710-asis TAS

Tarptautinių

2009 balandis

audito ir
užtikrinimo
standartų
valdyba

Tarptautinis audito standartas

Lyginamoji informacija – atitinkami
duomenys ir lyginamosios finansinės
ataskaitos

1

International Auditing and Assurance Standards Board
International Federation of Accountants
545 Fifth Avenue, 14th Floor
New York, New York 10017 USA
This International Standard on Auditing (ISA), “Comparative Information – Corresponding
Figures and Comparative Financial Statements”, was prepared by the International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International
Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by
setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of
international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice
throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance
profession.
The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC
website: http://www.ifac.org. The approved text is published in the English language.
The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession
and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting
adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such
standards and speaking out on public interest issues where the profession’s expertise is most relevant.
Copyright © April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights
reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use
in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that
each copy bears the following credit line: “Copyright © April 2009 by the International
Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact
permissions@ifac.org for permission to reproduce, store or transmit this document.” Otherwise,
written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other
similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact permissions@ifac.org.
ISBN: 978-1-60815-028-1
Šį tarptautinis audito standartą „Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės
ataskaitos“ 2009 m. balandžio mėn. anglų kalba išleido Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) Tarptautinių audito ir
užtikrinimo standartų valdyba (TAUSV), 2010 m. kovo mėn. į lietuvių kalbą išvertė Lietuvos auditorių rūmai (LAR) ir
platina su TBF leidimu. Tarptautinių audito standartų vertimo procesas buvo apsvarstytas TBF, o vertimas atliktas
vadovaujantis “Politikos pareiškimu – TBF išleistų standartų vertimo ir platinimo politika”. Patvirtinti visų tarptautinių
audito standartų tekstai yra tie, kurie išleisti TBF anglų kalba.
© 2009 šio tarptautinio audito standarto „Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės
ataskaitos“ teksto anglų kalba autorinės teisės priklauso Tarptautinei buhalterių federacijai (TBF). Visos teisės
saugomos.
© 2010 šio tarptautinio audito standarto „Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės
ataskaitos“ teksto lietuvių kalba autorinės teisės priklauso Tarptautinei buhalterių federacijai (TBF). Visos teisės
saugomos.
Originalus pavadinimas: International Standard on Auditing, “Comparative Information – Corresponding Figures
and Comparative Financial Statements”, ISBN number: 978-1-60815-028-1
Šio tarptautinio audito standarto „Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės
ataskaitos“ tekstas lietuvių kalba patvirtintas Europos komisijos redaktorės ir toks yra išsiųstas Vidaus ir rinkos
paslaugų generaliniam direktoratui (DG MARKT). Šis tekstas gali skirtis nuo to, kuris galimai bus skelbiamas
oficialiame Europos Sąjungos Clarity projekto standartų leidinyje, skirtame Europos Sąjungai.

2

710-ASIS TARPTAUTINIS AUDITO STANDARTAS
LYGINAMOJI INFORMACIJA – ATITINKAMI DUOMENYS IR
LYGINAMOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(Galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių
laikotarpių finansinių ataskaitų auditui)

TURINYS
Dalis
Įžanga
Šio TAS taikymo sritis .....................................................................................................

1

Lyginamosios informacijos pobūdis ...............................................................................

2–3

Įsigaliojimo data ..............................................................................................................

4

Tikslai ..............................................................................................................................

5

Apibrėžtys ......................................................................................................................

6

Reikalavimai
Audito procedūros ............................................................................................................

7–9

Auditoriaus išvados teikimas ..........................................................................................

10–19

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Audito procedūros ............................................................................................................

A1

Auditoriaus išvados teikimas ..........................................................................................

A2–A11

Priedas. Auditoriaus išvadų pavyzdžiai
______________________________________________________________________________
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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariamos auditoriaus pareigos, susijusios
su lyginamąja informacija atliekant finansinių ataskaitų auditą. Jeigu praėjusio laikotarpio
finansines ataskaitas auditavo ankstesnis auditorius arba tos ataskaitos nebuvo audituotos,
taikomi ir 510-ojo TAS1 reikalavimai bei gairės dėl pradinių likučių.

Lyginamosios informacijos pobūdis
2.

Įmonės finansinėse ataskaitose pateikiamos lyginamosios informacijos pobūdis priklauso
nuo taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimų. Yra du skirtingi auditoriaus
išvados teikimo pareigų įvykdymo būdai tokios lyginamosios informacijos atžvilgiu:
atitinkamų duomenų ir lyginamųjų finansinių ataskaitų. Taikytinas būdas dažnai yra
nustatomas įstatymo ar teisės akto, tačiau gali būti nurodytas ir užduoties sąlygose.

3.

Esminiai skirtumai teikiant auditoriaus išvadą pagal šiuos du būdus yra tokie:
a)

atitinkamų duomenų atveju auditoriaus nuomonė apie finansines ataskaitas apima
tik einamąjį laikotarpį; o

b)

lyginamųjų finansinių ataskaitų atveju auditoriaus nuomonė apima kiekvieną
laikotarpį, kurio finansinės ataskaitos yra pateikiamos.

Šiame TAS atskirai aptariamos auditoriaus pareigos išvadą teikiant kiekvienu iš šių būdų.
Įsigaliojimo data
4.

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

Tikslai
5.

Auditoriaus tikslai yra šie:
a)

gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų, ar finansinėse ataskaitose esanti
lyginamoji informacija buvo pateikta visais reikšmingais atžvilgiais pagal taikomos
finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus lyginamajai informacijai; ir

b)

pateikti išvadą pagal auditoriaus išvados teikimo reikalavimus.

Apibrėžtys
6.

1

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:

510-asis TAS „Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai“.
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a)

lyginamoji informacija – su vienu ar daugiau praėjusių laikotarpių susijusios
finansinėse ataskaitose pateiktos sumos ir atskleista informacija pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką;

b)

atitinkami duomenys – lyginamoji informacija, kurią teikiant praėjusio ataskaitinio
laikotarpio sumos ir kita atskleista informacija įtraukiami į einamojo ataskaitinio
laikotarpio finansines ataskaitas ir yra skirti vertinti tik kartu su einamojo
laikotarpio sumomis ir kita atskleista informacija (vadinamaisiais „einamojo
ataskaitinio laikotarpio duomenimis“). Atitinkamų sumų ir atskleistos informacijos
išsamumas visų pirma priklauso nuo jų svarbos einamojo ataskaitinio laikotarpio
duomenims;

c)

lyginamosios finansinės ataskaitos – lyginamoji informacija, kurią teikiant
įtraukiamos praėjusio laikotarpio sumos ir kita atskleista informacija, kad ją būtų
galima palyginti su einamojo laikotarpio finansinėmis ataskaitomis, ir į kurią, jei ji
audituota, daroma nuoroda auditoriaus išvadoje. Tokiose lyginamosiose finansinėse
ataskaitose pateikiamos informacijos apimtis yra palyginama su informacijos,
pateikiamos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose, apimtimi.

Jeigu lyginamojoje informacijoje pateikiamos daugiau nei vieno laikotarpio sumos ir
atskleista informacija, šiame TAS nuorodos į „praėjusį laikotarpį“ turėtų būti
suprantamos kaip nuorodos į „praėjusius laikotarpius“.

Reikalavimai
Audito procedūros
7.

8.

2

Auditorius turi nustatyti, ar finansinėse ataskaitose pateikta lyginamoji informacija, kurios
reikalaujama pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, ir ar tokia informacija yra
teisingai klasifikuota. Tuo tikslu auditorius turi įvertinti, ar:
a)

lyginamoji informacija atitinka praėjusį laikotarpį pateiktas sumas ir kitą atskleistą
informaciją arba, jei reikia, yra atitinkamai patikslinta; ir

b)

apskaitos metodai, kuriais remiantis pateikta lyginamoji informacija, atitinka
einamuoju laikotarpiu taikytus apskaitos metodus arba, jeigu apskaitos metodai
buvo keičiami, ar tokie pakeitimai buvo teisingai įtraukti į apskaitą, tinkamai
paaiškinti ir atskleisti.

Jei, atlikdamas einamojo ataskaitinio laikotarpio auditą, auditorius sužino apie galimą
reikšmingą lyginamosios informacijos iškraipymą, jis turi atlikti tokias papildomas audito
procedūras, kokių reikia esamomis aplinkybėmis pakankamiems tinkamiems audito
įrodymams, leidžiantiems nustatyti, ar informacija buvo reikšmingai iškraipyta, gauti.
Jeigu auditorius atliko praėjusio laikotarpio finansinių ataskaitų auditą, jis taip pat turi
vykdyti atitinkamus 560-ojo TAS2 reikalavimus. Jeigu praėjusio laikotarpio finansinės
ataskaitos buvo tikslintos, auditorius turi nustatyti, ar lyginamoji informacija atitinka
patikslintas finansines ataskaitas.

560-asis TAS „Pobalansiniai įvykiai“, 14–17 dalys.
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9.

Kaip reikalaujama pagal 580-ąjį TAS3, auditorius turi prašyti rašytinių pareiškimų apie
visus auditoriaus nuomonėje nurodytus laikotarpius. Auditorius taip pat turi gauti atskirą
rašytinį pareiškimą apie bet kokį koregavimą, atliktą taisant praėjusio laikotarpio
finansinių ataskaitų reikšmingą iškraipymą, kuris daro įtaką lyginamajai informacijai (žr.
A1 dalį).

Auditoriaus išvados teikimas
Atitinkami duomenys
10.

Jeigu pateikiami atitinkami duomenys, auditoriaus nuomonėje turi būti daroma nuoroda į
atitinkamus duomenis tik 11, 12 ir 14 dalyse aprašytomis aplinkybėmis (žr. A2 dalį).

11.

Jeigu anksčiau paskelbtoje auditoriaus išvadoje apie praėjusį laikotarpį buvo pateikta
sąlyginė nuomonė, buvo atsisakyta pareikšti nuomonę arba pateikta neigiama nuomonė, o
priežastis, dėl kurios nuomonė buvo modifikuota, nebuvo pašalinta, auditorius taip pat
turi modifikuoti savo nuomonę apie einamojo laikotarpio finansines ataskaitas.
Auditoriaus išvados modifikavimo pagrindo pastraipoje auditorius turi:

12.

a)

jeigu dalyko poveikis arba galimas poveikis einamojo ataskaitinio laikotarpio
duomenims yra reikšmingas, aprašydamas priežastis, dėl kurių auditoriaus nuomonė
buvo modifikuota, remtis tiek einamojo ataskaitinio laikotarpio duomenimis, tiek ir
atitinkamais duomenimis; arba

b)

kitais atvejais turi paaiškinti, kad auditoriaus nuomonė buvo modifikuota dėl
nepašalintų priežasčių poveikio ar galimo poveikio einamojo ataskaitinio laikotarpio
duomenų ir atitinkamų duomenų palyginamumui (žr. A3–A5 dalis).

Jeigu auditorius gauna audito įrodymų, kad praėjusio laikotarpio finansinėse ataskaitose,
apie kurias buvo pateikta nemodifikuota nuomonė, yra reikšmingas iškraipymas, o
atitinkami duomenys nebuvo tinkamai patikslinti ar tinkama informacija nebuvo
atskleista, savo išvadoje apie einamojo laikotarpio finansines ataskaitas auditorius turi
pareikšti sąlyginę nuomonę arba neigiamą nuomonę, modifikuotą dėl jose pateiktų
atitinkamų duomenų (žr. A6 dalį).

Ankstesnio auditoriaus audituotos praėjusio laikotarpio finansinės ataskaitos
13.

3

Jeigu praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas auditavo ankstesnis auditorius, o
auditoriui pagal įstatymus ar teisės aktus nedraudžiama remtis ankstesnio auditoriaus
išvada apie atitinkamus duomenis ir jis tai nusprendžia daryti, auditoriaus išvados „Kitų
dalykų“ pastraipoje auditorius turi nurodyti:
a)

kad praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas auditavo ankstesnis auditorius;

b)

ankstesnio auditoriaus pareikštos nuomonės rūšį ir, jei nuomonė buvo modifikuota,
modifikavimo priežastis; ir

c)

tos išvados datą (žr. A7 dalį).

580-asis TAS „Rašytiniai pareiškimai“, 14 dalis.
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Neaudituotos praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos
14.

Jeigu praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos nebuvo audituotos, auditorius
savo išvados „Kitų dalykų“ pastraipoje turi nurodyti, kad atitinkami duomenys nebuvo
audituoti. Tačiau toks pareiškimas neatleidžia auditoriaus nuo pareigos surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad nėra pradinių likučių iškraipymų, kurie
reikšmingai paveiktų einamojo laikotarpio finansines ataskaitas4.

Lyginamosios finansinės ataskaitos
15.

Kai teikiamos lyginamosios finansinės ataskaitos, auditoriaus išvadoje turi būti nurodomi
visi laikotarpiai, kurių finansinės ataskaitos teikiamos ir apie kuriuos pareiškiama
auditoriaus nuomonė (žr. A8–A9 dalis).

16.

Jeigu, atliekant einamojo ataskaitinio laikotarpio auditą, teikiama išvada apie praėjusio
laikotarpio finansines ataskaitas ir jei auditoriaus nuomonė apie tokias praėjusio
laikotarpio finansines ataskaitas skiriasi nuo anksčiau auditoriaus pareikštos nuomonės,
pagal 706-ąjį TAS5 auditorius esmines tokio nuomonių skirtumo priežastis turi atskleisti
„Kitų dalykų“ pastraipoje (žr. A10 dalį).

Ankstesnio auditoriaus audituotos praėjusio laikotarpio finansinės ataskaitos
17.

Jeigu praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas auditavo ankstesnis auditorius,
pareikšdamas nuomonę apie einamojo laikotarpio finansines ataskaitas, „Kitų dalykų“
pastraipoje auditorius turi nurodyti:
a)

kad praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas auditavo ankstesnis auditorius;

b)

ankstesnio auditoriaus pareikštos nuomonės rūšį ir, jei nuomonė buvo modifikuota,
modifikavimo priežastis; ir

c)

tos išvados datą,

išskyrus atvejus, kai ankstesnio auditoriaus išvada apie praėjusio laikotarpio finansines
ataskaitas yra iš naujo paskelbiama su finansinėmis ataskaitomis.
18.

4
5
6

Jeigu auditorius padaro išvadą, kad yra reikšmingas iškraipymas, kuris daro įtaką
praėjusio laikotarpio finansinėms ataskaitoms, apie kurias ankstesnis auditorius anksčiau
yra pareiškęs nemodifikuotą nuomonę, jis turi informuoti apie iškraipymą atitinkamo
lygio vadovybę ir už valdymą atsakingus asmenis, nebent visi už valdymą atsakingi
asmenys yra susiję su vadovavimu įmonei6, ir paprašyti, kad būtų apie tai pranešta
ankstesniam auditoriui. Jeigu praėjusio laikotarpio finansinės ataskaitos yra keičiamos ir
ankstesnis auditorius sutinka paskelbti naują auditoriaus išvadą apie patikslintas praėjusio
laikotarpio finansines ataskaitas, auditorius turi teikti išvadą tik apie einamojo laikotarpio
finansines ataskaitas (žr. A11 dalį).

510-asis TAS, 6 dalis.
706-asis TAS „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje“, 8
dalis.
260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“, 13 dalis.
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Neaudituotos praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos
19.

Jeigu praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos nebuvo audituotos, auditorius
savo išvados „Kitų dalykų“ pastraipoje turi nurodyti, kad palyginamosios finansinės
ataskaitos nebuvo audituotos. Tačiau toks pareiškimas neatleidžia auditoriaus nuo
pareigos surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad nėra pradinių likučių
iškraipymų, kurie reikšmingai paveiktų einamojo laikotarpio finansines ataskaitas7.
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Audito procedūros
Rašytiniai pareiškimai (žr. 9 dalį)
A1. Lyginamųjų finansinių ataskaitų atveju rašytinius pareiškimus reikalaujama pateikti apie
visus laikotarpius, nurodytus auditoriaus nuomonėje, kadangi vadovybė privalo iš naujo
patvirtinti, kad jos ankstesni rašytiniai pareiškimai apie praėjusį laikotarpį tebėra tinkami.
Atitinkamų duomenų atveju rašytinius pareiškimus reikalaujama pateikti tik apie
einamojo laikotarpio finansines ataskaitas, kadangi auditoriaus nuomonė pareiškiama apie
tas finansines ataskaitas, į kurias įtraukti atitinkami duomenys. Tačiau auditorius
reikalauja pateikti atskirą rašytinį pareiškimą apie bet kokį koregavimą, atliktą taisant
praėjusio laikotarpio finansinių ataskaitų reikšmingą iškraipymą, kuris daro įtaką
lyginamajai informacijai.
Auditoriaus išvados teikimas
Atitinkami duomenys
Auditoriaus nuomonėje nuoroda nedaroma (žr. 10 dalį)
A2. Auditoriaus nuomonėje nedaroma nuoroda į atitinkamus duomenis, kadangi auditoriaus
nuomonė pareiškiama apie einamojo laikotarpio finansines ataskaitas kaip visumą,
įskaitant atitinkamus duomenis.
Modifikavimo auditoriaus išvadoje apie praėjusį laikotarpį priežastis nepašalinta (žr. 11 dalį)
A3. Jeigu anksčiau paskelbtoje auditoriaus išvadoje apie praėjusį laikotarpį buvo pateikta
sąlyginė nuomonė, buvo atsisakyta pareikšti nuomonę arba pateikta neigiama nuomonė, o
priežastis, dėl kurios nuomonė buvo modifikuota, buvo pašalinta ir tinkamai įtraukta į
apskaitą ar atskleista pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, auditoriaus
nuomonėje apie einamąjį laikotarpį daryti nuorodos į ankstesnį modifikavimą nereikia.
A4. Jeigu anksčiau pareikšta auditoriaus nuomonė apie praėjusį laikotarpį buvo modifikuota,
nepašalinta priežastis, dėl kurios nuomonė buvo modifikuota, gali neturėti reikšmės
7

510-asis TAS, 6 dalis.
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einamojo ataskaitinio laikotarpio duomenims. Tačiau dėl nepašalintos priežasties poveikio
ar galimo poveikio einamojo ataskaitinio laikotarpio ir atitinkamų duomenų
palyginamumui apie einamojo laikotarpio finansines ataskaitas gali prireikti pareikšti
(atitinkamai) sąlyginę nuomonę, atsisakyti pareikšti nuomonę ar pareikšti neigiamą
nuomonę.
A5. Auditoriaus išvados, teikiamos, kai auditoriaus išvadoje apie praėjusį laikotarpį buvo
pateikta modifikuota nuomonė, o priežastis, dėl kurios nuomonė buvo modifikuota,
nebuvo pašalinta, pavyzdžiai pateikti priede (1 ir 2 pavyzdžiai).
Iškraipymas praėjusio laikotarpio finansinėse ataskaitose (žr. 12 dalį)
A6. Jei praėjusio laikotarpio finansinės ataskaitos, kuriose buvo iškraipymų, nebuvo ištaisytos
ir auditoriaus išvada nebuvo iš naujo pateikta, tačiau einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose buvo teisingai pakoreguoti atitinkami duomenys ar atskleista
tinkama informacija, į auditoriaus išvadą gali būti įtraukiama „Dalyko pabrėžimo“
pastraipa, kurioje aprašomos aplinkybės ir, jei reikia, daroma nuoroda į atskleistą
informaciją, kuri finansinėse ataskaitose išsamiai apibūdina šį dalyką (žr. 706-ąjį TAS).
Ankstesnio auditoriaus audituotos praėjusio laikotarpio finansinės ataskaitos (žr. 13 dalį)
A7. Auditoriaus išvados, teikiamos, kai praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas auditavo
ankstesnis auditorius ir auditoriui pagal įstatymą ar teisės aktą nėra draudžiama remtis
ankstesnio auditoriaus išvada apie atitinkamus duomenis, pavyzdys pateiktas priede (3
pavyzdys).
Lyginamosios finansinės ataskaitos
Nuoroda auditoriaus nuomonėje (žr. 15 dalį)
A8. Kadangi auditoriaus išvada apie lyginamąsias finansines ataskaitas taikoma kiekvieno
pateikto laikotarpio finansinėms ataskaitoms, apie vieną ar daugiau laikotarpių auditorius
gali pareikšti sąlyginę ar neigiamą nuomonę, atsisakyti pareikšti nuomonę arba įrašyti
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipą ir tuo pat metu apie kito laikotarpio finansines ataskaitas
pareikšti kitokią auditoriaus nuomonę.
A9. Auditoriaus išvados, teikiamos, kai, atlikęs einamųjų metų auditą, auditorius privalo
pateikti išvadą ir apie einamojo, ir apie praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas, o
praėjusį laikotarpį buvo pareikšta modifikuota nuomonė, ir priežastis, dėl kurios nuomonė
buvo modifikuota, nebuvo pašalinta, pavyzdys pateiktas priede (4 pavyzdys).
Nuomonė apie praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas, kuri skiriasi nuo ankstesnės nuomonės
(žr. 16 dalį)
A10. Jeigu, atlikus einamojo laikotarpio auditą, teikiama išvada apie praėjusio laikotarpio
finansines ataskaitas, nuomonė apie praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas gali skirtis
nuo anksčiau pareikštos nuomonės, jeigu auditorius einamojo laikotarpio audito metu
sužino apie aplinkybes ar įvykius, kurie gali daryti reikšmingą įtaką praėjusio laikotarpio
finansinėms ataskaitoms. Kai kuriose jurisdikcijose auditorius gali turėti papildomų
pareigų pateikti informaciją, nustatytų siekiant neleisti ateityje remtis anksčiau
auditoriaus pateikta išvada apie praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas.
9
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Ankstesnio auditoriaus audituotos praėjusio laikotarpio finansinės ataskaitos (žr. 18 dalį)
A11. Ankstesnis auditorius gali negalėti ar nenorėti iš naujo teikti auditoriaus išvadą apie
praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas. Auditoriaus išvados „Kitų dalykų“ pastraipoje
gali būti nurodyta, kad ankstesnis auditorius yra pateikęs išvadą apie praėjusio laikotarpio
finansines ataskaitas prieš jas koreguojant. Be to, jeigu auditorius atlieka auditą ir surenka
pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais remdamasis jis įsitikina koregavimo
tinkamumu, auditoriaus išvadoje gali būti įrašyta tokia pastraipa:
Atlikdami 20X2 m. finansinių ataskaitų auditą, mes taip pat patikrinome X
pastaboje aprašytus taisymus, kurie buvo atlikti koreguojant 20X1 m. finansines
ataskaitas. Mūsų nuomone, tokie taisymai yra tinkami ir buvo teisingai atlikti.
Išskyrus šiuos taisymus, mes neatlikome 20X1 m. finansinių ataskaitų audito,
peržiūros ar bet kokių kitų procedūrų ir todėl mes nepareiškiame nuomonės ar bet
kokio kito užtikrinimo dėl 20X1 m. finansinių ataskaitų kaip visumos.

10
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Priedas
Auditoriaus išvadų pavyzdžiai
1 pavyzdys. Atitinkami duomenys (žr. A5 dalį)
Auditoriaus išvados pavyzdys, kuriame iliustruojamos 11 dalies a punkte aprašytos
aplinkybės:
•

anksčiau paskelbtoje auditoriaus išvadoje apie praėjusį laikotarpį pateikta sąlyginė
nuomonė;

•

priežastis, dėl kurios nuomonė buvo modifikuota, nebuvo pašalinta;

•

dalyko poveikis ar galimas poveikis einamojo ataskaitinio laikotarpio duomenims yra
reikšmingas, todėl auditoriaus nuomonę apie einamojo ataskaitinio laikotarpio
duomenis reikia modifikuoti.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Išvada dėl finansinių ataskaitų8
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.
Vadovybės9 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus10 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
8

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

9

Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas.

10

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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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 pateikimu11, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės
veiksmingumą12. 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
Kaip nurodoma finansinių ataskaitų X pastaboje, šiose finansinėse ataskaitose nėra
skaičiuojamas nusidėvėjimas, o tai neatitinka tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų.
Toks neatitikimas atsirado dėl praėjusių finansinių metų pradžioje vadovybės priimto sprendimo,
dėl kurio mes pareiškėme sąlyginę nuomonę apie praėjusių metų finansines ataskaitas. Taikant
tiesinį nusidėvėjimo metodą, 5 % metinę nusidėvėjimo normą pastatui bei 20 % įrangai, metų
nuostolis turėtų būti padidintas xxx 20X1 m. ir xxx 20X0 m., ilgalaikio materialiojo turto vertė
turėtų būti sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma xxx 20X1 m. ir xxx 20X0 m., o sukaupti
nuostoliai 20X1 m. turėtų būti padidinti xxx, o 20X0 m. – xxx.
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.

11

10-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“.

12

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.“ 10-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.“

12
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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]
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2 pavyzdys. Atitinkami duomenys (žr. A5 dalį)
Auditoriaus išvados pavyzdys, kuriame iliustruojamos 11 dalies b punkte aprašytos
aplinkybės:
•

anksčiau paskelbtoje auditoriaus išvadoje apie praėjusį laikotarpį pateikta sąlyginė
nuomonė;

•

priežastis, dėl kurios nuomonė buvo modifikuota, nebuvo pašalinta;

•

dalyko poveikis ar galimas poveikis einamojo ataskaitinio laikotarpio duomenims yra
nereikšmingas, tačiau dėl nepašalintos priežasties poveikio ar galimo poveikio
einamojo ataskaitinio laikotarpio duomenų ir atitinkamų duomenų palyginamumui
auditoriaus nuomonę būtina modifikuoti.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Išvada dėl finansinių ataskaitų13
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.
Vadovybės14 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus15 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.
13

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

14

Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas.

15

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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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 pateikimu16, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės
veiksmingumą17. 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
Kadangi ABC įmonės auditoriais buvome paskirti 20X0 m., stebėti atsargų inventorizacijos to
laikotarpio pradžioje ar patikrinti šių atsargų kiekio kitomis priemonėmis negalėjome. Kadangi
pradiniai atsargų likučiai turi įtakos veiklos rezultatų nustatymui, mes negalėjome nustatyti, ar
turėjo būti atlikti 20X0 m. veiklos rezultatų ir laikotarpio pradžios nepaskirstyto pelno
koregavimai. Mūsų nuomonė apie 20X0 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio laikotarpio finansines
ataskaitas buvo atitinkamai modifikuota. Mūsų nuomonė apie einamojo laikotarpio finansines
ataskaitas taip pat yra modifikuota dėl galimo poveikio einamojo laikotarpio duomenų ir
atitinkamų duomenų palyginamumui.
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 bei tą
dieną pasibaigusių metų jos finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis
tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.

16

15-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“.

17

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.“ 15-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.“

15
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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]
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3 pavyzdys. Atitinkami duomenys (žr. A7 dalį)
Auditoriaus išvados pavyzdys, kuriame iliustruojamos 13 dalyje aprašytos aplinkybės:
•

praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas auditavo ankstesnis auditorius;

•

auditoriui pagal įstatymą ar teisės aktą nedraudžiama remtis ankstesnio auditoriaus
išvada apie atitinkamus duomenis ir jis nusprendžia tai daryti.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Išvada dėl finansinių ataskaitų18
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.
Vadovybės19 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus20 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

18

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

19

Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas.

20

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 pateikimu21, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės
veiksmingumą22. 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 bei tą
dieną pasibaigusių metų jos finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis
tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.
Kiti dalykai
ABC įmonės 20X0 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų auditą atliko kitas
auditorius, kuris 20X1 m. kovo 31 d. apie tas ataskaitas pareiškė nemodifikuotą nuomonę.
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]
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20-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“.

22

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.“ 20-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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4 pavyzdys. Lyginamosios finansinės ataskaitos (žr. A9 dalį)
Auditoriaus išvados pavyzdys, kuriame iliustruojamos 15 dalyje aprašytos aplinkybės:
•

atlikęs einamojo laikotarpio auditą, auditorius privalo pateikti išvadą apie einamojo
ir praėjusio laikotarpių finansines ataskaitas;

•

anksčiau paskelbtoje auditoriaus išvadoje apie praėjusį laikotarpį pateikta sąlyginė
nuomonė;

•

priežastis, dėl kurios nuomonė buvo modifikuota, nepašalinta;

•

dalyko poveikis ar galimas poveikis einamojo ataskaitinio laikotarpio duomenims yra
reikšmingas tiek einamojo, tiek praėjusio laikotarpių finansinėms ataskaitoms, todėl
auditoriaus nuomonę reikia modifikuoti.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Išvada dėl finansinių ataskaitų23
Mes atlikome ABC įmonės toliau pateikiamų finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. ir
20X0 m. gruodžio 31 d. balansai ir tą dieną pasibaigusių metų pajamų ataskaitos, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos ir reikšmingų apskaitos metodų santrauka
bei kita aiškinamoji informacija, auditą.
Vadovybės24 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus25 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 atliktais auditais.
Mes atlikome auditus pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad

23

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

24

Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas.

25

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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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 pateikimu26, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės
veiksmingumą27. 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 auditų įrodymai yra pakankami ir tinkami sąlyginei auditoriaus
nuomonei pagrįsti.
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Kaip nurodoma finansinių ataskaitų X pastaboje, šiose finansinėse ataskaitose nėra
skaičiuojamas nusidėvėjimas, o tai neatitinka tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų.
Taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą, 5 % metinę nusidėvėjimo normą pastatui bei 20 % įrangai,
metų nuostolis turėtų būti padidintas xxx 20X1 m. ir xxx 20X0 m., ilgalaikio materialiojo turto
vertė turėtų būti sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma xxx 20X1 m. ir xxx 20X0 m., o
sukaupti nuostoliai 20X1 m. turėtų būti padidinti xxx, o 20X0 m. – xxx.
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. ir 20X0 m. gruodžio 31 d. finansinę
būklę ir tą dieną pasibaigusių metų jos finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus,
vadovaujantis tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.

26

25-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“.

27

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.“ 25-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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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]
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