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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariama auditoriaus pareiga gauti
vadovybės ir, jei taikytina, už valdymą atsakingų asmenų rašytinius pareiškimus
finansinių ataskaitų audito metu.

2.

1 priede pateiktas kitų TAS, kuriuose aprašyti su jų turiniu susiję specifiniai rašytinių
pareiškimų reikalavimai, sąrašas. Specifiniai rašytinių pareiškimų reikalavimai, nustatyti
kituose TAS, neapriboja šio TAS taikymo.

Rašytiniai pareiškimai kaip audito įrodymai
3.

Audito įrodymai yra informacija, kuria remdamasis auditorius daro išvadas, kuriomis
grindžiama auditoriaus nuomonė1. Rašytiniai pareiškimai yra būtina informacija, kurios
auditorius prašo atlikdamas įmonės finansinių ataskaitų auditą. Atitinkamai, kaip ir
atsakymai į paklausimus, rašytiniai pareiškimai yra audito įrodymai (žr. A1 dalį).

4.

Nors rašytiniai pareiškimai suteikia būtinų audito įrodymų, jie patys savaime nesuteikia
pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl visų su jais susijusių dalykų. Be to, tai, kad
vadovybė pateikė patikimus raštinius pareiškimus, neturi įtakos kitų audito įrodymų,
kuriuos auditorius surinko dėl vadovybės pareigų vykdymo ar kitų konkrečių tvirtinimų,
pobūdžiui ar apimčiai.

Įsigaliojimo data
5.

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

Tikslai
6.

1

Auditoriaus tikslai yra:
a)

gauti rašytinius vadovybės ir, jei taikytina, už valdymą atsakingų asmenų
pareiškimus, kad, jų įsitikinimu, jie įvykdė savo pareigą dėl finansinių ataskaitų
rengimo ir auditoriui suteiktos informacijos išsamumo;

b)

rašytiniais pareiškimais patvirtinti kitus audito įrodymus, susijusius su finansinėmis
ataskaitomis ar specifiniais tvirtinimais finansinėse ataskaitose, jei auditorius
nustato, kad tai yra būtina arba tai numatyta kituose TAS; ir

c)

tinkamai reaguoti į vadovybės ir, jei taikytina, už valdymą atsakingų asmenų
rašytinius pareiškimus arba jei vadovybė ar, jei taikytina, už valdymą atsakingi
asmenys nepateikia rašytinių pareiškimų, kurių auditorius prašė.

500-asis TAS „Audito įrodymai“, 5 dalies c punktas.
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Apibrėžtys
7.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
Rašytinis pareiškimas – tai vadovybės auditoriui pateikta rašytinė informacija, kuri
patvirtina tam tikrus dalykus ar patvirtina kitus audito įrodymus. Šiame kontekste
rašytiniai pareiškimai neapima finansinių ataskaitų, tvirtinimų jose ar patvirtinančių
apskaitos registrų ir įrašų.

8.

Šiame standarte sąvoka „vadovybė“ apima „vadovybę ir, jei tinka, už valdymą atsakingus
asmenis“. Be to, taikant teisingo pateikimo tvarką, vadovybė yra atsakinga už finansinių
ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;
arba už finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.

Reikalavimai
Vadovybė, kurios prašoma pateikti rašytinius pareiškimus
9.

Auditorius turi prašyti pateikti rašytinius pareiškimus vadovybės, kuri turi atitinkamas
pareigas dėl finansinių ataskaitų ir išmano nagrinėjamus dalykus (žr. A2–A6 dalis).

Rašytiniai pareiškimai dėl vadovybės pareigų
Finansinių ataskaitų rengimas
10.

Auditorius, kaip numatyta audito užduoties sąlygose, turi prašyti vadovybės pateikti
rašytinį pareiškimą, kad ji įvykdė savo pareigas dėl finansinių ataskaitų rengimo pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, įskaitant, kur taikoma, jų teisingą pateikimą2
(žr. A7–A9, A14, A22 dalis).

Suteikta informacija ir ūkinių operacijų išsamumas
11.

Auditorius turi prašyti vadovybės pateikti rašytinį pareiškimą, kad:
a)

ji pateikė auditoriui visą reikiamą informaciją ir suteikė prieigą, kaip nustatyta
audito užduoties sąlygose3, ir

b)

visos ūkinės operacijos buvo užregistruotos ir parodytos finansinėse ataskaitose (žr.
A7–A9, A14, A22 dalis).

Vadovybės pareigų apibūdinimas rašytiniuose pareiškimuose
12.

2
3

Vadovybės pareigos turi būti aprašytos rašytiniuose pareiškimuose, kurių reikalaujama 10
ir 11 dalyse, taip, kaip šios pareigos yra aprašytos audito užduoties sąlygose.

210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“, 6 dalies b punkto i papunktis.
210-asis TAS, 6 dalies b punkto iii papunktis.
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Kiti rašytiniai pareiškimai
13.

Kiti TAS reikalauja, kad auditorius prašytų rašytinių pareiškimų. Jei be tokių
reikalaujamų pareiškimų auditorius nustato, kad būtina gauti vieną ar daugiau rašytinių
pareiškimų, kad patvirtintų kitus audito įrodymus, susijusius su finansinėmis ataskaitomis
arba su vienu ar daugiau konkrečių tvirtinimų finansinėse ataskaitose, jis turi prašyti
tokių kitų rašytinių pareiškimų (žr. A10–A13, A14, A22 dalis).

Rašytinių pareiškimų data ir apimamas (-i) laikotarpis (-iai)
14.

Rašytinių pareiškimų data turi būti kuo artimesnė auditoriaus išvados dėl finansinių
ataskaitų datai, bet už ją ne vėlesnė. Rašytiniai pareiškimai turi būti dėl visų finansinių
ataskaitų ir laikotarpio (-ių), nurodyto (-ų) auditoriaus išvadoje (žr. A15–A18 dalis).

Rašytinių pareiškimų forma
15.

Rašytiniai pareiškimai turi būti pareiškimo laiško, adresuoto auditoriui, formos. Jei pagal
įstatymus ar teisės aktus reikalaujama, kad vadovybė pateiktų viešą rašytinį pareiškimą
dėl savo pareigų, ir auditorius nustato, kad tokie pareiškimai atitinka kai kuriuos ar visus
10 ar 11 dalyje nurodytus aspektus, atitinkami dalykai, aptarti tokiuose viešuose
pareiškimuose, gali būti neįtraukiami į pareiškimo laišką (žr. A19–A21 dalis).

Abejonės dėl rašytinių pareiškimų patikimumo ir prašyti, tačiau nepateikti, rašytiniai
pareiškimai
Abejonės dėl rašytinių pareiškimų patikimumo
16.

Jei auditorius abejoja vadovybės kompetencija, sąžiningumu, etikos vertybėmis ar
stropumu arba jos pasiryžimu propaguoti šias vertybes, jis turi nustatyti, kokią įtaką šios
abejonės gali turėti pareiškimų (žodinių ar rašytinių) ir audito įrodymų patikimumui
apskritai (žr. A24–A25 dalis).

17.

Jei rašytiniai pareiškimai neatitinka kitų audito įrodymų, auditorius būtinai turi atlikti
audito procedūras, kad išsiaiškintų šį klausimą. Jei nepavyksta išsiaiškinti, auditorius turi
dar kartą apsvarstyti vadovybės kompetencijos, sąžiningumo, etikos vertybių ar stropumo
įvertinimą bei vadovybės pasiryžimą propaguoti šias vertybes ir nuspręsti, kokią įtaką tai
gali turėti pareiškimų (žodinių ar rašytinių) ir audito įrodymų patikimumui apskritai (žr.
A23 dalį).

18.

Jei auditorius padaro išvadą, kad rašytiniai pareiškimai yra nepatikimi, jis turi imtis
atitinkamų veiksmų, įskaitant galimos įtakos nuomonei auditoriaus išvadoje nustatymą,
kaip tai numatyta 705-ajame TAS4, atsižvelgdamas į šio TAS 20 dalies reikalavimus.

Prašyti, tačiau nepateikti rašytiniai pareiškimai
19.

4

Jei vadovybė nepateikia vieno ar kelių prašytų rašytinių pareiškimų, auditorius turi:

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
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a)

aptarti tai su vadovybe;

b)

pakartotinai įvertinti vadovybės sąžiningumą ir nustatyti, kokią įtaką tai gali turėti
pareiškimų (žodinių ar rašytinių) bei audito įrodymų patikimumui apskritai, ir

c)

imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant galimos įtakos nuomonei auditoriaus išvadoje
nustatymą, kaip tai numatyta 705-ajame TAS, atsižvelgdamas į šio TAS 20 dalies
reikalavimus.

Rašytiniai pareiškimai dėl vadovybės pareigų
20.

Auditorius turi atsisakyti pareikšti nuomonę dėl finansinių ataskaitų, kaip tai numatyta
705-ajame TAS, jei:
a)

auditorius padaro išvadą, kad yra pakankamai abejonių dėl vadovybės sąžiningumo,
pavyzdžiui, rašytiniai pareiškimai, kurių prašyta pagal 10 ir 11 dalis, yra
nepatikimi; arba

b)

vadovybė nepateikė rašytinių pareiškimų, prašytų pagal 10 ir 11 dalis (žr. A26–A27
dalis).
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Rašytiniai pareiškimai kaip audito įrodymai (žr. 3 dalį)
A1. Rašytiniai pareiškimai yra svarbus audito įrodymų šaltinis. Jei vadovybė keičia prašytus
rašytinius pareiškimus arba jų nepateikia, tai gali būti signalas auditoriui, kad gali būti
viena ar kelios reikšmingos problemos. Be to, auditoriaus prašymas pateikti ne žodinį, o
rašytinį pareiškimą daugeliu atveju gali paskatinti vadovybę įvertinti tokius dalykus
rūpestingiau, o kartu ir pagerinti pareiškimų kokybę.
Vadovybė, kurios prašoma pateikti rašytinius pareiškimus (žr. 9 dalį)
A2. Rašytinių pareiškimų prašoma iš asmenų, atsakingų už finansinių ataskaitų parengimą.
Šie asmenys gali užimti įvairias pareigas priklausomai nuo įmonės valdymo struktūros,
susijusių įstatymų ar teisės aktų, tačiau atsakingoji šalis dažnai yra vadovybė (o ne už
valdymą atsakingi asmenys). Todėl rašytinių pareiškimų gali būti prašoma iš įmonės
vadovo ir vyriausiojo finansininko ar kitų lygiaverčių asmenų tose įmonėse, kuriose nėra
tokių pareigybių. Tačiau tam tikrais atvejais kitos šalys, pavyzdžiui, už valdymą atsakingi
asmenys, taip pat yra atsakingi už finansinių ataskaitų parengimą.
A3. Dėl vadovybės atsakomybės už finansinių ataskaitų parengimą ir atsakomybės už
vadovavimą įmonės verslui tikimasi, kad vadovybė turės pakankamai žinių apie įmonėje
vykdomą finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo procesą bei tvirtinimus, kuriais
grindžiami rašytiniai pareiškimai.
A4. Tačiau kai kuriais atvejais vadovybė gali priimti sprendimą pateikti paklausimus kitiems
asmenims, kurie dalyvauja rengiant bei pateikiant finansines ataskaitas ir tvirtinimus,
įskaitant asmenis, kurie turi specialiųjų žinių apie tuos dalykus, dėl kurių prašoma
rašytinių pareiškimų. Tokie asmenys gali būti:
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•

aktuaras, atsakingas už aktuariniais metodais atliktus apskaitinius vertinimus;

•

inžinerinio padalinio darbuotojai, atsakingi už aplinkosauginių įsipareigojimų
nustatymą ir turintys tos srities specialiųjų žinių;

•

vidaus patarėjas, kuris gali suteikti būtinos informacijos apie atidėjinius
teisminiams ginčams.

A5. Tam tikrais atvejais vadovybė gali į rašytinius pareiškimus įtraukti apribojimą, kad
pareiškime atsispindi tik vadovybės žinios ir įsitikinimai. Auditorius gali priimti tokią
formuluotę, jei jis yra įsitikinęs, kad pareiškimus parengė asmenys, atsakingi už juose
pateiktus dalykus ir turintys apie tai žinių.
A6. Siekdamas paskatinti vadovybę parengti kompetentingus pareiškimus, auditorius gali
prašyti vadovybės į rašytinius pareiškimus įtraukti patvirtinimą, kad ji pateikė, jos
nuomone, tinkamus paklausimus, kurie leistų jai pateikti prašomus rašytinius
pareiškimus. Nesitikima, kad tokiems paklausimams paprastai būtų taikomos oficialios
vidaus procedūros, išskyrus tas, kurios jau taikomos įmonėje.
Rašytiniai pareiškimai dėl vadovybės pareigų (žr. 10–11 dalis)
A7. Audito metu surinkti audito įrodymai, kad vadovybė įvykdė 10 ir 11 dalyse nustatytas
pareigas, yra nepakankami be vadovybės patvirtinimo, kad, jos įsitikinimu, ji įvykdė šias
savo pareigas. Taip yra dėl to, kad auditorius negali remdamasis tik kitais audito
įrodymais nuspręsti, ar vadovybė parengė ir pateikė finansines ataskaitas bei pateikė
auditoriui informaciją vadovaudamasi sutartu savo pareigų pripažinimu ir supratimu.
Pavyzdžiui, auditorius negalėtų padaryti išvados, kad vadovybė pateikė auditoriui visą
reikalingą informaciją, kuri yra numatyta audito užduoties sąlygose, jei jis nepaklaustų
vadovybės, ar tokią informaciją vadovybė jam pateikė, ir negautų teigiamo atsakymo.
A8. Prašomi rašytiniai pareiškimai pagal 10 ir 11 dalis pagrįsti vadovybės pareigų, numatytų
audito užduoties sąlygose, pripažinimu ir supratimu, dėl ko yra prašoma patvirtinimo, kad
ji įvykdė šias savo pareigas. Auditorius gali taip pat paprašyti vadovybės, kad ji
pakartotinai rašytiniuose pareiškimuose patvirtintų, kad ji pripažįsta ir supranta savo
pareigas. Tokia praktika būdinga pagal tam tikras jurisdikcijas, tačiau ji ypač taikytina,
kai:
•

audito užduoties sąlygas įmonės vardu pasirašę asmenys daugiau neturi tokių
pareigų;

•

audito užduoties sąlygos parengtos praėjusiais metais;

•

auditorius pastebi požymius, kad vadovybė neteisingai supranta šias pareigas; ar

•

tai reikėtų padaryti dėl pasikeitusių aplinkybių.
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Pagal 210-ojo TAS5 reikalavimus tokiame pakartotiniame vadovybės pareigų
pripažinimo ir supratimo patvirtinime neturėtų būti įtraukta sąlyga, kad jis atspindi tik
vadovybės žinias ir įsitikinimus (kaip aptarta šio TAS A5 dalyje).
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos
A9. Viešojo sektoriaus įmonių finansinių ataskaitų audito įgaliojimai gali būti platesni negu
kitų įmonių audito atveju. Todėl prielaida, susijusi su vadovybės pareigomis, kuria
remiantis atliekamas viešojo sektoriaus įmonės finansinių ataskaitų auditas, gali suteikti
pagrindo papildomiems rašytiniams pareiškimams. Jie gali apimti rašytinius pareiškimus,
kuriais patvirtinama, kad ūkinės operacijos ir įvykiai buvo atlikti pagal įstatymus, teisės
aktus ar kitus reikalavimus.
Kiti rašytiniai pareiškimai (žr. 13 dalį)
Papildomi rašytiniai pareiškimai dėl finansinių ataskaitų
A10. Be 10 dalyje numatytų rašytinių pareiškimų, auditorius gali nuspręsti, kad yra būtina
prašyti kitų rašytinių pareiškimų dėl finansinių ataskaitų. Tokie rašytiniai pareiškimai gali
papildyti 10 dalyje numatytus rašytinius pareiškimus, tačiau jie nėra 10 dalyje numatytų
pareiškimų dalis. Jie gali apimti papildomus rašytinius pareiškimus, kuriuose nurodoma:
•

ar apskaitos metodų pasirinkimas ir taikymas yra tinkamas; ir

•

ar toliau išvardyti dalykai, jei taikytina pagal taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką, buvo pripažinti, įvertinti, pateikti ar atskleisti pagal šią tvarką:
o

o
o

o

planai ar ketinimai, kurie gali daryti įtaką turto ir įsipareigojimų balansinei
vertei ar grupavimui;
apibrėžtieji ir neapibrėžtieji įsipareigojimai;
teisė į turtą arba jo kontrolė, turto areštas ar įkeitimas ir kaip užstatas įkeistas
turtas; ir
įstatymų, teisės aktų ir sutartinių susitarimų, kurie gali turėti įtakos
finansinėms ataskaitoms, aspektai, įskaitant neatitikimą.

Papildomi rašytiniai pareiškimai dėl auditoriui pateiktos informacijos
A11. Be 11 dalyje numatytų rašytinių pareiškimų, auditorius gali nuspręsti, kad yra būtina
prašyti vadovybės pateikti rašytinį pareiškimą, jog ji informavo auditorių apie visus
vidaus kontrolės trūkumus, apie kuriuos ji žino.
Rašytiniai pareiškimai dėl konkrečių tvirtinimų
A12. Rinkdamas audito įrodymus dėl sprendimų ir ketinimų ar juos vertindamas, auditorius
gali apsvarstyti vieną ar kelis iš šių aspektų:

5

210-asis TAS, 6 dalies b punktas.
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•

įmonės išsakytų ketinimų įgyvendinimo istoriją;

•

įmonės konkretaus veiksmų plano pasirinkimo priežastis;

•

įmonės gebėjimą įvykdyti atitinkamą veiksmų planą;

•

kitos informacijos, kurią auditorius galėjo surinkti audito metu ir kuri neatitinka
vadovybės sprendimų ar ketinimų, buvimą ar nebuvimą.

A13. Be to, auditorius gali nuspręsti, kad yra būtina prašyti vadovybės pateikti rašytinius
pareiškimus dėl konkrečių tvirtinimų finansinėse ataskaitose, ypač siekiant patvirtinti
supratimą, kurį auditorius įgijo iš kitų audito įrodymų dėl vadovybės sprendimų ar
ketinimų, susijusių su konkrečiu tvirtinimu ar jo išsamumu. Pavyzdžiui, jei vadovybės
ketinimai yra svarbūs investicijų vertinimo pagrindui, gali būti neįmanoma surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų be rašytinių vadovybės pareiškimų apie jos
ketinimus. Nors tokie rašytiniai pareiškimai suteikia būtinų audito įrodymų, jie patys
savaime nepateikia pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl šio tvirtinimo.
Informavimas apie ribinę sumą (žr. 10–11, 13 dalis)
A14. 450-ajame TAS nustatyti reikalavimai auditoriui kaupti audito metu nustatytus
iškraipymus, išskyrus tuos, kurie yra aiškiai nesvarbūs6. Auditorius gali nustatyti ribą,
kurią peržengus iškraipymai negali būti traktuojami kaip aiškiai nesvarbūs. Be to,
auditorius gali nuspręsti pranešti vadovybei apie šią ribą prašomų rašytinių pareiškimų
tikslais.
Rašytinių pareiškimų data ir apimamas (-i) laikotarpis (-iai) (žr. 14 dalį)
A15. Kadangi rašytiniai pareiškimai yra būtini audito įrodymai, auditoriaus nuomonės
pareiškimo data ir auditoriaus išvados data negali būti ankstesnė negu rašytinių
pareiškimų data. Be to, kadangi auditoriui yra svarbūs įvykiai, įvykę iki auditoriaus
išvados datos, dėl kurių gali reikėti koreguoti finansines ataskaitas ar atskleisti jose
informaciją, rašytinių pareiškimų data turi būti kuo artimesnė auditoriaus išvados dėl
finansinių ataskaitų datai, bet už ją ne vėlesnė.
A16. Tam tikromis aplinkybėmis audito metu auditoriui gali būti tikslinga gauti rašytinį
pareiškimą dėl konkretaus tvirtinimo finansinėse ataskaitose. Tokiu atveju gali būti būtina
prašyti vadovybės, kad ji atnaujintų rašytinį pareiškimą.
A17. Rašytiniai pareiškimai turi apimti visus auditoriaus išvadoje nurodytus laikotarpius,
kadangi vadovybė turi pakartotinai patvirtinti, kad ankstesni rašytiniai pareiškimai dėl
praėjusių ataskaitinių laikotarpių tebėra tinkami. Auditorius ir vadovybė gali susitarti dėl
rašytinių pareiškimų, kuriais atnaujinami praėjusių ataskaitinių laikotarpių rašytiniai
pareiškimai, formos, svarstydami, ar yra tokių rašytinių pareiškimų pokyčių, ir jei yra,
kokie jie.

6

450-asis TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“, 5 dalis.
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A18. Gali susiklostyti tokia situacija, kai dabartiniai vadovai nedirbo įmonėje visais auditoriaus
išvadoje nurodytais laikotarpiais. Tokiais atvejais šie asmenys gali pareikšti, kad jie
negali pateikti kai kurių ar visų rašytinių pareiškimų, kadangi jų nurodytais laikotarpiais
nebuvo. Tačiau šis faktas nesumažina šių asmenų atsakomybės už finansines ataskaitas
kaip visumą. Atitinkamai galioja reikalavimas auditoriui prašyti vadovybės pateikti
rašytinius pareiškimus, kurie apimtų visą (-us) susijusį (-ius) ataskaitinį (-ius) laikotarpį (ius).
Rašytinių pareiškimų forma (žr. 15 dalį)
A19. Rašytiniai pareiškimai turi būti įtraukti į auditoriui adresuotą pareiškimo laišką. Tačiau
pagal kai kurių jurisdikcijų įstatymus ar teisės aktus gali būti reikalaujama, kad vadovybė
paskelbtų viešą pareiškimą dėl savo pareigų. Nors tokie vieši pareiškimai yra pareiškimai
finansinių ataskaitų vartotojams arba susijusioms institucijoms, auditorius gali nuspręsti,
kad tai yra tinkama kai kurių ar visų 10 arba 11 dalyje nurodytų rašytinių pareiškimų
forma. Todėl tokiuose pareiškimuose aptarti aspektai neprivalo būti įtraukti į vadovybės
pareiškimo laišką. Auditoriaus sprendimui įtakos gali turėti šie veiksniai:
•

tai, ar viešame pareiškime yra 10 ir 11 dalyse nurodytų pareigų įvykdymo
patvirtinimas;

•

tai, ar viešą pareiškimą pateikė arba patvirtino tie asmenys, kurių auditorius prašė
pateikti atitinkamus rašytinius pareiškimus;

•

tai, ar viešo pareiškimo kopijos pateikimo auditoriui data yra kuo artimesnė
auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų datai, bet už ją ne vėlesnė (žr. 14 dalį).

A20. Oficialiame pareiškime dėl įstatymų ar teisės aktų atitikties arba finansinių ataskaitų
patvirtinimo nebūtų pateikta pakankamai informacijos, kad auditorius įsitikintų, jog visi
būtini pareiškimai buvo sąmoningai pateikti. Vadovybės pareigų įvardijimas įstatymuose
ar teisės aktuose taip pat negali pakeisti prašomų rašytinių pareiškimų.
A21. 2 priede pateiktas pareiškimo laiško pavyzdys.
Bendravimas su už valdymą atsakingais asmenimis (žr. 10–11, 13 dalis)
A22. 260-ajame TAS reikalaujama, kad auditorius informuotų už valdymą atsakingus asmenis
apie rašytinius pareiškimus, kurių auditorius prašė vadovybės7.
Abejonės dėl rašytinių pareiškimų patikimumo ir prašyti, tačiau nepateikti, rašytiniai
pareiškimai
Abejonės dėl rašytinių pareiškimų patikimumo (žr. 16–17 dalis)
A23. Jei auditorius nustato, kad yra neatitikimų tarp vieno ar kelių rašytinių pareiškimų ir iš
kito šaltinio surinktų audito įrodymų, jis gali svarstyti, ar rizikos įvertinimas yra

7

260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“, 16 dalies c punkto ii papunktis.
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tinkamas, o jei ne, jis turi peržiūrėti rizikos įvertinimą ir nustatyti tolesnių audito
procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, siekdamas reaguoti į įvertintą riziką.
A24. Dėl abejonių vadovybės kompetencija, sąžiningumu, etikos vertybėmis ar stropumu arba
vadovybės pasiryžimu propaguoti šias vertybes auditorius gali padaryti išvadą, jog
vadovybės neteisingo pareiškimo finansinėse ataskaitose rizika yra tokia, kad auditas
negali būti atliekamas. Tokiu atveju auditorius gali nuspręsti atsisakyti vykdyti audito
užduotį, jei atsisakymas galimas pagal taikomus įstatymus ar teisės aktus, nebent už
valdymą atsakingi asmenys įgyvendina tinkamus koregavimo veiksmus. Tačiau tokių
veiksmų gali nepakakti, kad auditorius pateiktų nemodifikuotą auditoriaus nuomonę.
A25. Pagal 230-ąjį TAS reikalaujama, kad auditorius dokumentuotų reikšmingus audito metu
pastebėtus dalykus, dėl jų padarytas išvadas ir reikšmingus profesinius sprendimus,
kuriuos jis priima darydamas šias išvadas8. Auditorius gali būti nustatęs reikšmingus
aspektus, susijusius su vadovybės kompetencija, sąžiningumu, etikos vertybėmis ar
stropumu arba vadovybės pasiryžimu propaguoti šias vertybes, tačiau jis gali padaryti
išvadą, kad, nepaisant to, rašytiniai pareiškimai yra patikimi. Tokiu atveju reikšmingi
dalykai turi būti dokumentuojami, kaip tai numatyta 230-ajame TAS.
Rašytiniai pareiškimai dėl vadovybės pareigų (žr. 20 dalį)
A26. Kaip paaiškinta A7 dalyje, auditorius negali priimti sprendimo, ar vadovybė įvykdė 10 ir
11 dalyse nurodytus įsipareigojimus, remdamasis tik kitais audito įrodymais. Todėl, kaip
aprašyta 20 dalies a punkte, jei auditorius padaro išvadą, kad rašytiniai pareiškimai dėl
šių dalykų yra nepatikimi arba jei vadovybė nepateikia šių rašytinių pareiškimų,
auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų. Tai, kad auditorius negali
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, gali turėti įtakos ne tik konkretiems
finansinių ataskaitų elementams, sąskaitoms ar straipsniams, bet ir visoms finansinėms
ataskaitoms. Pagal 705-ąjį TAS reikalaujama, kad auditorius tokiomis aplinkybėmis
atsisakytų pareikšti nuomonę dėl finansinių ataskaitų9.
A27. Jei rašytinis pareiškimas, kurio prašė auditorius, buvo pakeistas, tai nebūtinai reiškia, kad
vadovybė nepateikė rašytinio pareiškimo. Tačiau pagrindinė tokio pakeitimo priežastis
gali daryti įtaką nuomonei auditoriaus išvadoje. Pavyzdžiui:

8
9

•

rašytiniame pareiškime dėl vadovybės pareigos parengti finansines ataskaitas
įvykdymo gali būti konstatuota, kad, vadovybės įsitikinimu, išskyrus reikšmingą
konkretaus taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimo nesilaikymą,
finansinės ataskaitos parengtos pagal šią tvarką. 20 dalies reikalavimas
netaikytinas, kadangi auditorius padarė išvadą, kad vadovybė pateikė patikimus
rašytinius pareiškimus. Tačiau auditorius privalo apsvarstyti šio nesilaikymo įtaką
nuomonei auditoriaus išvadoje, kaip tai numatyta 705-ajame TAS;

•

rašytiniame pareiškime dėl vadovybės pareigų auditoriui pateikti visą reikalingą
audito užduoties sąlygose aptartą informaciją gali būti konstatuota, kad, vadovybės

230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 8 dalies c punktas ir 10 dalis.
705-asis TAS, 9 dalis.
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įsitikinimu, išskyrus informaciją, kurios įmonė neteko gaisro metu, vadovybė
auditoriui pateikė visą informaciją. 20 dalyje nustatytas reikalavimas netaikytinas,
kadangi auditorius padarė išvadą, kad vadovybė pateikė patikimus rašytinius
pareiškimus. Tačiau auditorius privalo apsvarstyti informacijos, kurios įmonė
neteko gaisro metu, įtaką finansinėms ataskaitoms, taip pat ir nuomonei auditoriaus
išvadoje, kaip tai numatyta 705-ajame TAS.
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1 priedas
(žr. 2 dalį)

TAS, kuriuose nustatyti rašytinių pareiškimų reikalavimai, sąrašas
Šiame priede pateiktos kitų TAS, kurie galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ir vėliau prasidedančių
laikotarpių finansinių ataskaitų auditui, dalys, kuriose aptarti su jų turiniu susiję rašytiniai
pareiškimai. Šis sąrašas nepakeičia pareigos atsižvelgti į TAS reikalavimus ir susijusią taikymo
ir kitą aiškinamąją medžiagą.
•

240-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą“,
39 dalis

•

250-asis TAS „Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą“, 16
dalis

•

450-asis TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“, 14 dalis

•

501-asis TAS „Audito įrodymai – konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių“, 12 dalis

•

540-asis TAS „Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir
susijusios atskleistos informacijos auditas“, 22 dalis

•

550-asis TAS „Susijusios šalys“, 26 dalis

•

560-asis TAS „Pobalansiniai įvykiai“, 9 dalis

•

570-asis TAS „Veiklos tęstinumas“, 16 dalies e punktas

•

710-asis TAS, „Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės
ataskaitos“, 9 dalis
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2 priedas
(žr. A21 dalį)

Pareiškimo laiško pavyzdys
Toliau pateiktas pareiškimo laiškas apima rašytinius pareiškimus, numatytus šiame ir kituose
TAS, kurie galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų
auditui. Šiame pavyzdyje daroma prielaida, kad taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra
tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, kad 570-ojo TAS reikalavimai10 gauti rašytinius
patvirtinimus nėra taikomi ir kad prašomuose rašytiniuose pareiškimuose nėra išimčių. Jei juose
būtų išimčių, rašytinius pareiškimus būtų privaloma pakeisti, kad jie tinkamai parodytų šias
išimtis.
(Įmonės rekvizitai)
(Auditoriui)

(Data)

Šis pareiškimo laiškas pateikiamas dėl Jūsų atliekamo įmonės ABC 20XX m. gruodžio 31 d.11
pasibaigiančio laikotarpio finansinių ataskaitų audito. Jo tikslas – pareikšti nuomonę dėl to, ar
finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingai pateiktos (arba „parodo tikrą ir
teisingą vaizdą“) pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
Patvirtiname, kad (mūsų žiniomis ir įsitikinimu, pateikus paklausimus, kuriuos laikėme būtinais,
kad galėtume tinkamai surinkti informaciją):
Finansinės ataskaitos
•

mes įvykdėme savo pareigas, kurios numatytos [įterpti datą] audito užduoties sąlygose ir
kurios yra susijusios su finansinių ataskaitų parengimu pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus; konkrečiai – finansinės ataskaitos pateiktos teisingai (arba
„parodo tikrą ir teisingą vaizdą“) pagal tuos standartus;

•

reikšmingos prielaidos, daromos atliekant apskaitinius įvertinimus, įskaitant tikrosios
vertės apskaitinius įvertinimus, yra pagrįstos (540-asis TAS);

•

susijusių šalių santykiai ir sandoriai buvo tinkamai užregistruoti ir atskleisti pagal
tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus (550-asis TAS);

•

visi įvykiai, kurie įvyko po finansinių ataskaitų datos ir kuriuos pagal tarptautinių
finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus būtina koreguoti ar atskleisti, buvo
pakoreguoti ir atskleisti (560-asis TAS);

10
11

570-asis TAS „Veiklos tęstinumas“.
Jei auditoriaus išvada apima daugiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, auditorius koreguoja šią datą taip, kad
laiškas apimtų visus auditoriaus išvadoje aptariamus laikotarpius.
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•

neištaisytų iškraipymų įtaka tiek atskirai, tiek kartu yra nereikšminga finansinėms
ataskaitoms kaip visumai. Neištaisytų iškraipymų sąrašas pridedamas prie šio pareiškimo
laiško (450-asis TAS);

•

[kiti dalykai, kuriuos auditorius gali laikyti tinkamais (žr. šio TAS A10 dalį)].
Pateikiama informacija

•

Mes Jums suteikėme:
o

galimybę susipažinti su visa informacija, kurią žinome ir kuri yra svarbi rengiant
finansines ataskaitas, tokia kaip įrašai, dokumentai ir kiti dalykai;

o

papildomą informaciją, kurios Jūs mūsų prašėte audito tikslais; ir

o

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

•

Visos ūkinės operacijos įtrauktos į apskaitos įrašus ir visos jos yra parodytos finansinėse
ataskaitose.

•

Mes Jums atskleidėme mūsų rizikos, kad finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai
iškraipytos dėl apgaulės, vertinimo rezultatus (240-asis TAS).

•

Mes Jums atskleidėme visą informaciją, susijusią su apgaule ar įtariama apgaule, apie kurią
mes žinome ir kuri daro įtaką įmonei bei yra susijusi su:
o

vadovybe;

o

darbuotojais, kurie atlieka svarbų vaidmenį vidaus kontrolės sistemoje; ar

o

kitais asmenimis, kai apgaulė gali daryti reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms
(240-asis TAS).

•

Mes Jums atskleidėme visą informaciją, susijusią su kaltinimais apgaule ar įtariama
apgaule, kuri daro įtaką įmonės finansinėms ataskaitoms ir kurią pranešė įmonės
darbuotojai, buvę įmonės darbuotojai, analitikai, priežiūros atstovai ar kiti asmenys (240asis TAS).

•

Mes Jums atskleidėme visus žinomus įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo ar įtariamo
nesilaikymo atvejus, kurių įtaka turėtų būti apsvarstyta rengiant finansines ataskaitas (250asis TAS).

•

Mes Jums atskleidėme susijusių šalių tapatybę ir visus mums žinomus santykius ir
sandorius su susijusiomis šalimis (550-asis TAS).
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•

[Kiti dalykai, kuriuos auditorius gali laikyti tinkamais (žr. šio TAS A11 dalį)].
___________________________________________________________________________
Vadovybė

Vadovybė
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