AUDITORIAUS IŠVADA:
30 ATVEJŲ ANALIZĖ

Rengėjas Mindaugas Jukna

Čia pateikiami atvejai ir išvadų modifikavimo formuluotės yra tik pavyzdžiai, kaip galima būtų modifikuoti
auditoriaus nuomonę vienu ar kitu atveju. Tai nėra baigtinės ir visapusiškai išsamios rekomendacijos.
Kiekvienas atvejis, su kuriuo susiduria auditorius, yra unikalus, todėl svarbu įvertinti visas atskiro atvejo
aplinkybes. Tik tai atlikęs, auditorius gali nuspręsti dėl geriausios modifikavimo formuluotės konkrečiam
atvejui.

2012, Vilnius

NEMODIFIKUOTOS IŠVADOS PAVYZDYS
Nepriklausomo auditoriaus išvada
AB „AAA” akcininkams
Išvada apie finansines ataskaitas
Mes atlikome čia pridėtų, X - XX puslapiuose pateiktų, AB „AAA” (toliau - Bendrovė) finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 201x m. gruodžio 31 d. balansas ir tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo
pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, auditą.
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje
finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos
standartus, bei už vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos finansinių ataskaitų
parengimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias finansines ataskaitas savo nuomonę. Auditą
atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės
etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų.
Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus
finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų
netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią riziką,
auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu
pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad
pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų
apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių
ataskaitų pateikimas.
Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.
Nuomonė
Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą Bendrovės 201x m. gruodžio 31 d. finansinės
padėties bei tuomet pasibaigusių metų jos veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Lietuvos Respublikoje
finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos
standartus.
Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją
Be to, mes perskaitėme xx - xx puslapiuose pateiktą metinį pranešimą už 201x m. gruodžio 31 d. pasibaigusius
metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 201x
m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

Auditorius vardas, pavardė, parašas
Auditoriaus pažymėjimo numeris
Vieta
Data
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SĄLYGINĖS NUOMONĖS DĖL AUDITO DARBO APIMTIES APRIBOJIMŲ PAVYZDYS
Nepriklausomo auditoriaus išvada
AB „AAA” akcininkams
Išvada apie finansines ataskaitas
Mes atlikome čia pridėtų, X - XX puslapiuose pateiktų, AB „AAA” (toliau - Bendrovė) finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 201x m. gruodžio 31 d. balansas ir tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo
pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, auditą.
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje
finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos
standartus, bei už vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos finansinių ataskaitų
parengimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias finansines ataskaitas savo nuomonę. Auditą
atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės
etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų.
Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus
finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų
netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią riziką,
auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu
pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad
pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų
apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių
ataskaitų pateikimas.
Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų sąlyginei audito nuomonei.
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimai
Išdėstomos reikšmingos priežastys ir faktai, ribojantys audito darbo apimtį.
Sąlyginė nuomonė
Mūsų nuomone, išskyrus Sąlyginės nuomonės pagrindimo – audito darbo apimties apribojimų pastraipoje
nurodyto dalyko galimą poveikį, finansinės ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą Bendrovės 201x m. gruodžio 31
d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusių metų jos veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Lietuvos
Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo
apskaitos standartus.
Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją
Be to, mes perskaitėme xx - xx puslapiuose pateiktą metinį pranešimą už 201x m. gruodžio 31 d. pasibaigusius
metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 201x
m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

Auditorius vardas, pavardė, parašas
Auditoriaus pažymėjimo numeris
Vieta
Data
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SĄLYGINĖS NUOMONĖS DĖL NESUTARIMŲ SU VADOVYBE PAVYZDYS
Nepriklausomo auditoriaus išvada
AB „AAA” akcininkams
Išvada apie finansines ataskaitas
Mes atlikome čia pridėtų, X - XX puslapiuose pateiktų, AB „AAA” (toliau - Bendrovė) finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 201x m. gruodžio 31 d. balansas ir tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo
pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, auditą.
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje
finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos
standartus, bei už vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos finansinių ataskaitų
parengimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias finansines ataskaitas savo nuomonę. Auditą
atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės
etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų.
Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus
finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų
netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią riziką,
auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu
pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad
pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų
apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių
ataskaitų pateikimas.
Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų sąlyginei audito nuomonei.
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Išdėstomos reikšmingos priežastys ir faktai, dėl kurių kilo nesutarimai su vadovybe.
Sąlyginė nuomonė
Mūsų nuomone, išskyrus Sąlyginės nuomonės pagrindimo – audito darbo apimties apribojimo pastraipoje
nurodyto dalyko galimą poveikį, finansinės ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą Bendrovės 201x m. gruodžio 31
d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusių metų jos veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Lietuvos
Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo
apskaitos standartus.
Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją
Be to, mes perskaitėme xx - xx puslapiuose pateiktą metinį pranešimą už 201x m. gruodžio 31 d. pasibaigusius
metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 201x
m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

Auditorius vardas, pavardė, parašas
Auditoriaus pažymėjimo numeris
Vieta
Data
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NEIGIAMOS NUOMONĖS PAVYZDYS
Nepriklausomo auditoriaus išvada
AB „AAA” akcininkams
Išvada apie finansines ataskaitas
Mes atlikome čia pridėtų, X - XX puslapiuose pateiktų, AB „AAA” (toliau - Bendrovė) finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 201x m. gruodžio 31 d. balansas ir tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo
pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, auditą.
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje
finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos
standartus, bei už vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos finansinių ataskaitų
parengimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias finansines ataskaitas savo nuomonę. Auditą
atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės
etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų.
Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus
finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų
netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią riziką,
auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu
pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad
pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų
apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių
ataskaitų pateikimas.
Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų neigiamai audito nuomonei.
Neigiamos nuomonės pagrindimas
Išdėstomos priežastys ir faktai, dėl kurių kilo nesutarimai su vadovybe, ir kurie yra ne tik reikšmingi, bet ir
paplitę.
Neigiama nuomonė
Mūsų nuomone, dėl Neigiamos nuomonės pagrindimo pastraipoje(-se) aprašyto(-ų) dalyko(-ų) reikšmingumo,
finansinės ataskaitos nepateikia tikro ir teisingo Bendrovės 201x m. gruodžio 31 d. finansinės padėties bei
tuomet pasibaigusių metų jos veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdo pagal Lietuvos Respublikoje finansinę
apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.
Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją
Be to, mes perskaitėme xx - xx puslapiuose pateiktą metinį pranešimą už 201x m. gruodžio 31 d. pasibaigusius
metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 201x
m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

Auditorius vardas, pavardė, parašas
Auditoriaus pažymėjimo numeris
Vieta
Data
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ATSISAKYMO PAREIKŠTI NUOMONĘ PAVYZDYS
Nepriklausomo auditoriaus išvada
AB „AAA” akcininkams
Išvada apie finansines ataskaitas
Mes buvome paskirti atlikti čia pridėtų, X - XX puslapiuose pateiktų, AB „AAA” (toliau - Bendrovė) finansinių
ataskaitų, kurias sudaro 201x m. gruodžio 31 d. balansas ir tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolių),
nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, auditą.
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje
finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos
standartus, bei už vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos finansinių ataskaitų
parengimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga – remiantis auditu, atliekamu pagal Tarptautinius audito standartus, pareikšti apie šias
finansines atskaitas savo nuomonę. Tačiau dėl dalyko, aprašyto Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindimo
pastraipoje, mes negalėjome gauti pakankamai tinkamų audito įrodymų nuomonės pagrindimui.
Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindimas
Išdėstomos priežastys ir faktai, dėl kurių buvo apribota audito darbo apimtis, ir kurie yra ne tik reikšmingi, bet
ir paplitę.
Atsisakymas pareikšti nuomonę
Dėl Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindimo pastraipoje aprašyto dalyko reikšmingumo mes negalėjome
gauti pakankamai tinkamų audito įrodymų, suteikiančių pagrindą nuomonei pareikšti. Todėl mes
nepareiškiame nuomonės apie pridedamas finansines ataskaitas.
Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją
Be to, mes perskaitėme xx - xx puslapiuose pateiktą metinį pranešimą už 201x m. gruodžio 31 d. pasibaigusius
metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 201x
m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

Auditorius vardas, pavardė, parašas
Auditoriaus pažymėjimo numeris
Vieta
Data
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DALYKO PABRĖŽIMO PASTRAIPA DĖL VEIKLOS TĘSTINUMO
Nepriklausomo auditoriaus išvada
AB „AAA” akcininkams
Išvada apie finansines ataskaitas
Mes atlikome čia pridėtų, X - XX puslapiuose pateiktų, AB „AAA” (toliau - Bendrovė) finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 201x m. gruodžio 31 d. balansas ir tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo
pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, auditą.
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje
finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos
standartus, bei už vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos finansinių ataskaitų
parengimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias finansines ataskaitas savo nuomonę. Auditą
atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės
etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų.
Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus
finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų
netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią riziką,
auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu
pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad
pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų
apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių
ataskaitų pateikimas.
Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.
Nuomonė
Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą Bendrovės 201x m. gruodžio 31 d. finansinės
padėties bei tuomet pasibaigusių metų jos veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Lietuvos Respublikoje
finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos
standartus.
Dalyko pabrėžimo pastraipa
Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto x pastabą, kurioje nurodoma, kad 201x m.
gruodžio 31 d. Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą YYY tūkst. Lt suma, o tuomet
pasibaigusiais metais Bendrovė patyrė ZZZ tūkst. Lt nuostolių. Šios aplinkybės, o taip pat ir kiti dalykai,
aprašyti aiškinamojo rašto x pastaboje, rodo, kad esama reikšmingų neapibrėžtumų, galinčių kelti didelių
abejonių dėl Bendrovės galimybių tęsti veiklą. Dėl šio dalyko mūsų nuomonė nebuvo sąlygota.
Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją
Be to, mes perskaitėme xx - xx puslapiuose pateiktą metinį pranešimą už 201x m. gruodžio 31 d. pasibaigusius
metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 201x
m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

Auditorius vardas, pavardė, parašas
Auditoriaus pažymėjimo numeris
Vieta
Data
7

30 ATVEJŲ ANALIZĖ
SU ATSAKYMAIS
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.1. Atvejis. Pernai metų finansinės ataskaitos neaudituotos (15 min)
Auditorius A buvo paskirtas atlikti Bendrovės 2011 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų auditą. Pernai metų
auditas nebuvo atliktas (nei A, nei kurio kito auditoriaus). Žemiau pateikiama ištrauka iš Bendrovės finansinių
ataskaitų (sumos tūkst. Lt):
Straipsnis

2011

2010

Ilgalaikio turto (iš viso)

5 200

5 500

Atsargos

50 000

39 000

Gautinos sumos

20 000

25 000

Trumpalaikio turto (iš viso)

71 000

65 500

Turto (iš viso)

76 200

71 000

Nuosavo kapitalo (iš viso)

1 500

1 000

Ilgalaikės finansinės skolos

20 000

18 000

Trumpalaikės mokėtinos sumos

50 000

48 000

Įsipareigojimų (iš viso)

74 700

70 000

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų (iš viso)

76 200

71 000

Pardavimai

200 000

180 000

Savikaina

170 000

144 000

Veiklos sąnaudos

20 700

26 000

Grynasis pelnas

7 300

7 000

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Auditoriaus nustatytas (bendrasis) reikšmingumas yra 500 tūkst. Lt.
Kaip auditoriaus išvadą įtakos žemiau pateikiama informacija ir faktai:
(a) auditorius susitarė su vadovybe, kad, taupant laiką ir pinigus, procedūrų palyginamajai informacijai
neatliks.
(b) auditorius atlieka procedūras, susijusias su lyginamąja informacija, tačiau negauna pakankamo užtikrinimo,
kad ji pateikia tikrą ir teisingą vaizdą dėl darbo apimties apribojimų; šio dalyko įtaka – reikšminga ir paplitusi.
(c) auditorius atlieka procedūras, susijusias su lyginamąja informacija, tačiau negauna pakankamo užtikrinimo,
kad ji pateikia tikrą ir teisingą vaizdą dėl nesutarimų su vadovybe; šio dalyko įtaka – reikšminga, bet
nepaplitusi.
(d) auditorius atlieka procedūras, susijusias su palyginamąja informacija, ir gauna pakankamą užtikrinimą, kad
ji pateikia tikrą ir teisingą vaizdą;
(e) pernai metais auditorius atliko ne auditą, o peržvalgą, todėl planuoja pasikliauti peržvalgos rezultatais
palyginamajai informacijai ir papildomų procedūrų neatlikti.
(f) ar (ir jei taip – tuomet kaip) pasikeistų (a)-(e) dalių atsakymai, jei kiekvienas 2010 m. finansinių ataskaitų
straipsnis būtų 10 kartų mažesnis?
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Atsakymas
(a) auditorius negali taip susitarti su Bendrovės vadovybe, kadangi tai prieštarauja TAS 510 „Pirmojo audito
užduotys – pradiniai likučiai“
(b) dalinis atsisakymas pareikšti nuomonę
Atsisakymo pareikšti nuomonę apie veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagrindimas
Mes nebuvome paskirti atlikti Bendrovės 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų audito.
Sumos, parodytos 2010 m. gruodžio 31 d. balanse, buvo naudojamos apskaičiuojant veiklos rezultatus ir pinigų
srautus už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
Atsisakymas pareikšti nuomonę apie veiklos rezultatus ir pinigų srautus
Dėl Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindimo pastraipoje nurodyto dalyko reikšmingumo mes nepareiškiame
nuomonės apie tai, ar pridėtosios finansinės ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą vaizdą apie 2011 m. gruodžio 31
d. pasibaigusių metų Bendrovės finansinėse ataskaitose pateiktus praėjusių finansinių metų skaičius ir tuomet
pasibaigusių metų veiklos rezultatus bei pinigų srautus.
Nuomonė apie finansinę būklę
Mūsų nuomone, pridėtasis balansas pateikia tikrą ir teisingą Bendrovės 2011 m. gruodžio 31 d. finansinės
padėties vaizdą pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą
reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.
(c) sąlyginė nuomonė dėl palyginamosios informacijos (pvz. .27. bei .28. atvejai)
(d) kitų dalykų pastraipa
Kiti dalykai – pernai metų finansinės ataskaitos nebuvo audituotos
Norėtume pabrėžti, kad mes neatlikome Bendrovės 2010 m. gruodžio 31 d. bei tuomet pasibaigusių metų
finansinių ataskaitų audito. Dėl šio dalyko mūsų nuomonė apie Bendrovės 2010 m. gruodžio 31 d. bei tuomet
pasibaigusių metų finansines ataskaitas nebuvo sąlygota.
(e) kitų dalykų pastraipa
Kiti dalykai – pernai metų finansinės ataskaitos buvo peržiūrėtos, bet ne audituotos
Mes neatlikome Bendrovės 2010 m. gruodžio 31 d. bei tuomet pasibaigusių metų finansinių ataskaitų audito,
tačiau atlikome jų peržvalgą. Peržvalgos apimtis yra daug mažesnė nei audito. Peržvalgos ataskaita, kurią
pasirašėme 2011 m. balandžio 7 d., nebuvo modifikuota.
(f) (b) atveju – vietoj dalinio atsisakymo pareikšti nuomonę, nuomonė bus sąlyginė. Kitais atvejais – jokių
skirtumų.
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.2. Atvejis. Nedalyvavimas atsargų inventorizacijoje (10 min)
2010 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos buvo audituotos auditoriaus B. Derybos dėl auditoriaus paskyrimo
2011 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų auditui užsitęsė, todėl tas pats auditorius B buvo paskirtas tik 2012
m. gegužės mėn. Įrodymų dėl atsargų fizinio kiekio 2011 m. gruodžio 31 d. alternatyviomis procedūromis jis
surinkti negalėjo. Atsargos saugomos dešimtyje sandėlių, kurių kiekviename yra atsargų už 5 000 tūkst. Lt.
(a) naudojant .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis, kokią išvadą suformuos auditorius dėl 2011 m. gruodžio
31 d. finansinių ataskaitų?
(b) ar (ir jei taip – tuomet kaip) pasikeistų auditoriaus išvada, jei auditorius būtų dalyvavęs inventorizacijoje
devyniuose iš dešimties sandėlių, tačiau negalėtų surinktų įrodymų „išplėsti“ ir pritaikyti paskutiniajam
sandėliui?
(c) kaip atrodys auditoriaus išvada sekančiais metais, t.y. apie 2012 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas?
Atsakymas
(a) atsisakymas pareikšti nuomonę
Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindimas
Mes nestebėjome Bendrovės atsargų, kurios 2011 m. gruodžio 31 d. balanse sudarė 50 000 tūkst. Lt,
inventorizacijos, kadangi finansinių ataskaitų auditoriais buvome paskirti po inventorizacijos datos. Mes
negalėjome pritaikyti jokių kitų audito procedūrų, kurios leistų mums pagrįstai įsitikinti atsargų kiekio 2011 m.
gruodžio 31 d. teisingumu.
(b) sąlyginė nuomonė dėl nedalyvavimo atsargų inventorizacijoje
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimas
Mes nestebėjome Bendrovės atsargų, kurios 2011 m. gruodžio 31 d. balanse sudarė 5 000 tūkst. Lt,
inventorizacijos, kadangi finansinių ataskaitų auditoriais buvome paskirti po inventorizacijos datos. Mes
negalėjome pritaikyti jokių kitų audito procedūrų, kurios leistų mums pagrįstai įsitikinti atsargų kiekio 2011 m.
gruodžio 31 d. teisingumu.
(c) jei buvo atsisakyta pareikšti nuomonę pernai – dalinis atsisakymas pareikšti nuomonę (kaip .1. atveju). Jei
buvo išlyga – tuomet sekanti formuluotė:
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimas
Mes nestebėjome Bendrovės atsargų, kurios 2011 m. gruodžio 31 d. balanse sudarė 5 000 tūkst. Lt,
inventorizacijos, kadangi finansinių ataskaitų auditoriais buvome paskirti po inventorizacijos datos. Mes
negalėjome pritaikyti jokių kitų audito procedūrų, kurios leistų mums pagrįstai įsitikinti atsargų kiekio 2011 m.
gruodžio 31 d. teisingumu. Kadangi pradiniai atsargų likučiai yra reikšmingi nustatant 2012 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusių metų veiklos rezultatus ir pinigų srautus, mes negalėjome nustatyti, ar reikėjo koreguoti 2012 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pelną, pateiktą pelno (nuostolių) ataskaitoje, ir grynuosius pinigų srautus iš
pagrindinės veiklos, pateiktus pinigų srautų ataskaitoje.
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.3. atvejis. Gautinų sumų vertės sumažėjimas (15 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis. Atlikdamas procedūras dėl gautinų sumų vertės
sumažėjimo, auditorius pastebėjo, kad 1 200 tūkst. Lt vertės gautinos sumos iš Kliento X apmokėjimas yra
pradelstas daugiau kaip 120 dienų. Pasiteiravus Bendrovės vadovybės, paaiškėjo, kad Bendrovė yra padavusi
Klientą X į teismą dėl delsimo apmokėti skolą. Toliau svarstykite du variantus atskirai:
(a) Bylą nagrinėja tik pirmos instancijos teismas, jokio sprendimo nebuvo priimta. Bendrovės teisininko, UAB
„Teisinės paslaugos“ advokato, laiške auditoriui aprašoma byla prieš Klientą X, taip pat nurodoma, kad šiuo
metu bylos baigties aplinkybes sunku numatyti, nes abi pusės turi svarių argumentų: Klientas X teigia, kad
Bendrovės patiekta produkcija buvo brokuota, dėl to Klientas X patyrė nuostolių panašia suma, kaip jo
mokėtina suma Bendrovei, todėl ir nepadengia savo 1 200 tūkst. Lt vertės įsiskolinimo. Bendrovė šiuos
argumentus kategoriškai neigia. Klientas X nėra viešo intereso įmonė, tačiau iš rinkos informacijos matyti, kad
tai veikianti įmonė (pvz., neseniai viename Lietuvos verslo dienraštyje buvo straipsnis, kad Klientas X didina
eksportą į Vakarų Europos šalis).
(b) Bylą nagrinėja trečios (paskutinės) instancijos teismas, pirmos ir antros instancijos teismai Bendrovės
ieškinį atmetė, t.y. pripažino Kliento X atgręžtinius reikalavimus dėl nuostolių, susijusių su brokuota
produkcija, pagrįstais. Tačiau Bendrovė kategoriškai atsisako pripažinti pirmų dviejų instancijų teismų
interpretaciją. Bendrovės teisininko, UAB „Teisinės paslaugos“ advokato, laiške auditoriui aprašoma byla prieš
Klientą X, taip pat nurodoma, kad šiuo metu bylos baigties aplinkybes sunku numatyti – nors pirmosios dvi
instancijos Bendrovės reikalavimų nepripažino, argumentai iš abiejų pusių yra svarūs, todėl galutinė baigtis yra
vis dar neaiški.
Kokią išvadą auditorius pareikš (a) ir (b) atveju?
(c) Kaip atrodys auditoriaus išvada apie Bendrovės 2012 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas, jei Bendrovė
2012 m. galutinai pralaimės bylą, ir gautiną sumą nurašys į 2012 m. pelno (nuostolių) ataskaitos beviltiškų
skolų sąnaudas? Nagrinėkite atskirai (a) ir (b) atvejus.
(d) Kaip atrodys auditoriaus išvada apie Bendrovės 2012 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas, jei Bendrovė
galutinai pralaimės bylą, tačiau gautinos sumos nenurašys į beviltiškų skolų sąnaudas nei 2011m., nei 2012 m.?
Nagrinėkite atskirai (a) ir (b) atvejus.
Atsakymas
(a) Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimas
Į Bendrovės balanso per vienerius metus gautinų sumų straipsnį įtraukta 1 200 tūkst. Lt gautinų sumų, kurių
atgavimas, mūsų nuomone, yra abejotinas. Gauti mus patenkinančių duomenų, kurie leistų mums pagrįstai
įsitikinti, ar šios sumos bus atgautos, mes negalėjome. Jei paaiškėtų, kad dalies arba visos minėtos sumos
Bendrovė neatgaus, 2011 m. gruodžio 31 d. balanse rodomos per vienerius metus gautinos sumos ir tuomet
pasibaigusių metų rezultatas turėtų būti sumažinti atitinkama suma.
(b) Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Per vienerius metus gautinos sumos balanse apskaitytos įsigijimo savikaina, neatėmus vertės sumažėjimo.
Koregavimo, kurį reikėtų padaryti siekiant gautinas sumas balanse parodyti pagal tikrąją vertę, įvertinta suma
sudaro 1 200 tūkst. Lt. Todėl per vienerius metus gautinų sumų vertė turėtų būti sumažinta 1 200 tūkst. Lt
abejotinų skolų suma ir atitinkamai turėtų būti sumažintas finansinių metų pelnas.
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(c) jei pernai buvo išlyga dėl darbo apimties apribojimo – neturi įtakos šiems metams. Jei pernai buvo išlyga dėl
nesutarimų su vadovybe, o 2011 m. finansinės ataskaitos nekoreguojamos – išlyga dėl palyginamųjų skaičių.
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
2012 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose Bendrovė apskaitė 1 200 tūkst. Lt gautinų sumų vertės
sumažėjimo nuostolius. Mūsų nuomone, šie nuostoliai turėjo būti apskaityti 2011 m. gruodžio 31 d. finansinėse
ataskaitose ir atitinkamai sumažinta to laikotarpio gautinų sumų balansinė vertė, akcininkų nuosavybė ir
tuomet pasibaigusių metų grynasis pelnas, o 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų grynasis pelnas turėtų
būti ta suma padidintas.
(d) jei pernai buvo išlyga dėl darbo apimties apribojimo – išlyga dėl nesutarimų su vadovybe – (b) atvejis. Jei
pernai buvo išlyga dėl nesutarimų su vadovybe, ir nei 2011 m., nei 2012 m. finansinės ataskaitos
nekoreguojamos – išlyga dėl palyginamųjų skaičių.
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
2012 m. balandžio 7 d. mes pareiškėme sąlyginę nuomonę apie Bendrovės 2011 m. gruodžio 31 d. bei tuomet
pasibaigusių metų finansines ataskaitas, nes 2011 m. gruodžio 31 d. balanso gautinoms sumoms nebuvo
apskaitytas 1 200 tūkst. Lt vertės sumažėjimas. 2012 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose jokie
koregavimai, susiję su šiuo dalyku, nebuvo atlikti. Todėl, mūsų nuomone, 2012 m. gruodžio 31 d. per vienerius
metus gautinų sumų vertė turėtų būti sumažinta 1 200 tūkst. Lt abejotinų skolų suma ir atitinkamai turėtų būti
sumažintas 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pelnas.
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.4. atvejis. Kelios išlygos kartu (7 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis. Kaip ir kokią nuomonę pareikš auditorius kiekvienu iš
pateiktų atvejų:
(a) nedalyvavo vieno sandėlio (atsargų likutis 5 000 tūkst. Lt) atsargų inventorizacijoje bei nustatė, kad
Bendrovė neapskaitė 1 200 tūkst. Lt vertės gautinų sumų vertės sumažėjimo;
(b) nedalyvavo

visų sandėlių (atsargų likutis 50 000 tūkst. Lt) atsargų inventorizacijoje bei nustatė, kad
Bendrovė neapskaitė 1 200 tūkst. Lt vertės gautinų sumų vertės sumažėjimo;

(c) nedalyvavo vieno sandėlio (atsargų likutis 5 000 tūkst. Lt) atsargų inventorizacijoje bei nustatė, kad
Bendrovė neapskaitė 20 000 tūkst. Lt vertės gautinų sumų vertės sumažėjimo (tarkime, pastarasis dalykas
nekelia didelių abejonių dėl veiklos tęstinumo);
(d) nedalyvavo visų sandėlių (atsargų likutis 50 000 tūkst. Lt) atsargų inventorizacijoje bei nustatė, kad
Bendrovė neapskaitė 20 000 tūkst. Lt vertės gautinų sumų vertės sumažėjimo (tarkime, pastarasis dalykas
nekelia didelių abejonių dėl veiklos tęstinumo).
Atsakymas
(a) dvi išlygos – viena dėl audito darbo apimties apribojimo, kita – dėl nesutarimų su vadovybe;
(b) atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindimo pastraipa – įtraukiant pagrindinį dalyką dėl audito darbo
apimties apribojimo, taip pat nesutarimą su vadovybe;
(c) neigiamos nuomonės pastraipa – įtraukiant pagrindinį dalyką dėl nesutarimų su vadovybe, taip pat antraeilį
dalyką dėl audito darbo apimties apribojimo;
(d) neigiamos nuomonės pastraipa – įtraukiant pagrindinį dalyką dėl nesutarimų su vadovybe, taip pat svarbų
dalyką dėl audito darbo apimties apribojimo.
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.5. atvejis. Neatlikti koregavimai ir jų įtaka auditoriaus išvadai – nesutarimai su vadovybe (15 min)
(a) Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis. Auditorius, atlikęs auditą, pastebėjo dalykų, kurie
vertinant skyrium yra nereikšmingi. Šių dalykų santrauka:


Atsargos apskaitytos verte, didesne nei jų galimo realizavimo vertė. Neatliktas koreguojantis įrašas: 100
tūkst. Lt verte mažinama atsargų vertė bei metų grynasis pelnas.



Neapskaitytas beviltiškų gautinų sumų vertės sumažėjimas. Neatliktas koreguojantis įrašas: 100 tūkst.
Lt verte mažinama atsargų vertė bei metų grynasis pelnas.



2012 m. sausio mėn. vienas pagrindinių klientų grąžino produkcijos už 400 tūkst. Lt, šių prekių
įsigijimo savikaina – 300 tūkst. Lt. Tarkime, kad tai visiškai atsitiktinis brokas, nekeliantis abejonių dėl
papildomų grąžinimų, gamybos ar kokybės reikšmingesnių problemų. Neatliktas koreguojantis įrašas:
400 tūkst. Lt verte mažinama gautinų sumų vertė, 300 verte didinamos atsargos, bei metų grynasis
pelnas mažinamas 100 tūkst. Lt.



Bendrovė nesukaupė atostogų rezervo. Įtaka 2011 m. gruodžio 31 d. balansui yra 200 tūkst. Lt, iš kurių
50 tūkst. Lt tenka 2011 m. sąnaudoms, likusi suma – ankstesnių laikotarpių sąnaudoms. Auditorius
svarsto, kokį koreguojantį įrašą pasiūlyti Bendrovei dėl šio koregavimo.



Auditoriaus manymu, gamybinė įranga, kurios įsigijimo vertė 1 000 tūkst. Lt, turi būti dėvima per 5
metus, bet Bendrovė yra nustačiusi 10 metų naudingo tarnavimo laikotarpį. 2011 m. gruodžio 31 d.
įranga naudojama lygiai 4 metus. Auditorius įvertino, kad įtaka balansui sudaro (1 000 / 10 x 6 = 600 –
1 000 / 5 x 1 = 200) 400 tūkst. Lt, tačiau nėra tikras, kaip koregavimą atspindėti pelno (nuostolių)
ataskaitoje.

(b) Tarkime, pirmo koregavimo atveju auditorius negali nustatyti, kad reikalingas koreguojantis įrašas yra 100
tūkst. Lt, bet tik turi informacijos, kad atsargos, kurių balansinė vertė 400 tūkst. Lt, nejudėjo daugiau kaip
metus laiko, ir joms gali reikėti sumažinti jų balansinę vertę iki galimo realizavimo vertės.
Atsakymas
(a) Priklauso, kokį neatliktų koregavimų metodą įvertins auditorius. Jei bus pasirinktas „perkėlimo“ metodas,
kuomet svarstoma tik įtaka einamųjų metų pelno (nuostolių) ataskaitos skaičiams. Jei pasirinktas „geležinės
uždangos“ metodas, tuomet visa neatliktų koregavimų įtaka balansui yra apskaitoma per einamojo laikotarpio
pelno (nuostolių) ataskaitą. Naudojant perkėlimo metodą, neatliktų koregavimų suma sudaro 450 tūkst. Lt –
tai netoli reikšmingumo ribos, bet auditorius gali nuspręsti, kad atliktų koregavimų įtaka nereikšminga.
„Geležinės uždangos“ metodu įvertinta neatliktų koregavimų suma yra 900 tūkst. Lt, ji viršija reikšmingumą,
todėl auditoriaus išvada bus sąlyginė (sąlyginės nuomonės pagrindimo pastraipoje išvardinant visus penkis
dalykus, minimus aukščiau).
(b) sąlyginė nuomonė dėl audito darbo apimties apribojimo (400 tūkst. Lt sumai) bei dėl nesutarimų su
vadovybe (350 tūkst. Lt sumai, jei neatliktiems koregavimams pasirinktas „perkėlimo“ metodas, arba 800 tūkst.
Lt sumai, jei pasirinktas „geležinės uždangos“ metodas).
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.6. atvejis. Koregavimai vienas kitą sudengia (10 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis. Auditorius, atlikęs auditą, nustatė tokius neatliktus
koregavimus:


Neapskaitytas 1 000 tūkst. Lt gautinų sumų vertės sumažėjimas. Neatliktas koreguojantis įrašas: 1 000
tūkst. Lt verte mažinama gautinų sumų vertė bei metų grynasis pelnas.



Bendrovė per daug konservatyviai įvertino atsargas, kurioms 2011 m. gruodžio 31 d. buvo apskaičiusi
400 tūkst. Lt nukainojimą, tačiau 2012 m. atsargas pardavė pelningai, ir minimos sumos nukainojimą
atstatė. Neatliktas koreguojantis įrašas: 400 tūkst. Lt verte didinama atsargų vertė bei metų grynasis
pelnas.



Bendrovė 2011 m. gruodžio 31 d. buvo sukaupusi 400 tūkst. Lt sąnaudų, nes tikėjosi, kad pralaimės
teisminį ieškinį prieš rangovus, tačiau teismas 2012 m. sausio mėn. priėmė Bendrovei palankų
sprendimą. Rangovai jo neskundė aukštesnei instancijai. Neatliktas koreguojantis įrašas: 400 tūkst. Lt
verte mažinami atidėjiniai bei didinamas metų grynasis pelnas.

Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
Koregavimai dėl savo reikšmingumo vertinami ir skyrium, ir bendrai paėmus. Pateiktu atveju visų trijų
koregavimų bendrai įtaka pelno (nuostolių) ataskaitai yra nereikšminga (1 000 – 400 – 400 = 200 tūkst. Lt),
tačiau skyrium pirmasis koregavimas yra reikšmingas, todėl auditorius pareikš sąlyginę nuomonę dėl trijų
dalykų, dėl kurių nesutarė su vadovybe.
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.7. atvejis. Įsigijimų apskaita (7 min)
2011 m. spalio mėn. Bendrovė įsigijo 100% įmonės ABC akcijų, už kurią sumokėjo 30 000 tūkst. Lt. ABC
įmonės grynojo turto balansinė vertė įsigijimo dienai sudarė 10 000 tūkst. Lt. Konsoliduotas finansines
ataskaitas Bendrovė ruošia pagal TFAS, priimtus taikyti ES. 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovė dar nebuvo
baigusi pirkimo kainos paskirstymo užduoties. Konsoliduotų finansinių ataskaitų tikslais visas skirtumas tarp
įsigijimo kainos ir ABS įmonės grynojo turto balansinės vertės priskirtas prestižui. Bendrovė pirko ABC įmonę
dėl jos nuosavybės teise turimo gamybinio pastato netoli Vilniaus centrinės dalies. Net ir nukritus
nekilnojamojo turto kainoms, preliminariais vertinimais, pastato, kurio balansinė vertė yra 10 000 tūkst. Lt,
rinkos vertė gali siekti 25 000 tūkst. Lt. Auditorius tikisi, kad kitų ABC įmonės grynojo turto straipsnių
balansinė vertė reikšmingai nesiskirs nuo jų tikrosios vertės.
Kokią išvadą pareikš auditorius apie Bendrovės konsoliduotas finansines ataskaitas?
Atsakymas
Sąlyginė nuomonė dėl audito darbo apimties apribojimo
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimas
Kaip aprašyta aiškinamojo rašto Y pastaboje, 2011 metais Grupė įsigijo dukterinę įmonę ABC. Ši įmonė buvo
apskaityta 3-iajame TFAS „Verslo jungimai“ apibrėžtu pirkimo metodu, kuris buvo pritaikytas neteisingai.
Grupė nenustatė įsigyto ilgalaikio materialiojo turto, apskaityto 10 000 tūkst. Lt verte, tikrosios vertės, todėl
apskaičiuotas 20 000 tūkst. Lt vertės prestižas nebūtinai atspindi skirtumą tarp pirkimo kainos ir įsigyto
grynojo turto tikrosios vertės. Mes negalėjome įvertinti šio neatitikimo įtakos Grupės 2011 m. gruodžio 31 d.
balansui ir tuomet pasibaigusių metų veiklos rezultatui.
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.8. atvejis. Prestižo vertės sumažėjimas (7 min)
Remiantis .7. atveju, tarkime, kad Grupės 2011 m. gruodžio 31 d. konsoliduotose finansinėse ataskaitose
Bendrovė įvertino, jog įsigytos įmonės pastato tikroji rinkos vertė yra 25 000 tūkst. Lt, auditorius dėl to surinko
pakankamus ir tinkamus audito įrodymus. Apskaitytas prestižas – 5 000 tūkst. Lt. Kitais metais (t.y. 2012 m.)
ABC įmonė ėmė dirbti nuostolingai, nes įmonę paliko keli aukščiausi pardavimų vadovai, ir įmonės pardavimai
reikšmingai smuko. Dėl šios priežasties yra požymių, kad dėl ABC įmonės įsigijimo atsiradusio prestižo vertė
gali būti sumažėjusi. Grupės vadovybė 2012 m. gruodžio 31 d. neatliko prestižo vertės sumažėjimo testo, nes
mano, kad prastėjantys rezultatai susiję su vadovybės pokyčiais ir yra laikini, kol nebus įdarbinti kiti vadovai.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimas
Grupė 2012 m. gruodžio 31 d. balanse apskaitė 5 000 tūkst. Lt vertės prestižą, apskaitytą dėl ABC įmonės
įsigijimo. Per 2012 m. ABC įmonės pardavimų apimtys reikšmingai sumažėjo, dėl to įmonė patyrė nuostolių.
Mes manome, kad šie faktai yra požymiai, jog minimo prestižo vertė gali būti sumažėjusi 2012 m. gruodžio 31 d.
Vadovybė neatliko įvertinimo, ar prestižo, apskaityto dėl ABC įmonės įsigijimo, vertė yra sumažėjusi.
Neturėdami informacijos apie šio turto atsiperkamąsias vertes, negalėjome įvertinti, ar šiam turtui nereikia
apskaityti vertės sumažėjimo 2012 m. gruodžio 31 d.
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.9. atvejis. Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) naudingo tarnavimo laikotarpiai ir likvidacinės vertės (8 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis. Audito metu auditorius nustatė, kad


Ilgalaikio materialiojo turto (įrengimų), kurio likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. yra 2 700 tūkst. Lt,
likęs naudingo tarnavimo laikas yra 2 metai. Pagal vadovybės nustatytus normatyvus, 2011 m. gruodžio
31 d. turto likęs tarnavimo laikas yra 10 metų, o šiam turtui per metus priskaičiuojama 300 tūkst. Lt
nusidėvėjimo suma. Per 2011 m. vadovybė neperžiūrėjo turto naudingo tarnavimo laikotarpių.



Kitam ilgalaikiam materialiajam turtui vadovybė nustatė 700 tūkst. Lt likvidacinę vertę. Šis turtas jau
yra pilnai nusidėvėjęs, nors dar naudojamas Bendrovės veikloje. Vadovybė planuoja šį turtą utilizuoti
ateinančiais arba dar kitais metais ir įsigyti naujus įrenginius jo vietoje. Likvidacinę vertę vadovybė
nustatė prieš 30 m., kai pradėjo turtą eksploatuoti, remiantis tuo metu buvusiomis metalo laužo
kainomis. Remiantis dabartinėmis metalo laužo kainomis, pridavusi į metalo laužą, Bendrovė už
įrengimą gautų apie 100 tūkst. Lt.

Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimui pagal Bendrovės apskaitos politiką nustatytas naudingo
tarnavimo laikas viršija jo realų likusį tarnavimo laiką. Dėl šios priežasties ilgalaikio materialiojo turto 2011 m.
gruodžio 31 d. likutinė vertė yra nepagrįstai padidinta. Mūsų nuomone, ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į šio turto planuojamą likusį naudingo tarnavimo laiką ir
2011 m. gruodžio 31 d. šio turto vertė turėtų būti sumažinta papildomai priskaičiuota 700 tūkst. Lt
nusidėvėjimo suma, taip pat grynasis pelnas už tuomet pasibaigusius metus turėtų būti atitinkamai sumažintas.
Be to, daliai ilgalaikio materialiojo turto Bendrovė yra nustačiusi likvidacines vertes, didesnes nei to turto
galimo realizavimo vertė, turtą pabaigus naudoti Bendrovės veikloje. Dėl šios priežasties, mūsų nuomone,
Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto vertė 2011 m. gruodžio 31 d. bei tuomet pasibaigusių metų pelnas turėtų
būti sumažinti 600 tūkst. Lt.
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.10. atvejis. IMT kapitalizuoti remontai (8 min)
Tikrindamas IMT įsigijimus, auditorius pastebėjo, kad Bendrovė 700 tūkst. Lt padidino administracinio pastato
vertę. Toliau svarstykite du variantus atskirai:
(a) auditorius peržiūrėjo sutartį su statybos rangovu, darbų sąmatą prie sutarties, o taip pat atliktų darbų aktą
bei rangovo išrašytą sąskaitą faktūrą. Minėti dokumentai nepateikia konkretaus darbų detalizavimo, tik
nurodomi statybos įmonės darbininkų bei darbo technikos valandiniai įkainiai, taip pat medžiagų kainos bei
kiekiai. Apklausęs atsakingus darbuotojus, priėmusius statybos įmonės atliktus darbus, auditorius nustatė, kad
statybos įmonė sustiprino administracinio pastato laikančias konstrukcijas, taip pat perdažė sienas iš vidaus ir
išorės. Tiksli darbų vertė kiekvienam darbui negali būti patikimai įvertinta.
(b) auditorius gavo atliktų darbų detalų sąrašą, pagal kurį didžiąją dalį kapitalizuotų darbų sudarė pakeisti
langai, perklijuoti tapetai bei patiestas naujas linoleumas.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
(a)
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimas
Bendrovė 2011 m. atliktų remonto darbų verte 700 tūkst. Lt padidino administracinio pastato vertę. Mes
negalėjome pritaikyti jokių audito procedūrų, kurios leistų mums pagrįstai įsitikinti, kiek iš šių remonto darbų
iš tikrųjų pailgino šio turto naudingo tarnavimo laiką ir / ar pagerino jo naudingąsias savybes. Jei būtų
nustatyta, kad dalis šių darbų nepailgino turto naudingo tarnavimo laiko bei nepagerino jo naudingųjų savybių,
pastato vertė 2011 m. gruodžio 31 d. bei tuomet pasibaigusių metų grynasis pelnas turėtų būti atitinkamai
sumažinti.
(b)
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Bendrovė 2011 m. atliktų remonto darbų verte 700 tūkst. Lt padidino administracinio pastato vertę. Mūsų
manymu, didžioji dalis šių darbų nepailgino remontuoto turto naudingo tarnavimo laiko bei pagerino jo
naudingųjų savybių. Dėl šios priežasties, mūsų nuomone, Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto vertė 2011 m.
gruodžio 31 d. turėtų būti sumažinta 700 tūkst. Lt, o finansinių metų pelnas atitinkamai turėtų būti sumažintas.
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.11. atvejis. Neatliktas IMT vertės sumažėjimo testas (7 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis, tik 2010 m. bei 2011 m. grynuosius pelnus pakeiskite
atitinkamų sumų grynaisiais nuostoliais.
Bendrovė dirba nuostolingai, tai yra požymis, kad Bendrovės IMT vertė gali būti sumažėjusi. Nuostolių
priežastys – Bendrovės pardavimų apimtys reikšmingai sumažėjo dėl pasaulinio ekonominio sunkmečio. 2009
m. Bendrovei dar pavyko uždirbti pelnų, tačiau 2010 m. bei 2011 m. rezultatai neigiami. Akcininkai kiekvienais
metais papildomais įnašais dengia Bendrovės nuostolius. 2012 m. planuojamas rezultatas artimas nuliui. 2010
m. bei 2011 m. planuoti rezultatai taip pat buvo artimi nuliui, tačiau Bendrovei nepavyko pasiekti užsibrėžtų
tikslų. Bendrovės vadovybė neatliko IMT vertės sumažėjimo testo nei 2010 m., nei 2011 m.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimai
Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitytas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą. Bendrovės vadovybė neįvertino, ar yra požymių, jog minimas turtas gali būti nuvertėjęs, ir ar
šiam turtui nereikia apskaityti nuvertėjimo nuostolių 2011 m. gruodžio 31 d., kaip to reikalauja Verslo apskaitos
standartas Nr. 23 „Turto nuvertėjimas”. Neturėdami informacijos, kuri leistų nustatyti ilgalaikio materialiojo
turto atsiperkamąją vertę, mes negalėjome pritaikyti jokių kitų audito procedūrų, kurios leistų mums pagrįstai
įsitikinti ilgalaikio materialiojo turto apskaitinių verčių teisingumu.
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.12. atvejis. Naudojamas IMT vis dar apskaitomas nebaigtos statybos straipsnyje (7 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis. Audito metu auditorius pastebėjo, kad Bendrovė nebaigtos
statybos straipsnyje apskaitė jau metus naudojamą įrengimą, kurio įsigijimo vertė 2 000 tūkst. Lt. Panašūs
Bendrovės gamyboje naudojami įrengimai dėvimi per 4 metus.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Bendrovės 2011 m. gruodžio 31 d. balanso nebaigtos statybos eilutėje apskaitytas 2 000 tūkst. Lt vertės jau
naudojamas ilgalaikis materialusis turtas. Toks turtas balanse turi būti apskaitomas atitinkamoje ilgalaikio
materialiojo turto eilutėje, o nusidėvėjimas pradėtas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas
pradedamas naudoti. Pagal tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, taikant 25% metinio nusidėvėjimo tarifą,
2011 metų nusidėvėjimas turėtų sudaryti 500 tūkst. Lt. Mūsų nuomone, 2011 m. gruodžio 31 d. balanse
apskaityto ilgalaikio materialiojo turto vertė ir tuomet pasibaigusių metų grynasis pelnas turėtų būti sumažinti
500 tūkst. Lt suma.
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.13. atvejis. IMT: priimtas sprendimas keisti gamybinę įrangą (8 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis. Bendrovė yra pasaulinio avalynės gamybos įmonių tinklo
dukterinė įmonė. Audito metu auditorius pastebėjo, kad vadovybė 2011 m. vasario mėn. priėmė sprendimą
nurašyti tam tikrus įrengimus į metalo laužą (tarkime, kad metalo laužo vertė – nulinė). Planuojama nurašymo
data – 2012 m. kovo mėn. pab., kuomet Bendrovė planuoja baigti gaminti tam tikro dizaino batus, o ims
gaminti kito dizaino batus, kuriems reikia kitokių įrengimų. Įrengimų dabartinė būklė gera, jie dar galėtų
tarnauti 2.5 metų. Bendrovė bandė siūlyti šiuos įrengimus kitoms tinklo įmonėms, bet jokio atsako nesulaukė.
Šių įrengimų likutinė vertė 2011 m. sausio 1 d. sudaro 2 400 tūkst. Lt, mėnesio nusidėvėjimo suma – 80 tūkst.
Lt, todėl iki metų pabaigos Bendrovė priskaičiavo nusidėvėjimo už 960 tūkst. Lt. Jokių koregavimų, susijusių su
sprendimu nurašyti įrangą, Bendrovė finansinėse ataskaitose neatliko.
Kokią išvadą pareikš auditorius? Kaip apskaičiuoti koregavimo sumą?
Atsakymas
Bendrovė nutarė, kad įrengimas tarnaus dar metus laiko, kuomet reguliarus mėnesio nusidėvėjimas yra 80
tūkst. Lt. 2011 m. gruodžio 31 d. balanse turi likti trijų mėnesių nusidėvėjimo suma, t.y. 80 x 3 – 240 tūkst. Lt.
Skirtumas nuo Bendrovės apskaitytos likutinės vertės 2011 m. gruodžio 31 d. (2 400 – 960 – 240) = 1 200
tūkst. Lt turi būti pripažintas 2011 m. vertės sumažėjimo sąnaudomis.
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
2011 m. gruodžio 31 d. balanse Bendrovė apskaitė 1 440 tūkst. Lt likutinės vertės gamybinę įrangą, kurios vertė
buvo sumažėjusi, nes Bendrovė priėmė sprendimą nurašyti ją 2012 m. kovo mėn. ir įsigyti naują įrangą. Mūsų
įvertinta vertės sumažėjimo suma lygi 1 200 tūkst. Lt. Dėl šios priežasties, mūsų nuomone, Bendrovės ilgalaikio
materialiojo turto vertė 2011 m. gruodžio 31 d. bei grynasis rezultatas už tuomet pasibaigusius metus turėtų būti
sumažinti 1 200 tūkst. Lt.
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.14. atvejis. Nežinomas turto panaudojimo būdas (10 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis. Iki 2011 m. liepos 1 d. Bendrovė dirbo lengvosios pramonės
srityje, tačiau nuo metų vidurio ją nupirko kiti akcininkai, kurie gamybą perkėlė į Bulgariją, o Bendrovės veiklą
pakeitė iš esmės – ji tapo nekilnojamojo turto nuomotoja. Dėl šios priežasties Bendrovės gamybiniai pastatai,
kurių likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro 1 200 tūkst. Lt, buvo pertvarkyti į biurų patalpas (skirtas
nuomai). Dėl likusio nekilnojamojo turto, kurio likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro 3 500 tūkst. Lt,
Bendrovė dar nėra iki galo apsisprendusi, šiuo metu jis veikloje ar nuomoje nenaudojamas. Naujoji Bendrovės
vadovybė derasi su nekilnojamojo turto vystymo įmone dėl strateginio plano likusiam turtui. Gali būti, kad
dabar nenaudojami pastatai bus pertvarkyti į viešbutį (dėl strategiškai patogios vietos mieste), tačiau viešbučio
verslo planas (su atsiperkamumo analize) dar nėra parengtas. Kita galimybė – jie bus nugriauti, taip likusį
laisvą žemės sklypą prijungiant prie gretimos teritorijos ir plėtojant atskirą projektą. Išvados pasirašymo dieną
planai dar nėra sudaryti, panaudojimo paskirtis neaiški. Bendrovės vadovybės užsakymu dabar nenaudojamą
turtą įvertino turto vertintojai, remiantis jų preliminaraus vertinimo rezultatais pastatai verti 4 000 tūkst. Lt
(t.y. daugiau nei jų balansinė vertė).
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
Nemodifikuotą. Turtas, dėl kurio paskirties Bendrovė nėra apsisprendusi, vertinamas „geriausio jo
panaudojimo“ principu. Tai reiškia, kad jo vertė yra ta, kokią didžiausią naudą iš jo gali gauti Bendrovė,
panaudodama vienai iš alternatyvų. Net jei Bendrovė nesvarsto pastatų parduoti esamu momentu, jų
pardavimas yra viena iš panaudojimo alternatyvų, esamu momentu duodančiu didžiausią panaudojimo vertę.
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.15. atvejis. Ilgalaikio nematerialiojo turto (IMT) kapitalizavimas (8 min)
Bendrovė nutarė pakeisti esamą valdymo ir apskaitos programą nauja, savo pačių (vidiniais resursais) sukurta
programine įranga (PĮ). Bendrovės vadovybė paskyrė projekto komandą, kuri įgyvendino šias projekto fazes:


2011 m. sausis: užsakyta galimybių studija dėl naujosios PĮ, ją atliko vietinė IT vystymo kompanija;
išlaidos siekia 200 tūkst. Lt;



2011 m. vasaris: esamos valdymo ir apskaitos programos tiekėjas pateikė techninę specifikaciją, kaip
galėtų atnaujinti esamą sistemą; išlaidos siekia 100 tūkst. Lt;



2011 m. kovas: apsvarsčiusi visus variantus, projekto komanda nusprendžia, kad tikslingiausia patiems
kurti PĮ;



2011 m. balandis – spalis: PĮ kuriama vidiniais resursais (Bendrovės IT bei verslo darbuotojai kuria
programą). Dalyvaujančių IT bei verslo darbuotojų darbo užmokestis per laikotarpį siekė 1 800 tūkst.
Lt;



2011 m. lapkritis: vyksta darbo su naująja PĮ apmokymai; išlaidos 100 tūkst. Lt.



2011 m. gruodis: naujoji PĮ paleidžiama, dirba sėkmingai; reikšmingų papildomų išlaidų nebuvo.

Projekto komandos darbo užmokestis per mėn. sudaro 100 tūkst. Lt, už visus metus – 1 200 tūkst. Lt.
Iš viso Bendrovė kapitalizavo 200 + 100 + 1 800 + 100 + 1 200 = 3 400 tūkst. Lt.

Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
Reikia atskirti du esminius etapus – tyrimų ir plėtros. Iki kol nebuvo priimtas sprendimas dėl naujosios PĮ
kūrimo 2011 m. kovo mėn., visos išlaidos priskirtinos tyrimo etapui, todėl tokios išlaidos nekapitalizuotinos:
200 + 100 + 200 (projekto komandos darbo užmokestis už du mėnesius). 2011 m. lapkričio mėn. išlaidos
darbuotojų apmokymams taip pat nekapitalizuotinos. Iš viso įsigijimo savikaina padidinta 600 tūkst. Lt.
Auditorius pareikš sąlyginę nuomonę.
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Bendrovė 2011 m. sukūrė programinę įrangą, kurią naudoja valdymui ir apskaitai. Bendra šio nematerialiojo
turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina sudaro 3 400 tūkst. Lt, iš kurių 500 tūkst. Lt susiję su tyrimų
išlaidomis, o 100 tūkst. Lt sudaro darbuotojų apmokymo išlaidos. Remiantis Verslo apskaitos standartu Nr. 13
„Nematerialusis turtas“, šios išlaidos turėjo būti pripažintos sąnaudomis 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais
metais. Todėl, mūsų nuomone, 2011 m. gruodžio 31 d. balanse apskaityto ilgalaikio nematerialiojo turto vertė ir
2011 m. finansinių metų pelnas turėtų būti sumažinti 600 tūkst. Lt suma.
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.16. atvejis. Atidėtojo pelno mokesčio turto (APMT) pripažinimas (10 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis, tik 2010 m. bei 2011 m. grynuosius pelnus pakeiskite
atitinkamų sumų grynaisiais nuostoliais.
Bendrovė 2010 m. bei 2011 m. dirba nuostolingai, sukaupti nuostoliai 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro 14 300
tūkst. Lt. Bendrovė 2011 m. gruodžio 31 d. balanse apskaitė 2 145 tūkst. Lt (14 300 x 15%) atidėtojo pelno
mokesčio turtą. Bendrovės pelningumo planai ir prognozės pateikti žemiau:
Straipsnis / metai

2011
(faktas)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mokestinis pelnas
(nuostoliai)

(7 300)

(2 000)

100

500

1 500

2 400

3 600

Nepanaudoto APMT
likutis

2 145

2 445

2 430

2 355

2 130

1 770

1 230

2009 m. ir ankstesniais metais (t.y. iki ekonominio sunkmečio) Bendrovė per metus uždirbdavo vidutiniškai po
1 200 tūkst. Lt mokestinio pelno.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
Jei biudžetai labai gerai pagrįsti, istoriškai Bendrovės prognozės pasitvirtindavo:
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimai
2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovė apskaitė 2 145 tūkst. Lt atidėtojo pelno mokesčio turto. Mes negalėjome
pritaikyti jokių praktinių audito procedūrų, kurios leistų mums pagrįstai įsitikinti, kad Bendrovė 2012 m.
gruodžio 31 d. pasibaigsiančiais bei vėlesniais metais gaus pakankamai apmokestinamojo pelno ir kad atidėtojo
pelno mokesčio turtas bus realizuotas. Jeigu būtų nustatyta, kad Bendrovė 2012 m. gruodžio 31 d.
pasibaigsiančiais ir vėlesniais metais negaus pakankamai apmokestinamojo pelno, visa atidėtojo pelno
mokesčio turto suma arba jos dalis neturėtų būti pripažinta ir turėtų būti sumažinta 2011 m. gruodžio 31 d.
atidėtojo pelno mokesčio turto vertė bei akcininkų nuosavybė, taip pat padidinti tuomet pasibaigusių metų
grynieji nuostoliai.

Jei biudžetai prastai pagrįsti, istoriškai Bendrovės prognozės nepasitvirtindavo:
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovė apskaitė 2 145 tūkst. Lt atidėtojo pelno mokesčio turto. Mūsų manymu,
Bendrovės 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigsiančių ir vėlesnių metų apmokestinamojo pelno prognozės
paremtos prielaidomis, dėl kurių egzistuoja didelis neapibrėžtumas, todėl tikimybė, kad Bendrovė pasieks
užsibrėžtus apmokestinamojo pelno planus, yra nedidelė. Dėl šios priežasties, mūsų nuomone, Bendrovės
atidėtojo pelno mokesčio turto vertė 2011 m. gruodžio 31 d. turėtų būti sumažinta 2 145 tūkst. Lt, o finansinių
metų nuostoliai atitinkamai turėtų būti padidinti.
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.17. atvejis. Vadovybės pareiškimų patvirtinimo laiškai (8 min)
(a) Audito pabaigoje vadovybė atsisakė pareiškimus patvirtinti raštu, ji tai galinti padaryti tik žodžiu. Auditorius
sudokumentavo susitikimą su vadovybe, kurio metu ji žodžiu patvirtino pareiškimus, ir dabar svarsto, kokią
nuomonę jis gali pareikšti.
(b) Bendrovė planuoja perimti dukterinės įmonės mokestinius nuostolius ir sudengti juos su 2011 m. Bendrovės
apmokestinamuoju pelnu. Dėl šios priežasties Bendrovė neapskaičiavo mokėtino pelno mokesčio 2011 m.
gruodžio 31 d. Auditorius paprašė pateikė patvirtinimų dėl minėtų nuostolių perėmimo, bet vadovybė atsisakė
tai padaryti raštu. Apskaičiuotas pelno mokestis už 2011 m. sudaro 1 095 tūkst. Lt (t.y. 7 300 x 15%).
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
(a) Tik atsakymas pareikšti nuomonę – jei negavo raštu patvirtinimų pagal TAS 580 10 ir 11 dalis:
Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindimas
Vadovybė nepatvirtino pareiškimų raštu, kad jos įsitikinimu ji įvykdė savo pareigas dėl finansinių ataskaitų
rengimo bei jų teisingo pateikimo pagal TFAS, priimtus taikyti ES, pateikė auditoriui visą reikiamą informaciją
ir suteikė prieigą, kaip nustatyta audito sutartyje, bei kad visos ūkinės operacijos buvo užregistruotos ir
parodytos finansinėse ataskaitose.

(b) Sąlyginė nuomonė
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimai
2011 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose Bendrovė neapskaitė apskaičiuoto 1 095 tūkst. Lt vertės pelno
mokesčio, nes planuoja perimti dukterinės įmonės mokestinius nuostolius už 2011 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusius metus bei sudengti jais apskaičiuotąjį Bendrovės pelno mokestį. Mes negalėjome pritaikyti jokių
praktinių audito procedūrų, kurių pagalba būtume galėję įsitikinti, jog Bendrovė imsis veiksmų, kad aukščiau
minimi mokestiniai nuostoliai bei apmokestinamasis pelnas būtų užskaityti.
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.18. atvejis. Reikšmingas pobalansinis įvykis (8 min)
Po balanso sudarymo datos įvyko šie įvykiai, kurių Bendrovė neatskleidė finansinėse ataskaitose:
(a) 2012 m. sausio 15 d. įmonė išleido 10 000 tūkst. Lt vertės obligacijų emisiją gamyklos išplėtimui finansuoti.
Susitarimas dėl obligacijų emisijos apriboja būsimų dividendų išmokėjimą iki 2014 m.
(b) 2012 m. vasario mėn. Bendrovės sandėlyje įvyko gaisras, sunaikinęs atsargų už 10 000 tūkst. Lt. Atsargos
nebuvo apdraustos. Tarkime, tai nekelia reikšmingų abejonių dėl Bendrovės gebėjimo tęsti veiklą ateityje.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
(a) sąlyginė nuomonė
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
2012 m. sausio 15 d. įmonė išleido 10 000 tūkst. Lt vertės obligacijų emisiją gamyklos išplėtimui finansuoti.
Susitarimas dėl obligacijų emisijos apriboja būsimų dividendų išmokėjimą po 2011 m. gruodžio 31 d. Mūsų
nuomone, remiantis Verslo apskaitos standartu Nr. 19 „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei
pobalansiniai įvykiai“, šią informaciją būtina atskleisti.
(b) neigiama nuomonė
Neigiamos nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
2012 m. vasario mėn. Bendrovės sandėlyje įvyko gaisras, sunaikinęs atsargų už 10 000 tūkst. Lt. Atsargos
nebuvo apdraustos. Mūsų nuomone, remiantis Verslo apskaitos standartu Nr. 19 „Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“, šią informaciją būtina atskleisti.
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.19. atvejis. Atidėjinys galimiems nuostoliams (10 min)
(a) Bendrovė yra sudariusi sutartį su pagrindiniu klientu Y, kuriam įsipareigojo per metus patiekti grūdintos
geležies lakštų už 20 000 tūkst. Lt per metus. Sutartis galioja iki 2016 m. pabaigos, t.y. iš viso per 5 metų
laikotarpį Bendrovė turės patiekti prekių už 100 000 tūkst. Lt. Sutartyje fiksuota produkcijos 1 tonos kaina yra
2 000 Lt, nors dabar rinkoje 1 tona grūdintos geležies (lakštais) kainuoja 2 200 Lt (įskaitant transportavimo
kaštus). Šių prekių ateities sandorių rinka rodo, kad panaši kaina numatoma artimiausiu metu. Taigi, tam, kad
Bendrovė įvykdytų savo sutartinius įsipareigojimus, per 5 metų laikotarpį ji patirs 10 000 tūkst. Lt nuostolių.
Tarkime, kad diskontuota ateities nuostolių suma yra 9 000 tūkst. Lt. Sutartyje nėra numatyta galimybių
Bendrovei nutraukti sutartį. Vadovybė nėra apskaičiusi atidėjinio, bet sutarties sąlygas aprašė aiškinamojo
rašto X pastaboje.
(b) Kaip pasikeistų situacija, jei sutartyje būtų numatyta galimybė nutraukti sutartį, Bendrovei sumokant 2 000
tūkst. Lt baudą? Remiantis vadovybės pareiškimais, Bendrovė nėra apsisprendusi, ar nutrauks sutartį
artimiausiu metu, remiantis šiuo punktu, nes tikisi, kad metalų kainos ateityje turėtų reikšmingai kristi, ir
sutartis turėtų tapti pelninga.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
(a) Neigiama nuomonė
Neigiamos nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Kaip paaiškinta aiškinamojo rašto X pastaboje, atidėjinys galimiems nuostoliams dėl tebevykdomos
nuostolingos sutarties nėra sudarytas, nes vadovybė mano, kad tokie nuostoliai turėtų būti padengti iš
ateinančių metų veiklos generuojamų pelnų. Mūsų nuomone, dėl šios sutarties galimų nuostolių atidėjinys
turėtų būti sudarytas 2011 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose. Dėl šios priežasties 2011 m. gruodžio 31 d.
balanse parodyti atidėjiniai turėtų būti padidinti 9 000 tūkst. Lt suma, o finansinių metų pelnas atitinkamai
turėtų būti sumažintas.
(b) Sąlyginė nuomonė – formuluotė kaip ir (a) dalyje, tik skiriasi suma.
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.20. atvejis. Veiklą ribojančių normatyvų nesilaikymas (8 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis.
(a) Bendrovė iš bankų yra paėmusi paskolų, kurios klasifikuojamos kaip ilgalaikės, nes visų jų grąžinimo
terminas prasideda 2013 m. Vienai paskolai, kurios likutis 2011 m. gruodžio 31 d. yra 5 000 tūkst. Lt, numatytas
veiklą ribojantis normatyvas, kad Bendrovės grynasis pelningumas būtų nemažesnis kaip 5% (kitoms
paskoloms jokių veiklą ribojančių normatyvų nėra numatyta). Bendrovė pastarojo normatyvo nevykdė, todėl
bankas įgijo teisę balanso dieną pareikalauti ankstesnio paskolos grąžinimo. 2012 m. vasario mėn. vadovybė
persitarė su banku dėl šio normatyvo ir gavo raštišką banko sutikimą nereikalauti paskolos grąžinimo anksčiau
laiko. Bendrovė finansines ataskaitas, paruoštas pagal TFAS, priimtus taikyti ES, patvirtino 2012 m. balandžio
mėn.
(b) ar (ir jei taip – tuomet kaip) pasikeistų situacija, jei Bendrovė finansines ataskaitas ruoštų pagal VAS?
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
(a) sąlyginė nuomonė
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nesilaikė tam tikrų paskolų sutarčių sąlygų ir dėl to paskolos davėjas įgijo teisę
pareikalauti nedelsiant grąžinti 5 000 tūkst. Lt paskolų. Mūsų nuomone, šių paskolų klasifikavimas ilgalaikėmis
neatitinka 1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas” reikalavimų, pagal kuriuos įsipareigojimai balanso
sudarymo dieną turi būti priskiriami trumpalaikiams, nebent Bendrovė balanso sudarymo dieną turi besąlyginę
teisę atidėti šio įsipareigojimo įvykdymą ne mažiau nei 12 mėnesių po balanso sudarymo dienos. Dėl šios
priežasties Bendrovės 2011 m. gruodžio 31 d. ilgalaikių paskolų vertė turėtų būti sumažinta 5 000 tūkst. Lt
suma ir ta pačia suma atitinkamai turėtų būti padidinta trumpalaikių paskolų vertė.
(b) Remiantis 2 VAS 33 dalies metodinėmis rekomendacijomis, paskola gali būti klasifikuojama kaip ilgalaikė,
jei prieš tvirtindama finansines ataskaitas, Bendrovė gavo raštišką kreditoriaus sutikimą nereikalauti grąžinti
skolos iki nustatyto termino. Šiuo atveju išvada nėra modifikuojama.

30

.21. atvejis. Sąnaudų iš grupės įmonių apskaita (20 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis.
Auditorius nustatė, kad didžiąją dalį 2011 m. veiklos sąnaudų (15 000 tūkst. Lt) sudarė gauta sąskaita iš
motininės įmonės, įsikūrusios Olandijoje, už marketingo ir valdymo paslaugas. Pirkimo PVM nuo šios sumos
(3 150 tūkst. Lt) Bendrovė įtraukė į atskaitą, o visą paslaugų išlaidų sumą priskyrė leidžiamiems atskaitymams.
Toliau svarstykite du variantus atskirai:
(a) auditorius supratimu, Bendrovė veikia iš esmės Lietuvos rinkoje (2011 m. pardavimų struktūra: produkcijos
už 190 mln. Lt parduota Lietuvoje, už 7 mln. Lt – Latvijoje, bei likę 3 mln. Lt – Estijoje, Lenkijoje ir Rusijoje
panašiomis dalimis). Bendrovės organizacinė struktūra yra aiškiai apibrėžta: yra sudaryta valdyba, į kurią įeina
generalinis direktorius, gamybos direktorius, pardavimų direktorius, finansų ir tiekimo direktorius bei vienas
lietuvis konsultantas, kuris neužima Bendrovėje vadovaujančių pareigų, tačiau turi sukaupęs nemažai ūkio
šakos patirties ir savo įžvalgomis prisideda prie Bendrovės efektyvaus valdymo. Pardavimų departamentas turi
keturis skyrius, jame dirba iš viso 40 darbuotojų. Auditorius įvertino, kad tokio dydžio ir pobūdžio įmonei
pardavimų bei valdymo funkcija, veikianti Lietuvoje, yra pakankama.
(b) auditorius supratimu, Bendrovė veikia iš esmės užsienio rinkose (2011 m. pardavimų struktūra: produkcijos
už 190 mln. Lt parduota Europos Sąjungos šalyse, daugiausia Vokietijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Belgijoje bei
Danijoje – šalyse, kuriose didelį klientų tinklą turi Bendrovės motininė įmonė, už 7 mln. Lt – Lietuvoje, bei likę
3 mln. Lt – Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Rusijoje panašiomis dalimis). Bendrovės organizacinė struktūra yra
aiškiai apibrėžta: valdyba nėra sudaryta, bet yra generalinis direktorius, turintis savo pavaldume logistikos
direktorių. Pardavimų funkciją (Europos Sąjungos šalims) iš esmės vykdo motininė įmonė Olandijoje, o
generalinis direktorius rūpinasi pardavimais Rytų Europos regione. Finansų funkcija centralizuota – pirkimų
bei pardavimų dokumentai suvedami grupės finansų centre Lenkijoje. Lietuvoje yra vyr. finansininkės etatas (ji
rūpinasi mokesčių ir pan. deklaracijomis) bei personalo darbuotoja, tuo pačiu kuruojanti darbo užmokesčio
sritį. Sąskaita už marketingo ir valdymo paslaugas yra nedetalizuota, t.y. nėra aišku, kaip suma buvo
paskaičiuota, kokios konkrečiai paslaugos buvo suteiktos Bendrovei. Bendrovė su motinine įmone yra
pasirašiusi vieno puslapio sutartį dėl „pagalbos ir bendradarbiavimo“ visose veiklos srityse. Detalios susijusių
šalių kainodaros dokumentacijos Lietuvai nėra, ją turi parengusi motininė įmonė visos grupės mastu 2008 m.,
tačiau Bendrovės vadovybė nepateikė minimos dokumentacijos auditoriaus įrodymams, nes motininė įmonė
nedavė Bendrovei tos kainodaros kopijos.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
(a) neigiama nuomonė
Neigiamos nuomonės pagrindimas
2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaitoje Bendrovė apskaitė 15 000 tūkst. Lt
vertės marketingo ir valdymo paslaugas, kurias suteikė Bendrovę patronuojanti įmonė, bei visas šias sąnaudas
priskyrė leidžiamiems atskaitymams, taip sumažindama apskaičiuotąjį pelno mokestį 2 250 tūkst. Lt. Mūsų
nuomone, minimų paslaugų turinys savo esme yra kapitalo išmokos patronuojančiai įmonei, todėl turi būti
apskaitytos ne pelno (nuostolių) ataskaitoje, bet nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje, tiesiogiai mažinant
Bendrovės nuosavą kapitalą. Be to, apmokestinamasis pelnas turėtų būti padidintas 2 250 tūkst. Lt.
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(b.1) atsisakymas pareikšti nuomonę, jei auditorius nėra tikras, kokia dalis paslaugų buvo suteikta, o kokia dalis
savo esme yra kapitalo išmokos:
Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindimas
2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaitoje Bendrovė apskaitė 15 000 tūkst. Lt
vertės marketingo ir valdymo paslaugas, kurias suteikė Bendrovę patronuojanti įmonė, bei visas šias sąnaudas
priskyrė leidžiamiems atskaitymams, taip sumažindama apskaičiuotąjį pelno mokestį 2 250 tūkst. Lt. Mes
negalėjome surinkti pakankamai tinkamų audito įrodymų, kad galėtume įvertinti, ar minėtos paslaugos buvo
suteiktos, ir, jei buvo suteiktos, kokia apimtimi. Jei būtų nustatyta, kad dalies ar visų paslaugų Bendrovė
negavo, jos turėtų būti apskaitomos kaip kapitalo išmokos patronuojančiai įmonei, tiesiogiai mažinant
Bendrovės nuosavą kapitalą 2011 m. gruodžio 31 d. Dėl šios priežasties ta pačia suma reikėtų padidinti
Bendrovės grynąjį pelną už tuomet pasibaigusius metus bei atitinkamai koreguoti Bendrovės apskaičiuotąjį
pelno mokestį.
(b.2) sąlyginė nuomonė, jei auditorius yra pakankamai tikras, kad paslaugos iš esmės buvo suteiktos, tik
nesurinko pakankamai tinkamų audito įrodymų dėl kainodaros:
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimai
Bendrovė neturi parengusi susijusių šalių kainodaros dokumentacijos. 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių
metų pelno (nuostolių) ataskaitoje Bendrovė apskaitė 15 000 tūkst. Lt vertės marketingo ir valdymo paslaugas,
kurias suteikė Bendrovę patronuojanti įmonė. Be to, visas šias sąnaudas Bendrovė priskyrė leidžiamiems
atskaitymams, taip sumažindama apskaičiuotąjį pelno mokestį 2 250 tūkst. Lt. Jei būtų nustatyta, kad dalies ar
visų minimų paslaugų kaina neatitinka ištiestosios rankos principo, gali reikėti koreguoti Bendrovės
apskaičiuotąjį pelno mokestį.
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.22. atvejis. Veikos tęstinumo problematika (35 min)
Situacija

Vadovybės atskleidimai

Įtaka auditoriaus išvadai

Vadovybė nusprendžia, kad veiklos
tęstinumo prielaida yra tinkama.
Audito metu nenustatoma
reikšmingų neapibrėžtumų dėl
Bendrovės galimybių tęsti veiklą
ateityje.

Nepaisant to, finansinėse ataskaitose
gali būti atskleidimas dėl veiklos
tęstinumo prielaidos ir kaip jos buvo
pasiekta

Nemodifikuota nuomonė – su
sąlyga, kad auditorius pritaria
vadovybės sprendimui bei
atskleidimams dėl veiklos
tęstinumo. Dalyko pabrėžimo
pastraipa su nuoroda į atskleidimus
nėra būtina.

Veiklos tęstinumo prielaida
Atskleidimai, paaiškinantys
tinkama, bet dėl jos yra reikšmingų reikšmingų neapibrėžtumų
neapibrėžtumų
aplinkybes bei kodėl veiklos
tęstinumo prielaida vis dar tinkama

Besąlyginė nuomonė su Dalyko
pabrėžimo pastraipa, pabrėžiant,
kad yra reikšmingų neapibrėžtumų,
kurie gali kelti didelių abejonių dėl
veiklos tęstinumo – su sąlyga, kad
auditorius pritaria vadovybės
sprendimui bei atskleidimams dėl
veiklos tęstinumo.

Veiklos tęstinumo prielaida
tinkama, bet dėl jos yra reikšmingų
neapibrėžtumų – ir tai nėra
tinkamai atskleista finansinėse
ataskaitose

Žr. aukščiau [Atskleidimai,
paaiškinantys reikšmingų
neapibrėžtumų aplinkybes bei kodėl
veiklos tęstinumo prielaida vis dar
tinkama]

Sąlyginė dėl nesutarimų su
vadovybe arba neigiama nuomonė
– išvadoje nurodyti, kad yra
reikšmingų neapibrėžtumų, kurie
gali kelti didelių abejonių dėl
Bendrovės gebėjimo tęsti veiklą.

Auditorius nesurinko įrodymų, ar
veiklos tęstinumo prielaida yra
tinkama (pvz., vadovybė atliko
gebėjimo tęsti veiklą vertinimą tik 9
mėn. po balanso sudarymo datos)

Atskleidimai, paaiškinantys
reikšmingų neapibrėžtumų
aplinkybes bei kodėl veiklos
tęstinumo prielaida vis dar tinkama

Sąlyginė dėl audito darbo apimties
apribojimo arba atsakymas
pareikšti nuomonę – išvadoje
nurodyti, kad nepavyko surinkti
pakankamai tinkamų audito
įrodymų dėl veiklos tęstinumo
prielaidos, ir kad yra reikšmingų
neapibrėžtumų, kurie gali kelti
didelių abejonių dėl Bendrovės
gebėjimo tęsti veiklą

Veiklos tęstinumo prielaida nėra
tinkama, tačiau ji taikoma
finansinėse ataskaitose

Finansinėse ataskaitose gali būti
atskleidimas dėl veiklos tęstinumo
prielaidos ir kaip jos buvo pasiekta

Neigiama nuomonė, nepaisant to,
ar finansinėse ataskaitose yra
atskleidimai ar ne dėl to, kad
vadovybė netinkamai pritaikė
veiklos tęstinumo prielaidą

Veiklos tęstinumo prielaida nėra
tinkama, ir finansinės ataskaitos
paruošiamos pagal VAS Nr. 28
„Įmonių likvidavimas“

Atskleidimai, paaiškinantys
priežastis, aplinkybes ir išvadas dėl
finansinių ataskaitų paruošimo
pagrindo remiantis ne veiklos
tęstinumo, bet likvidavimo prielaida

Nemodifikuota nuomonė – su
sąlyga, kad finansinėse ataskaitose
yra tinkami atskleidimai, ir
auditorius sutinka su vadovybės
išvada, kad finansinės ataskaitos
būtų paruoštos likvidavimo
principu. Auditorius gali
apsvarstyti, ar šiuo atveju nevertėtų
įtraukti Dalyko pabrėžimo
pastraipos tam, kad atkreiptų
vartotojų dėmesį į finansinių
ataskaitų paruošimo pagrindą

33

.22. atvejis. Veikos tęstinumo problematika (35 min) (tęsinys)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis, tik 2010 m. bei 2011 m. grynuosius pelnus pakeiskite
atitinkamų sumų grynaisiais nuostoliais.
(a) Bendrovės trumpalaikių mokėtinų sumų straipsnyje apskaitytos 35 000 tūkst. Lt vertės mokėtinos
trumpalaikės paskolos bankui. Sutartis sudaroma dviejų metų laikotarpiui, anksčiau bankas visąlaik pratęsdavo
paskolas dar dvejiems metams, nes iš šių paskolų Bendrovė finansuoja apyvartinį kapitalą, todėl jis gyvybiškai
būtinas Bendrovės veiklos užtikrinimui. Bendrovės vadovybė pradėjo derybas su banku dėl pratęsimo, tačiau
šiemet yra sunkiau susitarti dėl perfinansavimo, bankas reikalauja papildomo įkeitimo. Paskolų grąžinimo
terminas – 2012 m. gegužės 31 d. Finansinės ataskaitos patvirtintos 2012 m. vasario mėn., jose nėra atskleista
esama padėtis, nes, pasak Bendrovės vadovybės, ji nenorinti be reikalo atkreipti finansinių ataskaitų vartotojų
dėmesį į perfinansavimo problemas, nes tai gali neigiamai atsiliepti jos veiklai (pvz., klientai sunerims dėl
Bendrovės patikimumo, ir pan.). Vadovybė parengė planą 12 mėnesių, kaip ji galės tęsti veiklą, jei bankas
nepratęs finansavimo (pvz., derasi su pagrindiniais tiekėjais dėl apmokėjimo termino pratęsimo jau esamoms
mokėtinoms sumoms bei būsimiems tiekimams). Auditorius dėl šio plano surinko pakankamai tinkamų audito
įrodymų. Dabar kovo mėn., auditorius planuoja netrukus pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas.
(b) situacija analogiška kaip (a) dalyje, tačiau paskolų grąžinimo terminas – 2012 m. sausio 31 d. Bendrovė
nesugebėjo persitarti su banku dėl 35 000 tūkst. Lt vertės trumpalaikių paskolų perfinansavimo. Iš Bendrovės
pateikto vidinio susirašinėjimo su banku matyti, kad banko tonas griežtėja – jei Bendrovei per artimiausią
savaitę nepavyks surasti lėšų paskolų grąžinimui ar perfinansuoti paskolą, bankas ketina nukreipti išieškojimą į
įkeistas atsargas bei gautinas sumas (jos įkeistos bankui pagal paskolos sutartį). Finansinės ataskaitos
patvirtintos 2012 m. vasario mėn., jose nėra atskleista esama padėtis, nes, pasak Bendrovės vadovybės, ji
nenorinti be reikalo atkreipti finansinių ataskaitų vartotojų dėmesį į perfinansavimo problemas, nes tai gali
neigiamai atsiliepti jos veiklai. Vadovybė parengė planą 12 mėnesių, kaip ji galės tęsti veiklą, jei bankas nepratęs
finansavimo (pvz., jau susiderėjo su pagrindiniais tiekėjais dėl apmokėjimo termino pratęsimo jau esamoms
mokėtinoms sumoms bei būsimiems tiekimams). Auditorius dėl šio plano surinko pakankamai tinkamų audito
įrodymų. Dabar kovo mėn., auditorius planuoja netrukus pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas.
(c) analogiškai (a) situacijai, tik vadovybė finansinėse ataskaitose atskleidė visus reikalingus dalykus, tačiau
analizę atliko tik 9 mėn. po balanso datos, kaip jis galės tęsti veiklą, jei bankas nepratęs finansavimo.
(d) analogiškai (b) situacijai, tik vadovybė finansinėse ataskaitose atskleidė visus reikalingus dalykus, tačiau
analizę atliko tik 6 mėn. po balanso datos, kaip jis galės tęsti veiklą, jei bankas nepratęs finansavimo.
(e) situacija, analogiška (a) arba (b), tačiau auditorius gavo patronuojančios įmonės raštiškus patvirtinimus,
kad, įmonei artimiausiu metu nesuradus vietinio finansavimo, visas reikalingas finansavimas bus suteiktas
grupės įmonių finansų centro.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
(a) sąlyginė nuomonė dėl nepakankamo atskleidimo (veiklos tęstinumo prielaida yra tinkama)
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Bendrovės finansiniai susitarimai baigia galioti ir neapmokėtas sumas reikia gražinti 2012 m. gegužės 31 d.
Bendrovei nepavyko susiderėti dėl sąlygų pakeitimo ar rasti kito finansavimo šaltinio. Tokia situacija parodo,
kad egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, kuris gali kelti didelių abejonių dėl Bendrovės gebėjimo tęsti
veiklą, todėl Bendrovei gali nepavykti realizuoti turto ir įvykdyti įsipareigojimų įprastinėmis verslo sąlygomis.
Finansinės ataskaitos nevisiškai atskleidžia šį faktą.
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(b) neigiama nuomonė dėl nepakankamo atskleidimo (veiklos tęstinumo prielaida yra tinkama)
Neigiamos nuomonės pagrindimas
Bendrovės finansiniai susitarimai baigė galioti ir neapmokėtas sumas reikėjo grąžinti 2012 m. sausio 31 d.
Bendrovei nepavyko susiderėti dėl sąlygų pakeitimo ar rasti kito finansavimo šaltinio, todėl kreditorius svarsto
nukreipti neapmokėtų sumų išieškojimą į Bendrovės atsargas bei gautinas sumas. Šie įvykiai parodo, kad
egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, kuris gali kelti didelių abejonių dėl Bendrovės gebėjimo tęsti veiklą,
todėl Bendrovei gali nepavykti realizuoti turto ir įvykdyti įsipareigojimu įprastinėmis verslo sąlygomis.
Finansinės ataskaitos neatskleidžia šio fakto.
(c) Sąlyginė nuomonė dėl nepakankamo laikotarpio (neaišku, ar veiklos tęstinumo prielaida yra tinkama)
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimas
Įrodymai, kurių mums reikėjo, buvo apriboti, nes Bendrovė parengė pinigų srautų prognozes ir kitą
informaciją, kurios reikėjo veiklos tęstinumo prielaidai vertinti tik devynių mėnesių laikotarpiui nuo balanso
sudarymo datos. Mes manome, kad vadovybė nesiėmė tinkamų veiksmų, kurie būtų jai tinkami taikant veiklos
tęstinumo prielaidą, nes Bendrovės aplinkybės ir verslo pobūdis reikalauja, kad tokia informacija būtų
rengiama ir patikrinama tiek vadovybės, tiek mūsų mažiausiai už dvylika mėnesių po balanso sudarymo datos.
Jei, pratęsus vadovybės vertinimą minimam laikotarpiui, paaiškėtų, kad veiklos tęstinumo prielaida nėra
tinkama, finansinės ataskaitos turėtų būti sudarytos likvidavimo pagrindu.
(d) neigiama nuomonė dėl veiklos tęstinumo prielaidos netinkamumo (veiklos tęstinumo prielaida yra
netinkama)
Neigiamos nuomonės pagrindimas
Kaip aptarta finansinių ataskaitų x pastaboje, Bendrovės finansiniai susitarimai baigė galioti ir neapmokėtas
sumas reikėjo grąžinti 2012 m. sausio 31 d., tačiau Bendrovei nepavyko susiderėti dėl sąlygų pakeitimo ar rasti
kito finansavimo šaltinio. Remiantis surinktais įrodymais, manome, kad Bendrovei nepavyks grąžinti minimų
sumų, tęsiant įprastinę veiklą, todėl nesutinkame su veiklos tęstinumo prielaidos taikymu finansinėms
ataskaitoms paruošti. Jei finansinės ataskaitos būtų paruoštos remiantis likvidavimo pagrindu, tai turėtų
reikšmingą neigiamą įtaką Bendrovės 2011 m. gruodžio 31 d. finansinei būklei bei tuomet pasibaigusių metų
veiklos rezultatams bei pinigų srautams.
(e) pagal aplinkybes – nemodifikuota išvada.
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.23. atvejis. Atskleidimai finansinėse ataskaitose (15 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis.
Bendrovė paruošė finansines ataskaitas pagal TFAS, priimtus taikyti ES. Įmonės akcijomis prekiaujama
reguliuojamose rinkose. Auditorius pastebėjo šiuos finansinių ataskaitų atskleidimo trūkumus (kiekvieną atvejį
nagrinėkite atskirai):
(a) finansinių ataskaitų pastabose Bendrovė atskleidė, kad patronuojanti įmonė yra Olandijoje įsikūrusi įmonė
XYZ BV, tačiau neatskleidė, kas yra Bendrovės vadovaujanti patronuojanti šalis (fizinis asmuo) KLM, o taip pat
neatskleidė sandorių bei likučių su šiuo asmeniu. Audito metu auditorius surinko pakankamai tinkamų audito
įrodymų, kad nuspręstų, jog KLM tikrai yra vadovaujanti patronuojanti šalis. Sandoriai su minimu asmeniu –
valdymo paslaugos 100 tūkst. Lt sumai, kurių 50 tūkst. Lt buvo likę neapmokėta 2011 m. gruodžio 31 d.
(b) per metus Bendrovės vadovybei (penkių asmenų valdyba, įskaitant generalinį direktorių, kuris yra ir
valdybos narys) buvo išmokėta 500 tūkst. Lt atlyginimų ir premijų, ši informacija tinkamai atskleista
finansinėse ataskaitose. Be to, valdybos nariai naudojasi Bendrovės nuomojamais prabangiais automobiliais,
kurių bendra nuomos sąnaudų suma per 2011 m. sudarė 200 tūkst. Lt. Taip pat Bendrovė moka šių asmenų
naudai gyvybės draudimo įmokas, kurių bendra suma per 2011 m. sudaro 150 tūkst. Lt. Pastarosios sumos (iš
viso 350 tūkst. Lt) ataskaitose nėra atskleistos kaip vadovybės atlygis.
(c) bendrovė turi dvi pagrindines veiklos sritis – prekyba metalais bei metalo konstrukcijų gamyba. Kiekviena iš
veiklos sričių turi atskirą klientų bazę (metalus perka pramonės gamybos, laivų statybos įmonės, tuo tarpu
metalo konstrukcijų klientai – daugiausia statybinės įmonės), atskiros srities pelningumas skiriasi (metalų
prekyba yra paprastas verslas savo esme, kurio bendrasis pelningumas siekia iki 10%, tuo tarpu metalo
konstrukcijų verslas kuria papildomą pridėtinę vertę, nes metalo detalės išpjaunamos, gruntuojamos, tuomet
dažomos arba cinkuojamos; bendrojo pelningumo marža siekia iki 30%). Vertinant pardavimų apimtis, apie
40% sudaro metalo lakštų pardavimai, likusi dalis – metalo konstrukcija gamyba. Finansinėse ataskaitose
Bendrovė atskleidė vieną veiklos segmentą – pačią Bendrovę.
(d) Bendrovė sąnaudas pateikia pagal funkciją (savikaina, veiklos sąn. ir pan.), tačiau nepateikia sąnaudų
detalizavimo pagal pobūdį (darbo užmokestis, medžiagos, nusidėvėjimas ir pan). Taip pat Bendrovė nepateikė
pelno, tenkančio vienai akcijai, paskaičiavimų. Be to, TFAS 7 reikalavimai atskleisti kredito, rinkos bei
likvidumo rizikas nebuvo patenkinti, nes Bendrovė mano, kad nesusiduria su reikšmingomis rizikomis
kiekvienoje iš paminėtų sričių. Finansinio turto ir įsipareigojimų, vertinamų amortizuota savikaina, tikrosios
vertės nebuvo atskleistos, nes Bendrovė nemato tokią informaciją esant aktualia. Kredito rizikos valdymas
nebuvo atskleistas, nes vadovybė mano, kad ši rizika yra iš esmės aktuali tik finansų įstaigoms.
(e) kaip pasikeistų (a)-(d) dalių atsakymai, jei Bendrovė finansines ataskaitas ruoštų pagal VAS?
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
(a) sąlyginė nuomonė – nesutarimai su vadovybe
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Bendrovės vadovaujantis patronuojantis asmuo yra p. KLM. Priešingai 24 TAS „Susijusios šalys“
reikalavimams, vadovybė neatskleidė šios informacijos, taip pat ir sandorių bei likučių su p. KLM. 2011 m.
gruodžio 31 d. p. KLM mokėtina suma sudaro 50 tūkst. Lt, o per 2011 m. iš jo Bendrovė pirko paslaugų už 100
tūkst. Lt.
(b) sąlyginė nuomonė – nesutarimai su vadovybe
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaitoje Bendrovė apskaitė 350 tūkst. Lt
sąnaudų, susijusių su vadovybės atlygiu, tačiau neatskleidė šios informacijos, kaip to reikalauja 24 TAS
„Susijusios šalys“.
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(c) sąlyginė nuomonė – nesutarimai su vadovybe
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Kaip aprašyta finansinių ataskaitų x pastaboje, finansinės ataskaitos paruoštos remiantis pagrindu, kad
Bendrovė yra vienas veiklos segmentas. Mūsų nuomone, Bendrovė turi dvi pagrindines veiklos sritis (metalo
prekyba ir metalo konstrukcijų gamyba), kurios yra atskiri veiklos segmentai, remiantis TAS 8 „Veiklos
segmentai“. Dėl šios priežasties finansinėse ataskaitose pateikti ne visi atskleidimai, kaip to reikalauja TAS 8
„Veiklos segmentai“.
(d) sąlyginė nuomonė – nesutarimai su vadovybe
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Bendrovės 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose nėra pateikta TFAS reikalaujama
atskleisti informacija apie tam tikrus dalykus arba pateikta informacija yra neišsami, įskaitant:
• Nepateiktas sąnaudų grupavimas pagal jų pobūdį;
• 7-ojo TFAS „Finansinės priemonės: atskleidimas“ reikalaujama pateikti informacija apie kredito, rinkos
bei likvidumo rizikas, tikrąsias vertes ir kapitalo rizikos valdymą yra neišsami;
• Nepateikta 33-ojo TAS „Pelnas, tenkantis vienai akcijai“ reikalaujama informacija apie 2011 m.
gruodžio 31 d. vienai akcijai tenkantį pelną (nuostolį).
(e) remiantis VAS reikalavimais, Bendrovė turi atskleisti vadovaujančios patronuojančios įmonės pavadinimą ir
duomenis, bet ne vadovaujantį patronuojantį asmenį, todėl (a) dalies išlyga bus švelnesnė. (b) ir (c) dalių
išlygos bus tokios pat, (d) dalies išlygos nebus, nes pagal VAS tokie atskleidimai nėra būtini.
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.24. atvejis. Grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų auditas (15 min)
Auditorius atlieka grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą. Patronuojančios bendrovės duomenims
naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis.
Toliau svarstykite tokius variantus (kiekvieną atskirai):
(a) 2011 m. liepos 1 d. Bendrovė už 15 000 tūkst. Lt įsigijo 40% įmonės ABC akcijų, todėl šią asocijuotą įmonę
apskaito nuosavybės metodu. ABC yra įsikūrusi Vengrijoje. Remiantis TAS 600 Specialūs svarstymai – grupės
finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą) nurodymais, ABC įmonė yra reikšmingas
komponentas. Bendrovės auditorius perskaitė ABC įmonės 2011 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas,
paruoštas pagal apskaitos principus, priimtus bendrai taikyti Vengrijoje, taip pat apsvarstė informaciją, kurią
turi Bendrovės vadovybė apie ABC įmonę (įskaitant Vengrijos apskaitos standartų ir VAS skirtumus).
Auditorius taip pat palygino informaciją, kurią Bendrovės vadovybė naudojo ABC įmonės pirkimo kainos
paskirstymui ir prestižo apskaičiavimui 2011 m. liepos 1 d., su ABC įmonės 2011 m. gruodžio 31 d. finansinėmis
ataskaitomis, ir reikšmingų netikėtų svyravimų nepastebėjo. Tačiau ABC įmonės vadovybė atsisakė suteikti
auditoriui prieigą prie ABC įmonės apskaitos įrašų, vadovybės bei Vengrijos atestuotojo auditoriaus, atliekančio
ABC įmonės 2011 m. finansinių ataskaitų auditą. Auditorius negalėjo gauti kitų įrodymų (išskyrus
paminėtuosius aukščiau). Per 2011 m. antrą pusmetį ABC įmonė uždirbo 2 000 tūkst. Lt pelno, iš kurių 800
tūkst. Lt priklauso Bendrovei.
(b) situacija analogiška (a), tik Bendrovė įsigijo ne 40%, o 80% ABC įmonės akcijų, todėl ABC buvo
konsoliduota. ABC įmonės duomenys konsoliduotame balanse sudaro 45% viso Grupės turto, o konsoliduotoje
pelno (nuostolių) ataskaitoje – 55% pardavimo pajamų bei 65% Grupės grynojo pelno. Šios situacijos rėmuose
darykite prielaidą, kad tarp Bendrovės ir ABC įmonės vadovybių yra nesutarimų, tačiau jie nėra tiek reikšmingi,
kad ribotų Bendrovės galimybes kontroliuoti ABC įmonę; dėl šios priežasties auditorius nusprendė, kad ABC
įmonė turi būti konsoliduojama Grupės 2011 m. finansinėse ataskaitose.
(c) situacija analogiška (b) daliai, tik auditorius gavo prieigą prie ABC finansinių ataskaitų, vadovybės bei
auditorių. Be to, ABC įmonės auditorius pareiškė sąlyginę nuomonę (dėl audito darbo apimties apribojimų)
apie ABC finansines atskaitas, nes ABC įmonės gautinos sumos už 900 tūkst. Lt yra pradelstos, ir auditorius
negalėjo nustatyti, ar yra reikalingas gautinų sumų vertės sumažėjimas.
Atsakymas
(a) sąlyginė nuomonė
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimas
2011 m. gruodžio 31 d. konsoliduotame balanse Grupė nuosavybės metodu apskaitė 15 800 tūkst. Lt vertės
asocijuotą įmonę ABC, o jos veiklos rezultatų dalis, tenkanti Grupei ir lygi 800 tūkst. Lt, apskaityta Grupės
konsoliduotoje pelno (nuostolių) ataskaitoje. Mes negalėjome surinkti pakankamai tinkamų audito įrodymų dėl
minimos asocijuotos įmonės balansinės vertės Grupės konsoliduotame balanse bei veiklos rezultatų dalies
Grupės konsoliduotoje pelno (nuostolių) ataskaitoje, nes negavome prieigos prie ABC įmonės finansinės
informacijos, vadovybės bei auditorių. Dėl šios priežasties mes negalėjome nustatyti, ar minimos sumos
neturėtų būti koreguojamos.
(b) atsisakymas pareikšti nuomonę
Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindimas
2011 m. gruodžio 31 d. konsoliduotos finansinės ataskaitos apima konsoliduotą dukterinę įmonę ABC, kurios
turtas sudaro 45% Grupės konsoliduoto balanso, o pardavimai ir grynasis rezultatas sudaro atitinkamai 55% bei
65% Grupės konsoliduotos pelno (nuostolių) ataskaitos atitinkamų straipsnių. Mes negalėjome surinkti
pakankamai tinkamų audito įrodymų dėl ABC įmonės finansinių duomenų, kurie yra konsoliduoti Grupės
finansinėse ataskaitose, nes negavome prieigos prie ABC įmonės finansinės informacijos, vadovybės bei
auditorių. Dėl šios priežasties mes negalėjome nustatyti, ar minimos sumos neturėtų būti koreguojamos.
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(c) sąlyginė nuomonė, neduodant nuorodos į komponento auditorių
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – audito darbo apimties apribojimas
Į Grupės balanso per vienerius metus gautinų sumų straipsnį įtraukta 900 tūkst. Lt gautinų sumų, kurių
atgavimas, mūsų nuomone, yra abejotinas. Gauti mus patenkinančių duomenų, kurie leistų mums pagrįstai
įsitikinti, ar šios sumos bus atgautos, mes negalėjome. Jei paaiškėtų, kad dalies arba visos minėtos sumos
Grupė neatgaus, tai Grupės 2011 m. gruodžio 31 d. balanse rodomos per vienerius metus gautinos sumos ir 2011
metų rezultatas turėtų būti sumažinti 900 tūkst. Lt suma.
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.25. atvejis. Finansinės ataskaitos, paruoštos pagal VAS, kurias planuojama panaudoti ne Lietuvoje (5 min)
2011 m. finansines ataskaitas Bendrovė paruošė pagal VAS, kaip ir kiekvienais metais. Kadangi kreditavimo
aplinka Lietuvoje išlieka pakankamai sudėtinga, Bendrovė planuoja kreiptis tiesiogiai į vieną Lenkijos
komercinį banką su prašymu suteikti paskolą. Be kitos informacijos, Bendrovė taip pat turės pateikti ir
audituotas finansines ataskaitas.
Kokią įtaką finansinių ataskaitų panaudojimas gali turėti auditoriaus išvadai?
Atsakymas
Auditorius turėtų apsvarstyti, ar nereikėtų įtraukti Kitų dalykų pastraipos, siekiant atkreipti finansinių
ataskaitų vartotojų dėmesį, kad finansinės ataskaitos paruoštos pagal apskaitos principus, priimtus bendrai
taikyti konkrečioje šalyje (t.y. Lietuvoje). Kitų dalykų pastraipa galėtų atrodyti taip:
Apskaitos pagrindai
Norėtume atkreipti dėmesį, kad pridėtosios finansinės ataskaitos nėra skirtos pateikti Bendrovės 2011 m.
gruodžio 31 d. finansinės būklės bei tuomet pasibaigusių metų veiklos rezultatų bei pinigų srautų tikro ir
teisingo vaizdo pagal apskaitos principus, priimtus bendrai taikyti kitoje šalyje nei Lietuvos Respublika. Mūsų
nuomonė dėl šio dalyko nebuvo sąlygota.
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.26. atvejis. Konsoliduotų finansinių ataskaitų nesudarymas (10 min)
Remiantis įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymu, patronuojanti įmonė gali
nesudaryti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, jeigu patronuojančios įmonės paskutinę finansinių metų dieną
bendri įmonių grupės dvejų iš eilės finansinių metų, įskaitant ataskaitinius finansinius metus, metinių
finansinių ataskaitų rodikliai neviršija dviejų iš šių dydžių: 1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius
finansinius metus (neatskaitant tarpusavio pardavimo pajamų) – 30 mln. litų; 2) bendra balanse nurodyto
turto vertė (neatskaitant tarpusavio sandorių) – 18 mln. litų; 3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal
sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 75.
Bendrovė, kurios metinė apyvarta – 13 mln. Lt, balansinė turto vertė – 10 mln. Lt, o vidutinis sąrašinis
darbuotojų skaičius – 30, turi tokio paties dydžio dukterinę įmonę ABC. Dėl paprastumo tarkime, kad
Bendrovės bei jos dukterinės ABC įmonės finansiniai rodikliai ir darbuotojų skaičius yra tokie patys 2011 m. bei
2010 m.
Toliau svarstykite tokius variantus (kiekvieną atskirai):
(a) bendrovė ruošia atskiras finansines ataskaitas pagal VAS ir konsoliduotų finansinių ataskaitų planuoja
nesudaryti;
(b) bendrovė ruošia finansines ataskaitas pagal TFAS ir konsoliduotų finansinių ataskaitų planuoja nesudaryti.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
(a) besąlyginė išvada, jei parengimo pagrinde bus nurodyta, kad finansinės ataskaitos paruoštos pagal Lietuvos
Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo
apskaitos standartus. Vien nuorodos į VAS neužtenka.
(b) dalyko pabrėžimo pastraipa dėl neparuoštų konsoliduotų finansinių ataskaitų, arba sąlyginė nuomonė
Dalyko pabrėžimo pastraipa
Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto x pastraipą, kurioje nurodyta, kad šios
nepriklausomo auditoriaus išvados pateikimo dieną Bendrovės konsoliduotos finansinės ataskaitos, apimančios
Bendrovės ir jos dukterinės įmonės 2011 m. gruodžio 31 d. finansines atskaitas, nebuvo paruoštos. Dėl šio
dalyko mūsų nuomonė nebuvo sąlygota.

Kitas variantas – pakeisti parengimo pagrindą: nurodyta, kad finansinės ataskaitos „paruoštos pagal TFAS,
pakeistus atsižvelgiant į LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 4
dalį“. Šiuo atveju išvada nemodifikuojama.
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.27. atvejis. Esami ir praeiti laikotarpiai (10 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis.
Auditorius 2011 m. atliko Bendrovės 2010 m. finansinių ataskaitų auditą, o 2011 m. balandžio 5 d. apie jas
pareiškė besąlyginę nuomonę. Tas pats auditorius buvo paskirtas audituoti ir 2011 m. Bendrovės finansines
ataskaitas. Audito metu jis pastebėjo, kad veiklos sąnaudose 2011 m. apskaityta 800 tūkst. Lt vertės sąskaita iš
grupės įmonės už 2010 m. Bendrovė sąskaitą gavo 2011 m. birželio mėn., t.y. praėjus pakankamai laiko po 2010
m. balanso sudarymo dienos. Auditorius patikrino prie sąskaitos pridėtus dokumentus ir įsitikino, kad
sąnaudos pagrįstos (Bendrovė vokiečių klientams 2010 m. buvo patiekusi produkcijos, kuri pasirodė esanti
brokuota; vokiečiai susisiekė ir dėl kompensacijos derėjosi tiesiogiai su Bendrovės motinine įmone Olandijoje,
derybos užtruko; galiausiai motininė įmonė sutiko kompensuoti broką vokiečiams, bei pareikalavo, kad
Bendrovė padengtų pilną kompensacijos sumą). Toliau galimi du variantai:
(a) Bendrovė koreguoja 2010 m. finansinių ataskaitų skaičius, apie tai aprašydama aiškinamajame rašte, kaip to
reikalauja 7 VAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“.
(b) Bendrovė nekoreguoja 2010 m. finansinių ataskaitų, motyvuodama tuo, kad, patvirtindama 2010 m.
finansines ataskaitas, vadovybė rėmėsi visais tą dieną žinomais faktais ir aplinkybėmis. Motininė įmonė
Olandijoje Bendrovės neinformavo apie ginčą dėl produkcijos kokybės iki pat 2011 m. vidurio.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
(a) nemodifikuota nuomonė. Pati suma nėra ypač reikšminga, kad auditorius apie tai pažymėtų Dalyko
pabrėžimo pastraipoje.
(b) sąlyginė nuomonė – nesutarimai su vadovybe
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaitoje Bendrovė apskaitė 800 tūkst. Lt vertės
sąnaudas, susijusias su kompensacija Bendrovės klientui dėl brokuotos produkcijos, parduotos 2010 m. Mūsų
nuomone, minima kompensacija turi būti apskaityta, mažinant 2010 m. pardavimus. Todėl Bendrovės 2011 m.
gruodžio 31 d. nepaskirstytasis rezultatas bei tuomet pasibaigusių metų veiklos sąnaudos turėtų būti
sumažintos 800 tūkst. Lt.
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.28. atvejis. Praėjusių metų išlyga dėl audito darbo apimties apribojimo – įtaka šių metų išvadai (10 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis. Toliau kiekvieną atvejį vertinkite atskirai:
(a) Atlikdamas 2010 m. finansinių ataskaitų auditą, auditorius pastebėjo, kad Bendrovė neatliko įvertinimo, ar
Bendrovės atsargos nėra apskaitytos didesne nei jų galimo realizavimo vertė. Tarkime, kad atsargas sudaro tik
žaliavos. Atlikęs atsargų judėjimo analizę, auditorius nustatė, kad per metus nejudėjusios žaliavos sudaro 800
tūkst. Lt. NB: vertindamas nejudėjusias atsargas, auditorius naudojo 10% atsargų judėjimo (kiekine išraiška)
ribą. Pvz.: atsargų likutis metų pradžioje – 100 vnt., per metus įsigyti 2 vnt., parduoti – 8 vnt., likutis metų
pabaigoje – 94 vnt. Atsargų judėjimas procentais: 8 / 100 = 8%.
(b) atlikdamas 2011 m. auditą, auditorius pastebėjo, kad į jo rekomendacijas Bendrovė atsižvelgė, ir per 2011 m.
vadovybė atliko išsamų tyrimą, kurio metu nustatė, kad žaliavoms, kurių įsigijimo savikaina didesnė nei jų
galimo realizavimo vertė, reikia apskaityti 350 tūkst. Lt nukainojimą, kuris ir buvo apskaitytas 2011 m. Likusių
žaliavų savikaina nėra aukštesnė nei jų galimo realizavimo vertė. Auditorius patikrino vadovybės atliktą analizę
ir surinko pakankamai tinkamų įrodymų, kad galėtų ja pasikliauti.
(c) analogiška (b) atvejui, tik vadovybės rezultatai rodo, kad reikia apskaityti 1 250 tūkst. Lt nukainojimą, jis ir
buvo apskaitytas 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje. Auditorius įvertino, kad didžiausia dalis šio
nukainojimo priklauso atsargoms, kurios jau buvo 2010 m. gruodžio 31 d. balanse.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
(a) sąlyginė dėl audito darbo apimties apribojimo
Sąlyginės išvados pagrindimas – audito darbo apimties apribojimas
2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neatliko vertinimo, ar lėtai judančių atsargų balansinė vertė, lygi 800 tūkst.
Lt, nėra didesnė už jų grynąją realizavimo vertę. Mes taip pat negalėjome pritaikyti jokių praktinių audito
procedūrų, kurių pagalba būtume galėję pagrįstai tuo įsitikinti. Atsargų nukainojimas iki jų grynosios
realizavimo vertės, jei toks būtų reikalingas, sumažintų jų balansinę vertę 2010 m. gruodžio 31 d. ir veiklos
rezultatus už tuomet pasibaigusius metus.
(b) besąlyginė nuomonė apie 2011 m. bei 2010 m. finansines ataskaitas.
(c) sąlyginė dėl nesutarimų su vadovybe
Sąlyginės išvados pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaitoje Bendrovė apskaitė 1 250 tūkst. Lt
atsargų nukainojimo sąnaudų. Mūsų nuomone, šios nukainojimo sąnaudos turėjo būti apskaitytos 2010 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaitoje. Todėl Bendrovės 2011 m. gruodžio 31 d.
nepaskirstytasis rezultatas bei tuomet pasibaigusių metų veiklos sąnaudos turėtų būti sumažintos 1 250 tūkst.
Lt.
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.29. atvejis. Nepateikta lyginamoji informacija (atitinkami duomenys) (5 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis.
Bendrovė paruošė 2011 m. finansines ataskaitas, tačiau nepateikė lyginamosios informacijos (atitinkamų
duomenų) už 2010 m.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
Dažniausiai tai bus sąlyginė dėl nesutarimų su vadovybe, ne neigiama nuomonė.
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Bendrovė 2011 m. gruodžio 31 d. bei tuomet pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose nepateikė atitinkamų
duomenų. Mūsų nuomone, minimi duomenys turi būti pateikti, kaip to reikalauja VAS Nr. 1 „Finansinė
atskaitomybė“.
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.30. atvejis. Auditoriaus eksperto darbo naudojimas (10 min)
Naudokite .1. atvejo finansinių ataskaitų duomenis.
Atlikdamas auditą, auditorius pastebėjo, kad Bendrovė yra sudariusi keliolika išvestinių finansinių sandorių dėl
metalų pirkimo ir pardavimo. Bendrovė yra sudariusi 8 ateities sandorius pirkti bei 10 ateities sandorių
parduoti metalus 2012 m. – 2015 m. laikotarpiu. Be to, Bendrovė yra pardavusi 22 pasirinkimo sandorius pirkti
metalus (angl. call option), pagal kuriuos pasirinkimo sandorius įsigiję klientai turi teisę bet kuriuo laikotarpiu
iki 2015 m. gruodžio 31 d. pateikti užsakymus Bendrovei dėl metalų pirkimo iš anksto sutartomis kainomis.
Pagal VAS Nr. 26 „Išvestinės finansinės priemonės“ 3.3 dalyje nurodytą išlygą, minėtas VAS netaikomas
atsargų, reikalingų Bendrovės tipinei veiklai vykdyti, pirkimo ir pardavimo sutartims. Tačiau pagal išvestinius
finansinius sandorius perkamo ir parduodamo metalo apimtys siekia kelis šimtus tūkst. tonų – kelis kartus
daugiau, nei Bendrovės įprastinė metinė apyvarta. Dėl šios priežasties auditorius įvertino, kad sutartys
sudarytos ne veiklai vykdyti, o spekuliaciniais tikslais.
Ateities sandorių Bendrovė nėra atspindėjusi finansinėse ataskaitose, t.y. pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl
ateities sandorių, apskaitomi tuomet, kai sueina atsiskaitymo laikotarpis. Už parduotus pasirinkimo sandorius
iš klientų gautos premijos apskaitomos savikaina balanso „kito turto“ straipsnyje. Kitų koreguojančių įrašų dėl
pasirinkimo sandorių Bendrovė finansinėse ataskaitose neatlieka.
Auditorius pasamdė ekspertą, kad įvertintų, kokia galima minėtų išvestinių sandorių įtaka Bendrovės
finansinėms ataskaitoms. Ekspertas nustatė, kad Bendrovė nėra apskaičiusiu turto, susijusio su finansinėmis
priemonėmis, už 3 000 tūkst. Lt, bei įsipareigojimų už 7 000 tūkst. Lt. Bendra įtaką Bendrovės veiklos
rezultatams – 2011 m. grynasis pelnas turėtų būti sumažintas 4 000 tūkst. Lt.
Kadangi auditoriaus eksperto darbo rezultatai reikšmingai įtakoja auditoriaus išvadą, auditorius ketina apie tai
nurodyti audito išvadoje.
Kokią išvadą pareikš auditorius?
Atsakymas
Sąlyginė dėl nesutarimų su vadovybe, nurodant į auditoriaus eksperto darbą
Sąlyginės nuomonės pagrindimas – nesutarimai su vadovybe
Bendrovė spekuliaciniais tikslais yra sudariusi išvestinių finansinių sandorių dėl metalų pirkimo ir pardavimo,
kurie 2011 m. finansinėse ataskaitose apskaityti įsigijimo savikaina. Mūsų nuomone, šie sandoriai turi būti
apskaityti tikrosiomis vertėmis, kaip reikalauja VAS Nr. 26 „Išvestinės finansinės priemonės“. Šiuos sandorius
mūsų pasamdytam ekspertui įvertinus tikrąja verte, Bendrovės turtas 2011 m. gruodžio 31 d. turėtų būti
padidintas 3 000 tūkst. Lt, įsipareigojimai tai pačiai datai turėtų būti padidinti 7 000 tūkst. Lt, o grynasis
pelnas už tuomet pasibaigusius metus sumažintas 4 000 tūkst. Lt. Eksperto darbo panaudojimas nesumažina
mūsų atsakomybės dėl auditoriaus išvados.

Auditorius taip pat gali apsvarstyti auditoriaus išvadoje nurodyti į arba aprašyti eksperto atliktą darbą, įskaitant
eksperto asmenį bei jo įsitraukimo mastą. Tokiu atveju reikėtų gauti eksperto sutikimą (pageidautina raštu)
prieš duodant minimas nuorodas.
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