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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariamos auditoriaus pareigos atliekant
finansinių ataskaitų auditą, susijusios su vadovybės taikoma veiklos tęstinumo prielaida
rengiant finansines ataskaitas.

Veiklos tęstinumo prielaida
2.

Pagal veiklos tęstinumo prielaidą laikoma, kad įmonė numatomoje ateityje tęs savo
veiklą. Bendrosios paskirties finansinės ataskaitos rengiamos veiklos tęstinumo pagrindu,
išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi
kitų realių alternatyvų, todėl turi taip pasielgti. Specialiosios paskirties finansinės
ataskaitos nebūtinai turi būti rengiamos pagal finansinės atskaitomybės tvarką, pagal
kurią reikalaujama veiklos tęstinumo prielaidos (pavyzdžiui, pagal kai kurias jurisdikcijas
veiklos tęstinumo prielaida netaikoma kai kurioms finansinėms ataskaitoms, kurios
rengiamos mokesčių pagrindu). Kai veiklos tęstinumo prielaida taikoma tinkamai, turtas
ir įsipareigojimai į apskaitą įtraukiami remiantis tuo, kad įmonė galės realizuoti turtą ir
įvykdyti įsipareigojimus įprastinėmis verslo sąlygomis (žr. A1 dalį).

Atsakomybė už įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimą
3.

Kai kuriais atvejais pagal finansinės atskaitomybės tvarką pateikiamas aiškus
reikalavimas vadovybei atlikti specialų įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimą ir
standartai, kuriuose numatyti apsvarstytini dalykai bei su veiklos tęstinumu susijusi
atskleistina informacija. Pavyzdžiui, 1-asis tarptautinis apskaitos standartas nustato
reikalavimus vadovybei, kad ji atliktų įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimą1. Detalūs
reikalavimai dėl vadovybės atsakomybės atlikti įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimą ir
atskleisti susijusią informaciją finansinėse ataskaitose gali būti numatyti ir įstatymu ar
kitu teisės aktu.

4.

Pagal kitą finansinės atskaitomybės tvarką gali nebūti aiškaus reikalavimo vadovybei
atlikti specialų įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimą. Nepaisant to, rengdama finansines
ataskaitas vadovybė turi įvertinti įmonės gebėjimą tęsti veiklą net ir tais atvejais, kai
pagal finansinės atskaitomybės tvarką nėra aiškaus reikalavimo šį vertinimą atlikti,
kadangi veiklos tęstinumo prielaida yra pagrindinis finansinių ataskaitų rengimo
principas, kaip tai aptarta 2 dalyje.

5.

Vertindama įmonės gebėjimą tęsti veiklą, vadovybė tam tikru metu priima sprendimą dėl
savo prigimtimi neapibrėžtų įvykių ar sąlygų pasekmių ateityje. Priimant šį sprendimą,
svarbu atsižvelgti į šiuos veiksnius:
•

1

neapibrėžtumo lygis, susijęs su įvykio ar sąlygos pasekmėmis, yra tuo didesnis, kuo
tolesnės ateities įvykis, sąlyga ar jų pasekmės yra nagrinėjami. Dėl šios priežasties
daugeliu atvejų finansinės atskaitomybės tvarka, pagal kurią nustatomas aiškus

1-asis tarptautinis apskaitos standartas „Finansinių ataskaitų pateikimas“, 2009 m. sausio 1 d., 25–26 straipsniai.
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reikalavimas vadovybei atlikti vertinimą, nurodo, į kurio laikotarpio visą prieinamą
informaciją vadovybė turi atsižvelgti;
•

sprendimui dėl įvykių ar sąlygų pasekmių turi įtakos įmonės dydis ir sudėtingumas,
jos verslo pobūdis ir būklė bei tai, kokią įtaką jai daro išorės veiksniai;

•

bet koks sprendimas dėl ateities yra pagrįstas informacija, kuri yra prieinama tuo
metu, kai priimamas sprendimas. Pobalansiniai įvykiai gali sukelti pasekmių, kurios
neatitinka sprendimų, nors šie sprendimai buvo racionalūs tuo metu, kai jie buvo
priimti.

Auditoriaus pareigos
6.

Auditorius privalo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl vadovybės taikomos
veiklos tęstinumo prielaidos tinkamumo, rengiant ir pateikiant finansines ataskaitas, ir
padaryti išvadas dėl to, ar egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas dėl įmonės gebėjimo
tęsti veiklą. Ši pareiga egzistuoja net ir tais atvejais, kai pagal finansinės atskaitomybės
tvarką, taikomą rengiant finansines ataskaitas, nėra aiškaus reikalavimo vadovybei atlikti
specialų įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimą.

7.

Tačiau, kaip nustatyta 200-ajame TAS2, potenciali įgimtų apribojimų įtaka auditoriaus
gebėjimui nustatyti reikšmingus iškraipymus yra didesnė vertinant ateities įvykius ar
sąlygas, dėl kurių įmonė gali nebesugebėti tęsti veiklos. Auditorius negali numatyti tokių
ateities įvykių ar sąlygų. Todėl nuorodos į veiklos tęstinumo neapibrėžtumą nebuvimas
auditoriaus išvadoje negali būti traktuojamas kaip įmonės gebėjimo tęsti veiklą garantija.

Įsigaliojimo data
8.

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

Tikslai
9.

2

Auditoriaus tikslai yra tokie:
a)

surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl vadovybės taikomos veiklos
tęstinumo prielaidos tinkamumo rengiant finansines ataskaitas;

b)

remiantis surinktais audito įrodymais padaryti išvadas dėl to, ar egzistuoja
reikšmingas neapibrėžtumas dėl įvykių ar sąlygų, dėl kurių galima labai suabejoti
įmonės gebėjimu tęsti veiklą; ir

c)

nustatyti poveikį auditoriaus išvadai.

200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito
standartus“.
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Reikalavimai
Rizikos vertinimo procedūros ir susiję veiksmai
10.

11.

Atlikdamas rizikos vertinimo procedūras, kaip reikalaujama 315-ajame TAS3, auditorius
turi apsvarstyti, ar egzistuoja įvykiai ar sąlygos, dėl kurių galima labai suabejoti įmonės
gebėjimu tęsti veiklą. Tai darydamas, auditorius turi nustatyti, ar vadovybė jau atliko
preliminarų įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimą, ir (žr. A2–A5 dalis):
a)

jei toks vertinimas atliktas, auditorius su įmonės vadovybe šį vertinimą turi aptarti
ir išsiaiškinti, ar vadovybė nustatė įvykių ar sąlygų, kurie, atskirai ar kartu, keltų
didelių abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą, ir, jei taip, kaip vadovybė
planuoja tai išspręsti; arba

b)

jei toks vertinimas dar neatliktas, auditorius su įmonės vadovybe turi aptarti
ketinamos taikyti veiklos tęstinumo prielaidos pagrindą ir pasiteirauti vadovybės, ar
egzistuoja įvykiai ar sąlygos, kurie, atskirai ar kartu, keltų didelių abejonių dėl
įmonės gebėjimo tęsti veiklą.

Auditorius audito metu turi išlikti budrus, kad aptiktų audito įrodymų dėl įvykių ar
sąlygų, dėl kurių galima labai suabejoti įmonės gebėjimu tęsti veiklą (žr. A6 dalį).

Vadovybės vertinimo įvertinimas
12.

Auditorius turi įvertinti vadovybės atliktą įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimą (žr. A7–
A9; A11–A12 dalis).

13.

Įvertindamas vadovybės atliktą įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimą, auditorius turi
vertinti tą patį laikotarpį, kurį vertino vadovybė, kaip tai numatyta pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką arba įstatymuose ar teisės aktuose, jei juose nurodomas
ilgesnis laikotarpis. Jei vadovybės atliktas įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimas apima
mažiau kaip dvylika mėnesių nuo finansinių ataskaitų datos, kaip nurodyta 560-ajame
TAS4, auditorius turi prašyti vadovybės pratęsti vertinimo laikotarpį bent iki dvylikos
mėnesių nuo finansinių ataskaitų datos (žr. A10–A12 dalis).

14.

Įvertindamas vadovybės atliktą vertinimą, auditorius turi apsvarstyti, ar vadovybės
vertinimas apima visą susijusią informaciją, kurią auditorius sužinojo audito metu.

Laikotarpis po vadovybės vertinimo
15.

3
4

Auditorius turi pasiteirauti vadovybės, ar ji žino apie vėlesnių laikotarpių nei tas, kurį
vertino vadovybė, įvykius ar sąlygas, dėl kurių galima labai suabejoti įmonės gebėjimu
tęsti veiklą (žr. A13–A14 dalis).

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“, 5
dalis.
560-asis TAS „Pobalansiniai įvykiai“, 5 dalies a punktas.
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Papildomos audito procedūros, taikomos nustačius įvykius ar sąlygas
16.

Jei buvo nustatyti įvykiai ar sąlygos, dėl kurių galima labai suabejoti įmonės gebėjimu
tęsti veiklą, auditorius turi atlikti papildomas audito procedūras, įskaitant lengvinančių
veiksnių apsvarstymą, kad galėtų surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų ir galėtų
nuspręsti, ar egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas. Šios procedūros turi apimti (žr. A15
dalį):
a)

jei vadovybė dar neatliko įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimo, prašymą
vadovybei atlikti tokį vertinimą;

b)

vadovybės ateities veiksmų planų, susijusių su gebėjimo tęsti veiklą vertinimu,
įvertinimą siekiant nuspręsti, ar tikėtina, kad šių planų rezultatai pagerins situaciją,
ir ar vadovybės planus įmanoma įvykdyti tomis aplinkybėmis (žr. A16 dalį);

c)

jei įmonė parengė pinigų srautų prognozę ir šios prognozės analizė yra reikšmingas
veiksnys svarstant ateities įvykių ar sąlygų pasekmes, vertinant vadovybės ateities
veiksmų planus (žr. A17–A18 dalis):
i)

pagrindinių duomenų, kurie buvo naudoti rengiant prognozę, patikimumo
įvertinimą; ir

ii)

nustatymą, ar prielaidos, kuriomis paremta prognozė, yra tinkamai pagrįstos;

d)

apsvarstymą, ar po vadovybės atlikto vertinimo datos paaiškėjo papildomų faktų ar
informacijos;

e)

prašymą vadovybei ir, jei taikytina, už valdymą atsakingiems asmenims pateikti
rašytinius pareiškimus dėl ateities veiksmų planų ir galimybių šiuos planus
įvykdyti.

Auditoriaus apibendrinančios išvados ir auditoriaus išvados pateikimas
17.

Remdamasis surinktais audito įrodymais, auditorius turi padaryti išvadą, ar, jo nuomone,
egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, susijęs su įvykiais ar sąlygomis, dėl kurių atskirai
ar kartu galima labai suabejoti įmonės gebėjimu tęsti veiklą. Reikšmingas
neapibrėžtumas egzistuoja tais atvejais, kai galimo poveikio mastas ir jo pasireiškimo
galimybė yra tokia, kad, auditoriaus nuomone, būtina tinkamai atskleisti neapibrėžtumo
pobūdį ir pasekmes tam, kad (žr. A19 dalį):
a)

finansinės ataskaitos būtų pateiktos teisingai, kai taikoma finansinės atskaitomybės
tvarka yra teisingo pateikimo tvarka, arba

b)

finansinės ataskaitos nebūtų klaidinančios, kai taikoma atitikties tvarka.
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Veiklos tęstinumo prielaida taikoma tinkamai, tačiau egzistuoja reikšmingas
neapibrėžtumas
18.

19.

20.

Jei auditorius padaro išvadą, kad veiklos tęstinumo prielaida taikoma tinkamai
atitinkamomis aplinkybėmis, tačiau egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, auditorius
turi nustatyti, ar finansinėse ataskaitose:
a)

tinkamai aprašyti pagrindiniai įvykiai ar sąlygos, dėl kurių galima labai suabejoti
įmonės gebėjimu tęsti veiklą, ir vadovybės veiksmų planai dėl šių įvykių ar sąlygų;
ir

b)

aiškiai atskleidžiama, kad yra reikšmingas neapibrėžtumas, susijęs su įvykiais ar
sąlygomis, dėl kurių galima labai suabejoti įmonės gebėjimu tęsti veiklą, todėl
įmonė gali nesugebėti realizuoti turto ir įvykdyti įsipareigojimų įprastinėmis verslo
sąlygomis (žr. A20 dalį).

Jei finansinėse ataskaitose informacija atskleista tinkamai, auditorius turi pareikšti
nemodifikuotą nuomonę ir į auditoriaus išvadą įtraukti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą
siekdamas:
a)

pabrėžti, kad yra reikšmingas neapibrėžtumas, susijęs su įvykiu ar sąlyga, dėl kurių
galima labai suabejoti įmonės gebėjimu tęsti veiklą, ir

b)

atkreipti dėmesį į finansinių ataskaitų pastabą, kurioje yra atskleisti 18 dalyje aptarti
dalykai (žr. 706-ajį TAS5) (žr. A21–A22 dalis).

Jei finansinėse ataskaitose informacija tinkamai neatskleista, auditorius turi pareikšti
sąlyginę ar neigiamą nuomonę, kaip tai numatyta 705-ajame TAS6. Auditoriaus išvadoje
auditorius turi pareikšti, kad egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio galima
labai suabejoti įmonės gebėjimu tęsti veiklą (žr. A23–A24 dalis).

Veiklos tęstinumo prielaida taikoma netinkamai
21.

Jei finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo prielaida, tačiau,
auditoriaus nuomone, vadovybės veiklos tęstinumo prielaida finansinėse ataskaitose
taikoma netinkamai, auditorius turi pareikšti neigiamą nuomonę (žr. A25–A26 dalis).

Vadovybės nenoras atlikti ar pratęsti vertinimą
22.

5
6

Jei, auditoriui paprašius, vadovybė nenori atlikti vertinimo ar jo pratęsti, jis turi įvertinti
šio fakto įtaką auditoriaus išvadai (žr. A27 dalį).

706-asis TAS „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
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Bendravimas su už valdymą atsakingais asmenimis
23.

Išskyrus tuos atvejus, kai visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu
įmonei7, auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie nustatytus
įvykius ar sąlygas, kurie gali kelti didelių abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą.
Bendraujant su už valdymą atsakingais asmenimis aptariami šie klausimai:
a)

ar šie įvykiai ar sąlygos sudaro reikšmingą neapibrėžtumą;

b)

ar veiklos tęstinumo prielaida yra tinkama rengiant ir pateikiant finansines
ataskaitas; ir

c)

susijusios finansinėse ataskaitose atskleidžiamos informacijos tinkamumas.

Delsimas patvirtinti finansines ataskaitas
24.

7

Jei vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys labai delsia patvirtinti finansines
ataskaitas po finansinių ataskaitų parengimo datos, auditorius turi pasiteirauti dėl tokio
delsimo priežasčių. Jei, auditoriaus įsitikinimu, šis delsimas gali būti susijęs su įvykiais ar
sąlygomis, susijusiais su veiklos tęstinumo vertinimu, jis turi atlikti reikalingas
papildomas audito procedūras, aprašytas 16 dalyje, bei įvertinti šio fakto įtaką auditoriaus
apibendrinančiai išvadai dėl reikšmingo neapibrėžtumo egzistavimo, kaip aprašyta 17
dalyje.

260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“, 13 dalis.
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***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Veiklos tęstinumo prielaida (žr. 2 dalį)
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A1. Vadovybės naudojama veiklos tęstinumo prielaida yra taikoma ir viešojo sektoriaus
įmonėse. Pavyzdžiui, 1-ajame tarptautiniame viešojo sektoriaus apskaitos standarte
(TVSAS) nagrinėjamas viešojo sektoriaus įmonių gebėjimo tęsti veiklą klausimas8.
Veiklos tęstinumo rizika gali atsirasti, pavyzdžiui, kai viešojo sektoriaus įmonė veikia
siekdama pelno, kai vyriausybės parama gali būti mažinama ar panaikinama arba
privatizacijos atveju. Įvykiai ar sąlygos, dėl kurių galima labai suabejoti viešojo
sektoriaus įmonės gebėjimu tęsti veiklą, gali apimti situacijas, kai viešojo sektoriaus
įmonė pritrūksta lėšų savo veiklai tęsti arba kai priimami politiniai sprendimai, darantys
įtaką viešojo sektoriaus įmonės teikiamoms paslaugoms.
Rizikos vertinimo procedūros ir susiję veiksmai
Įvykiai ar sąlygos, dėl kurių galima suabejoti įmonės gebėjimu tęsti veiklą (žr. 10 dalį)
A2. Įvykių ar sąlygų, kurios, atskirai ar kartu, gali kelti didelių abejonių dėl įmonės gebėjimo
tęsti veiklą, pavyzdžiai pateikiami toliau. Šis sąrašas neapima visų tokių įvykių ar sąlygų,
be to, vieno ar kelių įvykių ar sąlygų iš šio sąrašo buvimas ne visada reiškia, kad
egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas.
Finansiniai įvykiai ar sąlygos

8

•

Grynojo įsipareigojimo arba grynojo trumpalaikio įsipareigojimo pozicija.

•

Artėja fiksuoto laikotarpio skolų padengimo terminas ir nėra realių galimybių jas
atnaujinti ar grąžinti; arba per didelis pasitikėjimas trumpalaikiu skolinimusi
ilgalaikiam turtui finansuoti.

•

Požymiai, kad kreditoriai nebeteiks finansinės paramos.

•

Neigiami pagrindinės veiklos pinigų
perspektyvinėse finansinėse ataskaitose.

•

Nepalankūs pagrindiniai finansiniai rodikliai.

•

Reikšmingi nuostoliai iš veiklos arba reikšmingas turto, naudojamo pinigų srautams
kurti, vertės sumažėjimas.

•

Dividendų vėlavimas arba sustabdymas.

srautai,

pateikiami

1-asis TVSAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“, 2009 m. sausio 1 d., 38–41 dalys.
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•

Nesugebėjimas laiku atsiskaityti su kreditoriais.

•

Nesugebėjimas įvykdyti paskolų sutarčių sąlygų.

•

Perėjimas nuo pirkimo skolon prie atsiskaitymo su tiekėjais gaunant prekes.

•

Nesugebėjimas gauti finansinių išteklių esminiam naujo produkto vystymui ar
kitoms esminėms investicijoms.

Veiklos įvykiai ar sąlygos
•

Vadovybės ketinimai likviduoti įmonę arba nutraukti veiklą.

•

Pagrindinių vadovų netekimas, kai nėra juos pakeičiančių asmenų.

•

Pagrindinės rinkos, pagrindinio (-ų) kliento (-ų), frančizės, licencijos ar pagrindinio
(-ų) tiekėjo (-ų) netekimas.

•

Sunkumai dėl darbuotojų.

•

Svarbių atsargų trūkumas.

•

Itin sėkmingo konkurento atsiradimas.

Kiti įvykiai ar sąlygos
•

Kapitalo ar kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymas.

•

Neišvengiami teisiniai ginčai ar priežiūros institucijų procedūros prieš įmonę, kurie,
priėmus įmonei nepalankų sprendimą, sudarytų sąlygas ieškiniams, kurių įmonė
greičiausiai negalėtų įvykdyti.

•

Įstatymų ar teisės aktų arba vyriausybės politikos pokyčiai, kurie neigiamai
paveiktų įmonę.

•

Nelaimės, nuo kurių įmonė nebuvo arba buvo nepakankamai apsidraudusi.

Tokių įvykių ar sąlygų reikšmingumą dažnai gali sušvelninti kiti veiksniai. Pavyzdžiui,
įmonės negalėjimą sumokėti įprastas paskolų įmokas gali atsverti vadovybės planai
užtikrinti pakankamus pinigų srautus alternatyviomis priemonėmis, tokiomis kaip turto
perleidimas, skolos grąžinimo grafiko pakeitimas ar papildomo kapitalo pritraukimas.
Panašiai ir pagrindinio tiekėjo netekimo įtaką gali sušvelninti tinkamo alternatyvaus
tiekimo šaltinio buvimas.
A3. Rizikos vertinimo procedūros, kurių reikalaujama 10 dalyje, padeda auditoriui nuspręsti,
ar tikėtina, kad vadovybės taikoma veiklos tęstinumo prielaida kels svarbių problemų, ir
įvertinti jos poveikį audito planavimui. Šios procedūros taip pat suteikia galimybę laiku
tai aptarti su vadovybe, įskaitant vadovybės planus ir sprendimus dėl bet kokių nustatytų
veiklos tęstinumo problemų.
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Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos
A4. Įmonės dydis gali turėti įtakos įmonės gebėjimui išlikti nepalankiomis sąlygomis. Mažos
įmonės gali sugebėti greitai reaguoti, išnaudodamos atsiradusias galimybes, tačiau joms
gali pritrūkti išteklių palaikyti veiklą.
A5. Mažoms įmonėms ypač būdinga rizika, kad bankai ir kiti skolintojai gali neberemti
įmonės, taip pat rizika prarasti pagrindinį tiekėją, pagrindinį klientą, pagrindinį
darbuotoją ar teisę veikti pagal licenciją, frančizę ar kitą teisinį susitarimą.
Budrumas audito metu siekiant gauti audito įrodymų dėl įvykių ar sąlygų (žr. 11 dalį)
A6. 315-ajame TAS pateikti reikalavimai auditoriui peržiūrėti auditoriaus rizikos vertinimą ir
atitinkamai modifikuoti tolesnes audito procedūras, kai audito metu gaunama papildomų
audito įrodymų, darančių įtaką auditoriaus rizikos vertinimui9. Jei įvykiai ar sąlygos,
galintys kelti didelių abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą, nustatomi po to, kai
auditorius įvertina riziką, be 16 dalyje nurodytų audito procedūrų atlikimo, auditoriui gali
reikėti peržiūrėti reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimą. Tokie įvykiai ar sąlygos taip
pat gali daryti įtaką tolesnių auditoriaus procedūrų, kuriomis reaguojama į įvertintą riziką,
pobūdžiui, atlikimo laikui ir apimčiai. 330-ajame TAS10 nustatyti su tuo susiję
reikalavimai ir pateikiamos gairės.
Vadovybės vertinimo įvertinimas
Vadovybės vertinimas, jį pagrindžianti analizė ir auditoriaus įvertinimas (žr. 12 dalį)
A7. Vadovybės atliktas įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimas yra labai svarbus auditoriui
vertinant vadovybės taikomą veiklos tęstinumo prielaidą.
A8. Ištaisyti vadovybės analizės trūkumą nėra auditoriaus pareiga. Tačiau tam tikromis
aplinkybėmis tai, kad vadovybė neatliko detalios vertinimą pagrindžiančios analizės, gali
netrukdyti auditoriui padaryti išvadą dėl to, ar vadovybės veiklos tęstinumo prielaida yra
tinkama tomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, jei įmonė istoriškai veikia pelningai ir gali
lengvai gauti finansinių išteklių, vadovybė gali atlikti savo vertinimą be detalios analizės.
Tokiu atveju auditorius vadovybės vertinimo tinkamumą gali įvertinti be detalių
įvertinimo procedūrų, jei kitos auditoriaus atliekamos audito procedūros yra pakankamos,
kad jis galėtų padaryti išvadą, ar vadovybės taikoma veiklos tęstinumo prielaida rengiant
finansines ataskaitas yra tinkama tomis aplinkybėmis.
A9. Kitomis aplinkybėmis vertinant vadovybės atliktą įmonės gebėjimo tęsti veiklą
įvertinimą, kaip to reikalaujama 12 dalyje, galima įvertinti vadovybės taikytą vertinimo
procesą, prielaidas, kuriomis pagrįstas vertinimas, vadovybės ateities veiksmų planus ir jų
įgyvendinimo galimybę tomis aplinkybėmis.

9
10

315-asis TAS, 31 dalis.
330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“.
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Vadovybės vertinimo laikotarpis (žr. 13 dalį)
A10. Daugeliu atvejų finansinės atskaitomybės tvarka, pagal kurią nustatytas aiškus
reikalavimas vadovybei atlikti vertinimą, nurodo, į kurio laikotarpio visą turimą
informaciją vadovybė privalo atsižvelgti11.
Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos (žr. 12–13 dalis)
A11. Daugeliu atveju mažesnių įmonių vadovybė gali būti neparengusi detalaus įmonės
gebėjimo tęsti veiklą vertinimo, tačiau vietoj jo ji gali pasitikėti nuodugniu verslo
išmanymu ir tikėtinomis ateities perspektyvomis. Nepaisant to, pagal šiame TAS
nustatytus reikalavimus auditorius privalo įvertinti vadovybės atliktą įmonės gebėjimo
tęsti veiklą vertinimą. Mažesnėse įmonėse gali būti tinkama su vadovybe aptarti vidutinio
laikotarpio ir ilgalaikius įmonės finansavimo šaltinius, jei įmonės požiūris gali būti
pagrįstas pakankamais dokumentų įrodymais ir neprieštarauja auditoriaus supratimui apie
įmonę. Todėl 13 dalyje nurodytas reikalavimas auditoriui prašyti vadovybės pratęsti savo
vertinimą gali, pavyzdžiui, būti patenkintas diskutuojant, teikiant paklausimus ar tikrinant
pagrindžiamuosius dokumentus, pavyzdžiui, gautus būsimo tiekimo užsakymus,
įvertinant jų galimumą ar kitaip juos pagrindžiant.
A12. Dažnai mažesnės įmonės gebėjimui tęsti veiklą svarbi nuolatinė įmonės savininko
vadovo parama. Jei maža įmonė daugiausia yra finansuojama iš įmonės savininko vadovo
gauta paskola, gali būti svarbu, kad šios lėšos nebūtų atsiimtos. Pavyzdžiui, finansinių
sunkumų patiriančios mažos įmonės veiklos tęstinumas gali priklausyti nuo įmonės
savininko vadovo paskolos įmonei subordinacijos bankų ar kitų kreditorių naudai arba
įmonės savininko vadovo paramos, teikiamos garantuojant už įmonės gautą paskolą savo
asmeniniu turtu. Tokiomis aplinkybėmis auditorius gali surinkti tinkamų dokumentuotų
įrodymų dėl įmonės savininko vadovo paskolos subordinacijos ar suteiktos garantijos. Jei
įmonė priklauso nuo įmonės savininko vadovo papildomos paramos, auditorius gali
įvertinti įmonės savininko vadovo gebėjimą įvykdyti įsipareigojimus pagal paramos
susitarimą. Be to, auditorius gali prašyti raštu patvirtinti tokios paramos sąlygas ir
aplinkybes bei įmonės savininko vadovo ketinimus ar supratimą.
Laikotarpis po vadovybės vertinimo (žr. 15 dalį)
A13. Kaip reikalaujama 11 dalyje, auditorius turi išlikti budrus ir nepamiršti, kad po vadovybės
vertinto laikotarpio gali įvykti žinomų įvykių, suplanuotų ar kitokių, ar atsirasti sąlygų,
kurios gali kelti abejonių dėl vadovybės taikomos veiklos tęstinumo prielaidos
tinkamumo rengiant finansines ataskaitas. Kadangi su įvykio ar sąlygos pasekmėmis
susijęs neapibrėžtumas yra tuo didesnis, kuo tolesnės ateities įvykis ar sąlyga yra
nagrinėjama, prieš svarstydamas galimybę imtis tolesnių veiksmų auditorius, vertindamas
tolimesnės ateities įvykius ar sąlygas, turi nustatyti, kad veiklos tęstinumo problemų
požymiai yra reikšmingi. Jei nustatyta tokių įvykių ar sąlygų, auditoriui gali reikėti
prašyti vadovybės įvertinti potencialų įvykio ar sąlygos reikšmingumą įmonės gebėjimo
tęsti veiklą vertinimui. Tokiomis aplinkybėmis taikomos 16 dalyje nurodytos procedūros.
11

Pavyzdžiui, 1-ajame tarptautiniame apskaitos standarte apibrėžta, kad šis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip
dvylika mėnesių po ataskaitinio laikotarpio datos, tačiau gali būti ir ilgesnis.
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A14. Be paklausimų vadovybei, auditorius neprivalo atlikti jokių kitų audito procedūrų,
siekdamas nustatyti įvykius ar sąlygas, kurios keltų didelių abejonių dėl įmonės gebėjimo
tęsti veiklą po laikotarpio, vertinto vadovybės, kuris, kaip aprašyta 13 dalyje, būtų bent
dvylika mėnesių po finansinių ataskaitų datos.
Papildomos audito procedūros, taikomos nustačius įvykius ar sąlygas (žr. 16 dalį)
A15. Audito procedūros, tinkamos 16 dalyje pateiktam reikalavimui patenkinti, gali būti:
•

pinigų srautų, pelno ir kitų susijusių dalykų prognozių analizė ir aptarimas su
vadovybe;

•

naujausių įmonės turimų tarpinių finansinių ataskaitų analizė ir aptarimas;

•

susipažinimas su skolos dokumentų ir paskolos sutarčių sąlygomis ir nustatymas, ar
jos buvo pažeistos;

•

akcininkų, už valdymą atsakingų asmenų ir susijusių komitetų susirinkimų
protokolų perskaitymas, ieškant informacijos apie finansinius sunkumus;

•

paklausimai įmonės teisininkams dėl teisminių ginčų ir ieškinių ir dėl vadovybės
sprendimų racionalumo vertinant jų rezultatus ir finansinius padarinius;

•

susitarimų su susijusiomis ir trečiosiomis šalimis dėl finansinės paramos teikimo ar
tęsimo egzistavimo, teisėtumo bei galiojimo patvirtinimas ir tokių šalių finansinio
gebėjimo suteikti papildomų lėšų vertinimas;

•

įmonės planų, kaip elgtis su neįvykdytais klientų užsakymais, įvertinimas;

•

audito procedūros, skirtos pobalansiniams įvykiams, kurie mažina ar kitaip veikia
įmonės gebėjimą tęsti veiklą, nustatyti;

•

skolinimosi galimybių egzistavimo, sąlygų ir adekvatumo patvirtinimas;

•

ataskaitų apie priežiūros institucijų veiksmus gavimas ir peržiūra;

•

bet kokio planuojamo turto perleidimo pagrindimo adekvatumo nustatymas.

Vadovybės ateities veiksmų planų įvertinimas (žr. 16 dalies b punktą)
A16. Vertinant vadovybės ateities veiksmų planus galima teikti paklausimus vadovybei dėl jos
ateities veiksmų planų, įskaitant, pavyzdžiui, planus likviduoti turtą, skolintis pinigų ar
restruktūrizuoti skolas, sumažinti ar atidėti išlaidas ar padidinti kapitalą.
Vadovybės vertinimo laikotarpis (žr. 16 dalies c punktą)
A17. Be 16 dalies c punkte reikalaujamų procedūrų, auditorius gali palyginti:
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•

pastarųjų praėjusių laikotarpių perspektyvinę finansinę informaciją su istoriniais
rezultatais, ir

•

ataskaitinio laikotarpio perspektyvinę finansinę informaciją su iki šiol pasiektais
rezultatais.

A18. Jei vadovybės prielaidos apima tęstinę trečiųjų šalių paramą, kai šios šalys subordinuoja
savo paskolas, įsipareigoja tęsti finansavimą ar suteikti papildomą finansavimą arba teikia
garantijas, ir tokia parama yra svarbi įmonės gebėjimui tęsti veiklą, auditoriui gali tekti
apsvarstyti, ar reikia prašyti rašytinio patvirtinimo (įskaitant susitarimų sąlygas ir
aplinkybes) iš tų trečiųjų šalių bei surinkti įrodymų dėl jų gebėjimo teikti tokią paramą.
Auditoriaus apibendrinančios išvados ir auditoriaus išvados pateikimas (žr. 17 dalį)
A19. 1-ajame tarptautiniame apskaitos standarte aptariant su įvykiais ar sąlygomis, kurie kelia
didelių abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą, susijusius neapibrėžtumus, kurie turi
būti atskleisti finansinėse ataskaitose, vartojamas žodžių junginys „reikšmingas
neapibrėžtumas“. Pagal kitą finansinės atskaitomybės tvarką panašiomis aplinkybėmis
gali būti vartojamas žodžių junginys „svarbus neapibrėžtumas“.
Veiklos tęstinumo prielaida taikoma tinkamai, tačiau egzistuoja reikšmingas
neapibrėžtumas
Reikšmingo neapibrėžtumo atskleidimo tinkamumas (žr. 18 dalį)
A20. Vertinant, ar atskleidimas finansinėse ataskaitose yra tinkamas, gali būti nustatoma, ar
informacija aiškiai atkreipia skaitytojo dėmesį į tai, kad įmonė gali nebesugebėti
realizuoti turto ir įvykdyti įsipareigojimų įprastinėmis verslo sąlygomis.
Auditoriaus išvada, kai reikšmingas neapibrėžtumas atskleistas tinkamai (žr. 19 dalį)
A21. Toliau pateikiamas „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos, kai, auditoriaus nuomone,
aiškinamajame rašte informacija tinkamai atskleista, pavyzdys.
Dalyko pabrėžimas
Nesąlygodami savo nuomonės, mes atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų X
pastabą, kurioje nurodoma, kad Įmonė patyrė ZZZ grynojo nuostolio per metus,
pasibaigusius 20X1 m. gruodžio 31 d., ir tą dieną Įmonės trumpalaikiai
įsipareigojimai viršija visą turtą YYY. Šios sąlygos kartu su kitais dalykais,
nurodytais X pastaboje, parodo, kad egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, kuris
gali kelti didelių abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą.
A22. Tais atvejais, kai egzistuoja daug reikšmingų neapibrėžtumų, kurie yra reikšmingi
finansinėms ataskaitoms kaip visumai, auditorius gali laikyti tinkama ypač retais atvejais
vietoj „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos įtraukimo atsisakyti pareikšti nuomonę. 705-ajame
TAS pateiktos gairės, kaip elgtis tokiu atveju.
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Auditoriaus išvada, kai reikšmingas neapibrėžtumas atskleistas netinkamai (žr. 20 dalį)
A23. Toliau pateikiamas atitinkamų pastraipų, kai turi būti pareikšta sąlyginė nuomonė,
pavyzdys.
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Įmonės finansiniai susitarimai baigia galioti ir neapmokėtas sumas reikia grąžinti
20X1 m. kovo 19 d. Įmonei nepavyko susiderėti dėl sąlygų pakeitimo ar rasti kito
finansavimo šaltinio. Tokia situacija parodo, kad egzistuoja reikšmingas
neapibrėžtumas, kuris gali kelti didelių abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą,
todėl Įmonei gali nepavykti realizuoti turto ir įvykdyti įsipareigojimų įprastinėmis
verslo sąlygomis. Finansinės ataskaitos (ir jų aiškinamasis raštas) nevisiškai
atskleidžia šį faktą.
Sąlyginė nuomonė
Mūsų nuomone, išskyrus tai, kad atskleista ne visa informacija, aptarta pastraipoje
„Sąlyginės nuomonės pagrindas“, finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais teisingai pateikia (arba „parodo tikrą ir teisingą vaizdą“) įmonės
20X0 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, tą dieną pasibaigusių metų finansinius
veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal ...
A24. Toliau pateikiamas atitinkamų pastraipų, kai turi būti pareikšta neigiama nuomonė,
pavyzdys.
Neigiamos nuomonės pagrindas
Įmonės finansiniai susitarimai baigė galioti ir neapmokėtas sumas reikėjo grąžinti
20X0 m. gruodžio 31 d. Įmonei nepavyko susiderėti dėl sąlygų pakeitimo ar rasti
kito finansavimo šaltinio, todėl yra svarstoma bankroto galimybė. Šie įvykiai
parodo, kad egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, kuris gali kelti didelių abejonių
dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą, todėl Įmonei gali nepavykti realizuoti turto ir
įvykdyti įsipareigojimų įprastinėmis verslo sąlygomis. Finansinės ataskaitos (ir jų
aiškinamasis raštas) neatskleidžia šio fakto.
Neigiama nuomonė
Mūsų nuomone, dėl praleistos informacijos, kuri aptarta pastraipoje „Neigiamos
nuomonės pagrindas“, šios finansinės ataskaitos teisingai nepateikia (arba
„neparodo tikro ir teisingo vaizdo“) įmonės 20X0 m. gruodžio 31 d. finansinės
būklės, tą dieną pasibaigusių metų finansinių veiklos rezultatų ir pinigų srautų
pagal ...
Veiklos tęstinumo prielaida taikoma netinkamai (žr. 21 dalį)
A25. Jei finansinės ataskaitos buvo parengtos remiantis veiklos tęstinumo prielaida, tačiau,
auditoriaus nuomone, vadovybė netinkamai taiko veiklos tęstinumo prielaidą finansinėse
ataskaitose, 21 dalyje pateiktas reikalavimas auditoriui pareikšti neigiamą nuomonę
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taikomas neatsižvelgiant į tai, ar finansinėse ataskaitose atskleista, kad vadovybė
netinkamai taikė veiklos tęstinumo prielaidą.
A26. Jei įmonės vadovybė privalo arba ji pasirenka parengti finansines ataskaitas, kai veiklos
tęstinumo prielaidą taikyti tomis aplinkybėmis netinkama, finansinės ataskaitos
rengiamos alternatyviu pagrindu (pavyzdžiui, likvidavimo pagrindu). Auditorius gali
atlikti šių finansinių ataskaitų auditą, jei jis nusprendžia, kad alternatyvus pagrindas yra
priimtina finansinės atskaitomybės tvarka tomis aplinkybėmis. Auditorius gali pareikšti
nemodifikuotą nuomonę apie šias finansines ataskaitas, jei jose tinkamai atskleista
informacija, tačiau gali nuspręsti, kad yra tinkama ar būtina įtraukti „Dalyko pabrėžimo“
pastraipą į auditoriaus išvadą, siekiant atkreipti finansinių ataskaitų vartotojų dėmesį į
alternatyvų pagrindą ir jo naudojimo priežastis.
Vadovybės nenoras atlikti ar pratęsti vertinimą (žr. 22 dalį)
A27. Tam tikromis aplinkybėmis, auditoriaus nuomone, gali reikėti prašyti vadovybės atlikti ar
pratęsti jos atliktą vertinimą. Jei vadovybė nenori to daryti, auditoriaus išvadoje gali būti
pareikšta sąlyginė nuomonė ar atsisakymas pareikšti nuomonę, kadangi tokiu atveju
auditoriui gali būti neįmanoma surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl veiklos
tęstinumo prielaidos rengiant finansines ataskaitas, tokių kaip audito įrodymai dėl
vadovybės įgyvendinamų planų ar kitų lengvinančių veiksnių egzistavimo.

18

