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706-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“
pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ turėtų būti skaitomas kartu su 200-uoju TAS
„Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito
standartus“.

„DALYKO PABRĖŽIMO“ PASTRAIPOS IR „KITŲ DALYKŲ“ PASTRAIPOS
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

2.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariama papildoma auditoriaus išvadoje
pateikiama informacija, kai, auditoriaus nuomone, yra būtina:
a)

atkreipti vartotojų dėmesį į finansinėse ataskaitose pateiktus ar atskleistus dalyką ar
dalykus, kurie yra tokie svarbūs, kad turi esminės reikšmės vartotojams suprantant
finansines ataskaitas; arba

b)

atkreipti vartotojų dėmesį į kitą ar kitus negu pateikta ar atskleista finansinėse
ataskaitose dalyką ar dalykus, kurie yra svarbūs vartotojams suprantant auditą,
auditoriaus pareigas ar auditoriaus išvadą.

1 ir 2 prieduose pateikti tarptautiniai audito standartai, kuriuose nurodyti konkretūs
reikalavimai auditoriui įtraukti į auditoriaus išvadą „Dalyko pabrėžimo“ pastraipas arba
„Kitų dalykų“ pastraipas. Tokiomis aplinkybėmis taikomi šio TAS reikalavimai dėl tokių
pastraipų formos ir jų vietos.

Įsigaliojimo data
3.

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

Tikslas
4.

Susidarius nuomonę apie finansines ataskaitas ir kai, jo nuomone, tai yra būtina,
auditoriaus tikslas yra auditoriaus išvadoje pateikiant aiškios papildomos informacijos
atkreipti vartotojų dėmesį į:
a)

dalyką, kuris, nors ir tinkamai pateiktas ar atskleistas finansinėse ataskaitose, yra
toks svarbus, kad turi esminės reikšmės vartotojams suprantant finansines
ataskaitas; arba

b)

jeigu reikia, į bet kurį kitą dalyką, kuris yra svarbus vartotojams suprantant auditą,
auditoriaus pareigas ar auditoriaus išvadą.

Apibrėžtys
5.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa – į auditoriaus išvadą įrašyta pastraipa, skirta
finansinėse ataskaitose tinkamai pateiktam ar atskleistam dalykui, kuris,
auditoriaus nuomone, yra toks svarbus, kad turi esminės reikšmės vartotojams
suprantant finansines ataskaitas;

b)

„Kitų dalykų“ pastraipa – į auditoriaus išvadą įrašyta pastraipa, skirta kitam nei
finansinėse ataskaitose pateiktas ar atskleistas dalykui, kuris, auditoriaus
nuomone, yra svarbus vartotojams suprantant auditą, auditoriaus pareigas ar
auditoriaus išvadą.
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Reikalavimai
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos auditoriaus išvadoje
6.

Jeigu, auditoriaus nuomone, būtina atkreipti vartotojų dėmesį į finansinėse ataskaitose
pateiktą ar atskleistą dalyką, kuris, jo nuomone, yra toks svarbus, kad turi esminės
reikšmės vartotojams suprantant finansines ataskaitas, auditorius į auditoriaus išvadą
įrašo „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą, jeigu tik jis yra gavęs pakankamų tinkamų audito
įrodymų, kad toks dalykas finansinėse ataskaitose nėra reikšmingai iškraipytas. Tokioje
pastraipoje remiamasi tik finansinėse ataskaitose pateikta ar atskleista informacija (žr.
A1–A2 dalis).

7.

Jeigu auditorius įtraukia į auditoriaus išvadą „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą, jis turi:
a)

pateikti ją iš karto po nuomonės pastraipos auditoriaus išvadoje;

b)

naudoti antraštę „Dalyko pabrėžimas“ ar kitą atitinkamą antraštę;

c)

pateikti pastraipoje aiškią nuorodą į pabrėžiamą dalyką ir nurodyti, kurioje
finansinių ataskaitų vietoje galima rasti atitinkamą išsamiai dalyką apibūdinančią
atskleistą informaciją; ir

d)

nurodyti, kad auditoriaus nuomonė dėl dalyko, kurį jis pabrėžia, nėra modifikuota
(žr. A3–A4 dalis).

„Kitų dalykų“ pastraipos auditoriaus išvadoje
8.

Jeigu, auditoriaus nuomone, būtina informuoti apie kitą nei finansinėse ataskaitose
pateiktą ar atskleistą dalyką, kuris, jo nuomone, yra svarbus vartotojams suprantant
auditą, auditoriaus pareigas ar auditoriaus išvadą, ir tai nėra draudžiama pagal įstatymą
ar teisės aktą, auditorius tai turi padaryti auditoriaus išvados pastraipoje naudodamas
antraštę „Kiti dalykai“ ar kitą atitinkamą antraštę. Auditorius tokią pastraipą turi įrašyti
iš karto po nuomonės pastraipos ir „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ar kurioje nors kitoje
auditoriaus išvados vietoje, jeigu „Kitų dalykų“ pastraipos turinys yra svarbus skyriui
„Kitos pateikimo pareigos“ (žr. A5–A11 dalis).

Už valdymą atsakingų asmenų informavimas
9.

Jei auditorius ketina į auditoriaus išvadą įrašyti „Dalyko pabrėžimo“ arba „Kitų dalykų“
pastraipą, apie šiuos savo ketinimus jis turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis
ir pateikti siūlomą tokios pastraipos formuluotę (žr. A12 dalį).

***
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Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos auditoriaus išvadoje
Aplinkybės, kurioms esant gali prireikti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos (žr. 6 dalį)
A1. Aplinkybės, kurioms esant auditorius gali nuspręsti, kad būtina įrašyti „Dalyko
pabrėžimo“ pastraipą, gali būti tokios:
•

neapibrėžtumas dėl neeilinio teisminio ginčo ar priežiūros institucijų veiksmų
padarinių ateityje;

•

sprendimas iš anksto taikyti (jeigu leidžiama) naują apskaitos standartą (pvz., naują
tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą), kuris daro poveikį visoms
finansinėms ataskaitoms, dar iki jo įsigaliojimo datos;

•

svarbus įmonei nepalankus įvykis, turėjęs ar turintis didelę reikšmę įmonės
finansinei padėčiai.

A2. Labai dažnai naudojant „Dalyko pabrėžimo“ pastraipas, sumažėja auditoriaus
informavimo apie tokius dalykus veiksmingumas. Be to, įtraukus į „Dalyko pabrėžimo“
pastraipą daugiau informacijos, negu pateikta ar atskleista finansinėse ataskaitose, gali
atsirasti priežastis manyti, kad dalykas nebuvo tinkamai pateiktas ar atskleistas;
atitinkamai 6 dalies nuostatos riboja „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos naudojimą iki
dalykų, pateiktų ar atskleistų finansinėse ataskaitose.
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos įrašymas į auditoriaus išvadą (žr. 7 dalį)
A3. „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos įrašymas į auditoriaus išvadą nedaro įtakos auditoriaus
nuomonei. „Dalyko pabrėžimo“ pastraipa nepakeičia nei:
a)

auditoriaus pareikštos sąlyginės ar neigiamos nuomonės arba atsisakymo pareikšti
nuomonę, jeigu tai būtina atsižvelgiant į konkrečios audito užduoties aplinkybes
(žr. 705-ąjį TAS1); nei

b)

informacijos, kurią vadovybė privalo atskleisti finansinėse ataskaitose pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.

A4. 3 priede pateiktas auditoriaus išvados, kurioje pareiškiama sąlyginė nuomonė su įrašyta
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa, pavyzdys.
„Kitų dalykų“ pastraipos auditoriaus išvadoje (žr. 8 dalį)
Aplinkybės, kurioms esant gali prireikti „Kitų dalykų“ pastraipos
Svarbios vartotojams suprantant auditą
A5. Retais atvejais, kai auditorius negali atsisakyti toliau vykdyti užduotį, nors jo negalėjimo
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl vadovybės nustatytų audito apimties
apribojimų poveikis gali būti paplitęs2, jis gali nuspręsti į auditoriaus išvadą įrašyti „Kitų
dalykų“ pastraipą, kad paaiškintų, kodėl auditorius negali atsisakyti toliau vykdyti
užduoties.
1
2

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
Ši aplinkybė aptariama 705-ojo TAS 13 dalies b punkto ii papunktyje.
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Svarbios vartotojams suprantant auditoriaus pareigas ar auditoriaus išvadą
A6. Įstatymai, teisės aktai arba bendrai priimta jurisdikcijos praktika gali reikalauti arba leisti
auditoriui išsamiau aprašyti dalykus, kurie paaiškina auditoriaus pareigas atliekant
finansinių ataskaitų auditą arba tuoj po to rengiant auditoriaus išvadą. Jeigu reikia, „Kitų
dalykų“ pastraipos turiniui apibūdinti gali būti naudojama viena ar daugiau paantraščių.
A7. „Kitų dalykų“ pastraipa nesusijusi su atvejais, kai, be auditoriaus pareigos pareikšti
nuomonę apie finansines ataskaitas pagal tarptautinius audito standartus (žr. 700-ojo TAS3
skyrių „Kitos pateikimo pareigos“), jis turi kitų pateikimo pareigų arba jeigu auditoriaus
buvo paprašyta atlikti papildomas konkrečias procedūras ir pateikti ataskaitą arba
pareikšti nuomonę apie konkrečius dalykus.
Išvados apie daugiau kaip vieną finansinių ataskaitų rinkinį teikimas
A8. Įmonė gali sudaryti vieną finansinių ataskaitų rinkinį pagal bendrosios paskirties tvarką
(pvz., nacionalinę tvarką) ir kitą finansinių ataskaitų rinkinį pagal kitą bendrosios
paskirties tvarką (pvz., tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus) ir pasamdyti
auditorių pateikti išvadą apie abu finansinių ataskaitų rinkinius. Jeigu auditorius nustato,
kad atitinkamomis aplinkybėmis tvarkos yra tinkamos, jis į auditoriaus išvadą gali įrašyti
„Kitų dalykų“ pastraipą ir joje nurodyti, kad ta pati įmonė parengė kitą finansinių
ataskaitų rinkinį pagal kitą bendrosios paskirties tvarką ir kad apie tas finansines
ataskaitas auditorius pateikė išvadą.
Apribojimai platinti ar naudoti auditoriaus išvadą
A9. Specialiam tikslui sudaromos finansinės ataskaitos gali būti parengtos pagal bendrosios
paskirties tvarką, kadangi numatomi vartotojai nusprendžia, kad tokios bendrosios
paskirties finansinės ataskaitos tenkina jų finansinės informacijos poreikius. Kadangi
auditoriaus išvada skirta konkretiems vartotojams, atsižvelgdamas į aplinkybes,
auditorius gali nuspręsti įrašyti „Kitų dalykų“ pastraipą, nurodydamas, kad auditoriaus
išvada skirta tik numatomiems vartotojams ir neturėtų būti platinama kitoms šalims ar jų
naudojama.
„Kitų dalykų“ pastraipos įrašymas į auditoriaus išvadą
A10. „Kitų dalykų“ pastraipos turinys aiškiai parodo, kad tokių kitų dalykų nereikia pateikti ir
atskleisti finansinėse ataskaitose. „Kitų dalykų“ pastraipoje negali būti pateikiama
informacija, kurią auditoriui draudžiama atskleisti pagal įstatymus, teisės aktus ar kitus
profesinius standartus, pavyzdžiui, su informacijos slaptumu susijusius etikos standartus.
„Kitų dalykų“ pastraipoje taip pat negali būti pateikiama informacija, kurią privalo
pateikti vadovybė.
A11. „Kitų dalykų“ pastraipos vieta priklauso nuo norimos pateikti informacijos pobūdžio. Kai
„Kitų dalykų“ pastraipa įrašoma norint atkreipti vartotojų dėmesį į dalyką, kuris yra
svarbus jiems suprasti finansinių ataskaitų auditą, pastraipa įrašoma iš karto po nuomonės
pastraipos ir bet kurios „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos. Kai „Kitų dalykų“ pastraipa
įrašoma siekiant atkreipti vartotojų dėmesį į dalyką, susijusį su kitomis auditoriaus
išvadoje minimomis pateikimo pareigomis, pastraipa gali būti įrašoma skyriuje su
paantrašte „Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų“. Arba jeigu tai svarbu
3

700-asis TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“, 38–39 dalys.
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visoms auditoriaus pareigoms ar svarbu vartotojams suprantant auditoriaus išvadą,
pastraipa „Kiti dalykai“ gali būti pateikiama atskiru skyriumi po „Išvada dėl finansinių
ataskaitų“ ir „Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Už valdymą atsakingų asmenų informavimas (žr. 9 dalį)
A12. Toks informavimas suteikia galimybę už valdymą atsakingiems asmenims sužinoti apie
konkrečių dalykų, kuriuos auditorius ketina pabrėžti auditoriaus išvadoje, pobūdį ir, jeigu
reikia, prašyti auditoriaus pateikti papildomų paaiškinimų. Jeigu „Kitų dalykų“ pastraipa
dėl konkretaus klausimo įtraukiama į auditoriaus išvadą atliekant kiekvieną paskesnę
užduotį, auditorius gali nuspręsti, kad atliekant kiekvieną užduotį nebūtina pakartotinai
informuoti.
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1 priedas
(žr. 2 dalį)

Tarptautinių audito standartų, kuriuose apibrėžiami reikalavimai „Dalyko
pabrėžimo“ pastraipoms, sąrašas
Šiame priede nurodomos 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių
ataskaitų auditui taikomų kitų tarptautinių audito standartų dalys, pagal kurias tam tikromis
aplinkybėmis auditorius į auditoriaus išvadą privalo įrašyti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą. Šis
sąrašas neatleidžia nuo pareigos vykdyti tarptautiniuose audito standartuose apibrėžtus
reikalavimus ir atsižvelgti į susijusią taikymo ir kitą aiškinamąją medžiagą.
210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“, 19 dalies b punktas.
560-asis TAS „Pobalansiniai įvykiai“, 12 dalies b punktas ir 16 dalis.
570-asis TAS „Veiklos tęstinumas“, 19 dalis.
800-asis TAS „Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių
ataskaitų auditas“, 14 dalis.
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2 priedas
(žr. 2 dalį)

Tarptautinių audito standartų, kuriuose apibrėžiami reikalavimai „Kitų
dalykų“ pastraipoms, sąrašas
Šiame priede nurodomos 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių
ataskaitų auditui taikomų kitų tarptautinių audito standartų dalys, pagal kurias tam tikromis
aplinkybėmis auditorius į auditoriaus išvadą privalo įrašyti „Kitų dalykų“ pastraipą. Šis sąrašas
neatleidžia nuo pareigos vykdyti tarptautiniuose audito standartuose apibrėžtus reikalavimus ir
atsižvelgti į susijusią taikymo ir kitą aiškinamąją medžiagą.
560-asis TAS „Pobalansiniai įvykiai“, 12 dalies b punktas ir 16 dalis.
710-asis TAS „Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės
ataskaitos“, 13–14, 16–17 ir 19 dalys.
720-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos
audituotos finansinės ataskaitos“, 10 dalies a punktas.
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3 priedas
(žr. A4 dalį)

Auditoriaus išvados, kurioje yra „Dalyko pabrėžimo“ pastraipa, pavyzdys
Aplinkybės gali būti tokios:
•

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

•

audito užduoties sąlygos atitinka vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas
aprašymą pagal 210-ąjį TAS4;

•

yra neapibrėžtumo dėl besitęsiančio labai svarbaus teisminio ginčo;

•

dėl nukrypimo nuo taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos buvo pateikta
sąlyginė nuomonė;

•

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

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Išvada dėl finansinių ataskaitų5
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.
Vadovybės6 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus7 ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės
nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar
klaidos.

4
5

6

7

210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“.
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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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 ir teisingu pateikimu8, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės
veiksmingumą9. 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 sąlyginei auditoriaus
nuomonei pagrįsti.
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Įmonės trumpo termino rinkoje parduodami vertybiniai popieriai parodomi balanse xxx verte.
Vadovybė neįvertino šių vertybinių popierių rinkos verte ir apskaitoje juos parodė savikaina, o
tai neatitinka tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų. Remiantis įmonės apskaitos
dokumentais, galima daryti išvadą, kad jeigu vadovybė būtų įvertinusi vertybinius popierius
rinkos verte, tų metų pajamų ataskaitoje įmonė būtų pripažinusi xxx nerealizuotąjį nuostolį.
Vertybinių popierių balansinė vertė 20X1 m. gruodžio 31 d. balanse būtų sumažinta tokia pačia
suma, o pelno mokestis, grynosios pajamos ir akcininkų nuosavybė būtų sumažinti atitinkamai
xxx, xxx ir xxx.

8

9

7-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.“ 7-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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Sąlyginė nuomonė
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašytų dalykų poveikį
atitinkamiems duomenims, 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.
Dalyko pabrėžimas
Mes atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų X pastabą, kurioje apibūdinamas neapibrėžtumas10
dėl įmonės XYZ įmonei iškeltos bylos rezultatų. Dėl šio dalyko mūsų nuomonė yra besąlyginė.
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]

10

Pabrėždamas neapibrėžtumą, auditorius vartoja tuos pačius terminus, kurie vartojami finansinių ataskaitų
pastabose.
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