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1 priedas. Sąlyginės nuomonės, kai grupės užduoties grupė negali surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų grupės auditoriaus nuomonei pagrįsti, pavyzdys
2 priedas. Dalykų, su kuriais susipažįsta grupės užduoties grupė, pavyzdžiai
3 priedas. Sąlygų ar įvykių, galinčių rodyti reikšmingo grupės finansinių ataskaitų iškraipymo
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600-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Specialūs svarstymai – grupės finansinių
ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“ turėtų būti skaitomas kartu su 200uoju TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius
audito standartus“.
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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Tarptautiniai audito standartai (TAS) taikomi grupių auditams. Šiame TAS aptarti
specialūs svarstymai atliekant grupių auditus, ypač kai dalyvauja komponentų auditoriai.

2.

Atsižvelgiant į aplinkybes šis TAS gali būti naudingas auditoriui, kai, atlikdamas
finansinių ataskaitų, kurios nėra grupės finansinės ataskaitos, auditą, toks auditorius
pasitelkia kitus auditorius. Pavyzdžiui, auditorius gali pasitelkti kitą auditorių stebėti
atsargų skaičiavimą ar atlikti fizinio ilgalaikio turto patikrinimą tolimose vietovėse.

3.

Pagal įstatymus, teisės aktus ar dėl kitų priežasčių iš komponento auditoriaus gali būti
reikalaujama pareikšti auditoriaus nuomonę apie komponento finansines ataskaitas.
Norėdama surinkti audito įrodymų, atlikdama grupės auditą grupės užduoties grupė gali
nuspręsti pasinaudoti audito įrodymais, kuriais remiantis buvo pareikšta auditoriaus
nuomonė apie komponento finansines ataskaitas, tačiau šio TAS reikalavimai vis tiek yra
taikomi (žr. A1 dalį).

4.

Pagal 220-ąjį TAS1 grupės užduoties partneris privalo įsitikinti, kad bendrai visi grupės
audito užduotį vykdantys auditoriai, įskaitant komponento auditorius, turi reikiamą
kompetenciją ir gebėjimus. Grupės užduoties partneris taip pat yra atsakingas už
vadovavimą grupės audito užduoties vykdymui, jos priežiūrą ir atlikimą.

5.

Grupės užduoties partneris taiko 220-ojo TAS reikalavimus nepriklausomai nuo to, ar
grupės užduoties grupė ar komponento auditorius dirba ar nedirba su komponento
finansine informacija. Šis TAS padeda grupės užduoties partneriui vykdyti 220-ojo TAS
reikalavimus, kai komponento auditoriai dirba su komponento finansine informacija.

6.

Audito rizika yra reikšmingo finansinių ataskaitų iškraipymo rizika ir rizika, kad
auditorius tokių iškraipymų neaptiks2. Atliekant grupės auditą, taip pat yra rizika, kad
komponento auditorius gali nepastebėti komponento finansinės informacijos iškraipymo,
dėl kurio gali atsirasti reikšmingas grupės finansinių ataskaitų iškraipymas, ir rizika, kad
grupės užduoties grupė gali šio iškraipymo neaptikti. Šiame TAS paaiškinti dalykai, į
kuriuos grupės užduoties grupė turi atsižvelgti, nustatydama savo dalyvavimo
komponento auditoriams atliekant komponentų finansinės informacijos rizikos vertinimo
procedūras ir tolesnes audito procedūras pobūdį, laiką ir apimtį. Tokio dalyvavimo tikslas
yra surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų auditoriaus nuomonei apie grupės
finansines ataskaitas pagrįsti.

Įsigaliojimo data
7.

1
2

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

220-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“, 14 ir 15 dalys.
200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“, A32 dalis.
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Tikslai
8.

Auditoriaus tikslai yra šie:
a)

nustatyti, ar būti grupės finansinių ataskaitų auditoriumi; ir

b)

būnant grupės finansinių ataskaitų auditoriumi:
i)

aiškiai informuoti komponento auditorius apie jų darbo su komponentų
finansine informacija ir jų pastebėjimų apimtį ir laiką; ir

ii)

surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie komponentų finansinę
informaciją ir apie konsolidavimo procesą pareikšti nuomonei, ar grupės
finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką.

Apibrėžtys
9.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

komponentas – įmonė ar verslas, kurios grupės ar komponento vadovybės rengiama
finansinė informacija turėtų būti įtraukta į grupės finansines ataskaitas (žr. A2–A4
dalis);

b)

komponento auditorius – auditorius, kuris grupės užduoties grupės prašymu atlieka
su komponento finansine informacija susijusį darbą, reikalingą grupės auditui atlikti
(žr. A7 dalį);

c)

komponento vadovybė – vadovybė, atsakinga už komponento finansinės
informacijos rengimą;

d)

komponento reikšmingumas – grupės užduoties grupės nustatytas komponento
reikšmingumas;

e)

grupė – visi komponentai, kurių finansinė informacija įtraukiama į grupės
finansines ataskaitas. Grupę visada sudaro daugiau nei vienas komponentas;

f)

grupės auditas – grupės finansinių ataskaitų auditas;

g)

grupės auditoriaus nuomonė – auditoriaus nuomonė apie grupės finansines
ataskaitas;

h)

grupės užduoties partneris – audito įmonės partneris ar kitas asmuo, atsakingas už
grupės audito užduotį ir jos atlikimą bei už audito įmonės vardu skelbiamą
auditoriaus išvadą dėl grupės finansinių ataskaitų. Kai grupės auditą atlieka bendri
auditoriai, bendrai užduotį atliekantys užduoties partneriai ir jų užduoties grupės
kartu laikomi grupės užduoties partneriu ir grupės užduoties grupe. Tačiau šiame
TAS nenagrinėjamas santykis tarp bendrų auditorių ar tam tikrų bendrų auditorių
atliekamo darbo su kitų bendrų auditorių atliekamu darbu;

i)

grupės užduoties grupė – partneriai, įskaitant grupės užduoties partnerį, ir
darbuotojai, kurie apibrėžia bendrąją grupės finansinių ataskaitų audito strategiją,
bendrauja su komponentų auditoriais, atlieka su konsolidavimu susijusį darbą ir
vertina, remdamiesi audito įrodymais, padarytas išvadas nuomonei apie grupės
finansines ataskaitas pagrįsti;
6
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10.

j)

grupės finansinės ataskaitos – finansinės ataskaitos, apimančios daugiau kaip vieno
komponento finansinę informaciją. Terminas „grupės finansinės ataskaitos“ taip pat
reiškia jungtines finansines ataskaitas, kuriose sujungiama bendrai kontroliuojamų,
tačiau patronuojančios įmonės neturinčių komponentų finansinė informacija;

k)

grupės vadovybė – vadovybė, atsakinga už grupės finansinių ataskaitų parengimą;

l)

grupėje naudojamos kontrolės priemonės – grupės vadovybės suplanuotos,
įgyvendinamos ir taikomos grupės finansinės atskaitomybės kontrolės priemonės;

m)

svarbus komponentas – grupės užduoties grupės išskirtas komponentas, kuris: i) yra
atskirai finansiškai svarbus grupei arba ii) dėl savo specifinio pobūdžio ar kitų
aplinkybių gali būti susijęs su reikšminga grupės finansinių ataskaitų reikšmingų
iškraipymų rizika (žr. A5–A6 dalis).

„Taikoma finansinės atskaitomybės tvarka“ reiškia grupės finansinėms ataskaitoms
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. „Konsolidavimo procesas“ reiškia:
a)

grupės finansines ataskaitas sudarančios komponentų finansinės informacijos
pripažinimą, įvertinimą, pateikimą ir atskleidimą konsolidavimo, proporcingo
konsolidavimo, nuosavybės ar savikainos apskaitos metodais; ir

b)

bendrai kontroliuojamų, tačiau patronuojančios įmonės neturinčių komponentų
finansinės informacijos sujungimą į visumą jungtinėse finansinėse ataskaitose.

Reikalavimai
Atsakomybė
11.

Grupės užduoties partneris yra atsakingas už vadovavimą, priežiūrą ir grupės audito
užduoties atlikimą pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros
reikalavimus ir už tai, kad paskelbta auditoriaus išvada būtų tinkama atsižvelgiant į
aplinkybes3. Todėl auditoriaus išvadoje dėl grupės finansinių ataskaitų nuoroda į
komponento auditorių nedaroma, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymuose arba teisės
aktuose nustatyta tokią nuorodą pateikti. Jeigu tokią nuorodą privaloma pateikti pagal
įstatymus arba teisės aktus, auditoriaus išvadoje nurodoma, kad nuoroda nesumažina
grupės užduoties partnerio ar grupės užduoties partnerio audito įmonės atsakomybės už
grupės auditoriaus nuomonę (žr. A8–A9 dalis).

Sutikimas užmegzti ir tęsti santykius su klientais
12.

3

Taikydamas 220-ąjį TAS, grupės užduoties partneris nustato, ar galima pagrįstai tikėtis
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie konsolidavimo procesą ir komponentų
finansinę informaciją grupės auditoriaus nuomonei pagrįsti. Tuo tikslu grupės užduoties
grupė susipažįsta su grupe, jos komponentais ir jų aplinka taip, kad galėtų nustatyti, kurie
komponentai galėtų būti laikomi svarbiais. Kai komponento auditoriai atlieka užduotis su
tokių komponentų finansine informacija, grupės užduoties partneris vertina, ar grupės
užduoties grupė galės dalyvauti komponento auditorių darbe tokiu mastu, kad surinktų
pakankamų tinkamų audito įrodymų (žr. A10–A12 dalis).

220-asis TAS, 15 dalis.
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13.

Jeigu grupės užduoties partneris padaro išvadą, kad:
a)

dėl grupės vadovybės taikomų apribojimų grupės užduoties grupė negalės surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų ir

b)

todėl gali tekti atsisakyti pareikšti nuomonę apie grupės finansines ataskaitas4,

grupės užduoties partneris turi:
•

jeigu tai nauja užduotis, nesutikti vykdyti užduoties arba, jeigu vykdoma tęstinė
užduotis, atsisakyti ją toliau vykdyti, jeigu atsisakymas galimas pagal taikomus
įstatymus ar teisės aktus; arba

•

jeigu įstatymai ar teisės aktai draudžia auditoriui atsisakyti vykdyti užduotį arba
jeigu dėl kitų priežasčių jis negali atsisakyti toliau vykdyti užduoties, atlikęs grupės
finansinių ataskaitų auditą, atsisakyti pareikšti nuomonę apie grupės finansines
ataskaitas (žr. A13–A19 dalis).

Užduoties sąlygos
14.

Grupės užduoties partneris turi susitarti dėl grupės audito užduoties sąlygų pagal 210-ąjį
TAS5 (žr. A20–A21 dalis).

Bendroji audito strategija ir audito planas
15.

Grupės užduoties grupė turi nustatyti bendrąją grupės audito strategiją ir parengti grupės
audito planą pagal 300-ąjį TAS6.

16.

Grupės užduoties partneris turi peržiūrėti bendrąją grupės audito strategiją ir grupės
audito planą (žr. A22 dalį).

Susipažinimas su grupe, jos komponentais ir jų aplinka
17.

18.

4
5
6
7
8

Auditorius privalo nustatyti ir įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką susipažindamas su
įmone ir jos aplinka7. Grupės užduoties grupė turi:
a)

išplėsti sutikimo užmegzti ir tęsti santykius su klientu etapu įgytą supratimą apie
grupę, jos komponentus ir jų aplinką, įskaitant grupėje naudojamas kontrolės
priemones; ir

b)

susipažinti su konsolidavimo procesu, įskaitant grupės vadovybės nurodymus
komponentams (žr. A23–A29 dalis).

Grupės užduoties grupė turi įgyti tokį supratimą, kurio pakaktų:
a)

patvirtinti ar peržiūrėti iš pradžių nustatytus komponentus, kurie gali būti svarbūs; ir

b)

įvertinti grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos
riziką8 (žr. A30–A31 dalis).

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“.
300-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito planavimas“, 7–12 dalys.
315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“.
315-asis TAS.
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Susipažinimas su komponento auditoriumi
19.

20.

Jeigu grupės užduoties grupė planuoja prašyti komponento auditoriaus atlikti užduotį,
susijusią su komponento finansine informacija, grupės užduoties grupė turi išsiaiškinti
(žr. A32–A35 dalis):
a)

ar komponento auditorius supranta grupės auditui svarbius etikos reikalavimus ir jų
laikysis, o ypač ar jis yra nepriklausomas (žr. A37 dalį);

b)

komponento auditoriaus profesinę kompetenciją (žr. A38 dalį);

c)

ar grupės užduoties grupė galės dalyvauti komponento auditoriaus darbe tokiu
mastu, kad surinktų pakankamų tinkamų audito įrodymų;

d)

ar komponento auditorius veikia teisinėje aplinkoje, kurioje vykdoma aktyvi
auditorių priežiūra (žr. A36 dalį).

Jeigu komponento auditorius neatitinka grupės auditui svarbių nepriklausomumo
reikalavimų arba grupės užduoties grupė turi rimtų abejonių dėl 19 dalies a–c punktuose
išvardytų kitų dalykų, grupės užduoties grupė turi surinkti pakankamų tinkamų audito
įrodymų apie komponento finansinę informaciją neprašydama komponento auditoriaus
atlikti darbo su to komponento finansine informacija (žr. A39–A41 dalis).

Reikšmingumas
21.

22.

Grupės užduoties grupė turi nustatyti (žr. A42 dalį):
a)

grupės finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumą, nustatydama bendrąją
grupės audito strategiją;

b)

jeigu, atsižvelgus į konkrečias su grupe susijusias aplinkybes, grupės finansinėse
ataskaitose yra konkrečių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar atskleistos
informacijos atvejų, kurių atžvilgiu tikėtina, kad ir mažesnio negu grupės
finansinėms ataskaitoms kaip visumai nustatyto reikšmingumo iškraipymai gali
daryti įtaką grupės finansinių ataskaitų pagrindu vartotojų priimamiems
ekonominiams sprendimams, tokioms ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų likučiams
ar atskleistai informacijai taikomą reikšmingumo lygį ar lygius;

c)

komponentų, kurių auditą ar peržiūrą grupės audito metu atliks komponento
auditorius, reikšmingumą. Norint sumažinti iki priimtinai žemo lygio tikimybę, kad
grupės finansinių ataskaitų neištaisytų ir nenustatytų iškraipymų visuma bus
didesnė už grupės finansinių ataskaitų kaip visumos nustatytą reikšmingumą,
komponentui nustatomas žemesnio lygio reikšmingumas, negu taikomas grupės
finansinėms ataskaitoms kaip visumai (žr. A43–A44 dalis);

d)

ribą, kurią viršijantis iškraipymas negali būti laikomas aiškiai nesvarbiu grupės
finansinėms ataskaitoms (žr. A45 dalį).

Jeigu komponento auditorius atlieka grupės auditui reikalingą auditą, grupės užduoties
grupė turi įvertinti komponento lygiu nustatyto darbinio reikšmingumo tinkamumą (žr.
A46 dalį).
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23.

Jeigu komponento auditas turi būti atliekamas pagal įstatymą, teisės aktą ar dėl kitų
priežasčių ir grupės užduoties grupė tokiu auditu nusprendžia pasinaudoti, kad surinktų
audito įrodymus grupės auditui, grupės užduoties grupė turi nustatyti, ar
a)

komponento finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumas ir

b)

darbinis reikšmingumas komponento lygiu

atitinka šio TAS reikalavimus.
Reagavimas į įvertintą riziką
24.

Auditorius privalo suplanuoti ir įgyvendinti tinkamą atsaką į įvertintą finansinių ataskaitų
reikšmingo iškraipymo riziką9. Grupės užduoties grupė turi nustatyti, kokio pobūdžio
darbą su komponentų finansine informacija privalo atlikti grupės užduoties grupė arba jos
vardu komponento auditorius (žr. 26–29 dalis). Grupės užduoties grupė taip pat turi
nustatyti savo dalyvavimo komponento auditoriaus darbe pobūdį, laiką ir apimtį (žr. 30–
31 dalis).

25.

Jeigu su komponentų konsolidavimo procesu ar jų finansine informacija atliekamo darbo
pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis grindžiami prielaida, kad visos grupėje naudojamos
kontrolės priemonės yra efektyvios, arba jeigu vien tik pagrindinės procedūros negali
suteikti pakankamų tinkamų audito įrodymų tvirtinimų lygmeniu, grupės užduoties grupė
turi patikrinti arba prašyti komponento auditoriaus patikrinti tokių kontrolės priemonių
efektyvumą.

Darbo su komponentų finansine informacija pobūdžio nustatymas (žr. A47 dalį)
Svarbūs komponentai
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26.

Atskirai visai grupei finansiškai svarbaus komponento finansinės informacijos auditą
grupės užduoties grupė arba komponento auditorius tokios grupės vardu turi atlikti
taikydamas komponentui nustatytą reikšmingumą.

27.

Jeigu komponentas yra svarbus dėl to, kad dėl jo specifinio pobūdžio ar kitų aplinkybių
gali būti susijęs su reikšminga grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizika,
grupės užduoties grupė arba komponento auditorius jos vardu turi atlikti vieną ar kelis iš
toliau nurodytų veiksmų:
a)

komponento finansinės informacijos auditas taikant komponentui nustatytą
reikšmingumą;

b)

vieno ar daugiau sąskaitų likučių, ūkinių operacijų grupių ar atskleistos
informacijos atvejų, susijusių su tikėtina reikšminga grupės finansinių ataskaitų
reikšmingo iškraipymo rizika, auditas (žr. A48 dalį);

c)

apibrėžtos audito procedūros, susijusios su tikėtina reikšminga grupės finansinių
ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizika (žr. A49 dalį).

330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“.
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Nesvarbūs komponentai
28.

Jeigu komponentai nėra svarbūs, grupės užduoties grupė turi atlikti analitines procedūras
grupės lygiu (žr. A50 dalį).

29.

Jeigu grupės užduoties grupė nemano, kad bus galima surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų grupės auditoriaus nuomonei pagrįsti:
a)

atlikus darbą su svarbių komponentų finansine informacija;

b)

patikrinus grupėje naudojamas kontrolės priemones ir konsolidavimo procesą ir

c)

atlikus analitines procedūras grupės lygiu,

grupės užduoties grupė turi išrinkti komponentus, kurie nėra svarbūs komponentai, ir su
atskirų pasirinktų komponentų finansine informacija pati turi atlikti arba prašyti
komponento auditoriaus atlikti vieną ar kelis iš šių veiksmų (žr. A51–A53 dalis):
•

komponento finansinės informacijos auditą taikant komponentui nustatytą
reikšmingumą;

•

vieno ar daugiau sąskaitų likučių, ūkinių operacijų grupių ar atskleistos
informacijos auditą;

•

komponento finansinės informacijos peržiūrą taikant komponentui nustatytą
reikšmingumą;

•

apibrėžtas procedūras.

Per tam tikrą laikotarpį grupės užduoties grupė turi pasirinkti skirtingus komponentus.
Dalyvavimas komponento auditorių atliekamame darbe (žr. A54–A55 dalis)
Svarbūs komponentai – rizikos įvertinimas
30.

Jeigu komponento auditorius atlieka svarbaus komponento finansinės informacijos
auditą, grupės užduoties grupė turi dalyvauti komponento auditoriui vertinant riziką,
siekdama nustatyti reikšmingą grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo riziką.
Tokio dalyvavimo pobūdis, laikas ir apimtis priklauso nuo grupės užduoties grupės
susipažinimo su komponento auditoriaus darbu, tačiau turi apimti mažiausiai tokius
veiksmus:
a)

grupei svarbios komponento veiklos aptarimą su komponento auditoriumi arba
komponento vadovybe;

b)

komponento jautrumo reikšmingam finansinės informacijos iškraipymui dėl
apgaulės ar klaidos aptarimą su komponento auditoriumi;

c)

komponento auditoriaus dokumentų, susijusių su nustatyta reikšminga grupės
finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizika, peržiūrą. Tokie dokumentai
gali būti rengiami kaip memorandumai, kuriuose pateikta komponento auditoriaus
apibendrinanti išvada dėl nustatytos reikšmingos rizikos.
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Nustatyta reikšminga grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizika – tolesnės audito
procedūros
31.

Jeigu reikšminga grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizika nustatoma
komponente, kuriame atlieka darbą komponento auditorius, grupės užduoties grupė turi
įvertinti tolesnių audito procedūrų, atliekamų siekiant reaguoti į nustatytą reikšmingą
grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo riziką, tinkamumą. Remdamasi įgytu
supratimu apie komponento auditorių, grupės užduoties grupė turi nustatyti, ar yra būtina
dalyvauti atliekant tolesnes audito procedūras.

Konsolidavimo procesas
32.

Pagal 17 dalį grupės užduoties grupė susipažįsta su grupėje naudojamomis kontrolės
priemonėmis ir konsolidavimo procesu, įskaitant grupės vadovybės nurodymus
komponentams. Pagal 25 dalį, jeigu su konsolidavimo procesu atliekamo darbo pobūdis,
atlikimo laikas ir apimtis grindžiami prielaida, kad grupėje naudojamos kontrolės
priemonės yra efektyvios, arba jeigu vien tik pagrindinės procedūros negali suteikti
pakankamų tinkamų audito įrodymų tvirtinimų lygmeniu, grupės užduoties grupė
patikrina arba prašo komponento auditoriaus patikrinti grupėje naudojamų kontrolės
priemonių efektyvumą.

33.

Grupės užduoties grupė turi suplanuoti ir atlikti tolesnes konsolidavimo proceso audito
procedūras reaguojant į įvertintą grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo
riziką, kylančią iš konsolidavimo proceso. Tuo tikslu taip pat turi būti vertinama, ar visi
komponentai buvo įtraukti į grupės finansines ataskaitas.

34.

Grupės užduoties grupė turi įvertinti konsolidavimo koregavimų ir pergrupavimų
tinkamumą, išsamumą bei tikslumą ir turi įvertinti, ar yra kokių nors apgaulės rizikos
veiksnių ar galimo vadovybės šališkumo požymių (žr. A56 dalį).

35.

Jeigu komponento finansinė informacija buvo parengta pagal kitokius negu grupės
finansinėms ataskaitoms taikomus apskaitos metodus, grupės užduoties grupė turi
įvertinti, ar tokio komponento finansinė informacija buvo tinkamai koreguota grupės
finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo tikslais.

36.

Grupės užduoties grupė turi nustatyti, ar komponento auditoriaus pranešime nurodyta
finansinė informacija (žr. 41 dalies c punktą) yra ta pati finansinė informacija, kuri
įtraukta į grupės finansines ataskaitas.

37.

Jeigu į grupės finansines ataskaitas įtraukiama komponento finansinė informacija, kurios
finansinės atskaitomybės laikotarpio pabaiga skiriasi nuo grupės finansinės
atskaitomybės laikotarpio pabaigos, grupės užduoties grupė turi įvertinti, ar tokiose
finansinėse ataskaitose buvo padaryti atitinkami koregavimai pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką.

Pobalansiniai įvykiai
38.

Atlikdama komponentų finansinės informacijos auditą, grupės užduoties grupė arba
komponento auditorius turi atlikti procedūras, skirtas nustatyti tokių komponentų
įvykiams, įvykusiems nuo komponentų finansinės informacijos datų iki auditoriaus
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išvados apie grupės finansines ataskaitas paskelbimo datos, dėl kurių gali prireikti
koreguoti grupės finansines ataskaitas arba juos atskleisti grupės finansinėse ataskaitose.
39.

Jeigu komponento auditoriai atlieka kitokį darbą negu komponentų finansinės
informacijos auditas, grupės užduoties grupė turi prašyti komponentų auditorių pranešti
grupės užduoties grupei apie pobalansinius įvykius, dėl kurių gali prireikti koreguoti
grupės finansines ataskaitas arba juos atskleisti grupės finansinėse ataskaitose.

Bendravimas su komponento auditoriumi
40.

41.

Grupės užduoties grupė turi laiku informuoti komponento auditorių apie savo
reikalavimus. Tokiame pranešime turi būti nurodomas numatytas atlikti darbas, tokio
darbo panaudojimo būdas ir komponento auditoriaus vykdomo grupės užduoties grupės
informavimo forma bei turinys (žr. A57, A58, A60 dalis). Be to, pranešime turi būti:
a)

pateikiamas prašymas, kad komponento auditorius, žinodamas kontekstą, kuriame
grupės užduoties grupė naudos komponento auditoriaus darbą, patvirtintų, jog jis
bendradarbiaus su grupės užduoties grupe (žr. A59 dalį);

b)

nurodomi grupės auditui svarbūs etikos reikalavimai, o ypač nepriklausomumo
reikalavimai;

c)

atliekant komponento finansinės informacijos auditą ar jos peržiūrą, komponentui
nustatytas reikšmingumas (ir, jeigu taikoma, konkrečioms ūkinių operacijų
grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleistai informacijai nustatytas reikšmingumo
lygis ar lygiai) ir riba, kurią viršijantis iškraipymas negali būti laikomas aiškiai
nesvarbiu grupės finansinėms ataskaitoms;

d)

nurodoma įvertinta reikšminga grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo
dėl apgaulės ar klaidos rizika, kuri yra svarbi komponento auditoriaus darbui.
Grupės užduoties grupė turi prašyti komponento auditoriaus laiku ją informuoti apie
bet kurią kitą komponente nustatytą reikšmingą grupės finansinių ataskaitų
reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos riziką ir komponento auditoriaus
atsaką į tokią riziką;

e)

pateikiamas grupės vadovybės parengtas susijusių šalių ir bet kurių kitų susijusių
šalių, apie kurias žino grupės užduoties grupė, sąrašas. Grupės užduoties grupė taip
pat turi prašyti komponento auditoriaus laiku informuoti grupės užduoties grupę
apie anksčiau grupės vadovybės ar grupės užduoties grupės nenustatytas susijusias
šalis. Grupės užduoties grupė turi nustatyti, ar apie tokias kitas susijusias šalis
būtina informuoti kitus komponento auditorius.

Grupės užduoties grupė taip pat turi prašyti komponento auditoriaus laiku informuoti
grupės užduoties grupę apie visus dalykus, svarbius užduoties grupės išvadai apie grupės
auditą. Tokiame pranešime turi būti: (žr. A60 dalį):
a)

nurodoma, ar komponento auditorius laikėsi grupės auditui svarbių etikos
reikalavimų, įskaitant nepriklausomumo ir profesinės kompetencijos reikalavimus;

b)

nurodoma, ar komponento auditorius laikėsi grupės užduoties grupės reikalavimų;
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c)

apibrėžiama komponento finansinė informacija, apie kurią komponento auditorius
teikia išvadą;

d)

pateikiama informacija apie įstatymų ar kitų teisės aktų nesilaikymo atvejus, dėl
kurių grupės finansinėse ataskaitose galėtų atsirasti reikšmingų iškraipymų;

e)

pateikiamas neištaisytų komponento finansinės informacijos iškraipymų sąrašas
(tokiame sąraše nebūtina nurodyti iškraipymų, kurie nesiekia grupės užduoties
grupės nurodytos aiškiai nesvarbių iškraipymų ribos (žr. 40 dalies c punktą);

f)

nurodomi galimo vadovybės šališkumo požymiai;

g)

aprašomi bet kurie komponento lygmeniu nustatyti svarbūs vidaus kontrolės
trūkumai;

h)

nurodomi bet kurie kiti svarbūs dalykai, apie kuriuos komponento auditorius
pranešė ar numato pranešti už komponento valdymą atsakingiems asmenims,
įskaitant apgaulės ar įtariamos apgaulės atvejus, susijusius su komponento
vadovybe, darbuotojais, atliekančiais svarbų vaidmenį įgyvendinant komponento
vidaus kontrolę, ar kitais asmenimis, kai dėl apgaulės atsirado reikšmingų
komponento finansinės informacijos iškraipymų;

i)

nurodomi bet kurie kiti dalykai, kurie gali būti svarbūs grupės auditui arba į kuriuos
komponento auditorius norėtų atkreipti grupės užduoties grupės dėmesį, įskaitant
išimtis, nurodytas rašytiniuose pareiškimuose, kuriuos komponento auditorius
paprašė pateikti komponento vadovybės; ir

j)

nurodomi bendrieji komponento auditoriaus pastebėjimai, išvados ar nuomonė.

Surinktų audito įrodymų pakankamumo ir tinkamumo vertinimas
Komponento auditoriaus teikiamos informacijos ir jo darbo tinkamumo įvertinimas
42.

43.

Grupės užduoties grupė turi įvertinti komponento auditoriaus teikiamą informaciją (žr. 41
dalį). Grupės užduoties grupė turi:
a)

aptarti tokio vertinimo metu iškilusius svarbius klausimus su komponento
auditoriumi, komponento vadovybe arba, jeigu tinka, su grupės vadovybe; ir

b)

nustatyti, ar būtina peržiūrėti kitas svarbias komponento auditoriaus audito
dokumentų dalis (žr. A61 dalį).

Jeigu grupės užduoties grupė padaro išvadą, kad komponento auditoriaus darbas nėra
patenkinamas, grupės užduoties grupė turi nustatyti, kokias papildomas procedūras būtina
atlikti ir ar jas turi atlikti komponento auditorius ar grupės užduoties grupė.

Audito įrodymų pakankamumas ir tinkamumas
44.

10

Auditorius privalo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, reikalingų sumažinti
audito riziką iki priimtinai žemo lygio, kad galėtų padaryti tinkamas išvadas auditoriaus
nuomonei pagrįsti10. Grupės užduoties grupė turi įvertinti, ar, atliekant su konsolidavimo
procesu susijusias audito procedūras, grupės užduoties grupei atliekant savo darbą ir

200-asis TAS, 17 dalis.
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komponento auditoriams atliekant su komponentų finansine informacija susijusį darbą,
buvo surinkta pakankamų tinkamų audito įrodymų grupės auditoriaus nuomonei pagrįsti
(žr. A62 dalį).
45.

Grupės užduoties partneris turi įvertinti visų neištaisytų iškraipymų (nustatytų grupės
užduoties grupės ar tų, apie kuriuos informavo komponento auditoriai) poveikį grupės
auditoriaus nuomonei ir visus atvejus, kai buvo neįmanoma surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų (žr. A63 dalį).

Grupės vadovybės ir už grupės valdymą atsakingų asmenų informavimas
Grupės vadovybės informavimas
46.

Grupės užduoties grupė turi nuspręsti, apie kuriuos nustatytus vidaus kontrolės trūkumus
būtina informuoti už valdymą atsakingus asmenis ir grupės vadovybę pagal 265-ąjį
TAS11. Tai nuspręsdama grupės užduoties grupė turi atsižvelgti į:
a)

grupės užduoties grupės nustatytus grupėje naudojamų vidaus kontrolės priemonių
trūkumus;

b)

vidaus kontrolės trūkumus, grupės užduoties grupės nustatytus komponentų vidaus
kontrolės priemonėse;

c)

vidaus kontrolės trūkumus, į kuriuos komponento auditoriai atkreipė grupės
užduoties grupės dėmesį.

47.

Jeigu grupės užduoties grupė nustatė apgaulės atvejus arba komponento auditorius
atkreipė grupės užduoties grupės dėmesį į tokius atvejus (žr. 41 dalies h punktą), arba
pagal turimą informaciją galima spręsti, kad vykdoma apgaulė, grupės užduoties grupė
turi apie tai laiku informuoti atitinkamo lygio grupės vadovybę, atsakingą už apgaulės
aptikimą ir jos prevenciją, apie jų pareigoms svarbius dalykus (žr. A64 dalį).

48.

Pagal įstatymus, teisės aktus ar dėl kitų priežasčių iš komponento auditoriaus gali būti
reikalaujama pareikšti auditoriaus nuomonę apie komponento finansines ataskaitas. Tokiu
atveju grupės užduoties grupė turi prašyti grupės vadovybės informuoti komponento
vadovybę apie visus dalykus, apie kuriuos sužino grupės užduoties grupė ir kurie gali būti
svarbūs komponento finansinėms ataskaitoms, bet apie kuriuos komponento vadovybė
gali nežinoti. Jeigu grupės vadovybė atsisako apie dalyką informuoti komponento
vadovybę, grupės užduoties grupė turi aptarti klausimą su asmenimis, atsakingais už
grupės valdymą. Jeigu klausimas tebėra neišspręstas, laikydamasi teisinių ir profesinio
konfidencialumo reikalavimų, grupės užduoties grupė turi svarstyti, ar rekomenduoti
komponento auditoriui neskelbti išvados apie komponento finansines ataskaitas, kol
nebus išspręstas klausimas (žr. A65 dalį).

Už grupės valdymą atsakingų asmenų informavimas
49.

11
12

Be dalykų, apie kuriuos privaloma informuoti pagal 260-ąjį TAS12 ir kitus TAS (žr. A66
dalį), grupės užduoties grupė už grupės valdymą atsakingiems asmenims turi:

265-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus“.
260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“.
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a)

pateikti su komponentų finansine informacija numatyto atlikti darbo apžvalgą;

b)

nurodyti grupės užduoties grupės planuojamo dalyvavimo komponentų auditoriaus
darbe, susijusiame su svarbių komponentų finansine informacija, pobūdį;

c)

nurodyti atvejus, kai grupės užduoties grupės atliktas komponento auditoriaus darbo
vertinimas sukėlė abejonių dėl to auditoriaus darbo kokybės;

d)

nurodyti bet kokius grupės finansinių ataskaitų audito apribojimus, pavyzdžiui,
atvejus, kai grupės užduoties grupės prieiga prie informacijos gali būti apribota;

e)

nurodyti apgaulės arba įtariamus apgaulės atvejus, susijusius su grupės vadovybe,
komponento vadovybe, darbuotojais, atliekančiais svarbų vaidmenį įgyvendinant
grupėje naudojamas kontrolės priemones, ar kitais asmenimis, kai dėl apgaulės
grupės finansinės ataskaitos buvo reikšmingai iškraipytos.

Dokumentai
50.

Audito dokumentuose grupės užduoties grupė turi13:
a)

pateikti komponentų analizę, nurodydama svarbius komponentus, ir apibūdinti su
komponentų finansine informacija numatomo atlikti darbo pobūdį;

b)

nurodyti grupės užduoties grupės dalyvavimo komponento auditoriaus darbe su
svarbiais komponentais pobūdį, laiką bei apimtį ir, jeigu tinka, pateikti informaciją
apie grupės užduoties grupės atliktą svarbių komponento auditoriaus audito
dokumentų dalių peržiūrą ir tokios peržiūros išvadas;

c)

pateikti grupės užduoties grupės ir komponentų auditorių susirašinėjimo dėl grupės
užduoties grupės reikalavimų dokumentus.

***
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Komponentai, kurių auditas turi būti atliekamas pagal įstatymus, teisės aktus ar dėl kitų
priežasčių (žr. 3 dalį)
A1. Grupės užduoties grupės sprendimui pasinaudoti pagal įstatymus, teisės aktus ar dėl kitų
priežasčių atliekamu auditu, siekiant surinkti grupės auditui reikalingų audito įrodymų,
įtaką gali daryti tokie veiksniai:

13

•

skirtumai tarp komponentų finansinėms ataskaitoms ir grupės finansinėms
ataskaitoms sudaryti taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos;

•

skirtumai tarp komponento auditoriaus ir grupės finansinių ataskaitų auditui
taikomų audito ir kitų standartų;

•

ar komponento finansinių ataskaitų auditas bus baigtas laiku pagal grupės ataskaitų
teikimo tvarkaraštį.

230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 8–11 dalys ir A6 dalis.

16

SPECIALŪS SVARSTYMAI – GRUPĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS
(ĮSKAITANT KOMPONENTŲ AUDITORIŲ DARBĄ)

Apibrėžtys
Komponentas (žr. 9 dalies a punktą)
A2. Komponentų nustatymui įtakos daro grupės struktūra. Pavyzdžiui, grupės finansinės
atskaitomybės sistema gali būti grindžiama organizacine struktūra, pagal kurią finansinę
informaciją privalo rengti patronuojanti įmonė ir viena ar daugiau jos dukterinių įmonių,
bendros įmonės arba įmonės, į kurias investuojama ir kurios apskaitoje parodomos pagal
nuosavybės ar savikainos apskaitos metodus; pagrindinė buveinė ir vienas ar daugiau jos
padalinių ar filialų; ar jų deriniai. Tačiau kai kurios grupės gali organizuoti savo
finansinės atskaitomybės sistemą pagal funkcijas, procesus, produktus ar paslaugas (arba
pagal produktų ar paslaugų grupes) arba pagal geografines vietoves. Tokiais atvejais
įmonė ar veikla, kurios į grupės finansines ataskaitas įtraukiamą finansinę informaciją
rengia grupės ar komponento vadovybė, gali būti funkcija, procesas, produktas ar
paslauga (ar produktų, ar paslaugų grupė) arba geografinė vietovė.
A3. Grupės finansinės atskaitomybės sistemą gali sudaryti įvairūs komponentų lygiai, o tokiu
atveju gali būti tikslingiau komponentus apibrėžti pagal tam tikras lygių grupes, o ne
kiekvieną atskirai.
A4. Atliekant grupės auditą, komponentu gali būti laikomi tam tikru lygiu sugrupuoti
komponentai; tačiau toks komponentas gali rengti ir grupės finansines ataskaitas,
apimančias grupę sudarančių komponentų (pogrupio) finansinę informaciją. Todėl šį TAS
gali taikyti įvairūs grupės užduoties partneriai ir didesnei grupei priklausančių įvairių
pogrupių užduoties grupės.
Svarbus komponentas (žr. 9 dalies m punktą)
A5. Didėjant konkretaus komponento finansinei svarbai, dažniausiai auga ir grupės finansinių
ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizika. Grupės užduoties grupė gali nustatyti atskirai
finansiškai svarbius komponentus pasirinktam standartiniam rodikliui pritaikydama
procentinį dydį. Standartinis rodiklis ir jam taikomas procentinis dydis nustatomas
vadovaujantis profesiniu sprendimu. Priklausomai nuo grupės pobūdžio ir su ja susijusių
aplinkybių tinkami standartiniai rodikliai gali būti grupės turtas, įsipareigojimai, pinigų
srautai, pelnas ar apyvarta. Pavyzdžiui, grupės užduoties grupė gali nuspręsti, kad
komponentai, kurių rodikliai didesni kaip 15 procentų pasirinkto rodiklio, yra svarbūs
komponentai. Tačiau, atsižvelgus į aplinkybes, tinkamais gali būti laikomi didesni ar
mažesni dydžiai.
A6. Grupės užduoties grupė taip pat gali nustatyti komponentą, kuris dėl savo specifinio
pobūdžio ar su juo susijusių aplinkybių gali kelti reikšmingą grupės finansinių ataskaitų
reikšmingo iškraipymo riziką (tai rizikos veiksniai, kuriems auditorius turi skirti ypač
daug dėmesio14). Pavyzdžiui, komponentas gali būti atsakingas už prekybą valiutomis ir
dėl to grupei sukelti reikšmingą reikšmingo iškraipymo riziką, nors kitais atžvilgiais
konkretus komponentas nėra grupei finansiškai svarbus.

14

315-asis TAS, 27–29 dalys.
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Komponento auditorius (žr. 9 dalies b punktą)
A7. Grupės užduoties grupės prašymu jos narys gali atlikti grupės auditui reikalingas užduotis
su komponento finansine informacija. Šiais atvejais toks grupės užduoties grupės narys
yra ir komponento auditorius.
Atsakomybė (žr. 11 dalį)
A8. Nors komponento auditoriai gali atlikti grupės auditui reikalingas užduotis su
komponentų finansine informacija ir todėl yra atsakingi už savo bendruosius
pastebėjimus, išvadas ar nuomones, už grupės auditoriaus nuomonę tebėra atsakingi
grupės užduoties partneris arba grupės užduoties partnerio audito įmonė.
A9. Jeigu grupės auditoriaus nuomonė modifikuojama todėl, kad grupės užduoties grupė
negalėjo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie vieno ar daugiau komponentų
finansinę informaciją, auditoriaus išvados apie grupės finansines ataskaitas
„Modifikavimo pagrindo pastraipoje“ apibūdinamos priežastys, dėl kurių negalima buvo
surinkti įrodymų, nedarant nuorodos į komponento auditorių, išskyrus atvejus, kai tokia
nuoroda būtų reikalinga norint tinkamai paaiškinti aplinkybes15.
Sutikimas užmegzti ir tęsti santykius su klientais
Susipažinimas sutikimo užmegzti ar tęsti santykius su klientais etapu (žr. 12 dalį)
A10. Atlikdama naują užduotį, grupės užduoties grupė gali susipažinti su grupe, jos
komponentais ir jų aplinka remdamasi:
•

grupės vadovybės pateikta informacija;

•

bendravimu su grupės vadovybe; ir

•

jeigu taikoma, bendravimu su ankstesne grupės užduoties grupe, komponento
vadovybe arba komponentų auditoriais.

A11. Susipažindama su grupe, jos komponentais ir jų aplinka grupės užduoties grupė gali
išsiaiškinti tokius dalykus kaip:

15

•

grupės struktūra, įskaitant jos teisinę ir organizacinę struktūrą (t. y. kaip
organizuojama grupės finansinės atskaitomybės sistema);

•

grupei svarbi komponentų veikla, įskaitant pramonės šakos, teisinę, ekonominę ir
politinę aplinką, kur tokia veikla yra vykdoma;

•

naudojimasis paslaugų organizacijomis, įskaitant bendrus paslaugų centrus;

•

grupėje naudojamų kontrolės priemonių aprašymas;

•

konsolidavimo proceso sudėtingumas;

•

ar komponento auditoriai, kurie nėra iš grupės užduoties grupės partnerio audito
įmonės ar tinklo, atliks užduotis su bet kurio iš komponentų finansine informacija,
ir priežastys, dėl kurių grupės vadovybė paskyrė daugiau kaip vieną auditorių;

•

ar grupės užduoties grupė:

705-asis TAS, 20 dalis.
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○

○

galės be jokių apribojimų bendrauti su už grupės valdymą atsakingais
asmenimis, grupės vadovybe, komponento už valdymą atsakingais
asmenimis, komponento vadovybe, susipažinti ir dirbti su komponento
informacija ir bendrauti su komponento auditoriais (įskaitant grupės
užduoties grupės prašomus pateikti svarbiausius audito dokumentus); ir
galės atlikti būtinas užduotis su komponentų finansine informacija.

A12. Vykdant tęstinę užduotį, grupės užduoties grupės galimybei surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų gali daryti įtaką tam tikri reikšmingi pakeitimai, pavyzdžiui:
•

grupės struktūros pakeitimai (pvz., įsigijimai, pardavimai, reorganizacija arba
grupės finansinės atskaitomybės sistemos organizavimo pakeitimai);

•

grupei svarbių komponentų veiklos pokyčiai;

•

už grupės valdymą atsakingų asmenų, grupės vadovybės ar svarbių komponentų
pagrindinių vadovų sudėties pakeitimai;

•

grupės užduoties grupės abejonės dėl grupės ar komponento vadovybės
sąžiningumo ar kompetencijos;

•

grupėje naudojamų kontrolės priemonių pokyčiai;

•

taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos pokyčiai.

Tikėjimasis surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų (žr. 13 dalį)
A13. Grupė gali būti sudaryta tik iš komponentų, kurie nėra laikomi svarbiais komponentais.
Tokiomis aplinkybėmis grupės užduoties partneris gali pagrįstai tikėtis surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų grupės auditoriaus nuomonei pagrįsti, jeigu grupės
užduoties grupė galės:
a)

atlikti darbą su kai kurių šių komponentų finansine informacija; ir

b)

dalyvauti komponentų auditorių su kitų komponentų finansine informacija
atliekamame darbe, kiek tai reikalinga pakankamiems tinkamiems įrodymams
surinkti.

Galimybė gauti informaciją (žr. 13 dalį)
A14. Grupės užduoties grupės galimybes gauti informaciją gali riboti aplinkybės, kurių grupės
vadovybė negali įveikti, pavyzdžiui, su konfidencialumu ir duomenų slaptumu susiję
įstatymai arba komponento auditoriaus atsisakymas suteikti grupės užduoties grupės
prašomus audito dokumentus. Galimybes gauti informaciją taip pat gali riboti grupės
vadovybė.
A15. Kai galimybės gauti informaciją yra ribotos dėl aplinkybių, grupės užduoties grupė vis
dėlto gali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų; tačiau kuo svarbesnis
komponentas, tuo mažiau tai yra tikėtina. Pavyzdžiui, grupės užduoties grupė gali neturėti
galimybės bendrauti su komponento, kuris apskaitoje parodomas nuosavybės metodu, už
valdymą atsakingais asmenimis, vadovybe ar auditoriumi (taip pat susipažinti su grupės
užduoties grupės prašomais pateikti audito dokumentais). Jeigu komponentas nėra
svarbus ir grupės užduoties grupė turi visą komponento finansinių ataskaitų rinkinį,
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įskaitant auditoriaus išvadą apie tokias ataskaitas, ir galimybę gauti grupės vadovybės
saugojamą su tokiu komponentu susijusią informaciją, grupės užduoties grupė gali
padaryti išvadą, kad ši informacija yra pakankami tinkami su tokiu komponentu susiję
audito įrodymai. Tačiau jeigu komponentas yra svarbus, grupės užduoties grupė negalės
įvykdyti šio TAS grupės finansinių ataskaitų auditui taikomų reikalavimų. Pavyzdžiui,
grupės užduoties grupė negalės įvykdyti 30–31 dalyse nustatyto reikalavimo dalyvauti
komponento auditoriaus darbe. Todėl grupės užduoties grupė negalės surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų apie tą komponentą. Situacijos, kai grupės užduoties grupė
negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, vertinamos pagal 705-ąjį TAS.
A16. Grupės užduoties grupė negalės surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, jeigu
grupės vadovybė riboja grupės užduoties grupės ar komponento auditoriaus galimybes
gauti svarbaus komponento informaciją.
A17. Nors grupės užduoties grupė gali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, jeigu tokie
apribojimai susiję su komponentu, kuris nėra svarbus, tokio ribojimo priežastis gali turėti
įtakos grupės auditoriaus nuomonei. Pavyzdžiui, ji gali turėti įtakos grupės vadovybės
atsakymams į grupės užduoties grupės paklausimus ir grupės vadovybės grupės užduoties
grupei pateiktų pareiškimų patikimumui.
A18. Įstatymas ar teisės aktas gali drausti grupės užduoties partneriui nesutikti vykdyti
užduoties arba atsisakyti toliau vykdyti užduotį. Pavyzdžiui, pagal kai kurias jurisdikcijas
auditorius skiriamas tam tikram laikotarpiui ir jam draudžiama atsisakyti toliau vykdyti
užduotį iki to laikotarpio pabaigos. Taip pat viešajame sektoriuje dėl auditoriui suteiktų
įgaliojimų ypatumų ar atsižvelgiant į viešąjį interesą auditorius gali neturėti galimybės
atsisakyti toliau vykdyti užduotį. Šiomis aplinkybėmis vis dėlto šis TAS taikomas grupės
auditui, o situacijos, kai grupės užduoties grupė negali surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų, vertinamos pagal 705-ąjį TAS.
A19. 1 priede pateiktas pavyzdys auditoriaus išvados, kurioje pareiškiama sąlyginė nuomonė
dėl grupės užduoties grupės negalėjimo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie
svarbų nuosavybės metodu apskaitomą komponentą, kai, grupės užduoties grupės
nuomone, tokio negalėjimo padariniai yra reikšmingi, bet nėra paplitę.
Užduoties sąlygos (žr. 14 dalį)
A20. Užduoties sąlygose nurodoma taikoma finansinės atskaitomybės tvarka16. Grupės
užduoties sąlygose gali būti nurodomi ir papildomi dalykai, pavyzdžiui, tai, kad:

16

•

grupės užduoties grupės ir komponento auditoriaus bendravimas turėtų būti visiškai
nevaržomas, kiek tai galima pagal įstatymus ir teisės aktus;

•

svarbi informacija, kuria keičiasi komponento auditoriai, už komponento valdymą
atsakingi asmenys ir komponento vadovybė, įskaitant pranešimus apie svarbius
vidaus kontrolės trūkumus, taip pat turėtų būti teikiama ir grupės užduoties grupei;

•

svarbi informacija, kuria keičiasi priežiūros institucijos ir komponentai, susijusi su
finansinės atskaitomybės klausimais, turėtų būti teikiama ir grupės užduoties
grupei; ir

210-asis TAS, 8 dalis.
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•

kiek grupės užduoties grupės nuomone yra reikalinga, jai turėtų būti leista:
○

○

gauti komponento informaciją, bendrauti su už komponentų valdymą
atsakingais asmenimis, komponentų vadovybe ir komponento auditoriais
(įskaitant grupės užduoties grupės prašomus pateikti svarbiausius audito
dokumentus); ir
pačiai atlikti arba prašyti komponento auditoriaus atlikti užduotis su
komponentų finansine informacija.

A21. Dėl apribojimų:
•

grupės užduoties grupės galimybėms susipažinti ir dirbti su komponento
informacija, bendrauti su už komponentų valdymą atsakingais asmenimis,
komponentų vadovybe ar komponento auditoriais (įskaitant grupės užduoties
grupės prašomus pateikti svarbiausius audito dokumentus) ar

•

darbui su komponentų finansine informacija

po to, kai grupės užduoties partneris sutiko vykdyti grupės audito užduotį, gali būti
neįmanoma surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, o tai gali padaryti įtaką grupės
auditoriaus nuomonei. Išskirtinėmis aplinkybėmis dėl to gali būti netgi priimamas
sprendimas atsisakyti vykdyti užduotį, jeigu atsisakymas galimas pagal taikomus
įstatymus ar teisės aktus.
Bendroji audito strategija ir audito planas (žr. 16 dalį)
A22. Grupės užduoties partnerio atliekama bendrosios grupės audito strategijos ir grupės
audito plano peržiūra yra svarbi grupės užduoties partnerio pareigos vadovauti grupės
audito užduočiai vykdymo dalis.
Susipažinimas su grupe, jos komponentais ir jų aplinka
Dalykai, su kuriais susipažįsta grupės užduoties grupė (žr. 17 dalį)
A23. 315-ajame TAS pateiktos gairės dėl dalykų, į kuriuos auditorius gali atsižvelgti
siekdamas įgyti supratimą apie ūkio šaką, reguliavimo ir kitus išorės veiksnius, kurie daro
įtaką įmonei, įskaitant jos taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, įmonės pobūdį,
tikslus, strategijas ir susijusią verslo riziką bei įmonės finansinių rodiklių (veiklos)
vertinimą ir peržiūrą17. Šio TAS 2 priede pateiktos gairės dėl grupei būdingų dalykų,
įskaitant konsolidavimo procesą.
Grupės vadovybės komponentams duodami nurodymai (žr. 17 dalį)
A24. Siekdama finansinės informacijos vienodumo ir palyginamumo, grupės vadovybė
dažniausiai duoda nurodymus komponentams. Tokiuose nurodymuose nustatomi
reikalavimai įtraukti komponentų finansinę informaciją į grupės finansines ataskaitas,
dažnai pateikiami finansinės atskaitomybės procedūrų vadovai bei ataskaitų paketas.
Ataskaitų paketą dažniausiai sudaro standartinės formos į grupės finansines ataskaitas
įtraukiamai finansinei informacijai pateikti. Tačiau dažniausiai ataskaitų paketas nėra
17

315-asis TAS, A17–A41 dalys.
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visos finansinės ataskaitos, parengtos ir pateiktos pagal taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką.
A25. Nurodymuose dažniausiai apibrėžiama:
•

taikytini apskaitos metodai;

•

grupės finansinėms ataskaitoms taikomi teisės aktų nustatyti ir kiti atskleidimo
reikalavimai, įskaitant tokius kaip:

•

○

segmentų nustatymas ir jų atskaitomybė;

○

susijusių šalių santykiai ir sandoriai;

○

sandoriai grupės viduje ir nerealizuotasis pelnas;

○

grupės vidaus sąskaitų likučiai; ir

ataskaitų teikimo tvarkaraštis.

A26. Susipažindama su nurodymais, grupės užduoties grupė gali išsiaiškinti tokius dalykus
kaip:
•

nurodymų aiškumas ir praktinis pritaikomumas pildant ataskaitų paketą;

•

ar nurodymuose:
○
○

○

○

tinkamai apibūdintos taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos ypatybės;
nurodyta, kokią informaciją pakanka atskleisti, kad būtų įvykdyti reikalavimai
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, pavyzdžiui, susijusių šalių
santykių ir sandorių bei segmentų informacijos atskleidimas;
nurodyti konsolidavimo koregavimai, pavyzdžiui, sandoriai grupės viduje ir
nerealizuotasis pelnas, ir grupės vidaus sąskaitų likučiai; ir
numatyta, kad finansinę informaciją turi tvirtinti komponento vadovybė.

Apgaulė (žr. 17 dalį)
A27. Auditorius privalo nustatyti ir įvertinti finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl
apgaulės riziką, suplanuoti ir įgyvendinti atitinkamą atsaką į įvertiną riziką18. Nustatant
reikšmingo grupės finansinių ataskaitų iškraipymo dėl apgaulės riziką, naudojamasi tokia
informacija:

18

•

kaip grupės vadovybė vertina riziką, kad grupės finansinės ataskaitos gali būti
reikšmingai iškraipomos dėl apgaulės;

•

grupės vadovybės procesai apgaulės rizikai grupėje nustatyti ir į ją reaguoti,
įskaitant grupės vadovybės nustatytą specifinę apgaulės riziką arba sąskaitų
likučius, ūkinių operacijų grupes ar atskleistą informaciją, kuriuose apgaulės rizika
yra tikėtina;

•

ar yra konkrečių komponentų, kurių atžvilgiu apgaulės rizika yra tikėtina;

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

22

SPECIALŪS SVARSTYMAI – GRUPĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS
(ĮSKAITANT KOMPONENTŲ AUDITORIŲ DARBĄ)

•

kaip už grupės valdymą atsakingi asmenys prižiūri grupės vadovybės procesus,
taikomus siekiant nustatyti apgaulės riziką grupėje ir į ją reaguoti, ir grupės
vadovybės įdiegtas kontrolės priemones šiai rizikai mažinti;

•

už grupės valdymą atsakingų asmenų, grupės vadovybės, vidaus auditoriaus (arba,
jeigu tinka, komponento vadovybės, komponento auditorių ir kt.) atsakymai į
grupės užduoties grupės paklausimą, ar jiems yra žinoma faktinių, įtariamų ar
tariamų apgaulės atvejų, darančių įtaką komponentui ar grupei.

Diskusijos tarp grupės užduoties grupės narių ir komponentų auditorių apie grupės finansinių
ataskaitų reikšmingo iškraipymo riziką, įskaitant apgaulės riziką (žr. 17 dalį)
A28. Pagrindiniai užduoties grupės nariai privalo aptarti finansinių ataskaitų reikšmingo
iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos tikimybę, ypač akcentuojant reikšmingo iškraipymo
dėl apgaulės riziką. Atliekant grupės auditą, į tokias diskusijas gali būti įtraukiami ir
komponentų auditoriai19. Grupės užduoties partnerio sprendimui, ką įtraukti į tokias
diskusijas, kaip ir kada tokios diskusijos turi vykti, ir sprendimui dėl jų apimties turi
įtakos tokie veiksniai kaip ankstesnio darbo su grupe patirtis.
A29. Tokios diskusijos suteikia galimybę:

19

•

dalintis žiniomis apie komponentus ir jų aplinką, įskaitant žinias apie grupėje
naudojamas kontrolės priemones;

•

keistis informacija apie komponentų ar grupės verslo riziką;

•

keistis mintimis apie tai, kaip ir kur grupės finansinėse ataskaitose galėtų atsirasti
reikšmingas iškraipymas dėl apgaulės ar klaidos, kaip grupės vadovybė ir
komponento vadovybė galėtų mėginti vykdyti apgaulingą finansinę atskaitomybę ir
tai paslėpti ir kaip galėtų būti neteisėtai pasisavintas komponentų turtas;

•

nustatyti grupės ar komponentų vadovybės taikomą praktiką, kuri gali būti šališka
arba skirta manipuliuoti pajamomis, kas nulemtų apgaulingą finansinę
atskaitomybę, pavyzdžiui, taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos neatitinkančią
pajamų pripažinimo praktiką;

•

apsvarstyti žinomus grupei įtaką darančius išorės ir vidaus veiksnius, kurie gali
skatinti ar versti grupės vadovybę, komponento vadovybę ar kitus darbuotojus
vykdyti apgaulę, suteikti galimybę vykdyti apgaulę ir parodyti kultūrą ar aplinką,
kai grupės vadovybė, komponento vadovybė ar kiti asmenys mėgintų pateisinti
apgaulę;

•

apsvarstyti riziką, kad grupės ar komponento vadovybė gali nepaisyti kontrolės
priemonių;

•

įvertinti, ar rengiant grupės finansinėms ataskaitoms reikalingą komponentų
finansinę informaciją laikomasi bendrų apskaitos metodų, o jeigu ne, kaip
nustatomi ir atitinkamai koreguojami apskaitos metodų skirtumai (jeigu tai būtina
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką);

240-asis TAS, 15 dalis ir 315-asis TAS, 10 dalis.

23

SPECIALŪS SVARSTYMAI – GRUPĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS
(ĮSKAITANT KOMPONENTŲ AUDITORIŲ DARBĄ)

•

aptarti komponentuose nustatytus apgaulės atvejus ar informaciją, rodančią
komponente vykdomą apgaulę;

•

dalytis informacija, kuri rodytų nacionalinių įstatymų ar teisės aktų nesilaikymo
atvejus, pavyzdžiui, kyšių mokėjimai ar netinkama sandorių kainodaros praktika.

Rizikos veiksniai (žr. 18 dalį)
A30. 3 priede pateikti sąlygų ar įvykių, kurie atskirai ar kartu gali rodyti grupės finansinių
ataskaitų reikšmingo iškraipymo riziką, įskaitant iškraipymo dėl apgaulės riziką,
pavyzdžiai.
Rizikos vertinimas (žr. 18 dalį)
A31. Grupės užduoties grupė vertina reikšmingo finansinių ataskaitų iškraipymo riziką grupės
lygiu remdamasi tokia informacija:
•

informacija, gauta susipažinus su grupe, jos komponentais ir jų aplinka bei
konsolidavimo procesu, įskaitant audito įrodymus, surinktus įvertinus grupėje
naudojamų kontrolės priemonių ir konsolidavimo procesui svarbių kontrolės
priemonių struktūrą ir įgyvendinimą;

•

iš komponentų auditorių gauta informacija.

Susipažinimas su komponento auditoriumi (žr. 19 dalį)
A32. Grupės užduoties grupė susipažįsta su komponento auditoriumi tik tuo atveju, jeigu ji
planuoja prašyti komponento auditoriaus atlikti grupės auditui reikalingą darbą su
komponento finansine informacija. Pavyzdžiui, grupės užduoties grupei nėra būtina
susipažinti su tų komponentų, kurių atžvilgiu grupės užduoties grupė planuoja atlikti
analitines procedūras tik grupės lygiu, auditoriais.
Grupės užduoties grupės procedūros, skirtos susipažinti su komponento auditoriumi ir audito
įrodymų šaltiniais (žr. 19 dalį)
A33. Grupės užduoties grupės taikomų procedūrų, skirtų susipažinti su komponentų
auditoriumi, pobūdžiui, atlikimo laikui ir apimčiai įtakos turi tokie veiksniai kaip
ankstesnė darbo su komponento auditoriumi patirtis ar žinios apie jį ir tai, kokiu mastu
grupės užduoties grupė ir komponento auditorius laikosi bendros politikos ir procedūrų,
pavyzdžiui:
•

•

ar grupės užduoties grupė ir komponento auditorius laikosi:
○

bendros politikos ir procedūrų atlikdami darbą (pvz., audito metodika);

○

bendros kokybės kontrolės politikos ir procedūrų; arba

○

bendros stebėsenos politikos ir procedūrų;

ar suderinami arba panašūs yra:
○

įstatymai ir teisės aktai ar teisinė sistema;

○

profesinė priežiūra, drausmė ir išorės kokybės užtikrinimo tvarka;
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○

švietimas ir mokymas;

○

profesinės organizacijos ir standartai; arba

○

kalba ir kultūra.

A34. Visi šie veiksniai vienas kitą veikia ir nėra vienas kitą paneigiantys. Pavyzdžiui, siekdama
susipažinti su komponento auditoriumi A, kuris nuosekliai taiko bendrą kokybės
kontrolės ir stebėsenos politiką bei procedūras ir bendrą audito metodiką arba veikia
pagal tą pačią jurisdikciją kaip ir grupės užduoties partneris, grupės užduoties grupė gali
taikyti mažesnės apimties procedūras, negu siekdama susipažinti su komponento
auditoriumi B, kuris nuosekliai netaiko bendros kokybės kontrolės ar stebėsenos politikos
bei procedūrų ir bendros audito metodikos ar veikia pagal užsienio jurisdikciją. Taip pat
gali skirtis komponento auditoriams A ir B taikomų procedūrų pobūdis.
A35. Grupės užduoties grupė gali susipažinti su komponento auditoriumi įvairiais būdais.
Pirmaisiais darbo su komponento auditoriumi metais grupės užduoties grupė gali,
pavyzdžiui:
•

įvertinti kokybės kontrolės stebėsenos sistemos rezultatus, jeigu grupės užduoties
grupė ir komponento auditorius yra iš audito įmonės ar tinklo, kuris veikia pagal
bendrą stebėsenos politiką ir procedūras ir jų laikosi20;

•

aplankyti komponento auditorių ir aptarti 19 dalies a–c punktuose nurodytus
dalykus;

•

prašyti komponento auditoriaus raštu patvirtinti 19 dalies a–c punktuose nurodytus
dalykus; 4 priede pateiktas raštiško komponento auditoriaus patvirtinimo pavyzdys;

•

prašyti komponento auditoriaus užpildyti klausimynus apie 19 dalies a–c punktuose
nurodytus dalykus;

•

aptarti komponento auditoriaus darbą su bendradarbiais grupės užduoties partnerio
audito įmonėje arba su geros reputacijos komponento auditorių pažįstančia trečiąja
šalimi; arba

•

gauti patvirtinimus iš profesinės įstaigos ar įstaigų, kurioms komponento auditorius
priklauso, auditoriui licenciją išdavusios institucijos ar kitų trečiųjų šalių.

Kitais metais žinios apie komponento auditorių gali būti grindžiamos ankstesne grupės
užduoties grupės darbo su komponento auditoriumi patirtimi. Grupės užduoties grupė
gali prašyti komponento auditoriaus patvirtinti, ar nuo praėjusių metų yra pasikeitusios
bet kokios su 19 dalies a–c punktuose nurodytais dalykais susijusios aplinkybės.
A36. Jeigu yra įsteigtos nepriklausomos priežiūros institucijos audito priežiūrai ir audito
kokybės stebėsenai vykdyti, susipažinimas su teisine aplinka gali padėti grupės užduoties
grupei tinkamai įvertinti komponento auditoriaus nepriklausomumą ir kompetenciją.
Informacijos apie teisinę aplinką galima gauti iš komponento auditoriaus ar iš
nepriklausomų priežiūros institucijų suteiktos informacijos.

20

Kaip reikalaujama pagal 1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir
susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ 54 dalį arba ne mažiau griežtus nacionalinius reikalavimus.
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Grupės auditui taikomi etikos reikalavimai (žr. 19 dalies a punktą)
A37. Jeigu grupės audito metu atliekamas darbas su komponento finansine informacija,
komponento auditorius privalo laikytis grupės auditui taikomų etikos reikalavimų. Tokie
reikalavimai gali skirtis nuo reikalavimų, kuriuos komponento auditorius taiko atlikdamas
teisės aktų nustatytą auditą pagal komponento auditoriaus jurisdikciją, arba juos papildyti.
Todėl grupės užduoties grupė išsiaiškina, ar komponento auditorius supranta grupės
auditui taikomus etikos reikalavimus ir ar jų laikysis taip, kad galėtų atlikti komponento
auditoriaus pareigas atlikdamas grupės auditą.
Komponento auditoriaus profesinė kompetencija (žr. 19 dalies b punktą)
A38. Vertindama komponento auditoriaus profesinę kompetenciją, grupės užduoties grupė gali
siekti išsiaiškinti, ar komponento auditorius:
•

supranta audito ir kitus grupės auditui taikomus standartus taip, kad galėtų atlikti
komponento auditoriaus pareigas atlikdamas grupės finansinių ataskaitų auditą;

•

turi specialių įgūdžių (pvz., ūkio šakai būdingų žinių), būtinų siekiant atlikti darbą
su konkretaus komponento finansine informacija; ir

•

jeigu taikoma, supranta taikomą finansinės atskaitomybės tvarką taip, kad galėtų
atlikti komponento auditoriaus pareigas atlikdamas grupės finansinių ataskaitų
auditą (grupės vadovybės nurodymuose komponentams dažnai apibūdinami
taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimai).

Grupės užduoties grupės žinių apie komponento auditorių taikymas (žr. 20 dalį)
A39. Dalyvaudama komponento auditoriaus darbe, atlikdama papildomą rizikos vertinimą ar
tolesnes audito procedūras su komponento finansine informacija, grupės užduoties grupė
negali pakeisti to fakto, kad komponento auditorius nėra nepriklausomas.
A40. Tačiau, dalyvaudama komponento auditoriaus darbe, atlikdama papildomą rizikos
vertinimą ar tolesnes audito procedūras su komponento finansine informacija, grupės
užduoties grupė gali išsklaidyti ne itin didelį susirūpinimą keliančias abejones dėl
komponento auditoriaus profesinės kompetencijos (pvz., nepakankamų ūkio šakai
būdingų žinių) arba dėl to, kad auditorius neveikia aplinkos sąlygomis, kai vykdoma
aktyvi auditorių darbo priežiūra.
A41. Jeigu įstatymas ar teisės aktas draudžia susipažinti su svarbiomis komponento auditoriaus
audito dokumentų dalimis, grupės užduoties grupė gali prašyti komponento auditoriaus
šią problemą išspręsti parengus memorandumą, į kurį būtų įtraukta svarbi informacija.
Reikšmingumas (žr. 21–23 dalis)
A42. Auditorius privalo21:
a)

rengdamas bendrąją audito strategiją, nustatyti:
i)

21

finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumą; ir

320-asis TAS „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“, 10–11 dalys.

26

SPECIALŪS SVARSTYMAI – GRUPĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS
(ĮSKAITANT KOMPONENTŲ AUDITORIŲ DARBĄ)

ii)

b)

jeigu, atsižvelgus į konkrečias su įmone susijusias aplinkybes, yra konkrečių
ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ar informacijos atskleidimo atvejų,
kurių atžvilgiu tikėtina, kad ir mažesnio negu finansinėms ataskaitoms kaip
visumai nustatyto reikšmingumo iškraipymai gali daryti įtaką finansinių
ataskaitų pagrindu vartotojų priimamiems ekonominiams sprendimams,
tokioms ūkinių operacijų grupėms, sąskaitų likučiams ar atskleistai
informacijai taikomą reikšmingumo lygį ar lygius; ir

nustatyti darbinį reikšmingumą.

Atliekant grupės auditą, nustatomas tiek grupės finansinių ataskaitų, tiek komponentų
finansinės informacijos reikšmingumas. Grupės finansinių ataskaitų kaip visumos
reikšmingumas naudojamas nustatant bendrąją grupės audito strategiją.
A43. Norint sumažinti iki priimtinai žemo lygio tikimybę, kad grupės finansinių ataskaitų
neištaisytų ir nenustatytų iškraipymų visuma bus didesnė už visoms grupės finansinėms
ataskaitoms nustatytą reikšmingumą, komponentui nustatomas mažesnis reikšmingumas,
negu taikomas grupės finansinėms ataskaitoms kaip visumai. Atskiriems komponentams
gali būti nustatomas skirtingas komponento reikšmingumas. Komponento reikšmingumas
neturi būti grupės finansinėms ataskaitoms kaip visumai nustatyto reikšmingumo
aritmetinė dalis, todėl atskiriems komponentams nustatyto reikšmingumo reikšmių suma
gali būti didesnė, negu finansinėms ataskaitoms kaip visumai nustatytas reikšmingumas.
Komponento reikšmingumas naudojamas nustatant bendrąją komponento audito
strategiją.
A44. Komponento reikšmingumas nustatomas tiems komponentams, kurių finansinė
informacija bus audituojama ar peržiūrima atliekant grupės auditą pagal 26 dalį, 27 dalies
a punktą ir 29 dalį. Remdamasis komponentui nustatytu reikšmingumu, komponento
auditorius įvertina, ar nustatyti neištaisyti iškraipymai atskirai ar kartu yra reikšmingi.
A45. Be komponento reikšmingumo, nustatoma ir iškraipymų riba. Apie aptiktus iškraipymų
ribą viršijančius komponento finansinės informacijos iškraipymus informuojama grupės
užduoties grupė.
A46. Atlikdamas komponento finansinės informacijos auditą, komponento auditorius (arba
grupės užduoties grupė) nustato darbinį reikšmingumą komponento lygiu. Tai būtina
siekiant iki priimtinai žemo lygio sumažinti tikimybę, kad neištaisytų ir nenustatytų
komponento finansinės informacijos iškraipymų visuma bus didesnė už komponentui
nustatytą reikšmingumą. Praktiškai grupės užduoties grupė gali nustatyti žemesnį
komponento reikšmingumą. Tokiu atveju komponento auditorius naudoja komponento
reikšmingumą vertindamas komponento finansinės informacijos reikšmingo iškraipymo
riziką ir planuodamas tolesnes audito procedūras, atsižvelgdamas į įvertintą riziką bei
vertindamas, ar nustatyti iškraipymai atskirai ar kartu yra reikšmingi.
Reagavimas į įvertintą riziką
Darbo su komponentų finansine informacija pobūdžio nustatymas (žr. 26–27 dalis)
A47. Grupės užduoties grupės sprendimui dėl darbo su komponento finansine informacija
pobūdžiui ir grupės dalyvavimo komponento auditoriaus darbe įtakos turi:
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a)

komponento svarba;

b)

nustatyta reikšminga grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizika;

c)

grupės užduoties grupės atliktas grupėje naudojamų kontrolės priemonių vertinimas
ir nustatymas, ar jos yra įgyvendinamos; ir

d)

grupės užduoties grupės žinios apie komponento auditorių.

Toliau pateiktoje schemoje parodyta komponento svarbos įtaka grupės užduoties grupės
sprendimui dėl darbo su komponento finansine informacija pobūdžio.
Ar komponentas
atskirai finansiškai yra
svarbus grupei? (26
dalis)

TAIP

Komponento
finansinės informacijos
auditas*
(26 dalis)

NE

Ar komponentas dėl savo
specifinio pobūdžio ar su
juo susijusių aplinkybių
gali kelti reikšmingą
grupės finansinių ataskaitų
iškraipymo riziką? (27
dalis)

TAIP

Komponento finansinės
informacijos auditas*;
arba
su tikėtina reikšminga
rizika susijusių vieno ar
daugiau sąskaitų likučių,
ūkinių operacijų grupių
ar atskleistos
informacijos auditas;
arba
su tikėtina reikšminga
rizika susijusios
apibrėžtos audito
procedūros
(27 dalis)

NE

Grupės lygiu atliekamos analitinės
procedūros su komponentais, kurie nėra
svarbūs (28 dalis)

Ar planuojama tokia
apimtis, kad galima
būtų surinkti
pakankamų tinkamų
audito įrodymų
nuomonei apie grupės
finansines ataskaitas
pagrįsti?
(29 dalis)

TAIP
Bendravimas su
komponento
auditoriais
(40 dalis)

NE
Pasirinktiems komponentams:
komponento finansinės informacijos auditas*; arba
vieno ar daugiau sąskaitų likučių, ūkinių operacijų grupių
ar atskleistos informacijos auditas; arba
komponento finansinės informacijos peržiūra; arba
apibrėžtos procedūros (29 dalis)
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Svarbūs komponentai (žr. 27 dalies b–c punktus)
A48. Grupės užduoties grupė gali nustatyti, kad komponentas yra svarbus, nes jis dėl savo
specifinio pobūdžio ar su juo susijusių aplinkybių gali kelti reikšmingą grupės finansinių
ataskaitų reikšmingo iškraipymo riziką. Tokiu atveju grupės užduoties grupė gali nustatyti
sąskaitų likučius, ūkinių operacijų grupes ar atskleistą informaciją, kuriems tokia
reikšminga rizika gali būti būdinga. Tokiu atveju grupės užduoties grupė gali nuspręsti
atlikti pati arba prašyti komponento auditoriaus atlikti tik tų sąskaitų likučių, ūkinių
operacijų grupių ar atskleistos informacijos auditą. Pavyzdžiui, kai yra A6 dalyje aprašyta
situacija, darbas su komponento finansine informacija gali apsiriboti sąskaitų likučių,
ūkinių operacijų grupių ir atskleistos informacijos, kuriems poveikį daro atitinkamo
komponento vykdoma prekyba valiutomis, auditu. Jeigu grupės užduoties grupė prašo
komponento auditoriaus atlikti vieno ar daugiau konkrečių sąskaitų likučių, ūkinių
operacijų grupių ar atskleistos informacijos auditą, grupės užduoties grupės pranešime (žr.
40 dalį) atsižvelgiama į tai, kad daugelis finansinių ataskaitų straipsnių yra tarpusavyje
susiję.
A49. Grupės užduoties grupė gali suplanuoti audito procedūras, kuriomis būtų tinkamai
reaguojama į tikėtiną reikšmingą grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo
riziką. Pavyzdžiui, kai yra tikėtina reikšminga pasenusių atsargų rizika, grupės užduoties
grupė gali pati atlikti arba prašyti komponento auditoriaus atlikti apibrėžtas audito
procedūras, skirtas atsargoms įvertinti galimai dideles pasenusias atsargas laikančiame
komponente, kuris kitais atžvilgiais nėra svarbus.
Komponentai, kurie nėra svarbūs (žr. 28–29 dalis)
A50. Priklausomai nuo užduoties aplinkybių, atliekant analitines procedūras, komponentų
finansinė informacija gali būti grupuojama įvairiais lygiais. Analitinių procedūrų
rezultatai patvirtina grupės užduoties grupės išvadas, kad apibendrintai komponentų,
kurie nėra svarbūs, finansinei informacijai reikšminga reikšmingų iškraipymų rizika nėra
būdinga.
A51. Grupės užduoties grupės sprendimui, kiek komponentų pasirinkti pagal 29 dalį, kuriuos
komponentus pasirinkti ir kokį darbą atlikti su atskirų pasirinktų komponentų finansine
informacija, įtaką gali daryti tokie įvairūs veiksniai kaip:
•

audito įrodymai, kuriuos tikimasi surinkti iš svarbių komponentų finansinės
informacijos;

•

ar komponentas yra naujai įkurtas ar įsigytas;

•

ar komponente yra įvykę reikšmingų pasikeitimų;

•

ar atliktas komponento vidaus auditas ir tokio darbo įtaka grupės auditui;

•

ar komponentai taiko bendras sistemas ir procesus;

•

grupėje naudojamų kontrolės priemonių efektyvumas;

•

grupės lygiu atliktomis analitinėmis procedūromis nustatyti neįprasti svyravimai;

•

atskiro komponento finansinė svarba arba jo keliama rizika, palyginti su kitais tos
pačios kategorijos komponentais;
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•

ar pagal įstatymą, teisės aktą ar dėl kitų priežasčių turi būti atliekamas komponento
auditas.

Į šios kategorijos komponentų pasirinkimo procesą įtraukus nenuspėjamumo elementą,
tikimybė nustatyti komponento finansinės informacijos reikšmingą iškraipymą gali
padidėti. Komponentų pasirinkimas dažnai svyruoja cikliškai.
A52. Komponento finansinės informacijos peržiūra gali būti atliekama pagal 240022 arba
241023 tarptautinius peržiūros standartus (TPS), adaptuotus atsižvelgus į aplinkybes. Šiam
darbui papildyti grupės užduoties grupė taip pat gali nustatyti papildomas procedūras.
A53. Kaip buvo paaiškinta A13 dalyje, grupę taip pat gali sudaryti tik komponentai, kurie nėra
svarbūs. Tokiomis aplinkybėmis grupės užduoties grupė gali surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų grupės auditoriaus nuomonei pagrįsti, nustatydama su komponentų
finansine informacija atliktino darbo pobūdį pagal 29 dalį. Mažai tikėtina, kad grupės
užduoties grupė surinks pakankamų tinkamų audito įrodymų grupės auditoriaus
nuomonei pagrįsti, grupės užduoties grupei arba komponento auditoriui tik patikrinus
grupėje naudojamas kontrolės priemones ir atlikus analitines procedūras su komponentų
finansine informacija.
Dalyvavimas komponento auditorių atliekamame darbe (žr. 30–31 dalis)
A54. Grupės užduoties grupės dalyvavimui komponento auditoriaus darbe įtaką gali daryti
tokie veiksniai kaip:
a)

komponento svarba;

b)

nustatyta reikšminga grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizika; ir

c)

grupės užduoties grupės žinios apie komponento auditorių.

Jeigu komponentas yra svarbus komponentas arba yra nustatyta reikšminga rizika, grupės
užduoties grupė atlieka 30–31 dalyse apibūdintas procedūras. Jeigu komponentas nėra
svarbus komponentas, grupės užduoties grupės dalyvavimo komponento auditoriaus
darbe pobūdis, laikas ir apimtis gali skirtis priklausomai nuo to, kaip gerai grupės
užduoties grupė yra susipažinusi su to komponento auditoriumi. Faktas, kad tas
komponentas nėra svarbus, tampa antraeiliu. Pavyzdžiui, nors komponentas nėra
laikomas svarbiu, grupės užduoties grupė vis tiek gali nuspręsti dalyvauti komponento
auditoriui atliekant rizikos vertinimą, kadangi ji turi nors ir nelabai rimtų nuogąstavimų
dėl komponento auditoriaus profesinės kompetencijos (pvz., nepakankamos ūkio šakai
būdingos žinios) arba kadangi auditorius neveikia aplinkos sąlygomis, kur vykdoma
aktyvi auditorių darbo priežiūra.
A55. Priklausomai nuo grupės užduoties grupės žinių apie komponento auditorių, grupės
dalyvavimo komponento auditoriaus darbe kitos nei nurodytos 30–31 ir 42 dalyse formos
gali apimti vieną ar daugiau šių veiksmų:
a)

22
23

susitikimas su komponento vadovybe ar komponento auditoriais siekiant susipažinti
su komponentu ir jo aplinka;

TPS 2400 „Finansinių ataskaitų peržiūros užduotys“.
TPS 2410 „Nepriklausomo įmonės auditoriaus atliekama tarpinės finansinės informacijos peržiūra“.
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b)

bendrosios komponento auditoriaus audito strategijos ir audito plano peržiūra;

c)

rizikos vertinimo procedūros reikšmingo iškraipymo komponento lygiu rizikai
nustatyti ir įvertinti. Šios procedūros gali būti atliekamos kartu su komponento
auditoriais arba jas gali atlikti grupės užduoties grupė;

d)

tolesnių audito procedūrų planavimas ir atlikimas. Šios procedūros gali būti
planuojamos ir atliekamos kartu su komponento auditoriais arba jas gali atlikti
grupės užduoties grupė;

e)

dalyvavimas baigiamajame ar kituose svarbiausiuose komponento auditorių ir
komponento vadovybės susitikimuose;

f)

kitų svarbių komponento auditoriaus audito dokumentų dalių peržiūra.

Konsolidavimo procesas
Konsolidavimo koregavimai ir pergrupavimai (žr. 34 dalį)
A56. Konsolidavimo proceso metu gali prireikti koreguoti grupės finansinėse ataskaitose
pateiktas sumas, kurios nepatenka į įprastą sandorių tvarkymo sistemą ir kurioms gali būti
netaikomos tokios vidaus kontrolės priemonės kaip kitai finansinei informacijai.
Vertindama atliekamų koregavimų tinkamumą, išsamumą ir tikslumą, grupės užduoties
grupė gali:
•

įvertinti, ar reikšmingi koregavimai tinkamai parodo įvykius ir sandorius, kurių
pagrindu jie yra padaryti;

•

nustatyti, ar reikšmingus koregavimus teisingai apskaičiavo, apdorojo ir patvirtino
grupės vadovybė ir, jeigu taikoma, komponento vadovybė;

•

nustatyti, ar reikšmingi koregavimai yra tinkamai pagrįsti ir pakankamai
dokumentuoti;

•

patikrinti, kaip buvo suderintos ir eliminuotos ūkinės operacijos grupės viduje,
nerealizuotasis pelnas ir grupės vidaus sąskaitų likučiai.

Bendravimas su komponento auditoriumi (žr. 40–41 dalis)
A57. Jeigu tarp grupės užduoties grupės ir komponento auditorių nėra veiksmingo abipusio
bendravimo, atsiranda rizika, kad grupės užduoties grupė negalės surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų grupės auditoriaus nuomonei pagrįsti. Aiški ir laiku pateikta
informacija apie grupės užduoties grupės reikalavimus sukuria pagrindą veiksmingam
abipusiam grupės užduoties grupės ir komponento auditoriaus bendravimui.
A58. Grupės užduoties grupės reikalavimai dažnai išdėstomi raštu pateikiamuose
nurodymuose. 5 priede pateiktos gairės dėl privalomų ir papildomų dalykų, kurie gali būti
išdėstomi tokiuose nurodymuose. Komponento auditorius bendrauti su grupės užduoties
grupe dažnai gali rengdamas memorandumus ar ataskaitas apie atliktą darbą. Tačiau
grupės užduoties grupė ir komponento auditorius nebūtinai turi bendrauti raštu.
Pavyzdžiui, grupės užduoties grupė gali apsilankyti pas komponento auditorių siekdama
aptarti nustatytą reikšmingą riziką ar peržiūrėti svarbias komponento auditoriaus audito
dokumentų dalis. Tačiau ir toliau taikomi šio ir kitų TAS dokumentavimo reikalavimai.
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A59. Bendradarbiaudamas su grupės užduoties grupe, komponento auditorius, pavyzdžiui,
suteikia galimybę grupės užduoties grupei susipažinti su svarbiais audito dokumentais,
jeigu tai nėra draudžiama pagal įstatymą ar teisės aktą.
A60. Kai grupės užduoties grupės narys tuo pat metu yra ir komponento auditorius, grupės
užduoties grupės tikslas aiškiai informuoti komponento auditorių dažnai gali būti
pasiektas kitokiais negu konkretūs raštiški pranešimai būdais. Pavyzdžiui:
•

norint informuoti apie grupės užduoties grupės reikalavimus pagal 40 dalį, gali
pakakti komponento auditoriui suteikti galimybę susipažinti su bendrąja audito
strategija ar audito planu; ir

•

norint informuoti apie dalykus, susijusius su grupės užduoties grupės išvadomis,
aprašytomis 41 dalyje, gali pakakti, kad grupės užduoties grupė peržiūrėtų
komponento auditoriaus audito dokumentus.

Surinktų audito įrodymų pakankamumo ir tinkamumo vertinimas
Komponento auditoriaus audito dokumentų peržiūra (žr. 42 dalies b punktą)
A61. Priklausomai nuo aplinkybių grupės auditui gali būti svarbūs skirtingi komponento
auditoriaus audito dokumentai. Dažnai svarbiausiais laikomi audito dokumentai, susiję su
reikšminga grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo rizika. Peržiūros apimčiai
įtakos gali turėti tai, kad komponento auditoriaus audito dokumentai jau buvo tikrinti pagal
komponento auditoriaus audito įmonės peržiūros procedūras.
Audito įrodymų pakankamumas ir tinkamumas (žr. 44–45 dalis)
A62. Jeigu grupės užduoties grupė padaro išvadą, kad ji nesurinko pakankamų tinkamų audito
įrodymų grupės auditoriaus nuomonei pagrįsti, grupės užduoties grupė gali prašyti
komponento auditoriaus atlikti papildomas procedūras. Jeigu tai neįmanoma, grupės
užduoties grupė komponento finansinei informacijai gali taikyti savo procedūras.
A63. Grupės užduoties partnerio atliktas bendro bet kokių iškraipymų (nustatytų grupės
užduoties grupės ar tų, apie kuriuos informavo komponento auditoriai) poveikio
vertinimas suteikia galimybes grupės užduoties partneriui nustatyti, ar grupės finansinės
ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipytos.
Grupės vadovybės ir už grupės valdymą atsakingų asmenų informavimas
Grupės vadovybės informavimas (žr. 46–48 dalis)
A64. 240-ajame TAS pateikti reikalavimai ir gairės dėl vadovybės ir, jeigu vadovybė gali būti
susijusi su apgaulės vykdymu, už valdymą atsakingų asmenų informavimo apie apgaulę24.
A65. Grupės vadovybė gali nuspręsti tam tikrą svarbią jautrią informaciją laikyti
konfidencialia. Dalykai, kurie gali būti svarbūs komponento finansinėms ataskaitoms ir
apie kuriuos komponento vadovybė gali nežinoti, gali būti, pavyzdžiui, tokie:
•
24

galimi teisminiai ginčai;

240-asis TAS, 40–42 dalys.
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•

planai parduoti materialųjį gamybai naudojamą turtą;

•

pobalansiniai įvykiai;

•

svarbūs teisiniai susitarimai.

Už grupės valdymą atsakingų asmenų informavimas (žr. 49 dalį)
A66. Grupės užduoties grupė taip pat gali informuoti už grupės valdymą atsakingus asmenis ir
apie tuos dalykus, į kuriuos grupės užduoties grupės dėmesį atkreipė komponento
auditoriai ir kurie, grupės užduoties grupės nuomone, yra svarbūs už grupės valdymą
atsakingų asmenų pareigoms vykdyti. Už grupės valdymą atsakingi asmenys
informuojami bet kuriuo metu atliekant grupės finansinių ataskaitų auditą. Pavyzdžiui,
apie 49 dalies a–b punktuose nurodytus dalykus galima informuoti grupės užduoties
grupei apibrėžus darbo su komponentų finansine informacija pobūdį. Kita vertus, apie 49
dalies c punkte nurodytą dalyką galima informuoti baigus auditą, o apie 49 dalies d–e
punktuose nurodytus dalykus galima informuoti, kai jie įvyksta.
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1 priedas
(žr. A19 dalį)

Sąlyginės nuomonės, kai grupės užduoties grupė negali surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų grupės auditoriaus nuomonei pagrįsti, pavyzdys
Šiame pavyzdyje grupės užduoties grupė negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų,
susijusių su svarbiu nuosavybės metodu apskaitomu komponentu (balanse, kuriame nurodyta
bendra turto vertė yra 60 mln. JAV dolerių, sudarančiu 15 mln. JAV dolerių), kadangi grupės
užduoties grupė neturėjo galimybės gauti komponento apskaitos dokumentų ar bendrauti su
komponento vadovybe ar auditoriumi.
Grupės užduoties grupė perskaitė audituotas komponento 20X1 m. gruodžio 31 d. finansines
ataskaitas, įskaitant auditoriaus išvadą apie šias ataskaitas, ir įvertino su šiuo komponentu
susijusią grupės vadovybės turimą finansinę informaciją.
Grupės užduoties partnerio nuomone, tai, kad negalima buvo surinkti pakankamų tinkamų audito
įrodymų, grupės finansinėms ataskaitoms turėjo reikšmingą, bet ne paplitusį poveikį.
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų25
Mes atlikome ABC įmonės ir jos dukterinių įmonių toliau pateikiamų finansinių
ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotas balansas ir tą dieną
pasibaigusių metų konsoliduotos pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir reikšmingų apskaitos metodų santrauka bei
kita aiškinamoji informacija, auditą.
Vadovybės26 atsakomybė už konsoliduotas finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių konsoliduotų finansinių ataskaitų parengimą ir
teisingą pateikimą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus27 ir
tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina konsoliduotoms
finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar
klaidos.

25

Paantraštė „Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų„ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antra paantraštė
„Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.

26

Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas.

27

Kai vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, parodančių tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą, galima tokia
formuluotė: „Vadovybė yra atsakinga už konsoliduotų 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 konsoliduotas 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 konsoliduotose finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų.
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl
konsoliduotų finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų
parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant konsoliduotų finansinių
ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą.
Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su
įmonės konsoliduotų finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu28, kad
pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad
pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą29. Auditas taip
pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų
apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro konsoliduotų finansinių ataskaitų
pateikimo įvertinimą.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami
auditoriaus sąlyginei nuomonei pagrįsti.
Sąlyginės nuomonės pagrindas
ABC įmonės investicija į XYZ įmonę, kuri yra užsienio asocijuotoji įmonė,
įsigyta šiais metais ir apskaitoma pagal nuosavybės metodą, 20X1 m. gruodžio
31 d. konsoliduotame balanse parodyta 15 mln. JAV dolerių suma ir ABC įmonės
grynojo pelno dalis XYZ įmonėje įtraukta 1 mln. JAV dolerių suma į tą dieną
pasibaigusių metų ABC įmonės konsoliduotą pajamų ataskaitą. Mes negalėjome
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie 20X1 m. gruodžio 31 d.
balansinę ABC įmonės investicijos į XYZ įmonę sumą ir apie ABC įmonės
grynojo pelno dalį XYZ įmonėje, kadangi mes neturėjome galimybės susipažinti
su XYZ įmonės finansine informacija ir bendrauti su jos vadovybe ir auditoriais.

28

27-oje išnašoje nurodytu atveju galima tokia formuluotė: „Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus
kontrolę, susijusią su įmonės konsoliduotų 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“.

29

Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su konsoliduotų 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 konsoliduotų finansinių ataskaitų rengimu ir
teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.“ 27-oje išnašoje nurodytu
atveju galima tokia formuluotė: „Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su
įmonės konsoliduotų finansinių ataskaitų, parodančių tikrą ir teisingą vaizdą, rengimu, kad pasirinktų tomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.“
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Dėl šios priežasties mes negalėjome nustatyti, ar buvo būtini kokie nors šių sumų
koregavimai.
Sąlyginė nuomonė
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašytų
dalykų poveikį atitinkamiems duomenims, konsoliduotos finansinės ataskaitos
visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą
vaizdą) ABC įmonės ir jos dukterinių įmonių 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę
būklę bei tą dieną pasibaigusių metų jų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų
srautus, vadovaujantis tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.
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]
Jeigu grupės užduoties partnerio nuomone, tai, kad negalima buvo surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų, grupės finansinėms ataskaitoms turėjo reikšmingą ir paplitusį poveikį, grupės
užduoties partneris atsisako pareikšti nuomonę pagal 705-ąjį TAS.
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2 priedas
(žr. A23 dalį)

Dalykų, su kuriais susipažįsta grupės užduoties grupė, pavyzdžiai
Pateikti pavyzdžiai apima daug klausimų, tačiau ne visi dalykai yra svarbūs vykdant kiekvieną
grupės audito užduotį, o pavyzdžių sąrašas gali būti ir neišsamus.
Grupėje naudojamos kontrolės priemonės
1.

2.

30

Grupėje naudojamas kontrolės priemones gali sudaryti įvairūs tokių veiksmų deriniai:
•

reguliarūs grupės ir komponento vadovybės susitikimai verslo klausimams aptarti ir
veiklos rezultatams peržiūrėti;

•

komponento veiklos ir jo finansinių rezultatų, įskaitant reguliarių ataskaitų teikimą,
stebėsena, kurią vykdydama grupės vadovybė gali palyginti komponento veiklą su
biudžetu ir imtis atitinkamų veiksmų;

•

grupės vadovybės vykdomas rizikos vertinimo procesas, t. y. procesas, kuriuo
nustatoma, analizuojama ir valdoma verslo rizika, įskaitant apgaulės riziką, dėl
kurios grupės finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos;

•

sandorių grupės viduje, nerealizuotojo pelno ir grupės vidaus sąskaitų likučių
stebėsena, kontrolė, suderinimas ir eliminavimas grupės lygiu;

•

komponento finansinės informacijos gavimo laiko stebėsenos ir išsamumo bei
tikslumo vertinimo procesas;

•

centrinė informacinių technologijų sistema, kontroliuojama tų pačių kaip grupei ar
jos daliai taikomų bendrųjų informacinių technologijų kontrolės priemonių;

•

informacinių technologijų sistemoje taikomi visiems ar kai kuriems komponentams
bendri kontrolės veiksmai;

•

kontrolės priemonių, įskaitant vidaus auditą ir savęs vertinimo programas,
stebėsena;

•

nuosekli politika ir procedūros, įskaitant grupės finansinės atskaitomybės procedūrų
vadovą;

•

grupėje naudojamos programos, tokios kaip elgesio kodeksai ar apgaulės
prevencijos programos;

•

įgaliojimų suteikimo komponento vadovybei ir jos atsakomybės nustatymo tvarka.

Vidaus auditas taip pat gali būti laikomas grupėje naudojama kontrolės priemone,
pavyzdžiui, kai vidaus auditas yra centralizuotas. 610-ajame TAS30 aptartas grupės
užduoties grupės atliekamas vidaus auditorių kompetencijos ir objektyvumo vertinimas
tais atvejais, kai planuojama pasinaudoti jų darbu.

610-asis TAS „Vidaus auditorių darbo naudojimas“, 9 dalis.
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Konsolidavimo procesas
3.

Susipažindama su konsolidavimo procesu, grupės užduoties grupė gali išsiaiškinti tokius
dalykus kaip:
su taikoma finansinės atskaitomybės tvarka susiję dalykai:
•

kokiu mastu komponento vadovybė supranta taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką;

•

komponentų nustatymo ir jų įtraukimo į apskaitą procesas pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką;

•

atskaitingų segmentų nustatymo procesas segmentų finansinėms ataskaitoms
parengti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;

•

susijusių šalių santykių ir susijusių šalių sandorių nustatymo procesas finansinėms
ataskaitoms parengti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;

•

grupės finansinėms ataskaitoms taikomi apskaitos metodai, tokių metodų
pasikeitimai nuo praėjusių finansinių metų ir pasikeitimai, atsiradę dėl naujų ar
peržiūrėtų standartų pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;

•

komponentų, kurių finansinių metų pabaiga skiriasi nuo grupės metų pabaigos,
vertinimo procedūros.

Su konsolidavimo procesu susiję dalykai:
•

grupės vadovybės procesai, skirti susipažinti su komponentų taikomais apskaitos
metodais ir, jeigu taikoma, užtikrinti, kad, rengiant grupės finansinėms ataskaitoms
reikalingą komponentų finansinę informaciją, būtų laikomasi bendrų apskaitos
metodų ir kad būtų nurodyti apskaitos metodų skirtumai, ir, jeigu reikalaujama
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, jie būtų atitinkamai koreguojami.
Bendri apskaitos metodai yra konkretūs grupės priimti principai, pagrindai,
susitarimai, taisyklės ir praktika, grindžiami taikoma finansinės atskaitomybės
tvarka, kuriuos komponentai nuosekliai taiko teikdami ataskaitas apie panašius
sandorius; šie metodai dažniausiai aprašomi grupės vadovybės išleistame finansinės
atskaitomybės procedūrų vadove arba ataskaitų pakete;

•

grupės vadovybės procesai, skirti užtikrinti, kad komponentai laiku teiktų išsamias
ir tikslias finansines ataskaitas, reikalingas konsolidavimo procesui;

•

užsienio komponentų finansinės informacijos perskaičiavimo į grupės finansinių
ataskaitų valiutą procesas;

•

kaip informacinių technologijų sistema pritaikyta konsolidavimo procesui, įskaitant
rankinius ir automatizuotus proceso etapus, taip pat rankines ir programines
įvairiuose konsolidavimo proceso etapuose taikomas kontrolės priemones;

•

grupės vadovybės procesai, skirti informacijai apie pobalansinius įvykius gauti.

Su konsolidavimo koregavimais susiję dalykai:
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•

konsolidavimo koregavimų registravimo procesas, įskaitant susijusių žurnalo įrašų
rengimo, tvirtinimo ir apdorojimo tvarką, ir už konsolidavimą atsakingų darbuotojų
patirtis;

•

pagal taikomą
koregavimai;

•

įvykių ir sandorių, dėl kurių reikalingi konsolidavimo koregavimai, ekonominis
pagrindimas;

•

sandorių tarp komponentų dažnumas, pobūdis ir dydis;

•

sandorių grupės viduje ir nerealizuotojo pelno bei grupės vidaus sąskaitų likučių
stebėsenos, kontrolės, suderinimo ir eliminavimo procedūros;

•

įsigyto turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės nustatymo etapai, prestižo
amortizacijos apskaičiavimo tvarka, jeigu taikoma, ir prestižo testavimas, siekiant
nustatyti, ar nesumažėjo jo vertė pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;

•

susitarimai su stambiais savininkais arba mažumos akcijų turėtojais dėl
komponento patirtų nuostolių (pvz., mažumos akcijų turėtojų įsipareigojimas tokius
nuostolius padengti).

finansinės

atskaitomybės
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3 priedas
(žr. A30 dalį)

Sąlygų ar įvykių, galinčių rodyti reikšmingo grupės finansinių ataskaitų
iškraipymo riziką, pavyzdžiai
Pavyzdžiai apima daugybę sąlygų ar įvykių, tačiau ne visos sąlygos ar įvykiai yra svarbūs
vykdant kiekvieną grupės audito užduotį, o pavyzdžių sąrašas gali būti ir neišsamus.
•

sudėtinga grupės struktūra, ypač jeigu grupėje dažnai vykdomi įsigijimo, pardavimo ar
reorganizavimo sandoriai;

•

silpnos įmonių valdymo struktūros, įskaitant neskaidrius sprendimų priėmimo procesus;

•

grupėje nenaudojamos kontrolės priemonės arba jos yra neefektyvios, taip pat
nepakankama grupės vadovybės turima informacija apie komponentų ūkinių operacijų ir jų
rezultatų stebėseną;

•

pagal užsienio jurisdikcijas veikiantys komponentai, kuriems gali turėti įtakos tokie
veiksniai kaip neįprastas vyriausybės institucijų kišimasis į tokias sritis kaip prekybos ar
fiskalinė politika, valiutų ir dividendų apribojimai arba valiutų kursų svyravimai;

•

su didele rizika susijusi komponentų verslo veikla, tokia kaip ilgalaikės sutartys arba
prekyba naujoviškomis ar sudėtingomis finansinėmis priemonėmis;

•

netikrumas dėl to, kokia komponentų finansinė informacija turi būti įtraukta į grupės
finansines ataskaitas pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, pavyzdžiui, ar yra
kokių nors specialios paskirties ar veiklos nevykdančių įmonių ir ar jos turi būti įtrauktos;

•

neįprasti susijusių šalių santykiai ir sandoriai;

•

anksčiau pasitaikę grupės vidaus sąskaitų likučių nesubalansavimo ar nesuderinimo
konsolidavimo metu atvejai;

•

sudėtingi sandoriai, įtraukiami į daugiau kaip vieno komponento apskaitą;

•

komponento taikomi apskaitos metodai, kurie skiriasi nuo metodų, taikomų grupės
finansinėms ataskaitoms;

•

komponentai, kurių finansinių metų pabaiga skiriasi, ir tuo gali būti naudojamasi
manipuliuojant sandorių sudarymo laiku;

•

anksčiau pasitaikę nepatvirtintų ar neišsamių konsolidavimo koregavimų atvejai;

•

grupės taikomi agresyvūs mokesčių planavimo metodai arba didelės vertės sandoriai
grynaisiais pinigais su mokesčių mokėtojų prieglaudose veikiančiomis įmonėmis;

•

dažnai besikeičiantys komponentų finansinių ataskaitų auditą atliekantys auditoriai.
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4 priedas
(žr. A35 dalį)

Komponento auditoriaus patvirtinimų pavyzdžiai
Toliau pateiktas raštas nėra parengtas kaip standartinis. Patvirtinimai gali skirtis priklausomai
nuo komponento auditoriaus ir įvairių laikotarpių.
Tokie patvirtinimai dažnai gaunami prieš pradedant darbą su komponento finansine informacija.
[Komponento auditoriaus spausdintas firminis blankas]
[Data]
[Grupės užduoties partneriui]
Šis raštas teikiamas dėl jūsų atliekamo [patronuojančios įmonės pavadinimas] [data] pasibaigusių
metų grupės finansinių ataskaitų audito, siekiant pareikšti nuomonę, ar grupės finansinės
ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (parodo tikrą ir teisingą vaizdą)
grupės finansinę padėtį [data], finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus per tą dieną
pasibaigusius metus pagal [nurodyti taikomą finansinės atskaitomybės tvarką].
Mes patvirtiname, kad gavome jūsų [data] nurodymus, kuriais mūsų prašoma atlikti nurodytą
užduotį su [komponento pavadinimas] [data] pasibaigusių metų finansine informacija.
Mes patvirtiname, kad:
1.

mes galėsime įvykdyti nurodymus. (Mes informuojame, kad negalėsime įvykdyti toliau
nurodytų nurodymų [nurodyti] dėl šių priežasčių [nurodyti priežastis]);

2.

nurodymai yra aiškūs ir mes juos suprantame. (Būtume dėkingi, jeigu jūs galėtumėte
paaiškinti šiuos nurodymus [patikslinti nurodymus]);

3.

mes pasirengę su jumis bendradarbiauti ir suteikti jums galimybę susipažinti su
atitinkamais audito dokumentais.

Mes pripažįstame, kad:
1.

[komponento pavadinimas] finansinė informacija bus įtraukta į [patronuojančios įmonės
pavadinimas] grupės finansines ataskaitas;

2.

jūs galite nuspręsti, kad yra būtina įsitraukti į darbą, kurį jūs mūsų paprašėte atlikti su
[komponento pavadinimas] [data] pasibaigusių metų finansine informacija;

3.

jūs ketinate įvertinti mūsų darbą ir, jeigu bus nuspręsta, kad būtina, panaudoti mūsų darbą
atliekant [patronuojančios įmonės pavadinimas] grupės finansinių ataskaitų auditą.

Atlikdami darbą su [patronuojančios įmonės pavadinimas] [komponento pavadinimas],
[apibūdinti komponentą, pvz., visiškai valdoma dukterinė įmonė, dukterinė įmonė, bendra
įmonė, įmonė, į kurią investuojama ir kuri apskaitoje parodoma nuosavybės ar savikainos
metodu], finansine informacija mes patvirtiname, kad:
1.

suprantame [nurodyti atitinkamus etikos reikalavimus] taip, kad galėtume įvykdyti savo
pareigas atlikdami grupės finansinių ataskaitų auditą, ir mes jų laikysimės. Ypač
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[nurodyti patronuojančią įmonę] ir kitų grupės komponentų atžvilgiu mes esame
nepriklausomi, kaip apibrėžta [nurodyti atitinkamus etikos reikalavimus], ir laikomės
taikomų [nurodyti priežiūros instituciją] paskelbtų reikalavimų [nuoroda į taisykles];
2.

suprantame tarptautinius audito standartus ir [nurodyti kitus nacionalinius grupės
finansinių ataskaitų auditui taikomus standartus] taip, kad galėtume įvykdyti savo
pareigas atlikdami grupės finansinių ataskaitų auditą, ir atliksime savo darbą su [nurodyti
komponento pavadinimą] [data] pasibaigusių metų finansine informacija už pagal tuos
standartus;

3.

turime specialių įgūdžių (pvz., ūkio šakai būdingų žinių), būtinų atlikti darbą su
konkretaus komponento finansine informacija;

4.

esame susipažinę su [nurodyti taikomą finansinės atskaitomybės tvarką arba grupės
finansinės atskaitomybės procedūrų vadovą] taip, kad galėtume įvykdyti savo pareigas
atlikdami grupės finansinių ataskaitų auditą.

Mes informuosime jus apie visus anksčiau nurodytų patvirtinimų pasikeitimus, įvykusius mums
atliekant darbą su [komponento pavadinimas] finansine informacija.
[Auditoriaus parašas]
[Data]
[Auditoriaus adresas]
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5 priedas
(žr. A58 dalį)

Grupės užduoties grupės instrukcijoje nurodomi privalomi ir papildomi
dalykai
Dalykai, apie kuriuos pagal šį TAS būtina informuoti komponento auditorių, nurodyti
pasvirusiu šriftu.
Dalykai, svarbūs komponento auditoriaus darbui planuoti:
•

prašymas komponento auditoriui, kad jis, žinodamas kontekstą, kuriame grupės užduoties
grupė naudos komponento auditoriaus darbą, patvirtintų, kad jis bendradarbiaus su grupės
užduoties grupe;

•

audito atlikimo grafikas;

•

planuojamų grupės vadovybės ir grupės užduoties grupės vizitų datos ir planuojamų
susitikimų su komponento vadovybe bei komponento auditoriumi datos;

•

pagrindinių kontaktų sąrašas;

•

darbas, kurį turi atlikti komponento auditorius, kaip numatoma tą darbą panaudoti, ir
susitarimai dėl darbo koordinavimo pradiniame audito etape ir audito metu, įskaitant tai,
kaip grupės užduoties grupė planuoja dalyvauti komponento auditoriaus darbe;

•

grupės finansinių ataskaitų auditui svarbūs etikos reikalavimai, ypač nepriklausomumo
reikalavimai;

•

atliekant komponento finansinės informacijos auditą ar jos peržiūrą, komponentui
nustatytas reikšmingumas (arba, jeigu taikoma, konkrečioms ūkinių operacijų grupėms,
sąskaitų likučiams ar atskleistai informacijai taikomas reikšmingumo lygis ar lygiai) ir
riba, kurią viršijantis iškraipymas negali būti laikomas aiškiai nesvarbiu grupės
finansinėms ataskaitoms;

•

grupės vadovybės sudarytas susijusių šalių ir bet kurių kitų susijusių šalių, apie kurias
grupės užduoties grupė žino, sąrašas ir prašymas, kad komponento auditorius laiku
informuotų grupės užduoties grupę apie visas susijusias šalis, kurių anksčiau nenustatė
grupės vadovybė arba grupės užduoties grupė;

•

su sandoriais grupės viduje, nerealizuotuoju pelnu ir grupės vidaus sąskaitų likučiais
numatomas atlikti darbas;

•

gairės dėl kitų įstatymų nustatytų pareigų, pavyzdžiui, pareiga pateikti ataskaitą apie grupės
vadovybės tvirtinimus dėl vidaus kontrolės efektyvumo;

•

jeigu tikėtina, kad nuo darbo su komponentų finansine informacija užbaigimo iki grupės
užduoties grupės išvados apie grupės finansines ataskaitas susidarys tam tikras laiko tarpas,
specialūs nurodymai dėl pobalansinių įvykių peržiūros.

43

SPECIALŪS SVARSTYMAI – GRUPĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS
(ĮSKAITANT KOMPONENTŲ AUDITORIŲ DARBĄ)

Dalykai, laikomi svarbiais komponento auditoriaus darbui:
•

grupės užduoties grupės atliktų visų ar kai kurių komponentų apdorojimo sistemos
kontrolės veiksmų testų pastebėjimai ir komponento auditoriaus numatomi atlikti kontrolės
priemonių testai;

•

nustatyta reikšminga grupės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar
klaidos rizika, kuri yra svarbi komponento auditoriaus darbui, ir prašymas komponento
auditoriui laiku informuoti apie kitą komponento auditoriaus nustatytą reikšmingą grupės
finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos riziką ir apie
komponento auditoriaus atsaką į tokią riziką;

•

vidaus audito pastebėjimai, remiantis darbu su komponentų ar komponentams svarbiomis
kontrolės priemonėmis;

•

prašymas laiku informuoti apie audito įrodymus, surinktus atliekant darbą su komponentų
finansine informacija, kurie prieštarauja tiems audito įrodymams, kuriais iš pradžių rėmėsi
grupės užduoties grupė vertindama riziką grupės lygiu;

•

prašymas pateikti rašytinį pareiškimą, kad komponento vadovybė laikysis taikomos
finansinės atskaitomybės tvarkos, arba pareiškimą, kad skirtumai tarp komponento
finansinei informacijai ir grupės finansinėms ataskaitoms taikomų apskaitos metodų buvo
tinkamai atskleisti;

•

dalykai, kuriuos komponento auditorius privalo nurodyti dokumentuose.

Kita informacija
•

Prašymas, kad grupės užduoties grupė būtų laiku informuojama apie:
o

svarbiausius su apskaita, finansine atskaitomybe ir audito klausimais susijusius
dalykus, įskaitant apskaitinius įvertinimus ir susijusius sprendimus;

o

dalykus, susijusius su komponento veiklos tęstinumu;

o

su teisminiais ginčais ir ieškiniais susijusius klausimus;

o

svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos komponento auditorius nustatė
atlikdamas darbą su komponento finansine informacija, ir informaciją apie vykdomą
apgaulę.

•

Prašymas, kad apie visus svarbius ar neįprastus įvykius grupės užduoties grupė būtų
informuojama kuo anksčiau.

•

Prašymas, kad apie 41 dalyje išvardytus dalykus grupės užduoties grupė būtų
informuojama baigus darbą su komponento finansine informacija.
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