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510-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Pirmojo audito užduotys – pradiniai
likučiai“ 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 nustatytos auditoriaus pareigos, susijusios su
pradiniais likučiais, atliekant pirmojo audito užduotį. Be finansinių ataskaitų sumų,
pradiniai likučiai apima kitus ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvusius dalykus, kuriuos
būtina atskleisti, tokius kaip neapibrėžtumai ir įsipareigojimai. Kai finansinėse
ataskaitose pateikiama lyginamoji finansinė informacija, taip pat taikomi 710-ajame
TAS1 pateikti reikalavimai ir gairės. 300-ajame TAS2 nustatyti papildomi reikalavimai ir
gairės dėl veiksmų prieš pradedant pirmąjį auditą.

Įsigaliojimo data
2.

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

Tikslas
3.

Atliekant pirmojo audito užduotį, auditoriaus tikslas pradinių likučių atžvilgiu yra
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl to, ar:
a)

pradiniuose likučiuose yra iškraipymų, kurie turi reikšmingą įtaką ataskaitinio
laikotarpio finansinėms ataskaitoms; ir

b)

tinkami apskaitos metodai, taikyti apskaičiuojant pradinius likučius, buvo
nuosekliai taikomi ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose, ar jų pokyčiai
buvo tinkamai užregistruoti apskaitoje ir tinkamai pateikti bei atskleisti pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.

Apibrėžtys
4.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

1
2

pirmojo audito užduotis – audito užduotis, kurios arba:
i)

ankstesnio laikotarpio finansinės ataskaitos nebuvo audituojamos; arba

ii)

ankstesnio laikotarpio finansinių ataskaitų auditą atliko ankstesnis auditorius;

b)

pradiniai likučiai – sąskaitų likučiai laikotarpio pradžioje. Pradiniai likučiai pagrįsti
ankstesnio laikotarpio pabaigos likučiais ir parodo ankstesnių laikotarpių ūkinių
operacijų bei įvykių ir ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu taikytų apskaitos metodų
poveikį. Pradiniai likučiai taip pat apima dalykus, kurie turi būti atskleisti ir kurie
egzistavo laikotarpio pradžioje, tokius kaip neapibrėžtumai ir įsipareigojimai;

c)

ankstesnis auditorius – kitos audito įmonės auditorius, kuris atliko įmonės
ankstesnio laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurį pakeitė dabartinis
auditorius.

710-asis TAS „Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės ataskaitos“.
300-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito planavimas“.
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Reikalavimai
Audito procedūros
Pradiniai likučiai
5.

Auditorius, rinkdamas informaciją apie pradinius likučius, įskaitant atskleidžiamą
informaciją, turi susipažinti su naujausiomis finansinėmis ataskaitomis, jei tokios yra, ir
su ankstesnio auditoriaus išvada dėl šių ataskaitų, jei tokia yra.

6.

Auditorius turi surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl to, ar pradiniuose
likučiuose nėra iškraipymų, kurie daro reikšmingą įtaką ataskaitinio laikotarpio
finansinėms ataskaitoms (žr. A1–A2 dalis):

7.

a)

nustatydamas, ar ankstesnio laikotarpio pabaigos likučiai buvo teisingai perkelti į
ataskaitinio laikotarpio pradžią, arba, jei reikia, ar jie buvo koreguoti;

b)

nustatydamas, ar pradiniai likučiai parodo, kad buvo taikyti tinkami apskaitos
metodai, ir

c)

atlikdamas vieną ar kelis iš šių veiksmų (žr. A3–A7 dalis):
i)

jei buvo atliktas praėjusių metų finansinių ataskaitų auditas, peržiūrėti
ankstesnio auditoriaus darbo dokumentus siekiant gauti įrodymų dėl pradinių
likučių;

ii)

įvertinti, ar ataskaitinio laikotarpio audito procedūros suteikia įrodymų dėl
pradinių likučių; arba

iii)

atlikti specifines audito procedūras siekiant gauti įrodymų dėl pradinių
likučių.

Jei auditorius gauna audito įrodymų, kad pradiniuose likučiuose yra iškraipymų, kurie
gali daryti reikšmingą įtaką ataskaitinio laikotarpio finansinėms ataskaitoms, jis turi
atlikti tokias papildomas audito procedūras, kurios tinka konkrečiomis aplinkybėmis, kad
nustatytų tokių iškraipymų įtaką ataskaitinio laikotarpio finansinėms ataskaitoms. Jei
auditorius prieina prie išvados, kad tokių iškraipymų yra ataskaitinio laikotarpio
finansinėse atskaitose, auditorius turi informuoti apie šiuos iškraipymus atitinkamo lygio
vadovybę ir už valdymą atsakingus asmenis, kaip tai numatyta 450-ajame TAS3.

Apskaitos metodų nuoseklumas
8.

Auditorius turi surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl to, ar atitinkami
apskaitos metodai, taikyti apskaičiuojant pradinius likučius, buvo nuosekliai taikomi
ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose, ar apskaitos metodų pakeitimai buvo
tinkamai užregistruoti apskaitoje ir tinkamai pateikti bei atskleisti pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką.

Aktuali informacija ankstesnio auditoriaus išvadoje
9.

3

Jei ankstesnio laikotarpio finansinių ataskaitų auditą atliko ankstesnis auditorius ir jo
nuomonė buvo modifikuota, auditorius turi įvertinti modifikavimo priežasties įtaką

450-ojo TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“ 8 ir 12 dalys.
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vertindamas reikšmingo iškraipymo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose riziką,
kaip numatyta 315-ajame TAS4.
Audito apibendrinimai ir išvados pateikimas
Pradiniai likučiai
10.

Jei auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl pradinių likučių, jis
turi pareikšti sąlyginę nuomonę ar atsisakyti pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas,
kaip tinkama pagal 705-ąjį TAS5 (žr. A8 dalį).

11.

Jei auditorius padaro išvadą, kad pradiniuose likučiuose yra iškraipymas, darantis
reikšmingą įtaką ataskaitinio laikotarpio finansinėms ataskaitoms, o jo įtaka nėra
tinkamai užregistruota apskaitoje ar tinkamai pateikta ar atskleista, jis turi pareikšti
sąlyginę nuomonę ar neigiamą nuomonę, kaip tinkama pagal 705-ąjį TAS.

Apskaitos metodų nuoseklumas
12.

Jei auditorius padaro išvadą, kad:
a)

ataskaitinio laikotarpio apskaitos metodai yra nenuosekliai taikomi apskaičiuojant
pradinius likučius pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką; arba

b)

apskaitos metodų pakeitimai nebuvo tinkamai užregistruoti apskaitoje arba
tinkamai pateikti ar atskleisti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką,

jis turi pareikšti sąlyginę nuomonę ar neigiamą nuomonę, kaip tai numatyta 705-ajame
TAS.
Nuomonės modifikavimas ankstesnio auditoriaus išvadoje
13.

Jei ankstesnio auditoriaus nuomonėje dėl praėjusio laikotarpio finansinių ataskaitų buvo
auditoriaus nuomonės modifikacija, kuri lieka aktuali ir reikšminga ataskaitinio
laikotarpio finansinėms ataskaitoms, auditorius turi modifikuoti savo nuomonę dėl
ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų, kaip tai numatyta 705-ajame TAS ir 710ajame TAS (žr. A9 dalį).
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Audito procedūros
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos (žr. 6 dalį)
A1. Viešajame sektoriuje įstatymais ar kitais teisės aktais gali būti nustatyti informacijos,
kurią dabartinis auditorius gali gauti iš ankstesnio auditoriaus, apribojimai. Pavyzdžiui,
jei viešojo sektoriaus įmonė, kurios finansinių ataskaitų auditą anksčiau atliko pagal
įstatymus paskirtas auditorius (pavyzdžiui, valstybės kontrolierius ar kitas tinkamos
4
5

315-asis TAS, „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“.
705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
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kvalifikacijos asmuo, veikiantis valstybės kontrolieriaus vardu), privatizuojama,
priėjimas prie darbo dokumentų ar kitos informacijos, kurį įstatymu paskirtas auditorius
gali suteikti naujam privačiajame sektoriuje dirbančiam auditoriui, gali būti apribotas
įstatymų ar kitų privatumą ar slaptumą reglamentuojančių teisės aktų. Tais atvejais, kai
bendravimas tarp ankstesnio ir dabartinio auditorių yra apribotas, audito įrodymus gali
tekti gauti kitais būdais ir, jei nėra galimybės gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų,
apsvarstyti šių aplinkybių įtaką auditoriaus nuomonei.
A2. Jei pagal įstatymus paskirtas auditorius persamdo privačiojo sektoriaus audito įmonę
viešojo sektoriaus įmonės finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito įmone paskiria kitą
įmonę nei ta, kuri atliko viešojo sektoriaus įmonės praėjusio laikotarpio finansinių
ataskaitų auditą, paprastai tai nėra traktuojama kaip auditoriaus pasikeitimas pagal
įstatymus paskirto auditoriaus atžvilgiu. Tačiau priklausomai nuo persamdymo sutarties
pobūdžio tokia audito užduotis gali būti laikoma pirmojo audito užduotimi vertinant
atliekančio savo pareigas privačiojo sektoriaus auditoriaus atžvilgiu, todėl tokiais atvejais
turi būti taikomas šis TAS.
Pradiniai likučiai (žr. 6 dalies c punktą)
A3. Audito procedūrų, reikalingų pakankamiems tinkamiems audito įrodymams dėl pradinių
likučių surinkti, pobūdis ir apimtis priklauso nuo tokių dalykų:
•

Įmonės taikomų apskaitos metodų.

•

Sąskaitų likučių, ūkinių operacijų grupių ir atskleidžiamos informacijos pobūdžio
bei reikšmingo iškraipymo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose rizikos.

•

Pradinių likučių svarbos ataskaitinio laikotarpio finansinėms ataskaitoms.

•

Ar buvo atliktas ankstesnio laikotarpio finansinių ataskaitų auditas, o jei buvo
atliktas, ar ankstesnio auditoriaus nuomonė buvo modifikuota.

A4. Jei ankstesnio laikotarpio finansinės ataskaitos buvo audituotos ankstesnio auditoriaus,
auditorius gali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl pradinių likučių
peržiūrėjęs ankstesnio auditoriaus darbo dokumentus. Tai, ar tokia peržiūra suteiks
pakankamų tinkamų audito įrodymų, priklauso nuo ankstesnio auditoriaus profesinės
kompetencijos ir nepriklausomumo.
A5. Dabartinis auditorius turi bendrauti su ankstesniu auditoriumi vadovaudamasis
atitinkamais etikos ir profesiniais reikalavimais.
A6. Dėl trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų kai kuriuos audito įrodymus,
susijusius su pradiniais likučiais, galima surinkti atliekant ataskaitinio laikotarpio audito
procedūras. Pavyzdžiui, pradinių gautinų sumų (mokėtinų sumų) gavimo (mokėjimo) per
ataskaitinį laikotarpį duomenys suteikia tam tikrų audito įrodymų apie jų buvimą, teises ir
įsipareigojimus, užbaigtumą ir įvertinimą laikotarpio pradžioje. Tačiau atsargų atveju
ataskaitinio laikotarpio audito procedūros, taikomos atsargų likučiams ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, suteikia mažai audito įrodymų dėl atsargų laikotarpio pradžioje.
Todėl gali prireikti papildomų audito procedūrų ir viena ar kelios iš toliau pateiktų
procedūrų gali suteikti pakankamų tinkamų audito įrodymų:
•

Einamosios atsargų inventorizacijos stebėjimas ir šių duomenų sutikrinimas su
pradiniu atsargų kiekiu.
7
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•

Audito procedūros pradinių atsargų vienetų vertinimui patikrinti.

•

Audito procedūros bendrajam pelnui ir užregistravimui tinkamu laikotarpiu
patikrinti.

A7. Apie ilgalaikį turtą ir ilgalaikius įsipareigojimus, tokius kaip nekilnojamasis turtas, įranga
ir įrenginiai, investicijos ir ilgalaikės skolos, kai kuriuos audito įrodymus galima surinkti
tikrinant apskaitos įrašus ir kitą informaciją, pagrindžiančią pradinius likučius. Tam
tikrais atvejais auditorius gali gauti audito įrodymų dėl pradinių likučių naudodamas
trečiųjų šalių patvirtinimus, pavyzdžiui, dėl ilgalaikių skolų ir investicijų. Kitais atvejais
auditoriui gali prireikti atlikti papildomas audito procedūras.
Audito apibendrinimai ir išvados pateikimas
Pradiniai likučiai (žr. 10 dalį)
A8. 705-ajame TAS nustatyti reikalavimai ir gairės dėl aplinkybių, kuriomis gali būti
modifikuota auditoriaus nuomonė apie finansines ataskaitas, nuomonės rūšies, tinkamos
atitinkamomis aplinkybėmis, ir audito išvados turinio, kai auditoriaus nuomonė yra
modifikuota. Auditoriaus negalėjimas surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl
pradinių likučių gali nulemti vieną iš šių auditoriaus nuomonės audito išvadoje
modifikavimų:
a)

sąlyginė nuomonė ar atsisakymas pareikšti nuomonę priklausomai nuo aplinkybių;
arba

b)

sąlyginė nuomonė ar atsisakymas pareikšti nuomonę apie veiklos rezultatus ir
pinigų srautus, jei tai tinkama, ir nemodifikuota nuomonė apie finansinę būklę,
išskyrus tuos atvejus, kai tai yra draudžiama įstatymu ar kitu teisės aktu.

Priede pateikiami auditoriaus išvadų pavydžiai.
Nuomonės modifikavimas ankstesnio auditoriaus išvadoje (žr. 13 dalį)
A9. Tam tikrais atvejais nuomonės modifikavimas ankstesnio auditoriaus išvadoje gali būti
neaktualus arba nereikšmingas nuomonei apie ataskaitinio laikotarpio finansines
ataskaitas. Tai gali būti, pavyzdžiui, kai ankstesniu laikotarpiu buvo apimties
apribojimas, tačiau šio apimties apribojimo priežastis ataskaitiniu laikotarpiu buvo
pašalinta.
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Priedas
(žr. A8 dalį)

Auditoriaus išvadų su modifikuota nuomone pavyzdžiai
1 pavyzdys
A8 dalies a punkte aprašytos aplinkybės – tai:
•

Auditorius nestebėjo atsargų inventorizacijos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir
negalėjo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl ataskaitinio laikotarpio
pradžios atsargų likučių.

•

Tai, kad nebuvo galimybės surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl
atsargų pradinių likučių, gali daryti reikšmingą įtaką, tačiau ši įtaka nepaplitusi
visuose įmonės finansiniuose veiklos rezultatuose ir pinigų srautuose6.

•

Įmonės finansinė būklė metų pabaigoje parodyta teisingai.

•

Pagal šią konkrečią jurisdikciją įstatymas ir teisės aktas draudžia auditoriui
pareikšti sąlyginę nuomonę apie finansinius veiklos rezultatus bei pinigų srautus ir
nemodifikuotą nuomonę apie finansinę būklę.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Išvada dėl finansinių ataskaitų7
Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamų 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.
Vadovybės8 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus9 ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės
6

7
8
9

Jei, auditoriaus nuomone, galimas poveikis yra laikytinas reikšmingu ir darančiu įtaką visiems įmonės
finansiniams veiklos rezultatams ir pinigų srautams, auditorius turi atsisakyti pareikšti nuomonę apie finansinius
veiklos rezultatus ir pinigų srautus.
Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl
kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas.
Kai vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, parodančių tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą, galima tokia
formuluotė: „Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, parengimą ir tokią...“.
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nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar
klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu.
Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. 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
vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės
finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu10, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės
veiksmingumą11. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės
atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo
įvertinimą.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei auditoriaus
nuomonei pagrįsti.
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Mes buvome paskirti įmonės auditoriais 20X1 m. birželio 30 d., todėl nestebėjome atsargų
inventorizacijos, kuri buvo atlikta metų pradžioje. Alternatyviomis priemonėmis mes negalėjome
patikrinti atsargų kiekio, kuris įmonėje buvo 20X0 m. gruodžio 31 d. Kadangi pradiniai atsargų
likučiai yra reikšmingi nustatant finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, mes negalėjome
nustatyti, ar reikėjo koreguoti metų pelną, pateiktą pajamų ataskaitoje, ir grynuosius pinigų
srautus iš pagrindinės veiklos, pateiktus pinigų srautų ataskaitoje.
Sąlyginė nuomonė
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašytų dalykų poveikį
atitinkamiems duomenims, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia
(arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą
10

11

9-oje išnašoje nurodytu atveju galima tokia formuluotė: „Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus
kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų, parodančių tikrą ir teisingą vaizdą, rengimu, kad pasirinktų
tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus
kontrolės veiksmingumą“.
Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie
įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: „Vertindamas šią riziką, auditorius
atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad
pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.“ 9-oje išnašoje nurodytu atveju galima tokia
formuluotė: „Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių
ataskaitų, parodančių tikrą ir teisingą vaizdą, rengimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito
procedūras.“
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dieną pasibaigusių metų jos finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis
tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.
Kiti dalykai
ABC įmonės metų, pasibaigusių 20X0 m. gruodžio 31 d., finansinių ataskaitų auditą atliko kitas
auditorius, kuris 20X1 m. kovo 31 d. pareiškė nemodifikuotą nuomonę apie tas ataskaitas.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų
pateikimo pareigų pobūdį.]
[Auditoriaus parašas]
[Auditoriaus išvados data]
[Auditoriaus adresas]
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2 pavyzdys
A8 dalies b punkte aprašytos aplinkybės – tai:
•

Auditorius nestebėjo atsargų inventorizacijos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir
negalėjo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl ataskaitinio laikotarpio
pradžios atsargų likučių.

•

Tai, kad nebuvo galimybės surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl
atsargų pradinių likučių, gali daryti reikšmingą įtaką, tačiau ši įtaka nepaplitusi
visuose įmonės finansiniuose veiklos rezultatuose ir pinigų srautuose12.

•

Įmonės finansinė būklė metų pabaigoje parodyta teisingai.

•

Sąlyginė nuomonė apie finansinius veiklos rezultatus bei pinigų srautus ir
nemodifikuota nuomonė apie finansinę būklę šiomis aplinkybėmis yra laikomos
tinkamomis.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Išvada dėl finansinių ataskaitų13
Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamų 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.
Vadovybės14 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus15 ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės
nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar
klaidos.

12

13
14
15

Jei, auditoriaus nuomone, galimas poveikis yra laikytinas reikšmingu ir darančiu įtaką visiems įmonės
finansiniams veiklos rezultatams ir pinigų srautams, auditorius turi atsisakyti pareikšti nuomonę apie finansinius
veiklos rezultatus ir pinigų srautus.
Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl
kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas.
Kai vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, parodančių tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą, galima tokia
formuluotė: „Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, parengimą ir tokią...“.
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Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu.
Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes
laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume ir 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
vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės
finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu16, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės
veiksmingumą17. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės
atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo
įvertinimą.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami nemodifikuotai
auditoriaus nuomonei apie finansinę būklę ir sąlyginei auditoriaus nuomonei apie finansinius
veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagrįsti.
Sąlyginės nuomonės dėl finansinių veiklos rezultatų ir pinigų srautų pagrindas
Mes buvome paskirti įmonės auditoriais 20X1 m. birželio 30 d., todėl nestebėjome atsargų
inventorizacijos, kuri buvo atlikta metų pradžioje. Alternatyviomis priemonėmis mes negalėjome
patikrinti atsargų kiekio, kuris buvo įmonėje 20X0 m. gruodžio 31 d. Kadangi pradiniai atsargų
likučiai yra reikšmingi nustatant finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, mes negalėjome
nustatyti, ar reikėjo koreguoti metų pelną, pateiktą pajamų ataskaitoje, ir grynuosius pinigų
srautus iš pagrindinės veiklos, pateiktus pinigų srautų ataskaitoje.
Sąlyginė nuomonė apie finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašytų dalykų poveikį
atitinkamiems duomenims, pajamų ataskaita ir pinigų srautų ataskaita visais reikšmingais
atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės 20X1 m.

16

17

15-oje išnašoje nurodytu atveju galima tokia formuluotė: „Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus
kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų, parodančių tikrą ir teisingą vaizdą, rengimu, kad pasirinktų
tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus
kontrolės veiksmingumą“.
Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie
įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: „Vertindamas šią riziką,
auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu,
kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.“ 15-oje išnašoje nurodytu atveju galima tokia
formuluotė: „Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių
ataskaitų, parodančių tikrą ir teisingą vaizdą, rengimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito
procedūras.“
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gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus bei pinigų srautus, vadovaujantis
tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.
Nuomonė apie finansinę būklę
Mūsų nuomone, balansas visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir
teisingą vaizdą) ABC įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę vadovaujantis
tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.
Kiti dalykai
ABC įmonės metų, pasibaigusių 20X0 m. gruodžio 31 d., finansinių ataskaitų auditą atliko kitas
auditorius, kuris 20X1 m. kovo 31 d. išvadoje pareiškė nemodifikuotą nuomonę apie tas
ataskaitas.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų
pateikimo pareigų pobūdį.]
[Auditoriaus parašas]
[Auditoriaus išvados data]
[Auditoriaus adresas]
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