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POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) nagrinėjamos auditoriaus pareigos,
susijusios su pobalansiniais įvykiais atliekant finansinių ataskaitų auditą (žr. A1 dalį).

Pobalansiniai įvykiai
2.

Tam tikri įvykiai, kurie įvyksta po finansinių ataskaitų datos, gali daryti įtaką finansinėms
ataskaitoms. Daugeliu atvejų tokie įvykiai konkrečiai nurodomi pagal finansinės
atskaitomybės tvarką1. Pagal tokią finansinės atskaitomybės tvarką paprastai išskiriami
dviejų rūšių įvykiai:
a)

įvykiai, kurie suteikia įrodymų apie finansinių ataskaitų datą buvusias sąlygas; ir

b)

įvykiai, kurie suteikia įrodymų apie sąlygas, susidariusias po finansinių ataskaitų
datos.

700-ajame TAS paaiškinta, kad auditoriaus išvados data šio dokumento vartotojui rodo,
kad auditorius įvertino įvykių ir sandorių, apie kuriuos sužinojo ir kurie įvyko iki šios
datos, įtaką2.
Įsigaliojimo data
3.

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

Tikslai
4.

Auditoriaus tikslai yra:
a)

surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl to, ar įvykiai nuo finansinių
ataskaitų datos iki auditoriaus išvados datos, dėl kurių būtinas finansinių ataskaitų
koregavimas ar informacijos atskleidimas, tinkamai parodyti tose finansinėse
ataskaitose pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką; ir

b)

tinkamai reaguoti į faktus, kuriuos auditorius sužinojo po auditoriaus išvados datos
ir dėl kurių, jei jis būtų žinojęs šiuos faktus auditoriaus išvados datą, jis galėjo
pakeisti auditoriaus išvadą.

Apibrėžtys
5.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

1

2

finansinių ataskaitų data – vėliausio laikotarpio, kurio finansinės ataskaitos
teikiamos, pabaigos data;

Pavyzdžiui, 10-ajame tarptautiniame apskaitos standarte „Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio“ nagrinėjamas
įmonei palankių ir nepalankių įvykių, kurie įvyksta nuo finansinių ataskaitų datos (tarptautiniuose apskaitos
standartuose vadinamos „ataskaitinio laikotarpio pabaiga“) iki tos datos, kai leidžiama paskelbti finansines
ataskaitas, traktavimą finansinėse ataskaitose.
700-asis TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“, A38 dalis.
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b)

finansinių ataskaitų patvirtinimo data – data, kada parengiamos visos ataskaitos,
sudarančios finansines ataskaitas, įskaitant aiškinamąjį raštą, ir atitinkamus
įgaliojimus turintys asmenys patvirtina prisiimantys atsakomybę už šias finansines
ataskaitas (žr. A2 dalį);

c)

auditoriaus išvados data – data, kurią auditorius nurodo auditoriaus išvadoje dėl
finansinių ataskaitų pagal 700-ąjį TAS (žr. A3 dalį);

d)

finansinių ataskaitų paskelbimo data – data, kurią auditoriaus išvada ir audituotos
finansinės ataskaitos tampa prieinamos trečiosioms šalims (žr. A4–A5 dalis);

e)

pobalansiniai įvykiai – įvykiai, įvykę nuo finansinių ataskaitų datos iki auditoriaus
išvados datos, ir faktai, kuriuos auditorius sužino po auditoriaus išvados datos.

Reikalavimai
Įvykiai nuo finansinių ataskaitų datos iki auditoriaus išvados datos
6.

Auditorius turi atlikti audito procedūras, kad surinktų pakankamų tinkamų audito
įrodymų dėl to, kad visi įvykiai nuo finansinių ataskaitų datos iki auditoriaus išvados
datos, dėl kurių būtinas finansinių ataskaitų koregavimas ar informacijos atskleidimas,
buvo nustatyti. Tačiau auditorius neprivalo taikyti papildomų audito procedūrų tiems
aspektams, dėl kurių ankstesnių audito procedūrų metu padarė tinkamas išvadas (žr. A6
dalį).

7.

Auditorius turi atlikti 6 dalyje nustatytas procedūras taip, kad jos apimtų laikotarpį nuo
finansinių ataskaitų datos iki auditoriaus išvados datos arba jam kuo artimesnį laikotarpį.
Auditorius, nustatydamas tokių audito procedūrų pobūdį ir apimtį, turi atsižvelgti į
auditoriaus rizikos vertinimą; tokios procedūros apima (žr. A7–A8 dalis):

8.

a)

supratimo apie bet kokias procedūras, kurias vadovybė taiko norėdama užtikrinti,
kad pobalansiniai įvykiai būtų nustatyti, įgijimą;

b)

paklausimus vadovybei ir, jei taikytina, už valdymą atsakingiems asmenims, ar
įvyko pobalansinių įvykių, kurie gali turėti įtakos finansinėms ataskaitoms (žr. A9
dalį);

c)

įmonės savininkų, vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų susirinkimų, kurie
įvyko po finansinių ataskaitų datos, protokolų, jei jų buvo, perskaitymą ir
paklausimus dėl šiuose susirinkimuose aptartų klausimų, kurie dar nėra įtraukti į
protokolus (žr. A10 dalį);

d)

vėliausių įmonės tarpinių finansinių ataskaitų, jei yra, perskaitymą.

Kai atlikęs 6 ir 7 dalyse nurodytas procedūras auditorius nustato įvykių, dėl kurių yra
būtinas finansinių ataskaitų koregavimas ar informacijos atskleidimas, auditorius turi
nustatyti, ar kiekvienas iš šių įvykių yra tinkamai parodytas šiose finansinėse ataskaitose
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.
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Rašytiniai pareiškimai
9.

Auditorius turi pateikti prašymą vadovybei ir, kur taikytina, už valdymą atsakingiems
asmenims, kad jie pateiktų rašytinį pareiškimą, kaip tai numatyta 580-ajame TAS3, kad
visi įvykiai po finansinių ataskaitų datos, kuriuos pagal taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką reikia koreguoti ar atskleisti, buvo koreguoti ir atskleisti.

Faktai, kuriuos auditorius sužino po auditoriaus išvados datos, tačiau prieš finansinių
ataskaitų paskelbimo datą
10.

11.

12.

3
4

Po auditoriaus išvados datos auditorius neprivalo atlikti jokių finansinių ataskaitų audito
procedūrų. Tačiau jei po auditoriaus išvados datos, bet prieš finansinių ataskaitų
paskelbimo datą auditorius sužino faktų, dėl kurių, jei būtų apie juos žinojęs auditoriaus
išvados datą, jis būtų pakeitęs auditoriaus išvadą, auditorius turi (žr. A11 dalį):
a)

aptarti šį dalyką su vadovybe ir, jei taikytina, su už valdymą atsakingais asmenimis;

b)

nustatyti, ar finansines ataskaitas būtina taisyti, ir, jei būtina,

c)

pateikti paklausimą vadovybei, kaip ji ketina šį dalyką parodyti finansinėse
ataskaitose.

Jei vadovybė taiso finansines ataskaitas, auditorius turi:
a)

atlikti audito procedūras, kurios yra būtinos taisymo atveju;

b)

jei netaikytinos 12 dalyje aprašytos aplinkybės:
i)

iki naujos auditoriaus išvados datos pratęsti 6 ir 7 dalyse nurodytas audito
procedūras; ir

ii)

pateikti naują auditoriaus išvadą apie taisytas finansines ataskaitas. Naujos
auditoriaus išvados data negali būti ankstesnė už taisytų finansinių ataskaitų
patvirtinimo datą.

Jei įstatymai, teisės aktai ar finansinės atskaitomybės tvarka nedraudžia vadovybei
apriboti finansinių ataskaitų taisymo įvertinant tik pobalansinio įvykio ar įvykių, dėl
kurių ši korekcija būtina, įtaką, o už finansinių ataskaitų patvirtinimą atsakingiems
asmenims nedraudžiama apsiriboti tik šio finansinių ataskaitų taisymo patvirtinimu,
auditoriui leidžiama pobalansinių įvykių audito procedūras, nurodytas 11 dalies b punkto
i papunktyje, taikyti tik šiam taisymui. Tokiais atvejais, auditorius turi arba:
a)

pakeisti auditoriaus išvadą, kad joje būtų įtraukta tik šiam pakeitimui taikoma
papildoma data, kuri tuo parodo, kad auditoriaus atliktos pobalansinių įvykių
procedūros taikytos tik finansinių ataskaitų taisymui, kuris aprašytas atitinkamame
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (žr. A12 dalį); arba

b)

parengti naują arba pakeistą auditoriaus išvadą, kurios „Dalyko pabrėžimo“4 arba
„Kitų dalykų“ pastraipose teigiama, kad auditoriaus atliktos pobalansinių įvykių

580-asis TAS „Rašytiniai pareiškimai“.
Žr. 706-ąjį TAS „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus
išvadoje“.
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procedūros taikytos tik finansinių ataskaitų taisymui, kuris aprašytas atitinkamame
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
13.

Pagal kai kurių jurisdikcijų įstatymus, teisės aktus ar finansinės atskaitomybės tvarką gali
būti nereikalaujama, kad vadovybė paskelbtų taisytas finansines ataskaitas, ir atitinkamai
auditorius neprivalo parengti naujos ar pakeistos auditoriaus išvados. Tačiau jei vadovybė
netaiso finansinių ataskaitų tais atvejais, kai, auditoriaus įsitikinimu, jos privalo būti
taisomos, tada (žr. A13–A14 dalis):
a)

jei auditoriaus išvada dar nebuvo pateikta įmonei, auditorius turi modifikuoti
nuomonę, kaip tai nustatyta 705-ajame TAS5, ir tada pateikti auditoriaus išvadą;
arba

b)

jei auditoriaus išvada jau buvo pateikta įmonei, auditorius turi pranešti vadovybei ir
už valdymą atsakingiems asmenims, išskyrus atvejus, kai visi už valdymą atsakingi
asmenys susiję su vadovavimu įmonei, kad jie neskelbtų finansinių ataskaitų
trečiosioms šalims tol, kol nebus atlikti būtini taisymai. Jei, nepaisant to, finansinės
ataskaitos be būtino taisymo vis tiek yra paskelbiamos, auditorius turi imtis
atitinkamų veiksmų, siekdamas užkirsti kelią pasitikėjimui auditoriaus išvada (žr.
A15–A16 dalis).

Faktai, kuriuos auditorius sužino po finansinių ataskaitų paskelbimo datos
14.

15.

5

Po to, kai įmonė paskelbia finansines ataskaitas, auditorius neprivalo atlikti jokių šių
finansinių ataskaitų audito procedūrų. Tačiau, jei, paskelbus finansines ataskaitas,
auditorius sužino faktų, dėl kurių, jei būtų apie juos žinojęs auditoriaus išvados datą, jis
būtų pakeitęs auditoriaus išvadą, auditorius turi:
a)

aptarti šį dalyką su vadovybe ir, jei taikytina, su už valdymą atsakingais asmenimis;

b)

nustatyti, ar finansines ataskaitas būtina taisyti, ir, jei būtina,

c)

pateikti paklausimą vadovybei, kaip ji ketina šį dalyką parodyti finansinėse
ataskaitose.

Jei vadovybė taiso finansines ataskaitas, auditorius turi (žr. A17 dalį):
a)

atlikti audito procedūras, kurios yra būtinos taisymo atveju;

b)

peržiūrėti vadovybės veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti, kad visi gavę anksčiau
paskelbtas finansines ataskaitas ir kartu su jomis pateiktą auditoriaus išvadą būtų
informuoti apie situaciją;

c)

jei netaikytinos 12 dalyje aprašytos aplinkybės:
i)

iki naujos auditoriaus išvados datos pratęsti 6 ir 7 dalyse nurodytas audito
procedūras, o naujos auditoriaus išvados data negali būti ankstesnė už taisytų
finansinių ataskaitų patvirtinimo datą; ir

ii)

pateikti naują auditoriaus išvadą apie taisytas finansines ataskaitas;

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
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d) jei taikytinos 12 dalyje aprašytos aplinkybės, parengti naują arba pakeisti ankstesnę
auditoriaus išvadą, kaip tai numatyta 12 dalyje.
16.

Į naujos ar pakeistos auditoriaus išvados „Dalyko pabrėžimo“ arba „Kitų dalykų“
pastraipas auditorius turi įtraukti dalį, kurioje pateikiama nuoroda į finansinių ataskaitų
aiškinamąjį raštą, kuriame išsamiau aptariamos anksčiau paskelbtų finansinių ataskaitų
taisymų priežastys, ir į ankstesnę auditoriaus išvadą.

17.

Jei vadovybė nesiima būtinų veiksmų, kad visi gavę anksčiau paskelbtas finansines
ataskaitas būtų informuoti apie situaciją, ir jei netaiso finansinių ataskaitų tais atvejais,
kai, auditoriaus įsitikinimu, jos privalo būti taisomos, auditorius turi pranešti vadovybei ir
už valdymą atsakingiems asmenims, išskyrus atvejus, kai visi už valdymą atsakingi
asmenys susiję su vadovavimu įmonei6, kad jis sieks užkirsti kelią pasitikėjimui
auditoriaus išvada. Jei, nepaisant to, vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys nesiima
šių būtinų veiksmų, auditorius turi imtis atitinkamų veiksmų, siekdamas užkirsti kelią
pasitikėjimui auditoriaus išvada (žr. A18 dalį).

***
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Šio TAS taikymo sritis (žr. 1 dalį)
A1. Kai audituotos finansinės ataskaitos po jų paskelbimo įtraukiamos į kitus dokumentus,
auditorius gali turėti papildomų pareigų, susijusių su pobalansiniais įvykiais, kuriuos jis
privalo apsvarstyti, pavyzdžiui, teisės aktų ar priežiūros reikalavimus dėl vertybinių
popierių viešo siūlymo tose jurisdikcijose, kuriose vertybiniai popieriai yra siūlomi.
Pavyzdžiui, auditoriui iki galutinio siūlymo dokumento datos gali tekti atlikti papildomas
audito procedūras. Šios procedūros gali apimti 6 ir 7 dalyse aprašytas procedūras,
atliekamas iki galutinio siūlymo dokumento datos ar kuo arčiau galutinio siūlymo
dokumento įsigaliojimo datos, ir siūlymo dokumento perskaitymą tam, kad auditorius
galėtų įvertinti, ar kita informacija siūlymo dokumente atitinka finansinę informaciją, su
kuria auditorius buvo susijęs7.
Apibrėžtys
Finansinių ataskaitų patvirtinimo data (žr. 5 dalies b punktą)
A2. Kai kurių jurisdikcijų įstatymuose ar teisės aktuose nustatyti juridiniai ar fiziniai asmenys
(pvz., vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys), kurie yra atsakingi už patvirtinimą,
kad buvo parengtos visos ataskaitos, sudarančios finansines ataskaitas, įskaitant
aiškinamąjį raštą, ir apibrėžiamas būtinas tokių ataskaitų patvirtinimo procesas. Kitose
jurisdikcijose įstatymuose ar teisės aktuose neapibrėžtas patvirtinimo procesas, ir įmonė
rengia ir tvirtina savo finansines ataskaitas laikydamasi savo nustatytų procedūrų,
atsižvelgdama į taikomą įmonės vadovavimo ir valdymo struktūrą. Keliose jurisdikcijose
6

7

260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“, 13 dalis.
Žr. 200-ojo TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito
standartus“ 2 dalį.
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reikalaujama, kad finansines ataskaitas patvirtintų akcininkai. Šioms jurisdikcijoms
priklausantis auditorius gali padaryti išvadą, kad buvo surinkta pakankamų tinkamų
audito įrodymų, kuriais grindžiama auditoriaus nuomonė, be atitinkamo akcininkų
patvirtinimo. Finansinių ataskaitų patvirtinimo data taikant tarptautinius audito standartus
yra data, kurią atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys nusprendžia, kad visos
finansines ataskaitas sudarančios ataskaitos, įskaitant aiškinamąjį raštą, buvo parengtos,
arba data, kurią atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys patvirtino, jog jie prisiėmė
atsakomybę už jas, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra ankstesnė.
Auditoriaus išvados data (žr. 5 dalies c punktą)
A3. Auditoriaus išvados data negali būti ankstesnė už datą, kai auditorius surinko pakankamų
tinkamų audito įrodymų, kad būtų galima pagrįsti nuomonę dėl finansinių ataskaitų,
įskaitant įrodymus, kad visos ataskaitos, sudarančios finansines ataskaitas, įskaitant
aiškinamąjį raštą, parengtos ir atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys prisiėmė
atsakomybę dėl šių finansinių ataskaitų8. Atitinkamai auditoriaus išvados data negali būti
ankstesnė už finansinių ataskaitų patvirtinimo datą, kaip tai numatyta 5 dalies b punkte.
Nuo auditoriaus išvados datos, kaip apibrėžta 5 dalies c punkte, iki datos, kai auditoriaus
išvada pateikiama įmonei, dėl administracinių trukdžių gali praeiti šiek tiek laiko.
Finansinių ataskaitų paskelbimo data (žr. 5 dalies d punktą)
A4. Finansinių ataskaitų paskelbimo data paprastai priklauso nuo įmonės priežiūros aplinkos.
Tam tikrais atvejais finansinės ataskaitos gali būti paskelbiamos tą pačią dieną, kai jos
pateikiamos priežiūros tarnybai. Kadangi audituotos finansinės ataskaitos negali būti
paskelbiamos be auditoriaus išvados, audituotų finansinių ataskaitų paskelbimo data gali
būti auditoriaus išvados data ar vėlesnė data, tačiau ši data neturi būti ankstesnė už datą,
kai auditoriaus išvada pateikiama įmonei.
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A5. Viešojo sektoriaus atveju finansinių ataskaitų paskelbimo data gali būti data, kai
audituotos finansinės ataskaitos ir jų auditoriaus išvada pateikiamos įstatymų nustatytai
institucijai ar kitaip paskelbiamos viešai.
Įvykiai nuo finansinių ataskaitų datos iki auditoriaus išvados datos (žr. 6–9 dalis)
A6. Priklausomai nuo auditoriaus atlikto rizikos vertinimo 6 dalyje nurodytos audito
procedūros gali apimti procedūras, kurios yra būtinos siekiant surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų, įskaitant apskaitos įrašų ar sandorių, įvykusių nuo finansinių
ataskaitų datos iki auditoriaus išvados datos, peržiūrą ar tikrinimą. 6 ir 7 dalyse nustatytos
audito procedūros atliekamos kartu su procedūromis, kurias auditorius gali atlikti kitais
tikslais ir kurios taip pat gali suteikti įrodymų dėl pobalansinių įvykių (pvz., procedūros,
atliekamos siekiant surinkti audito įrodymų dėl sąskaitų likučių finansinių ataskaitų datą,
tokios kaip sąskaitų uždarymo procedūros arba procedūros, susijusios su vėlesniu gautinų
sumų gavimu).

8

700-asis TAS, 41 dalis. Be to, kai kuriais atvejais įstatymai ar teisės aktai nustato, kada finansinių ataskaitų
pateikimo metu auditas turi būti baigtas.
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A7. 7 dalyje nustatytos tam tikros su tuo susijusios audito procedūros, kurias auditorius
privalo atlikti vadovaudamasis 6 dalimi. Tačiau pobalansinių įvykių procedūros, kurias
auditorius atlieka, gali priklausyti nuo turimos informacijos, ypač nuo apskaitos įrašų,
kurie buvo atliekami po finansinių ataskaitų datos, apimties. Kai apskaitos įrašai
neatnaujinti ir atitinkamai nesudarytos tarpinės finansinės ataskaitos (tiek vidaus, tiek
išorės tikslais) arba neparengti vadovybės ar už valdymą atsakingų asmenų susirinkimų
protokolai, atitinkamos audito procedūros gali apimti esamų žiniaraščių ar įrašų, įskaitant
banko išrašus, tikrinimą. A8 dalyje pateikti kai kurių papildomų dalykų, kuriuos
auditorius gali apsvarstyti atlikdamas šias procedūras, pavyzdžiai.
A8. Be 7 dalyje nurodytų audito procedūrų, auditorius gali manyti, kad yra būtina ir tikslinga:
•

peržiūrėti naujausius įmonės biudžetus, pinigų srautų prognozes ir kitas susijusias
vadovybės ataskaitas, kurios apima laikotarpį po finansinių ataskaitų datos;

•

pateikti paklausimus ar patikslinti ankstesnius žodinius arba rašytinius paklausimus
įmonės teisininkui dėl teisminių ginčų ir ieškinių; arba

•

apsvarstyti, ar rašytiniai pareiškimai dėl atitinkamų pobalansinių įvykių gali būti
reikalingi kitiems audito įrodymams pagrįsti, todėl būtina surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų.

Paklausimai (žr. 7 dalies b punktą)
A9. Pateikdamas paklausimus vadovybei ir, jei taikytina, už valdymą atsakingiems asmenims,
ar įvyko pobalansinių įvykių, kurie gali turėti įtakos finansinėms ataskaitoms, auditorius
gali paklausti dėl dalykų, kurie į apskaitą buvo įtraukti remiantis išankstiniais ar
negalutiniais duomenimis, dabartinio statuso, taip pat gali pateikti konkrečius
paklausimus dėl šių aspektų:
•

ar buvo prisiimti nauji pasižadėjimai, skoliniai įsipareigojimai ar laidavimai;

•

ar buvo parduotas ar įsigytas turtas arba planuojama tai daryti;

•

ar padidėjo kapitalas, ar išleista daugiau skolos priemonių, tokių kaip naujos akcijos
ar skolos raštai, ar susitarta arba planuojama susitarti dėl įmonių sujungimo ar
likvidavimo;

•

ar buvo vyriausybės nusavintas turtas arba sunaikintas, pavyzdžiui, įvykus gaisrui
ar potvyniui, turtas;

•

ar įvyko pokyčių dėl neapibrėžtumų;

•

ar buvo atlikta neįprastų apskaitos korekcijų arba jos planuojamos;

•

ar įvyko arba tikėtina, kad įvyks įvykių, kurie gali priversti suabejoti finansinėms
ataskaitoms sudaryti taikomų apskaitos metodų tinkamumu, pavyzdžiui, tuo atveju,
jei tokie įvykiai priverstų suabejoti įmonės veiklos tęstinumo prielaidos pagrįstumu;

•

ar įvyko įvykių, kurie yra svarbūs apskaitinių įvertinimų ar atidėjinių, parodytų
finansinėse ataskaitose, vertinimui;

•

ar įvyko įvykių, kurie yra svarbūs vertinant turto atgautinumą.

10

POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Protokolų perskaitymas (žr. 7 dalies c punktą)
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A10. Viešajame sektoriuje auditorius gali perskaityti oficialius įstatymų leidėjų atitinkamų
posėdžių įrašus ir pateikti paklausimus dėl šiuose posėdžiuose nagrinėtų klausimų, kurių
oficialūs įrašai dar nepaskelbti.
Faktai, kuriuos auditorius sužino po auditoriaus išvados datos, tačiau prieš finansinių
ataskaitų paskelbimo datą
Vadovybės atsakomybė auditoriui (žr. 10 dalį)
A11. Kaip paaiškinta 210-ajame TAS, į audito užduoties sąlygas įtraukiamas vadovybės
sutikimas informuoti auditorių apie faktus, kurie gali daryti įtaką finansinėms ataskaitoms
ir apie kuriuos vadovybė gali sužinoti laikotarpiu nuo auditoriaus išvados datos iki
finansinių ataskaitų paskelbimo datos9.
Dvigubos datos nurodymas (žr. 12 dalies a punktą)
A12. Jei 12 dalies a punkte aprašytomis aplinkybėmis auditorius keičia savo išvadą,
įtraukdamas tik šiam pakeitimui taikytiną papildomą datą, auditoriaus išvados dėl
finansinių ataskaitų iki vėlesnio vadovybės taisymo data lieka nepakeista, kadangi ši data
vartotojui parodo, kada buvo baigtas finansinių ataskaitų auditas. Tačiau į auditoriaus
išvadą įtraukiama papildoma data, kuri vartotojams parodo, kad auditoriaus atliktos
pobalansinių įvykių procedūros taikytos tik vėlesnio finansinių ataskaitų taisymo
atžvilgiu. Papildomą datą iliustruoja šis pavyzdys:
„(Auditoriaus išvados data), išskyrus Y pastabą, kurios data yra (taisymui,
aprašytam Y pastaboje, taikytų audito procedūrų baigimo data).“
Vadovybė netaiso finansinių ataskaitų (žr. 13 dalį)
A13. Pagal kai kurių jurisdikcijų įstatymus, teisės aktus ar finansinės atskaitomybės tvarką
nereikalaujama, kad vadovybė paskelbtų taisytas finansines ataskaitas. Taip dažniausiai
yra tada, kai tuoj bus skelbiamos būsimo laikotarpio finansinės ataskaitos, jei šiose
ataskaitose atskleista atitinkama informacija.
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A14. Viešajame sektoriuje 13 dalyje nurodyti veiksmai, kai vadovybė netaiso finansinių
ataskaitų, taip pat gali apimti atitinkamų įstatymų nustatytų ar kitų susijusių institucijų
informavimą apie pobalansinių įvykių įtaką finansinėms ataskaitoms ir auditoriaus
išvadai.
Auditoriaus veiksmai, siekiant užkirsti kelią pasitikėjimui auditoriaus išvada (žr. 13 dalies b
punktą)
A15. Auditoriui gali tekti įvykdyti papildomus teisinius įsipareigojimus, net jei jis informavo
vadovybę, kad ši neskelbtų finansinių ataskaitų, ir vadovybė sutiko su šiuo prašymu.
9

210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“, A23 dalis.
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A16. Jei, nepaisydama auditoriaus pranešimo neskelbti finansinių ataskaitų trečiosioms šalims,
vadovybė paskelbia finansines ataskaitas, auditoriaus veiksmai, siekiant užkirsti kelią
pasitikėjimui auditoriaus išvada, priklauso nuo auditoriaus teisių ir pareigų. Taigi tokiu
atveju auditorius gali svarstyti galimybę kreiptis teisinio patarimo.
Faktai, kuriuos auditorius sužino po finansinių ataskaitų paskelbimo datos
Vadovybė netaiso finansinių ataskaitų (žr. 15 dalį)
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A17. Pagal kai kurių jurisdikcijų įstatymus ar teisės aktus viešojo sektoriaus įmonėms gali būti
draudžiama paskelbti taisytas finansines ataskaitas. Tokiais atvejais auditorius gali
informuoti atitinkamą teisės aktų nustatytą instituciją.
Auditoriaus veiksmai, siekiant užkirsti kelią pasitikėjimui auditoriaus išvada (žr. 17 dalį)
A18. Kai, auditoriaus nuomone, vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys nesiima būtinų
veiksmų, kad užkirstų kelią pasitikėjimui auditoriaus išvada dėl anksčiau įmonės
paskelbtų finansinių ataskaitų, nors auditorius informavo, kad imsis atitinkamų veiksmų,
siekdamas užkirsti kelią tokiam pasitikėjimui, auditoriaus veiksmai priklauso nuo
auditoriaus teisių ir pareigų. Taigi tokiu atveju auditorius gali svarstyti galimybę kreiptis
teisinio patarimo.
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