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DöL TECHNINIŲ KLAIDŲ TAISYMO AUDITORIAUS IŠVADOJE
Auditoriams teikiant auditoriaus išvadą apie finansines ataskaitas (toliau –
auditoriaus išvada) kartais joje pasitaiko techninių klaidų d÷l neapsižiūr÷jimo, d÷l
Tarptautinių audito standartų vertimų netikslumų ar verčiant auditoriaus išvadą į lietuvių iš
užsienio arba iš užsienio į lietuvių kalbas. Audito komitetas apsvarst÷, kokius veiksmus
auditoriui reik÷tų atlikti, pasteb÷jus auditoriaus išvadoje techninę klaidą po jos paskelbimo
datos, ir pareng÷ gaires, kuriomis rekomenduojama vadovautis tokioje situacijoje.
Apibr÷žtys
Šiame Audito komiteto pranešime sąvokos naudojamos toliau apibr÷žtomis
reikšm÷mis:
a) technin÷ klaida – tai korektūros klaida auditoriaus išvadoje, kuri neįtakoja
auditoriaus išvados esm÷s ir nekeičia auditoriaus nuomon÷s;
b) viešai skelbiama auditoriaus išvada – tai auditoriaus išvada, kuri pagal
įstatymus turi būti teikiama Juridinių asmenų registrui.
Auditorius, pasteb÷jęs auditoriaus išvadoje techninę klaidą po jos paskelbimo
datos, kiekvieną kartą tur÷tų labai atsakingai apsvarstyti technin÷s klaidos taisymo aplinkybes
ir pasekmes, ar technin÷s klaidos poveikis yra toks reikšmingas, kad ją verta taisyti, ir ar
techninę klaidą ištaisius, pasikeis vartotojų suvokimas apie auditoriaus išvadą. Jei auditorius
nusprendžia, kad techninę klaidą taisyti vertą, jis tur÷tų veikti atitinkamai pagal toliau
aprašytas sąlygas.
1. Jei auditoriaus išvada n÷ra viešai skelbiama, reik÷tų informuoti klientą ir kitus,
kurie gavo auditoriaus išvadą, apie pasteb÷tą techninę klaidą, atsiimti auditoriaus išvadą su
klaida (visas kopijas) ir vietoj jos perduoti pataisytą auditoriaus išvadą. Pataisytos auditoriaus
išvados data tur÷tų būti tokia pati kaip ir ankstesn÷s auditoriaus išvados data.
2. Jei auditoriaus išvada skelbiama viešai, reik÷tų informuoti klientą ir kitus, kurie
gavo auditoriaus išvadą apie pasteb÷tą techninę klaidą, jei įmanoma, atsiimti auditoriaus
išvadą su klaida (visas kopijas) ir vietoj jos perduoti pataisytą auditoriaus išvadą. Teikiant
klientui pataisytą auditoriaus išvadą, prie jos reik÷tų prid÷ti lydraštį, kuriame tur÷tų būti
pateikta informacija, kad buvo paskelbta auditoriaus išvada su technine klaida, kokia
pasteb÷ta klaida ir kas keičiasi auditoriaus išvadoje. Be to, lydraštyje reik÷tų pažym÷ti, kad
technin÷ klaida neįtakoja auditoriaus išvados esm÷s ir auditoriaus nuomon÷ nesikeičia, tačiau
klientas turi informuoti visus auditoriaus išvados gav÷jus apie tokį pasikeitimą. Pataisytos
auditoriaus išvados data tur÷tų būti tokia pati kaip ir ankstesn÷s auditoriaus išvados datos.

