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700-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas
ir pateikimas“ turėtų būti skaitomas kartu su 200-uoju TAS „Bendrieji nepriklausomo
auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.

NUOMONĖS APIE FINANSINES ATASKAITAS SUSIDARYMAS IR PATEIKIMAS

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) nagrinėjama auditoriaus pareiga susidaryti
nuomonę apie finansines ataskaitas. Jame taip pat nagrinėjama po finansinių ataskaitų
audito pateiktos auditoriaus išvados forma ir turinys.

2.

705-ajame TAS1 ir 706-ajame TAS2 nagrinėjama, kaip keičiasi auditoriaus išvados forma
ir turinys, kai auditorius išreiškia modifikuotą nuomonę arba įtraukia „Dalyko
pabrėžimo“ pastraipą arba „Kitų dalykų“ pastraipą į auditoriaus išvadą.

3.

Šis TAS parašytas viso bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio atžvilgiu. 800ajame TAS3 nagrinėjami specialūs svarstymai, kai finansinės ataskaitos parengtos
vadovaujantis specialios paskirties tvarka. 805-ajame TAS4 nagrinėjami specialūs
svarstymai, susiję su atskiros finansinės ataskaitos arba konkrečių finansinės ataskaitos
elementų, sąskaitų ar straipsnių auditu.

4.

Šiuo TAS skatinama vienodai pateikti auditoriaus išvadas. Auditoriaus išvadų vienodas
pateikimas, kai auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus, skatina
patikimumą pasaulio rinkoje, nes yra lengviau atpažinti tuos auditus, kurie buvo atlikti
pagal visuotinai pripažintus standartus. Tai taip pat padeda vartotojui suprasti ir atpažinti
neįprastas aplinkybes tada, kai jos atsiranda.

Įsigaliojimo data
5.

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

Tikslai
6.

Auditoriaus tikslai yra tokie:
a)

susidaryti nuomonę apie finansines ataskaitas vadovaujantis išvadų, padarytų
remiantis gautais audito įrodymais, įvertinimu ir

b)

aiškiai išreikšti šią nuomonę rašytinėje išvadoje, kurioje aprašytas ir šios nuomonės
pagrindas.

Apibrėžtys
7.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

bendrosios paskirties finansinės ataskaitos – finansinės ataskaitos, parengtos pagal
bendrosios paskirties tvarką;

b) bendrosios paskirties tvarka – finansinės atskaitomybės tvarka, sukurta plačios
vartotojų grupės bendros finansinės informacijos poreikiams patenkinti. Finansinės
atskaitomybės tvarka gali būti teisingo pateikimo tvarka arba atitikties tvarka.
1
2
3
4

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
706-asis TAS „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
800-asis TAS „Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas“.
805-asis TAS „Specialūs svarstymai – atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų,
sąskaitų ar straipsnių auditas“.
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Terminas „teisingo pateikimo tvarka“ vartojamas apibūdinant finansinės
atskaitomybės tvarką, pagal kurią reikalaujama laikytis tvarkos reikalavimų ir:
i)

tiesiogiai arba netiesiogiai pripažįstama, kad, siekiant užtikrinti teisingą
finansinių ataskaitų pateikimą, vadovybei gali reikėti atskleisti daugiau
dalykų, negu konkrečiai reikalaujama pagal taikomą tvarką; arba

ii)

tiesiogiai pripažįstama, kad, siekiant užtikrinti teisingą finansinių ataskaitų
pateikimą, vadovybei gali reikėti nukrypti nuo šios tvarkos reikalavimų.
Tokie nukrypimai turėtų būti daromi tik ypač retomis aplinkybėmis.

Terminas „atitikties tvarka“ vartojamas apibūdinant finansinės atskaitomybės
tvarką, pagal kurią reikalaujama laikytis tvarkos reikalavimų, bet ji neapima i arba
ii papunkčiuose nurodytų aplinkybių5;
c)

nemodifikuota nuomonė – auditoriaus išreikšta nuomonė, kai jis padaro išvadą, kad
finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra parengtos pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką6.

8.

Finansinės ataskaitos – šiame TAS visas bendrosios paskirties finansinių ataskaitų
rinkinys, įskaitant aiškinamąjį raštą. Aiškinamajame rašte paprastai trumpai išdėstomi
reikšmingi apskaitos metodai ir kita aiškinamoji informacija. Taikomos finansinės
atskaitomybės tvarkos reikalavimai lemia finansinių ataskaitų formą bei turinį ir tai, kas
sudaro visą finansinių ataskaitų rinkinį.

9.

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai – šiame TAS tarptautiniai finansinės
atskaitomybės standartai, išleisti Tarptautinių apskaitos standartų valdybos, o tarptautiniai
viešojo sektoriaus apskaitos standartai – tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos
standartai, išleisti Tarptautinių viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdybos.

Reikalavimai
Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas
10.

Auditorius turi susidaryti nuomonę, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais yra parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką7 8.

11.

Kad susidarytų tokią nuomonę, auditorius turi padaryti išvadą apie tai, ar jis gavo
pakankamą užtikrinimą, kad finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai
iškraipytos nei dėl apgaulės, nei dėl klaidos. Darant tokią išvadą, būtina atsižvelgti į:
a)

5

6

7
8

9

auditoriaus apibendrinančią išvadą pagal 330-ąjį TAS, ar buvo gauti pakankami
tinkami audito įrodymai9;

200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito
standartus“, 13 dalis a punktas.
35–36 dalyse nagrinėjamos frazės, vartojamos šiai nuomonei išreikšti atitinkamai teisingo pateikimo tvarkos ir
atitikties tvarkos atvejais.
200-asis TAS, 11 dalis.
35–36 dalyse nagrinėjamos frazės, vartojamos šiai nuomonei išreikšti atitinkamai teisingo pateikimo tvarkos ir
atitikties tvarkos atvejais.
330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“, 26 dalis.
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b)

auditoriaus apibendrinančią išvadą pagal 450-ąjį TAS, ar neištaisyti iškraipymai yra
reikšmingi pavieniui, ar visi kartu10; ir

c)

įvertinimus, numatytus 12–15 dalyse.

12.

Auditorius turi įvertinti, ar finansinės ataskaitos yra parengtos visais reikšmingais
atžvilgiais pagal taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus. Šis įvertinimas
turi apimti įmonės apskaitos praktikos kokybinių aspektų svarstymą, įskaitant galimo
šališkumo vadovybės vertinimuose požymius (žr. A1–A3 dalis).

13.

Ypač svarbu, kad auditorius įvertintų, ar, atsižvelgiant į taikomos finansinės
atskaitomybės tvarkos reikalavimus:

14.

a)

finansinės ataskaitos adekvačiai atskleidžia pasirinktus ir pritaikytus reikšmingus
apskaitos metodus;

b)

pasirinkti ir pritaikyti apskaitos metodai atitinka taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką ir yra tinkami;

c)

vadovybės atlikti apskaitiniai įvertinimai yra pagrįsti;

d)

informacija, pateikta finansinėse ataskaitose, yra tinkama, patikima, palyginama ir
suprantama;

e)

finansinėse ataskaitose atskleidžiama tinkama informacija, padedanti numatomiems
vartotojams suprasti reikšmingų ūkinių operacijų ir įvykių poveikį finansinėse
ataskaitose pateiktai informacijai (žr. A4 dalį);

f)

finansinėse ataskaitose vartojami tinkami terminai, įskaitant kiekvienos finansinės
ataskaitos pavadinimą.

Kai finansinės ataskaitos parengtos pagal teisingo pateikimo tvarką, įvertinimas,
numatytas 12–13 dalyse, turi apimti ir klausimą, ar finansinės ataskaitos teisingai
pateiktos. Auditoriaus įvertinimas, ar finansinės ataskaitos teisingai pateiktos, turi apimti
svarstymą apie:
a)

bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą bei turinį ir

b)

ar finansinėse ataskaitose, įskaitant aiškinamąjį raštą, pateiktos ūkinės operacijos ir
įvykiai taip, kad jie būtų teisingai pateikti.

15. Auditorius turi įvertinti, ar finansinėse ataskaitose tinkamai nurodoma arba aprašoma
taikoma finansinės atskaitomybės tvarka (žr. A5–A10 dalis).
Nuomonės forma
16.

Auditorius turi išreikšti nemodifikuotą nuomonę, kai jis padaro išvadą, kad finansinės
ataskaitos yra parengtos visais reikšmingais atžvilgiais pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką.

17.

Jei auditorius:
a)

10

padaro išvadą, kad, remiantis gautais audito įrodymais, finansinės ataskaitos kaip
visuma reikšmingai iškraipytos; arba

450-asis TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“, 11 dalis.
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b)

negali gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad padarytų išvadą, jog
finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos,

jis turi modifikuoti nuomonę auditoriaus išvadoje pagal 705-ąjį TAS.
18.

Jei finansinės ataskaitos, parengtos pagal teisingo pateikimo tvarkos reikalavimus,
teisingai nepateiktos, auditorius turi šį klausimą apsvarstyti su vadovybe ir, atsižvelgęs į
taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus ir į tai, kaip šis klausimas yra
išspręstas, turi nutarti, ar būtina modifikuoti nuomonę auditoriaus išvadoje pagal 705-ąjį
TAS (žr. A11 dalį).

19.

Kai finansinės ataskaitos parengtos pagal atitikties tvarką, auditorius neprivalo įvertinti,
ar ataskaitos pateiktos teisingai. Tačiau, kai nepaprastai retomis aplinkybėmis auditorius
padaro išvadą, kad tokios finansinės ataskaitos yra klaidinančios, jis turi apsvarstyti šį
klausimą su vadovybe ir, atsižvelgęs į tai, kaip jis bus išspręstas, turi nutarti, ar ir kaip tai
išdėstyti auditoriaus išvadoje (žr. A12 dalį).

Auditoriaus išvada
20.

Auditoriaus išvada turi būti pateikta raštu (žr. A13–A14 dalis).

Auditų, atliktų pagal tarptautinius audito standartus, auditoriaus išvada
Pavadinimas
21.

Auditoriaus išvada turi turėti pavadinimą, kuris aiškiai parodo, kad tai yra nepriklausomo
auditoriaus išvada (žr. A15 dalį).

Adresatas
22.

Auditoriaus išvada turi būti adresuojama atsižvelgiant į užduoties aplinkybes (žr. A16
dalį).

Įžanginė pastraipa
23.

Auditoriaus išvados įžanginėje pastraipoje turi būti (žr. A17–A19 dalis):
a)

nurodyta įmonė, kurios finansinės ataskaitos buvo audituotos;

b)

konstatuota, kad finansinės ataskaitos buvo audituotos;

c)

nurodytas pavadinimas kiekvienos ataskaitos, kuri sudaro finansines ataskaitas;

d)

pateikta reikšmingų apskaitos metodų ir kitos aiškinamosios informacijos santrauka
ir

e)

nurodyta data ar laikotarpis, kurį apima kiekviena finansinė ataskaita, kurios visos
sudaro finansinių ataskaitų rinkinį.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
24.

Šioje auditoriaus išvados dalyje apibrėžiama atsakomybė asmenų, organizacijoje
atsakingų už finansinių ataskaitų parengimą. Auditoriaus išvada neturi būti skirta
konkrečiai „vadovybei“, bet turėtų būti vartojama sąvoka, kuri yra tinkama pagal
konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką. Pagal kai kurių šalių jurisdikciją tai gali būti už
valdymą atsakingi asmenys.

7

NUOMONĖS APIE FINANSINES ATASKAITAS SUSIDARYMAS IR PATEIKIMAS

25.

Auditoriaus išvadoje turi būti dalis su antrašte „Vadovybės [ar kitas tinkamas terminas]
atsakomybė už finansines ataskaitas“.

26.

Auditoriaus išvadoje turi būti apibūdinta vadovybės atsakomybė už finansinių ataskaitų
parengimą. Turi būti apibūdinta, kad vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų
parengimą pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką ir tokią vidaus kontrolę, kurią
ji pati laiko būtina, kad būtų galima parengti finansines ataskaitas be reikšmingų
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos (žr. A20–A23 dalis).

27.

Kai finansinės ataskaitos parengtos pagal teisingo pateikimo tvarką, paaiškinime dėl
vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas auditoriaus išvadoje atitinkamai pagal
aplinkybes turi būti nurodyta, kad „šios finansinės ataskaitos parengtos ir teisingai
pateiktos“ arba kad „parengtos finansinės ataskaitos, kurios parodo tikrą ir teisingą
vaizdą“.

Auditoriaus atsakomybė
28.

Į auditoriaus išvadą turi būti įtraukta dalis su antrašte „Auditoriaus atsakomybė“.

29.

Auditoriaus išvadoje turi būti konstatuojama, kad auditoriaus pareiga yra pareikšti
nuomonę apie finansines ataskaitas remiantis auditu (žr. A24 dalį).

30.

Auditoriaus išvadoje turi būti konstatuojama, kad auditas buvo atliktas pagal tarptautinius
audito standartus. Auditoriaus išvadoje taip pat turi būti paaiškinta, jog pagal šiuos
standartus reikalaujama, kad auditorius laikytųsi etikos reikalavimų ir kad auditorius
planuoja ir atlieka auditą siekdamas gauti pakankamą užtikrinimą, ar finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingo iškraipymo (žr. A25–A26 dalis).

31.

Auditoriaus išvadoje apibūdinamas auditas, pareiškiant, kad:

32.

a)

auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama gauti audito įrodymų dėl
finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos;

b)

pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių
ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba dėl klaidos rizikos įvertinimą.
Įvertindamas šią riziką, auditorius laiko, kad vidaus kontrolė tinkama įmonės
finansinėms ataskaitoms parengti, kad jis galėtų suplanuoti audito procedūras,
tinkančias pagal aplinkybes, bet ne siekiant pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus
kontrolės veiksmingumą. Esant aplinkybėms, kai auditorius taip pat turi
atsakomybę pareikšti nuomonę apie vidaus kontrolės veiksmingumą kartu su
finansinių ataskaitų auditu, jis turi praleisti frazę, kad auditoriaus svarstymas apie
vidaus kontrolę nėra daromas siekiant pareikšti nuomonę apie vidaus kontrolės
veiksmingumą; ir

c)

auditas taip pat apima naudojamų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliktų
apskaitinių įvertinimų pagrįstumo, taip pat bendro finansinių ataskaitų pateikimo
įvertinimą.

Kai finansinės ataskaitos parengtos pagal teisingo pateikimo tvarką, atlikus auditą
auditoriaus išvadoje atitinkamai pagal aplinkybes turi būti parašyta, kad „įmonės
finansinės ataskaitos parengtos ir teisingai pateiktos“ arba „parengtos įmonės finansinės
ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą“.
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33.

Auditoriaus išvadoje turi būti nurodyta, ar auditorius mano, kad jo gauti audito įrodymai
yra pakankami ir tinkami, kad jis galėtų pareikšti savo nuomonę.

Auditoriaus nuomonė
34.

Į auditoriaus išvadą turi būti įtraukta dalis su antrašte „Nuomonė“.

35.

Pareiškiant nemodifikuotą nuomonę apie finansines ataskaitas, parengtas pagal teisingo
pateikimo tvarką, auditoriaus nuomonėje turi būti, jeigu tik kitaip nenustatoma įstatymais
ar teisės aktais, vartojama viena iš šių frazių, kurios laikomos lygiavertėmis:
a)

finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia […]
vadovaujantis [taikoma finansinės atskaitomybės tvarka]; arba

b)

finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą [...] vaizdą vadovaujantis [taikoma
finansinės atskaitomybės tvarka] (žr. A27–A33 dalis).

36.

Kai pareiškiama nemodifikuota nuomonė apie finansines ataskaitas, parengtas
vadovaujantis atitikties tvarka, turi būti pateikta auditoriaus nuomonė, kad finansinės
ataskaitos yra parengtos visais reikšmingais atžvilgiais vadovaujantis [taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka] (žr. A27 ir A29–A33 dalis).

37.

Jeigu auditoriaus nuomonei taikoma finansinės atskaitomybės rengimo tvarka nėra
tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, išleisti Tarptautinių apskaitos standartų
valdybos, arba tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai, išleisti Tarptautinių
viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdybos, auditoriaus nuomonėje turi būti nurodyta
tvarkos kilmės jurisdikcija.

Kitos pateikimo pareigos
38.

Jeigu auditoriaus išvadoje dėl finansinių ataskaitų auditorius įgyvendina kitas pateikimo
pareigas, kurios papildo auditoriaus pareigą pagal tarptautinius audito standartus pateikti
išvadas apie finansines ataskaitas, tos kitos pateikimo pareigos turi būti nurodytos
atskiroje auditoriaus išvados dalyje su paantrašte „Pranešimas apie kitus teisinius ir
priežiūros reikalavimus“ arba kitaip, kaip tinka pagal dalies turinį (žr. A34–A35 dalis).

39.

Jei auditoriaus išvada turi atskirą dalį apie kitas pateikimo pareigas, antraštės, teiginiai ir
paaiškinimai, minimi 23–37 dalyse, turi būti dalyje „Pranešimas apie finansines
ataskaitas“. Dalis „Pranešimas apie kitus teisinius ir priežiūros reikalavimus“ turi būti
pateikta po dalies „Pranešimas apie finansines ataskaitas“ (žr. A36 dalį).

Auditoriaus parašas
40.

Auditoriaus išvada turi būti pasirašyta (žr. A37 dalį).

Auditoriaus išvados data
41.

Auditoriaus išvadoje turi būti nurodyta data, bet ne ankstesnė kaip data, kai auditorius
gavo pakankamus tinkamus įrodymus, kuriais remiantis turi būti pareikšta auditoriaus
nuomonė apie finansines ataskaitas, įskaitant įrodymus, kad (žr. A38–A41 dalis):
a)

visos ataskaitos, kurios sudaro finansines ataskaitas, įskaitant aiškinamąjį raštą, yra
parengtos ir

b)

atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys patvirtino, kad jie prisiėmė atsakomybę už
šias finansines ataskaitas.
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Auditoriaus adresas
42.

Auditoriaus išvadoje turi būti nurodyta vieta pagal jurisdikciją šalyje, kurioje praktikuoja
auditorius.

Auditoriaus išvada, nurodyta pagal įstatymų ar teisės aktų reikalavimus
43.

Jeigu auditoriui būtina pagal konkrečios jurisdikcijos įstatymų ar teisės aktų reikalavimus
taikyti konkretų auditoriaus išvados išdėstymą arba vartoti konkrečią formuluotę, tada
auditoriaus išvadoje nuoroda į tarptautinius audito standartus daroma tik tuo atveju, jeigu
į auditoriaus išvadą įtraukiami visi iš toliau pateiktų elementų (žr. A42 dalį):
a)

pavadinimas;

b)

adresatas, kaip reikalaujama pagal užduoties aplinkybes;

c)

įžanginė pastraipa, kurioje nurodomos audituotos finansinės ataskaitos;

d)

vadovybės (arba kita tinkama sąvoka, žr. 24 dalį) atsakomybės už finansinių
ataskaitų parengimą aprašymas;

e)

auditoriaus pareigos pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas ir audito apimties
aprašymas; tai apima:
•

nuorodą į tarptautinius audito standartus ir įstatymus ar teisės aktus ir

•

audito aprašymą remiantis šiais standartais;

f)

nuomonės pastraipa, apimanti nuomonės apie finansines ataskaitas pareiškimą ir
nuorodą į taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, naudojamą finansinėms
ataskaitoms parengti (įskaitant finansinės atskaitomybės tvarkos, kuri nėra
tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai arba tarptautiniai viešojo
sektoriaus apskaitos standartai, kilmės jurisdikciją, žr. 37 dalį);

g)

auditoriaus parašas;

h)

auditoriaus išvados data ir

i)

auditoriaus adresas.

Auditų, atliktų tiek pagal konkrečios jurisdikcijos audito standartus, tiek ir tarptautinius audito
standartus, auditoriaus išvada
44.

Iš auditoriaus gali būti reikalaujama atlikti auditą vadovaujantis konkrečios jurisdikcijos
audito standartais (nacionaliniais audito standartais), bet atlikdamas auditą jis gali
papildomai vadovautis tarptautiniais audito standartais. Šiuo atveju auditoriaus išvadoje
gali būti daroma nuoroda į tarptautinius audito standartus šalia nuorodos į nacionalinius
audito standartus, bet auditorius taip turi daryti tik tuo atveju, kai (žr. A43–A44 dalis):
a)

nacionalinių audito standartų ir tarptautinių audito standartų reikalavimai nesikerta,
kad auditorius būtų priverstas: i) susidaryti kitokią nuomonę arba ii) neįtraukti
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos, kaip, esant konkrečioms aplinkybėms, yra
reikalaujama pagal tarptautinius audito standartus; ir

b)

į auditoriaus išvadą įtraukiamas bent jau kiekvienas iš 43 dalies a–i punktuose
pateiktų elementų, kai auditorius taiko nacionaliniuose audito standartuose
apibrėžtą išdėstymą arba žodinę formuluotę. Nuoroda į įstatymus ar teisės aktus 43
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dalies e punkte turi būti skaitoma kaip nuoroda į nacionalinius audito standartus.
Šiuo atveju auditoriaus išvadoje turi būti nurodyti tokie nacionaliniai audito
standartai.
45.

Kai auditoriaus išvada paremta ir nacionaliniais audito standartais, ir tarptautiniais audito
standartais, auditoriaus išvadoje turi būti nurodyta nacionalinių audito standartų kilmės
jurisdikcija.

Papildoma informacija, pateikta su finansinėmis ataskaitomis (žr. A45–A51 dalis)
46.

Jei su audituotomis finansinėmis ataskaitomis pateikiama papildoma informacija, kurios
nėra reikalaujama pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, auditorius turi įvertinti,
ar tokia papildoma informacija yra aiškiai atskirta nuo audituotų finansinių atskaitų. Jeigu
tokia papildoma informacija nėra aiškiai atskirta nuo audituotų finansinių ataskaitų,
auditorius turi paprašyti vadovybės pakeisti neaudituotos papildomos informacijos
pateikimo būdą. Jeigu vadovybė atsisako tai padaryti, auditorius privalo auditoriaus
išvadoje nurodyti, kad tokia papildoma informacija nebuvo audituota.

47.

Auditoriaus nuomonė turi apimti papildomą informaciją, kurios nėra reikalaujama pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, bet kuri, nepaisant to, yra finansinių ataskaitų
neatskiriama dalis, kadangi ji negali būti aiškiai atskirta nuo audituotų finansinių
ataskaitų dėl savo pobūdžio ir to, kaip ji yra pateikta.
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Kokybiniai įmonės apskaitos praktikos aspektai (žr. 12 dalį)
A1. Vadovybė daro daug sprendimų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleidžiamos
informacijos.
A2. 260-ajame TAS aptarti kokybiniai apskaitos praktikos aspektai11. Nagrinėdamas
kokybinius įmonės apskaitos praktikos aspektus, auditorius gali sužinoti apie galimą
vadovybės šališkumą priimant sprendimus. Auditorius gali padaryti išvadą, kad
neutralumo trūkumo kartu su neištaisytų iškraipymų padariniais kaupiamasis poveikis
lemia tai, jog finansinės ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipomos. Neutralumo
trūkumo požymiai, kurie gali padaryti poveikį auditoriaus vertinimui, ar finansinės
ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipytos, apima:
•

atrankinį iškraipymų, pateiktų vadovybės dėmesiui audito metu, koregavimą (pvz.,
koregavimas iškraipymų, dėl kurių rodomos didesnės pajamos, bet nekoregavimas
iškraipymų, dėl kurių rodomos mažesnės pajamos);

•

galimą vadovybės šališkumą darant apskaitinius įvertinimus.

A3. 540-ajame TAS atkreipiamas dėmesys į galimą vadovybės šališkumą darant apskaitinius
įvertinimus12. Galimo vadovybės šališkumo požymiai nėra iškraipymai su tikslu padaryti
11
12

260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“, 2 priedas.
540-asis TAS „Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos
informacijos auditas“, 21 dalis.
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išvadas apie individualių apskaitinių įvertinimų pagrįstumą. Tačiau jie gali daryti poveikį
auditoriaus vertinimui, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos.
Reikšmingų ūkinių operacijų ir įvykių poveikio finansinėse ataskaitose pateiktai
informacijai atskleidimas (žr. 13 dalies e punktą)
A4. Įprasta, kad finansinės ataskaitos, parengtos pagal bendrosios paskirties tvarką, parodo
įmonės finansinę būklę, finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Esant tokioms
aplinkybėms, auditorius įvertina, ar finansinėse ataskaitose atskleista tinkama
informacija, kuri leistų numatomiems vartotojams suprasti reikšmingų ūkinių operacijų ir
įvykių poveikį įmonės finansinei būklei, finansiniams veiklos rezultatams ir pinigų
srautams.
Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos aprašymas (žr. 15 dalį)
A5. Kaip paaiškinta 200-ajame TAS, vadovybė ir, kur taikoma, už valdymą atsakingi
asmenys, rengdami finansines ataskaitas privalo finansinėse ataskaitose pateikti tinkamą
taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos aprašymą13. Toks aprašymas yra svarbus
todėl, kad taip finansinių ataskaitų vartotojai informuojami apie tvarką, kuria pagrįstos
finansinės ataskaitos.
A6. Aprašymas, kad finansinės ataskaitos parengtos pagal konkrečią taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką, yra tinkamas tik tuo atveju, jeigu finansinės ataskaitos atitinka
visus šios tvarkos reikalavimus, kurie galioja finansinių ataskaitų apimamu laikotarpiu.
A7. Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos aprašymas, kai vartojama netiksli
apibrėžiamoji arba apribojamoji kalba (pvz., „finansinės ataskaitos iš esmės atitinka
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus“), nėra pakankamas tokios tvarkos
aprašymas, nes jis gali suklaidinti finansinių ataskaitų vartotojus.
Nuoroda į daugiau nei vieną finansinės atskaitomybės tvarką
A8. Kai kuriais atvejais finansinės ataskaitos gali būti parengtos pagal dviejų rūšių finansinės
atskaitomybės tvarką (pvz., pagal nacionalinę tvarką ir tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus). Taip gali būti dėl to, kad vadovybei būtina arba ji pati
pasirinko finansines ataskaitas parengti pagal dviejų rūšių tvarką, dėl to šiuo atveju
kiekviena iš jų yra taikoma finansinės atskaitomybės tvarka. Toks aprašymas yra
tinkamas tik tuo atveju, jeigu finansinės ataskaitos atitinka kiekvienos iš šių rūšių tvarką
atskirai. Kad būtų laikoma, jog finansinės ataskaitos parengtos pagal abiejų rūšių tvarką,
jos turi vienu metu atitikti abiejų rūšių tvarką ir neturi būti jokio suderinimo ataskaitų
poreikio. Praktikoje sinchroninis atitikimas yra mažai tikėtinas, nebent pagal tą
jurisdikciją kitokia tvarka (pvz., tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai) priimta
kaip nacionalinė tvarka arba panaikintos visos kliūtys jai atitikti.
A9. Finansinės ataskaitos, kurios parengtos pagal vieną finansinės atskaitomybės tvarką ir
kuriose įrašyta pastaba arba papildoma ataskaita, kurioje rezultatai suderinami su tais,
kurie būtų pateikti pagal kitą tvarką, nėra parengtos pagal tą kitą tvarką. Taip yra todėl,
kad finansinės ataskaitos neapima visos pagal tą kitą tvarką reikalaujamos informacijos.
A10. Tačiau finansinės ataskaitos gali būti parengtos pagal vieną taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką ir aiškinamajame rašte gali būti papildomai aprašyta, kiek jos
13

200-asis TAS, A2–A3 dalys.
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atitinka kitą tvarką (pvz., finansinės ataskaitos parengtos pagal nacionalinę tvarką,
kuriose taip pat nurodyta, kiek jos atitinka tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus). Toks aprašymas yra papildoma finansinė informacija ir, kaip aptarta 47
dalyje, laikomas neatskiriama finansinių ataskaitų dalimi bei atitinkamai yra apimamas
auditoriaus nuomonėje.
Nuomonės forma (žr. 18–19 dalis)
A11. Gali būti tokių atvejų, kai finansinės atskaitos, nors ir parengtos pagal teisingo pateikimo
tvarkos reikalavimus, nėra teisingai pateiktos. Šiuo atveju vadovybei gali būti įmanoma
finansinėse ataskaitose atskleisti papildomą informaciją, be tos, kurios konkrečiai
reikalaujama pagal tvarką, arba esant itin retoms aplinkybėms nukrypti nuo tvarkos
reikalavimo tam, kad finansinės ataskaitos būtų teisingai pateiktos.
A12. Būtų nepaprastai retas atvejis, kai auditorius laikytų, jog finansinės atskaitos, kurios
parengtos pagal atitikties tvarką, yra klaidinančios, jei pagal 210-ąjį TAS auditorius
nustatė, kad tvarka yra tinkama14.
Auditoriaus išvada (žr. 20 dalį)
A13. Rašytinė išvada – tai išvados, pateiktos popieriuje, ir tos, kurioms naudojamos
elektroninės priemonės.
A14. Priede pateikta auditoriaus išvadų dėl finansinių ataskaitų pavyzdžių su 21–42 dalyse
aprašytais elementais.
Auditoriaus išvada atlikus auditus pagal tarptautinius audito standartus
Pavadinimas (žr. 21 dalį)
A15. Pavadinimu, nurodančiu, kad išvada yra nepriklausomo auditoriaus išvada, pavyzdžiui,
„Nepriklausomo auditoriaus išvada“, patvirtinama, kad auditorius laikėsi visų atitinkamų
etikos reikalavimų dėl nepriklausomumo, todėl ir išskiria nepriklausomo auditoriaus
išvadą iš kitų pateiktų išvadų.
Adresatas (žr. 22 dalį)
A16. Įstatymais ar teisės aktais dažnai konkretizuojama, kam turi būti adresuota auditoriaus
išvada pagal konkrečią jurisdikciją. Auditoriaus išvada paprastai adresuojama tiems,
kuriems išvada yra parengta, dažniausiai įmonės, kurios finansinės ataskaitos
audituojamos, akcininkams arba už valdymą atsakingiems asmenims.
Įžanginė pastraipa (žr. 23 dalį)
A17. Įžanginėje pastraipoje konstatuojama, pavyzdžiui, kad auditorius atliko auditą pridedamų
įmonės finansinių ataskaitų, kurias sudaro [įrašomas pavadinimas kiekvienos finansinės
ataskaitos, sudarančios visą finansinių ataskaitų rinkinį, kurio reikalaujama pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką, nurodant kiekvienos ataskaitos datą ar laikotarpį] ir
reikšmingų apskaitos metodų ir kitos aiškinamosios medžiagos santrauka.
A18. Kai auditorius žino, kad audituotos finansinės ataskaitos bus įtrauktos į dokumentą,
kuriame pateikta kita informacija, tokį kaip metinė ataskaita, jis gali apsvarstyti
14

210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“, 6 dalies a punktas.
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galimybę, jeigu leidžia pateikimo forma, nurodyti puslapius, kuriuose pateiktos
audituotos finansinės ataskaitos. Tai padeda vartotojams nustatyti finansines ataskaitas,
kurias apima auditoriaus išvada.
A19. Auditoriaus nuomonė apima visą finansinių ataskaitų rinkinį, numatytą taikomoje
finansinės atskaitomybės tvarkoje. Kaip ir taikant daugelio rūšių bendrosios paskirties
tvarką, finansinės ataskaitos apima, pavyzdžiui: balansą, pajamų ataskaitą, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą ir reikšmingų apskaitos metodų bei
kitos aiškinamosios informacijos santrauką. Be to, pagal kai kurių šalių jurisdikciją
papildoma informacija galėtų būti laikoma neatskiriama finansinių ataskaitų dalimi.
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas (žr. 26 dalį)
A20. 200-ajame TAS paaiškinta su vadovybe ir, jei būtina, už valdymą atsakingų asmenų
atsakomybe susijusi prielaida, kuria remiantis yra atliekamas auditas pagal tarptautinius
audito standartus15. Vadovybė ir, kur tinkama, už valdymą atsakingi asmenys prisiima
atsakomybę už finansinių ataskaitų parengimą, įskaitant, kur tinkama, teisingą jų
pateikimą, pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Vadovybė taip pat prisiima
atsakomybę už tokią vidaus kontrolę, kuri, jos nuomone, yra būtina finansinėms
ataskaitoms, kuriose nebūtų reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės arba dėl klaidos,
parengti. Vadovybės atsakomybės aprašyme auditoriaus išvadoje nurodoma abiejų rūšių
atsakomybė, nes tai padeda paaiškinti vartotojams prielaidą, kuria remiantis atliekamas
auditas.
A21. Gali būti aplinkybių, kai auditoriui priimtina įtraukti vadovybės atsakomybės aprašymą
26 dalyje, siekiant atskleisti papildomą atsakomybę, kuri yra svarbi rengiant finansines
ataskaitas atsižvelgiant į konkrečią jurisdikciją arba įmonės pobūdį.
A22. 26 dalis atitinka formą, pagal kurią dėl atsakomybės susitariama sutartyje dėl užduoties
arba kitos atitinkamos formos raštiškame susitarime, kaip tai nustatyta 210-ajame TAS16.
210-uoju TAS numatomas tam tikras neapibrėžtumas, paaiškinant, kad jeigu įstatymais ar
teisės aktais apibrėžiama vadovybės ir, kur tinkama, už valdymą atsakingų asmenų
atsakomybė už finansinę atskaitomybę, auditorius gali nustatyti, kad įstatymais arba
teisės aktais nusakoma atsakomybė, kuri, auditoriaus nuomone, atitinka atsakomybę,
numatytą 210-ajame TAS. Tokiai atsakomybei nurodyti auditorius gali vartoti įstatymų
arba teisės aktų formuluotę, siekdamas apibrėžti ją sutartyje dėl užduoties ar kitos
tinkamos formos raštiškame susitarime. Tokiais atvejais ši formuluotė gali būti vartojama
ir auditoriaus išvadoje vadovybės atsakomybei apibrėžti, kaip tai nustatyta 26 dalyje.
Esant kitoms aplinkybėms, įskaitant tas aplinkybes, kai auditorius nusprendžia nevartoti
įstatymų arba teisės aktų formuluotės, įtrauktos į sutartį dėl užduoties, vartojama 26
dalies formuluotė.
A23. Pagal kai kurių šalių jurisdikciją įstatymuose arba teisės aktuose, kuriais apibrėžiama
vadovybės atsakomybė, gali būti konkreti nuoroda į atsakomybę už apskaitos žurnalų ir
įrašų arba apskaitos sistemos tinkamumą. Kadangi žurnalai, įrašai arba sistemos yra

15
16

200-asis TAS, 13 dalies j punktas.
210-asis TAS, 6 dalies b punkto i–ii papunkčiai.
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nedaloma vidaus kontrolės dalis (kaip apibrėžta 315-ajame TAS17), 210-ojo TAS
aprašymuose ir 26 dalyje nėra atskiros nuorodos į juos.
Auditoriaus atsakomybė (žr. 29–30 dalis)
A24. Auditoriaus išvadoje konstatuojama, kad auditoriaus pareiga yra remiantis atliktu auditu
pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas, pabrėžiant įmonės vadovybės atsakomybę
už finansinių ataskaitų parengimą.
A25. Nuoroda į taikytus standartus auditoriaus išvados vartotojai informuojami, kad auditas
buvo atliktas pagal galiojančius standartus.
A26. Pagal 200-ąjį TAS auditorius auditoriaus išvadoje nedaro nuorodos į vadovavimąsi
tarptautiniais audito standartais, išskyrus atvejus, kai jis vadovavosi 200-ojo TAS ir visų
kitų TAS, susijusių su tuo auditu, reikalavimais18.
Auditoriaus nuomonė (žr. 35–37 dalis)
Auditoriaus nuomonės formulavimas, įtvirtintas įstatymais arba teisės aktais
A27. 210-ajame TAS paaiškinta, kad kai kuriais atvejais atitinkamos jurisdikcijos įstatymuose
ir teisės aktuose pateikiama auditoriaus išvados (kuri, be kita ko, apima auditoriaus
nuomonę) formuluotė, kuri gerokai skiriasi nuo tarptautinių audito standartų reikalavimų.
Esant šioms aplinkybėms, pagal 210-ąjį TAS auditoriaus reikalaujama įvertinti:
a)

ar vartotojai galėtų neteisingai suprasti užtikrinimą, gautą iš finansinių ataskaitų
audito, ir jeigu taip, tai

b)

ar papildomas paaiškinimas auditoriaus išvadoje gali sumažinti galimybę
neteisingai suprasti.

Jei auditorius nutaria, kad papildomas paaiškinimas auditoriaus išvadoje negali sumažinti
galimybės neteisingai suprasti, pagal 210-ąjį TAS reikalaujama, kad auditorius
neprisiimtų audito užduoties, išskyrus atvejus, kai tai padaryti numatyta įstatymais arba
teisės aktais. Pagal 210-ąjį TAS auditas, atliktas laikantis tokių įstatymų arba teisės aktų,
neatitinka tarptautinių audito standartų. Atitinkamai į auditoriaus išvadą auditorius
neįtraukia jokių nuorodų, kad auditas buvo atliktas vadovaujantis tarptautiniais audito
standartais19.
„Visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateiktos“ arba „parodo tikrą ir teisingą vaizdą“
A28. Kuri iš frazių „visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateiktos“ ar „parodo tikrą ir
teisingą vaizdą“ yra vartojama pagal konkrečią jurisdikciją, apibrėžta įstatymais arba
teisės aktais, kuriais reglamentuojamas finansinių ataskaitų auditas pagal tą jurisdikciją,
arba atsižvelgiama į bendrai priimtą praktiką pagal tą jurisdikciją. Kur pagal įstatymus ar
teisės aktus reikalaujama vartoti skirtingą formuluotę, tai nedaro poveikio šio TAS 14
dalyje pateiktam reikalavimui, kad auditorius įvertintų, ar finansinės ataskaitos parengtos
teisingai, vadovaujantis teisingo pateikimo tvarka.

17

18
19

315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“, 4
dalies c punktas.
200-asis TAS, 20 dalis.
210-asis TAS, 21 dalis.
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Finansinėse ataskaitose pateiktos informacijos aprašymas
A29. Tuo atveju, kai finansinės ataskaitos parengtos remiantis teisingo pateikimo tvarka,
auditoriaus nuomonėje nurodoma, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais pateiktos teisingai arba parodo tikrą ir teisingą informacijos, kuri finansinėse
ataskaitose turi būti pateikiama, vaizdą, pavyzdžiui, taikant daugelio rūšių bendrosios
paskirties tvarką įmonės finansinę būklę laikotarpio pabaigoje bei įmonės finansinės
veiklos rezultatus ir pinigų srautus už atitinkamą laikotarpį.
Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos aprašymas ir kaip jis gali paveikti auditoriaus išvadą
A30. Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos apibrėžimas auditoriaus nuomonėje skirtas
informuoti auditoriaus išvados vartotojus apie kontekstą, kuriame auditoriaus nuomonė
yra pareiškiama; juo nenorima riboti vertinimo, reikalaujamo 14 dalyje. Taikoma
finansinės atskaitomybės tvarka apibrėžta tokiomis formuluotėmis:
„...vadovaujantis tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais“ arba
„...vadovaujantis bendrai priimtais apskaitos principais pagal X jurisdikciją...“
A31. Kai taikoma finansinės atskaitomybės tvarka apima finansinės atskaitomybės standartus
ir teisinius arba priežiūros reikalavimus, tvarka apibrėžiama tokiomis formuluotėmis kaip
„...vadovaujantis tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais ir X jurisdikcijos
Įmonių įstatymo reikalavimais.“ 210-ajame TAS aprašytos aplinkybės, kai egzistuoja
neatitikimų tarp finansinės atskaitomybės standartų ir teisinių arba priežiūros
reikalavimų20.
A32. Kaip nurodyta A8 dalyje, finansinės ataskaitos gali būti parengtos pagal dviejų rūšių
finansinės atskaitomybės tvarką, dėl to kiekviena iš jų yra taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka. Atitinkamai kiekviena tvarka svarstoma atskirai, susidarant
auditoriaus nuomonę apie finansines ataskaitas, o auditoriaus nuomonėje pagal 35–36
dalis nurodoma abiejų rūšių tvarka tokiu būdu:
a)

jeigu finansinės ataskaitos individualiai atitinka kiekvienos rūšies tvarką,
pareiškiamos dvi nuomonės: tai yra, kad finansinės atskaitos parengtos pagal vieną
taikomą finansinės atsakomybės tvarką (pvz., nacionalinę tvarką), ir nuomonė, kad
finansinės ataskaitos parengtos pagal kitą taikomą finansinės atskaitomybės tvarką
(pvz., tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus). Šios nuomonės gali būti
pareikštos atskirai arba vienu sakiniu (pvz., finansinės ataskaitos pateiktos teisingai
visais reikšmingais atžvilgiais pagal bendrai priimtus X jurisdikcijos apskaitos
principus ir pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus);

b)

jeigu finansinės ataskaitos atitinka vieną tvarką, bet neatitinka kitos tvarkos,
nemodifikuota nuomonė gali būti pareikšta dėl tų finansinių ataskaitų, kurios
parengtos vadovaujantis viena tvarka (pvz., nacionaline tvarka), bet modifikuota
nuomonė pareikšta kitos tvarkos atžvilgiu (pvz., tarptautinių finansinės
atskaitomybės standartų) vadovaujantis 705-uoju TAS.

A33. Kaip nurodyta A10 dalyje, finansinės ataskaitos gali būti pateiktos vadovaujantis taikoma
finansinės atskaitomybės tvarka ir jose gali būti papildomai atskleista, kiek jos atitinka
kitą finansinės atskaitomybės tvarką. Kaip paaiškinta A46 dalyje, auditoriaus nuomonė
20

210-asis TAS, 18 dalis.
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apima tokią papildomą informaciją, nes ji negali būti aiškiai atskirta nuo finansinių
ataskaitų.
a)

Jeigu atskleidžiama informacija dėl kitos tvarkos atitikimo yra klaidinanti,
pareiškiama modifikuota nuomonė pagal 705-ąjį TAS.

b)

Jeigu atskleidžiama informacija nėra klaidinanti, bet auditorius nusprendžia, kad ji
yra esminė, kad vartotojai suprastų finansines ataskaitas, pagal 706-ąjį TAS
įtraukiama „Dalyko pabrėžimo“ pastraipa, kuria atkreipiamas dėmesys į šią
atskleidžiamą informaciją.

Kitos pateikimo pareigos (žr. 38–39 dalis)
A34. Pagal kai kurių šalių jurisdikciją auditorius gali turėti papildomų pareigų pranešti apie
kitus dalykus, kurios papildo auditoriaus pareigą pagal tarptautinius audito standartus
pateikti išvadą apie finansines ataskaitas. Pavyzdžiui, auditoriaus gali būti paprašyta
pranešti apie tam tikrus dalykus, jei auditorius juos pastebi finansinių ataskaitų audito
laikotarpiu. Auditoriaus taip pat gali būti paprašyta atlikti papildomas konkrečias
procedūras ir pranešti apie jų rezultatus arba pareikšti nuomonę apie tam tikrus dalykus,
tokius kaip apskaitos žurnalų ir įrašų tinkamumas. Konkrečios jurisdikcijos audito
standartuose dažnai pateikiamos gairės dėl auditoriaus pareigų, susijusių su konkrečiomis
papildomomis nuomonės pateikimo pareigomis pagal tą jurisdikciją.
A35. Kai kuriais atvejais pagal atitinkamus įstatymus arba teisės aktus gali būti privaloma arba
leidžiama auditoriui pateikti tų kitų pateikimo pareigų atlikimo rezultatus auditoriaus
išvadoje apie finansines ataskaitas. Kitais atvejais auditorius privalo arba gali juos
pateikti atskiroje ataskaitoje.
A36. Šių kitų pateikimo pareigų atlikimo rezultatas yra pateikiamas atskiroje auditoriaus
išvados dalyje, kad būtų galima aiškiai atskirti jį nuo auditoriaus atsakomybės pagal
tarptautinius audito standartus pateikti išvadą apie finansines ataskaitas. Kur reikia, ši
dalis gali turėti paantraštę (-es), kurioje (-iose) aprašomas kitos pateikimo pareigos
pastraipos (-ų) turinys.
Auditoriaus parašas (žr. 40 dalį)
A37. Auditoriaus parašas yra audito įmonės vardu, auditoriaus vardu arba ir vieno, ir kito
kartu, kaip reikalaujama pagal tam tikrą jurisdikciją. Be auditoriaus parašo, pagal tam
tikrų šalių jurisdikciją iš auditoriaus gali būti reikalaujama auditoriaus išvadoje deklaruoti
auditoriaus priklausymą profesinei organizacijai arba faktą, kad auditorius arba audito
įmonė, kaip reikalaujama, turi įgaliotos institucijos išduotą licenciją, tinkamą pagal tą
jurisdikciją.
Auditoriaus išvados data
A38. Auditoriaus išvados data auditoriaus išvados vartotojui rodo, kad auditorius nagrinėjo
poveikį ūkinių įvykių ir operacijų, apie kurias auditorius sužinojo ir kurios įvyko iki šios
datos. Auditoriaus pareigos dėl ūkinių įvykių ir operacijų po auditoriaus išvados datos
nagrinėjamos 560-ajame TAS21.

21

560-asis TAS „Pobalansiniai įvykiai“, 10–17 dalys.
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A39. Kadangi auditoriaus išvada pateikta apie finansines ataskaitas, o finansinės ataskaitos yra
vadovybės atsakomybė, auditorius negali padaryti išvados, kad pakankami tinkami audito
įrodymai buvo gauti, kol negavo įrodymų apie tai, kad visos finansines ataskaitas
sudarančios ataskaitos, įskaitant aiškinamąjį raštą, buvo parengtos ir vadovybė prisiėmė
atsakomybę už jas.
A40. Pagal kai kurių šalių jurisdikciją įstatymuose ar kituose teisės aktuose nurodomi asmenys
arba organai (pvz., valdybos nariai), atsakingi nuspręsti, kad visos finansines ataskaitas
sudarančios ataskaitos, įskaitant aiškinamąjį raštą, buvo parengtos, ir nurodomas
reikalingas patvirtinimo procesas. Tokiais atvejais prieš išvados apie finansines ataskaitas
datą gaunami įrodymai apie šį patvirtinimą. Tačiau pagal kitų šalių jurisdikciją
patvirtinimo procesas nėra įtvirtintas įstatymais ar kitais teisės aktais. Tokiais atvejais
procedūros, kurias įmonė atlieka rengdama ir tvirtindama savo finansines ataskaitas,
atsižvelgiant į jos vadovavimo ir valdymo struktūrą, svarstomos tam, kad galima būtų
nustatyti asmenis arba organus, turinčius įgaliojimus nuspręsti, kad visos finansines
ataskaitas sudarančios ataskaitos, įskaitant aiškinamąjį raštą, buvo parengtos. Kai kuriais
atvejais įstatymais ir kitais teisės aktais nustatomas finansinės atskaitomybės proceso
momentas, kada tikimasi, kad auditas turi būti baigtas.
A41. Pagal kai kurių šalių jurisdikciją iš akcininkų reikalaujama galutinai patvirtinti finansines
ataskaitas prieš jas paskelbiant viešai. Pagal tokią jurisdikciją auditoriui nereikia galutinio
akcininkų patvirtinimo norint nuspręsti, kad buvo gauti pakankami tinkami audito
įrodymai. Finansinių ataskaitų patvirtinimo data taikant tarptautinius audito standartus
yra data, kurią atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys nusprendžia, kad visos
finansines ataskaitas sudarančios ataskaitos, įskaitant aiškinamąjį raštą, buvo parengtos,
arba data, kurią atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys patvirtino, jog jie prisiėmė
atsakomybę už jas, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra ankstesnė.
Auditoriaus išvada, nurodyta pagal įstatymų ar teisės aktų reikalavimus (žr. 43 dalį)
A42. 200-ajame TAS paaiškinta, kad, be tarptautinių audito standartų22, iš auditoriaus gali būti
reikalaujama laikytis papildomų įstatymų ar teisės aktų reikalavimų. Tokiais atvejais
auditorius gali būti įpareigotas savo išvadoje taikyti išdėstymą arba vartoti formuluotę,
kurie skiriasi nuo aprašytųjų šiame TAS. Kaip paaiškinta 4 dalyje, auditoriaus išvadų
vienodas pateikimas, kai auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus, skatina
patikimumą pasaulio rinkoje, nes yra lengviau identifikuoti tuos auditus, kurie buvo
atlikti pagal visuotinai pripažintus standartus. Kai skirtumai tarp teisinių arba priežiūros
reikalavimų ir tarptautinių audito standartų reikalavimų yra susiję tik su auditoriaus
išvados išdėstymu bei formuluote ir kai kiekvienas elementas, apibrėžtas 43 dalies a–i
punktuose, yra įtrauktas į auditoriaus išvadą, tokia auditoriaus išvada gali būti laikoma
atitinkančia tarptautinius audito standartus. Esant tokioms aplinkybėms, laikoma, kad
auditorius vadovavosi tarptautiniais audito standartais, net kai auditoriaus išvados
išdėstymas ir formuluotė yra apibrėžti pateikimui taikomais teisiniais arba priežiūros
reikalavimais. Kai konkretūs tam tikros jurisdikcijos reikalavimai neprieštarauja
tarptautiniams audito standartams, šiame TAS nurodyto išdėstymo ir formuluočių
taikymas padeda auditoriaus išvados vartotojams lengviau atpažinti, kad auditoriaus
išvada yra išvada apie auditą, atliktą pagal tarptautinius audito standartus. (210-ajame
22

200-asis TAS, A55 dalis.
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TAS paaiškintos aplinkybės, kuriomis įstatymais arba teisės aktais reikalaujama taikyti
tokį auditoriaus išvados išdėstymą ir formuluotę, kurie gerokai skiriasi nuo tarptautinių
audito standartų reikalavimų.)
Auditų, atliktų tiek pagal konkrečios jurisdikcijos audito standartus, tiek ir tarptautinius audito
standartus, auditoriaus išvada (žr. 44 dalį)
A43. Auditorius gali auditoriaus išvadoje nurodyti, kad auditas buvo atliekamas ir pagal
tarptautinius audito standartus, ir pagal nacionalinius audito standartus, kai, be atitinkamų
nacionalinių audito standartų, auditorius vadovaujasi ir kiekvienu su tuo auditu susijusiu
tarptautiniu audito standartu23.
A44. Nuoroda ir į tarptautinius audito standartus, ir į nacionalinius audito standartus
netinkama, jeigu yra prieštaravimas tarp tarptautinių audito standartų ir nacionalinių
audito standartų, dėl kurio auditorius susidarytų skirtingą nuomonę arba neįtrauktų
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos, kurios, esant tam tikroms aplinkybėms, reikalaujama
pagal tarptautinius audito standartus. Pavyzdžiui, pagal kai kuriuos nacionalinius audito
standartus auditoriui draudžiama įtraukti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą, kurios tikslas
būtų akcentuoti veiklos tęstinumo problemą, o pagal 570-ąjį TAS iš auditoriaus
reikalaujama, esant tokioms aplinkybėms, įtraukti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą24. Šiuo
atveju auditoriaus išvadoje nurodomi tik tie audito standartai (arba tarptautiniai audito
standartai, arba nacionaliniai audito standartai), pagal kuriuos buvo parengta auditoriaus
išvada.
Papildoma informacija, pateikta su finansinėmis ataskaitomis (žr. 46–47 dalis)
A45. Esant tam tikroms aplinkybėms, iš įmonės gali būti reikalaujama pagal įstatymus, teisės
aktus ar standartus arba ji gali savanoriškai pasirinkti pateikti kartu su finansinėmis
ataskaitomis papildomą informaciją, kurios nereikalaujama pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką. Pavyzdžiui, papildoma informacija gali būti pateikta tam, kad
išplėstų vartotojo supratimą apie taikomą finansinės atskaitomybės tvarką arba toliau
paaiškintų konkrečius finansinių ataskaitų elementus. Tokia informacija paprastai
pateikiama arba papildomose lentelėse, arba kaip papildomos pastabos.
A46. Auditoriaus nuomonė apima papildomą informaciją, kuri negali būti aiškiai atskirta nuo
finansinių ataskaitų dėl jos pobūdžio ir to, kaip ji yra pateikiama. Pavyzdžiui, tai būtų
toks atvejis, kai į finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą įtraukiamas paaiškinimas, kiek
finansinės ataskaitos atitinka kitą finansinės atskaitomybės tvarką. Auditoriaus nuomonė
taip pat apimtų pastabas arba papildomas lenteles, į kurias yra pateiktos nuorodos iš
finansinių ataskaitų.
A47. Papildomos informacijos, kurią apima auditoriaus nuomonė, nereikia konkrečiai nurodyti
auditoriaus išvados įžanginėje pastraipoje, kai joje užtenka ataskaitų, sudarančių
finansines ataskaitas, aprašyme pateikti nuorodą į aiškinamąjį raštą.
A48. Pagal įstatymus ar teisės aktus gali būti nereikalaujama, kad būtų audituojama papildoma
informacija, ir vadovybė gali nuspręsti neprašyti auditoriaus įtraukti papildomą
informaciją į finansinių ataskaitų audito apimtį.
23
24

200-asis TAS, A56 dalis.
570-asis TAS „Veiklos tęstinumas“, 19 dalis.
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A49. Į auditoriaus įvertinimą, ar neaudituota papildoma informacija pateikta taip, kad sudaro
įspūdį, jog ją apima auditoriaus nuomonė, įeina, pavyzdžiui, tai, kur ši informacija yra
pateikta finansinių ataskaitų ir kitos audituotos papildomos informacijos atžvilgiu ir ar ji
yra aiškiai įvardyta kaip neaudituota.
A50. Vadovybė gali pakeisti neaudituotos papildomos informacijos, kuri galėtų būti vertinama,
kaip apimta auditoriaus nuomonės, pateikimą, pavyzdžiui:
•

panaikindama visas nuorodas iš finansinių ataskaitų į neaudituotas papildomas
lenteles arba neaudituotas pastabas taip, kad būtų pakankamai aiškios ribos tarp
audituotos ir neaudituotos informacijos;

•

pateikdama neaudituotą papildomą informaciją atskirai nuo finansinių ataskaitų
arba, jeigu esamomis aplinkybėmis tai yra neįmanoma, bent pateikdama
neaudituotas pastabas būtino finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pabaigoje visas
kartu ir aiškiai jas pavadindama neaudituotomis. Neaudituotos pastabos, kurios yra
tarp audituotų pastabų, gali būti klaidingai suprastos kaip audituotos.

A51. Faktas, kad papildoma informacija yra neaudituota, neatleidžia auditoriaus nuo
atsakomybės perskaityti šią informaciją, siekiant nustatyti reikšmingą nesuderinamumą
su audituotomis finansinėmis ataskaitomis. Auditoriaus pareigos, susijusios su
neaudituota papildoma informacija, atitinka 720-ajame TAS aprašytas pareigas25.

25

720-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos
finansinės ataskaitos“.
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Priedas
(žr. A14 dalį)
Auditoriaus išvadų dėl finansinių ataskaitų pavyzdžiai
•

1-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų, parengtų pagal teisingo
pateikimo tvarką, skirtą plačios vartotojų grupės bendrosios finansinės informacijos
poreikiams patenkinti (pvz., tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai).

•

2-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų, parengtų pagal atitikties
tvarką, skirtą plačios vartotojų grupės bendrosios finansinės informacijos poreikiams
patenkinti.

•

3-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų, parengtų pagal
teisingo pateikimo tvarką, skirtą plačios vartotojų grupės bendrosios finansinės
informacijos poreikiams patenkinti (pvz., tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai).
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1-asis pavyzdys.
Aplinkybės gali būti tokios:
•

viso finansinių ataskaitų rinkinio auditas;

•

bendrosios paskirties finansinės ataskaitos parengtos įmonės vadovybės pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus;

•

audito užduoties sąlygos atitinka vadovybės atsakomybės už finansines
ataskaitas aprašymą pagal 210-ąjį TAS;

•

be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymais nustatytų
pateikimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Išvada dėl finansinių ataskaitų26
Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamų finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m.
gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir reikšmingų apskaitos metodų santrauka bei kita aiškinamoji
informacija, auditą.
Vadovybės27 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus28 ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės
nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar
klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu.
Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes
laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume
pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių
ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus
sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos
vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės

26

27
28

Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl
kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas.
Kai vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, parodančių tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą, galima tokia
formuluotė: „Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, parengimą ir tokią...“
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finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu29, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės
veiksmingumą30. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės
atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo
įvertinimą.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei
pagrįsti.
Nuomonė
Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba
parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną
pasibaigusių metų jos 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]

29

30

28-oje išnašoje nurodytu atveju galima tokia formuluotė: „Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus
kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų, parodančių tikrą ir teisingą vaizdą, rengimu, kad pasirinktų
tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus
kontrolės veiksmingumą“.
Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie
įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: „Vertindamas šią riziką, auditorius
atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad
pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.“ 28-oje išnašoje nurodytu atveju galima tokia
formuluotė: „Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių
ataskaitų, parodančių tikrą ir teisingą vaizdą, rengimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito
procedūras.“
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2-asis pavyzdys:
Aplinkybės gali būti tokios:
•

viso finansinių ataskaitų rinkinio, numatyto pagal įstatymus arba teisės
aktus, auditas ;

•

bendrosios paskirties finansinės ataskaitos parengtos įmonės vadovybės pagal
X jurisdikcijos finansinės atskaitomybės tvarką (XYZ įstatymai) (pvz.,
finansinės atskaitomybės tvarką, apimančią įstatymus arba teisės aktus,
skirtus plačios vartotojų grupės bendrosios finansinės informacijos
poreikiams patenkinti, bet kuri nėra teisingo pateikimo tvarka);

•

audito užduoties sąlygos atitinka vadovybės atsakomybės už finansines
ataskaitas aprašymą pagal 210-ąjį TAS.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamų finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m.
gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir reikšmingų apskaitos metodų santrauka bei kita aiškinamoji
informacija, auditą.
Vadovybės31 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą pagal X jurisdikcijos XYZ
įstatymus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu.
Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes
laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume
pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių
ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus
sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos
vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės
finansinių ataskaitų rengimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras,
tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą32. Auditas
taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių
įvertinimų racionalumo ir finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.

31
32

Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas.
Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinių ataskaitų auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie
įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: „Vertindamas šią riziką, auditorius
atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad
pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.“
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Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei
pagrįsti.
Nuomonė
Mūsų nuomone, ABC įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos
visais reikšmingais atžvilgiais yra parengtos pagal X jurisdikcijos XYZ įstatymus.
[Auditoriaus parašas]
[Auditoriaus išvados data]
[Auditoriaus adresas]
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3-asis pavyzdys.
Aplinkybės gali būti tokios:
•

bendrosios paskirties konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto
patronuojančiosios įmonės vadovybės pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, auditas;

•

grupės audito užduoties sąlygos atitinka vadovybės atsakomybės už finansines
ataskaitas aprašymą pagal 210-ąjį TAS;

•

be grupės finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymais
nustatytų pateikimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų33
Mes atlikome ABC įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių toliau pateikiamų konsoliduotų
finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotas balansas ir tą dieną
pasibaigusių metų konsoliduota pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų
srautų ataskaita ir reikšmingų apskaitos metodų santrauka bei kita aiškinamoji informacija,
auditą.
Vadovybės34 atsakomybė už konsoliduotas finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių konsoliduotų finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą
pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus35 ir tokią vidaus kontrolę, kokia,
vadovybės nuomone, yra būtina konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
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
33

34
35

Paantraštė „Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji
paantraštė „Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų“ netaikoma.
Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas.
Kai vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, parodančių tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą, galima tokia
formuluotė: „Vadovybė yra atsakinga už konsoliduotų finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą
pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, parengimą ir tokią...“
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kontrolę, susijusią su įmonės konsoliduotų finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu36,
kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų
nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą37. 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 nuomonei
pagrįsti.
Nuomonė
Mūsų nuomone, konsoliduotos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) ABC įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių 20X1
m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 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]

36

37

35-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“.
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.“ 35-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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