taip pat ir įgimtų vidaus kontrolės apribojimų,
tebėra neišvengiama rizika, kad kai kurie reikšmingi iškraipymai nebus aptikti,
nepaisant to, kad auditas buvo tinkamai suplanuotas ir atliktas pagal TAS;

•

susitarimai dėl audito planavimo ir atlikimo, taip pat susitarimai dėl audito grupės
sudėties;

•

lūkesčiai, kad vadovybė pateiks rašytinius pareiškimus (taip pat žr. A13 dalį);

•

vadovybės sutikimas pateikti auditoriui finansinių ataskaitų projektus ir visą kitą
susijusią informaciją laiku, kad jis galėtų baigti auditą pagal pasiūlytą grafiką;

•

vadovybės sutikimas informuoti auditorių apie faktus, kurie gali daryti įtaką
finansinėms ataskaitoms ir apie kuriuos vadovybė gali sužinoti per laikotarpį nuo
auditoriaus išvados datos iki finansinių ataskaitų paskelbimo datos;

•

atlygio skaičiavimo pagrindas ir sąskaitų pateikimo tvarka;

•

prašymas, kad vadovybė patvirtintų, jog ji gavo audito užduoties sutartį, ir sutiktų
su toje sutartyje apibrėžtomis audito užduoties sąlygomis.

A24. Jei svarbu, audito užduoties sutartyje taip pat gali būti nurodyta:
•

susitarimas dėl kitų auditorių ir ekspertų dalyvavimo atliekant auditą;

•

susitarimas dėl vidaus auditorių ir kitų įmonės darbuotojų dalyvavimo;

•

jei prireiktų, bendravimas su ankstesniu auditoriumi auditą atliekant pirmą kartą;

•

visi auditoriaus atsakomybės apribojimai, jei tokie apribojimai galimi;

•

nuoroda į visus paskesnius susitarimus tarp auditoriaus ir įmonės;

•

įsipareigojimai pateikti audito darbo dokumentus kitoms šalims.

Audito užduoties sutarties pavyzdys pateiktas 1 priede.
Komponentų auditas
A25. Kai patronuojančiosios įmonės auditorius yra ir komponento auditorius, sprendimas, ar
tokiam komponentui būtina siųsti atskirą audito užduoties sutartį, priklauso nuo tokių
veiksnių:
•

kas skiria komponento auditorių;

•

ar apie komponentą turi būti pateikta atskira auditoriaus išvada;

•

audito skyrimui taikomi teisiniai reikalavimai;

•

patronuojančiajai įmonei priklausanti padalinio dalis;

•

komponento vadovybės nepriklausomumo nuo patronuojančiosios įmonės mastas.
13
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Įstatyme ar teisės akte nustatytos vadovybės pareigos (žr. 11–12 dalis)
A26. Jeigu A22 ir A27 dalyse apibūdintomis aplinkybėmis auditorius nusprendžia, kad kai
kurių audito užduoties sąlygų audito užduoties sutartyje nurodyti nebūtina, pagal 11 dalį
jis vis tiek privalo prašyti vadovybės pateikti rašytinį pareiškimą, kad vadovybė pripažįsta
ir supranta 6 dalies b punkte apibrėžtas savo pareigas. Tačiau pagal 12 dalį tokiame
rašytiniame pareiškime gali būti vartojamos įstatymo ar teisės akto formuluotės, jeigu
tokiame įstatyme ar teisės akte apibrėžtos vadovybės pareigos, kurios iš esmės yra
analogiškos aprašytoms 6 dalies b punkte. Tam tikros jurisdikcijos profesinė apskaitos,
audito standartus nustatanti institucija ar audito priežiūros institucija gali būti pateikusi
gaires, ar įstatymas arba teisės aktas pareigas apibrėžia analogiškai.
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A27. Viešojo sektoriaus įmonių auditą reglamentuojančiame įstatyme ar teisės akte dažniausiai
apibrėžiami įgaliojimai skirti viešojo sektoriaus auditorių ir nustatomos viešojo sektoriaus
auditoriaus pareigos ir įgaliojimai, įskaitant įgaliojimą susipažinti su įmonės dokumentais
ir kita informacija. Jeigu įstatyme ar teisės akte pakankamai išsamiai apibrėžtos audito
užduoties sąlygos, viešojo sektoriaus auditorius vis tiek gali nuspręsti, kad gali būti
naudinga parengti išsamesnę audito užduoties sutartį nei numatyta 11 dalyje.
Pasikartojantys auditai (žr. 13 dalį)
A28. Auditorius gali nuspręsti kiekvieną laikotarpį naujos audito užduoties sutarties ar kitokio
rašytinio susitarimo nesiųsti. Tačiau gali būti tikslinga peržiūrėti audito užduoties sąlygas
ar priminti įmonei esamas užduoties sąlygas, jeigu:
•

yra požymių, kad įmonė neteisingai supranta audito tikslą ir apimtį;

•

buvo pakeistos užduoties sąlygos ar atsirado specialių užduoties sąlygų;

•

neseniai pasikeitė vyresnioji vadovybė;

•

įvyko svarbių nuosavybės pasikeitimų;

•

reikšmingai pasikeitė kliento įmonės dydis ar veiklos pobūdis;

•

pasikeitė teisiniai ar priežiūros reikalavimai;

•

taikoma pakeista finansinės atskaitomybės tvarka rengiant finansines ataskaitas;

•

pasikeitė kiti pateikimo reikalavimai.

Sutikimas pakeisti audito užduoties sąlygas
Prašymas pakeisti audito užduoties sąlygas (žr. 14 dalį)
A29. Įmonė gali prašyti auditoriaus pakeisti užduoties sąlygas pasikeitus aplinkybėms, dėl
kurių įmonei paslauga buvo reikalinga, neteisingai supratus iš pradžių reikalauto audito
pobūdį arba dėl vadovybės ar kitų aplinkybių audito užduočiai taikomų apribojimų. Kaip
nustatyta 14 dalyje, auditorius turi apsvarstyti prašymo priežastis, o ypač audito užduoties
apimties apribojimų padarinius.
A30. Pasikeitusios aplinkybės, kurios daro įtaką įmonės reikalavimams, arba neteisingai
suprastas iš pradžių reikalautų paslaugų pobūdis gali būti laikomos pagrįstomis
priežastimis reikalauti iš dalies pakeisti audito užduotį.
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A31. Ir priešingai, užduoties pakeitimas negali būti laikomas pagrįstu, jeigu išaiškėja, kad
pakeitimas atsirado dėl neteisingos, neišsamios ar dėl kitų priežasčių nepriimtinos
informacijos. Pavyzdžiais gali būti atvejai, kai auditorius negali surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų apie gautinas sumas, ir įmonė prašo audito užduotį pakeisti
peržiūros užduotimi, siekdama išvengti sąlyginės nuomonės ar atsisakymo pareikšti
nuomonę.
Prašymas pakeisti peržiūros ar susijusios paslaugos užduotimi (žr. 15 dalį)
A32. Prieš sutikdamas pakeisti audito užduotį peržiūros ar susijusios paslaugos užduotimi,
auditorius, kuris yra įsipareigojęs atlikti auditą pagal TAS, be A29–A31 dalyse nurodytų
aplinkybių, turi atsižvelgti ir į teisinius tokio pakeitimo padarinius ir poveikį jo
sutartiniams įsipareigojimams.
A33. Jeigu auditorius nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas audito užduotį pakeisti
peržiūros ar susijusios paslaugos užduotimi, iki pakeitimo dienos atliktas audito darbas
gali būti tinkamas atliekant pakeistą užduotį, tačiau reikalaujamas atlikti darbas ir
pateikiama išvada turi atitikti pakeistą užduotį. Kad skaitytojas nebūtų klaidinamas,
atkreipiamas dėmesys, jog išvadoje apie susijusią paslaugą nebus nuorodos į:
a)

pirminę audito užduotį arba

b)

bet kokias procedūras, kurios galėjo būti atliktos pagal pirminę audito užduotį,
išskyrus tuos atvejus, kai audito užduotis keičiama užduotimi dėl sutartų procedūrų,
kai nuoroda apie atliktas procedūras yra įprastinė ataskaitos dalis.

Papildomos sąlygos prisiimant užduotį
Finansinės atskaitomybės standartai, papildyti įstatymo ar teisės akto nuostatomis (žr. 18 dalį)
A34. Pagal kai kurias jurisdikcijas įgaliotos ar pripažintos standartus nustatančios organizacijos
priimti finansinės atskaitomybės standartai gali būti papildyti įstatymo ar teisės akto
nustatytais reikalavimais, susijusiais su finansinių ataskaitų sudarymu. Pagal tas
jurisdikcijas, vadovaujantis TAS, taikoma finansinės atskaitomybės tvarka apima tiek jau
nustatytą finansinės atskaitomybės tvarką, tiek ir tokius papildomus reikalavimus, jeigu
tik jie neprieštarauja taikomai finansinės atskaitomybės tvarkai. Tai gali būti, pavyzdžiui,
atvejis, kai įstatyme ar teisės akte nustatyti atskleidimo reikalavimai, papildantys
finansinės atskaitomybės standartuose nustatytus reikalavimus, arba sumažintas pagal
finansinės atskaitomybės standartus leidžiamų pasirinkimo galimybių skaičius18.
Įstatymo ar teisės akto nustatyta finansinės atskaitomybės tvarka – kiti dalykai, darantys įtaką
sutikimui atlikti užduotį (žr. 19 dalį)
A35. Įstatyme ar teisės akte gali būti nustatyta, kad rašant auditoriaus nuomonę būtų
vartojamos frazės „visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia“ arba „parodo tikrą ir
teisingą vaizdą“, net jeigu auditorius padaro išvadą, kad įstatyme ar teisės akte nustatyta
taikoma finansinės atskaitomybės tvarka kitokiu atveju būtų nepriimtina. Tokiu atveju
nustatytos auditoriaus išvados formuluotės labai skiriasi nuo reikalaujamų pagal TAS (žr.
21 dalį).
18

700-ojo TAS 15 dalyje yra reikalavimas įvertinti, ar finansinėse ataskaitose yra pakankamai aiškiai nurodyta arba aprašyta taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka.
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Įstatymo ar teisės akto nustatyta auditoriaus išvada (žr. 21 dalį)
A36. Vadovaujantis TAS, auditorius savo išvadoje turi nurodyti, kad auditas atliktas pagal TAS,
tik jeigu jis yra užtikrinęs visišką atitiktį visiems atitinkamam auditui taikomiems TAS19.
Jeigu įstatyme ar teisės akte numatyta auditoriaus išvados struktūra ar formuluotės, kurių
forma ar sąvokos labai skiriasi nuo TAS reikalavimų, ir auditorius nusprendžia, kad
papildomas paaiškinimas auditoriaus išvadoje negali padėti sumažinti neteisingo supratimo
galimybės, auditorius gali nuspręsti į savo išvadą įrašyti pastabą, kad auditas atliktas ne
pagal TAS. Tačiau auditoriui rekomenduojama, kiek tai yra praktiška, taikyti TAS,
įskaitant TAS, kuriuose aptarta auditoriaus išvada, netgi jeigu auditorius negali nurodyti,
kad auditas atliktas pagal TAS.
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A37. Viešajame sektoriuje gali būti įgaliojimus atliekant auditą reglamentuojantys teisės aktai,
kuriuose numatomi specifiniai reikalavimai, pavyzdžiui, auditorius gali būti įpareigotas
tiesiogiai pranešti ministrui, įstatymų leidėjui ar visuomenei, jei įmonė mėgintų apriboti
audito apimtį.

19

200-asis TAS, 20 dalis.
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1 priedas
(žr. A23–24 dalis)

Audito užduoties sutarties pavyzdys
Toliau pateiktas bendrosios paskirties finansinių ataskaitų, sudarytų pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, audito užduoties sutarties pavyzdys. Ši sutartis nėra privaloma, ji pateikta
tik kaip nuoroda, kuri gali būti naudojama kartu su šiame TAS apibrėžtomis nuostatomis. Ji turi
būti koreguojama atsižvelgus į konkrečius reikalavimus ar aplinkybes. Ši sutartis skirta taikyti
vieno ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų auditui ir turi būti atitinkamai pritaikyta, jeigu ją
numatoma ar tikimasi taikyti pasikartojantiems auditams (žr. šio TAS 13 dalį). Gali būti naudinga
kreiptis teisinio patarimo dėl to, ar kiekviena iš siūlomų sutarčių yra tinkama.
***
Atitinkamam ABC įmonės vadovybės ar už valdymą atsakingų asmenų atstovui20:
[Audito tikslas ir apimtis]
Jūs21 mūsų paprašėte atlikti ABC įmonės finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio
31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir reikšmingų apskaitos metodų santrauka bei kita aiškinamoji
informacija, auditą. Šia sutartimi patvirtiname, kad sutinkame atlikti šią užduotį ir ją suprantame.
Auditą atliksime siekdami pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas.
[Auditoriaus pareigos]
Mes atliksime auditą pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Šiuose standartuose nustatyta,
kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume
pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima
procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir
atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant
finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos įvertinimą. Auditas
taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių
įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.
Dėl įgimtų audito apribojimų, taip pat ir įgimtų vidaus kontrolės apribojimų tebėra neišvengiama
rizika, kad kai kurie iškraipymai nebus aptikti, nepaisant to, kad auditas buvo tinkamai
suplanuotas ir atliktas pagal TAS.
Vertindami riziką, mes atsižvelgiame į įmonės vidaus kontrolę, susijusią su finansinių ataskaitų
parengimu, kad galėtume parengti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne
tam, kad pareikštume nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Tačiau mes jus
raštu informuosime apie visus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos mes nustatysime
audito metu ir kurie turės reikšmės finansinių ataskaitų auditui.
20

Sutartyje nurodomi konkrečios užduoties ir atitinkamos jurisdikcijos aplinkybes atitinkantys adresatai ir jų duomenys. Labai svarbu nurodyti
tinkamus asmenis – žr. A21 dalį.
21 Visoje nuorodos į „jus“, „mus“, „mums“ „vadovybę“, „už valdymą atsakingus asmenis“ ir „auditorių“ sutartyje gali būti naudojamos ar
keičiamos atsižvelgiant į aplinkybes.
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[Vadovybės pareigos ir taikoma finansinės atskaitomybės tvarka (šiame pavyzdyje daroma
prielaida, jog auditorius nenustatė, kad tokios pareigos yra tinkamai apibūdintos įstatyme ar
teisės akte; todėl vartojami šio TAS 6 dalies b punkte pateikti apibūdinimai].
Auditą atliksime remdamiesi prielaida, kad [vadovybė ir, jei būtina, už valdymą atsakingi
asmenys]22 pripažįsta ir supranta, kad jie yra atsakingi:
a)

už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus23;

b)

už tokią vidaus kontrolės tvarką, kokia, [vadovybės] nuomone, yra būtina finansinėms
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos, ir

c)

mums suteikti:
i)

galimybę susipažinti su visa [vadovybei] žinoma informacija, kuri yra svarbi rengiant
finansines ataskaitas, tokia kaip įrašai, dokumentai ir kiti dalykai;

ii)

papildomą informaciją, kurios mes galime pareikalauti [iš vadovybės], kad galėtume
atlikti auditą, ir

iii)

galimybę nekliudomai bendrauti su įmonėje dirbančiais asmenimis, iš kurių, mūsų
nuomone, būtina gauti audito įrodymus.

Atlikdami auditą taip pat paprašysime [vadovybės ir, jei būtina, už valdymą atsakingų asmenų]
raštu patvirtinti mums pateiktus su auditu susijusius pareiškimus.
Tikimės, kad mums atliekant auditą jūsų darbuotojai su mumis visapusiškai bendradarbiaus.
[Kita svarbi informacija]
[Čia įrašyti papildomą informaciją apie susitarimus dėl atlygio, sąskaitų pateikimo tvarkos ir
kitų sąlygų, kaip tinkama ]
[Išvados pateikimas]
[Įrašyti tinkamą informaciją apie numatomą auditoriaus išvados formą ir turinį].
Mūsų išvados formą ir turinį gali prireikti keisti atsižvelgus į mūsų atlikto audito pastebėjimus.
Prašome pasirašyti ir grąžinti pridedamą sutarties egzempliorių, tuo patvirtindami, kad
pripažįstate ir sutinkate su susitarimais dėl mūsų numatomo atlikti jūsų finansinių ataskaitų
audito, įskaitant susitarimus dėl mūsų atitinkamų pareigų.
XYZ & Co.
Pavirtiname ir sutinkame ABC įmonės vardu
(parašas)
Vardas, pavardė ir pareigos
Data
22
23

Vartoti pagal aplinkybes tinkamus terminus.
Arba, jei tinka, „už finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus,
parengimą“.
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2 priedas
(žr. A10 dalį)

Bendrosios paskirties tvarkos tinkamumas
Jurisdikcijos, kai nėra įgaliotos ar pripažintos standartus nustatančios organizacijos arba
įstatymo ar teisės akto nustatytos finansinės atskaitomybės tvarkos
1.

Kaip paaiškinta šio TAS A10 dalyje, jeigu įmonė yra registruota ar veikia pagal
jurisdikciją, kai nėra įgaliotos ar pripažintos standartus nustatančios organizacijos arba
įstatyme ar teisės akte nenustatyta taikoma finansinės atskaitomybės tvarka, vadovybė
nustato finansinės atskaitomybės tvarką, taikomą sudarant finansines ataskaitas. Dažnai
pagal tokias jurisdikcijas taikomi vienos iš šio TAS A8 dalyje apibūdintų organizacijų
nustatyti finansinės atskaitomybės standartai.

2.

Arba pagal konkrečią jurisdikciją gali būti sudaryti susitarimai dėl apskaitos tvarkymo,
kurie yra bendrai pripažįstami kaip finansinės atskaitomybės tvarka, taikoma konkrečioms
tai jurisdikcijai priklausančioms tam tikros rūšies įmonėms sudarant bendrosios paskirties
finansines ataskaitas. Kai įmonė priima tokią finansinės atskaitomybės tvarką, pagal šio
TAS 6 dalies a punktą auditorius nustato, ar susitarimai dėl apskaitos tvarkymo gali būti
laikomi priimtina finansinės atskaitomybės tvarka sudarant bendrosios paskirties
finansines ataskaitas. Kai susitarimai dėl apskaitos tvarkymo pagal konkrečią jurisdikciją
taikomi labai plačiai, gali būti, kad tos jurisdikcijos apskaitos specialistai jau yra
auditoriaus vardu įvertinę tokios finansinės atskaitomybės tvarkos priimtinumą. Arba
auditorius tokį sprendimą priima įvertinęs, ar susitarimai dėl apskaitos tvarkymo iš esmės
turi tokius pačius požymius kaip ir priimtina finansinės atskaitomybės tvarka (žr. 3 dalį
toliau), arba palyginęs susitarimus dėl apskaitos tvarkymo su priimtina laikomos
finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimais (žr. tolesnę 4 dalį).

3.

Priimtina finansinės atskaitomybės tvarka dažniausiai turi tokius požymius, kurių dėka
finansinėse ataskaitose pateikiama numatomiems vartotojams naudinga finansinė
informacija:
a)

tinkamumas – finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra tinkama
atsižvelgiant į įmonės pobūdį ir finansinių ataskaitų tikslus. Pavyzdžiui, jeigu
bendrosios paskirties finansines ataskaitas rengia verslo įmonė, tinkamumas
vertinamas kaip informacija, skirta didelio skaičiaus vartotojų bendro pobūdžio
informacijos poreikiams tenkinti, tokiems vartotojams priimant ekonominius
sprendimus. Dažniausiai tokie poreikiai tenkinami apibūdinant įmonės finansinę
būklę, finansinius veiklos rezultatus ir jos pinigų srautus;

b)

išsamumas – ūkinės operacijos ir įvykiai, sąskaitų likučiai ir atskleistina
informacija, kurie gali daryti įtaką išvadoms apie finansines ataskaitas, nėra
praleisti;

c)

patikimumas – finansinėse ataskaitose pateikta informacija:
i)

kur taikytina, parodo ne tik įvykių ir ūkinių operacijų teisinę formą, bet ir jų
ekonominę prasmę; ir
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ii)

naudojama panašiomis aplinkybėmis
įvertinimą, pateikimą bei atskleidimą;

užtikrina

pakankamai

nuoseklų

d)

neutralumas – padeda finansinėse ataskaitose pateikti nešališką finansinę
informaciją;

e)

suprantamumas – finansinėse ataskaitose pateikta informacija yra aiški bei išsami ir
negali būti aiškinama skirtingai.

4.

Auditorius gali nuspręsti palyginti susitarimus dėl apskaitos tvarkymo su laikomos
priimtina finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimais. Pavyzdžiui, auditorius gali
palyginti esamus susitarimus dėl apskaitos tvarkymo su tarptautiniais finansinės
atskaitomybės standartais. Atlikdamas nedidelės įmonės auditą, auditorius gali nuspręsti
palyginti tokius susitarimus dėl apskaitos tvarkymo su įgaliotų ar pripažintų standartus
nustatančių institucijų specialiai tokioms įmonėms patvirtinta finansinės atskaitomybės
tvarka. Jei po tokio palyginimo auditorius nustato skirtumų, nuspręsdamas, ar rengiant
finansines ataskaitas taikomi susitarimai dėl apskaitos tvarkymo gali būti laikomi tinkama
finansinės atskaitomybės tvarka, auditorius turėtų atsižvelgti į tokių skirtumų atsiradimo
priežastis ir įvertinti, ar, taikant tokius susitarimus dėl apskaitos tvarkymo arba finansinės
atskaitomybės tvarkos apibūdinimą, galėtų būti sudarytos klaidinančios finansinės
ataskaitos.

5.

Susitarimai dėl apskaitos tvarkymo, skirti individualiems poreikiams tenkinti, negali būti
laikomi tinkama finansinės atskaitomybės tvarka sudarant bendrosios paskirties finansines
ataskaitas. Panašiai ir atitikties tvarka nėra tinkama finansinės atskaitomybės tvarka,
nebent pagal tam tikras jurisdikcijas ataskaitų sudarytojų ir vartotojų ji yra visuotinai
priimta.
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