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1. Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas - nustatyti reikalavimus ir pateikti nuorodas auditoriaus
išvados formai ir turiniui. Išvadoje auditorius pareiškia savo nuomonę apie kliento įmon÷s arba įmonių
grup÷s (konsoliduotą) finansinę atskaitomybę (toliau – finansin÷ atskaitomyb÷). Standarte vartojama
sąvoka ,,bendrov÷s veiklos ataskaita” reiškia akcin÷s bendrov÷s veiklos ataskaitą, kai ataskaitą teikia
akcinių ar uždarųjų akcinių bendrovių vadovyb÷, arba įmon÷s veiklos ataskaitą, kai ataskaita teikia kitų
teisinių formų juridiniai asmenys. Daugelį iš pateiktų nuorodų galima pritaikyti išvadai apie finansinę
informaciją, gautą ne vien iš finansin÷s atskaitomyb÷s.

2. Auditorius turi peržiūr÷ti ir įvertinti savo išvadas, pagrįstas audito įrodymais, kurie buvo surinkti
siekiant pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę.

3. Atliekant peržiūrą ir vertinant svarstoma, ar finansin÷ atskaitomyb÷ parengta pagal nustatytą finansin÷s
atskaitomyb÷s sudarymo tvarką.
4. Auditoriaus išvadoje turi būti raštu išd÷styta aiški nuomon÷ apie finansinę atskaitomybę kaip
visumą.
Pagrindiniai auditoriaus išvados elementai
5.

Auditoriaus išvadą sudaro šie pagrindiniai elementai:
a) pavadinimas;
b) adresatas;
c) Įžangin÷ (įvadin÷) pastraipa, kurioje:
• įvardinama tikrintoji finansin÷ atskaitomyb÷;
• nurodomi teis÷s aktai, kuriais vadovaujantis buvo parengta finansin÷ atskaitomyb÷;
• konstatuojama įmon÷s vadovyb÷s ir auditoriaus atsakomyb÷.
d) audito apimties pastraipa (parodomas audito pobūdis):
• pateikiama nuoroda į Nacionalinius audito standartus;
• pateikiamas auditoriaus atlikto darbo aprašymas.
e) auditoriaus nuomon÷s pastraipa, kurioje pareiškiama nuomon÷ apie finansinę atskaitomybę;
f) auditoriaus išvados dalis apie bendrov÷s veiklos ataskaitą (taikoma, audituojant akcinę bendrovę,
uždarąją akcinę bendrovę, valstyb÷s arba savivaldyb÷s įmonę), kurioje:
• įvardinama tikrinta veiklos ataskaita, konstatuojant įmon÷s vadovyb÷s ir auditoriaus
atsakomybę;
• pateikiamas auditoriaus atlikto darbo aprašymas;
• pareiškiama nuomon÷, ar bendrov÷s veiklos ataskaita atitinka audituotą metinę finansinę
ataskaitomybę.
g) auditoriaus išvados data;
h) auditoriaus adresas;
i) auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavard÷ ir parašas;
j) audito įmon÷s vadovo vardas, pavard÷ ir parašas (pasirašoma tuo atveju, jei auditą atliko ne pats
įmon÷s vadovas).
Auditoriaus išvados forma ir turinys turi atitikti čia išd÷stytus bendruosius reikalavimus, nes tai padeda
skaitytojui geriau suprasti išvadą ir pasteb÷ti joje pasitaikančias nenumatytas aplinkybes.
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Pavadinimas
6. Auditoriaus išvada turi tur÷ti tinkamą pavadinimą. Pavadinimui tiktų terminas Auditoriaus išvada, nes
tokia formuluot÷ yra naudojama Lietuvos Respublikos audito įstatyme, kituose teis÷s aktuose bei
tarptautin÷je audito praktikoje.
Adresatas
7. Auditoriaus išvadoje turi būti tinkamai nurodyta, kam ji adresuojama – kaip to reikalauja audito
atlikimo sutartis bei įstatymų ir normatyvinių dokumentų nuostatos. Išvada paprastai adresuojama
įmon÷s, kurios finansinę atskaitomybę tikrina nepriklausomas auditorius, akcininkams, valdybai arba
steig÷jui.
Įžangin÷ (įvadin÷) pastraipa
8.

Auditoriaus išvadoje turi būti tiksliai įvardinta tikrintoji finansin÷ atskaitomyb÷, nurodyta tiksli
data ir finansin÷s atskaitomyb÷s laikotarpis, teis÷s aktai, kuriais grindžiama finansin÷
atskaitomyb÷.

9.

Išvadoje turi būti nurodyta, kad už finansinę atskaitomybę atsakinga įmon÷s vadovyb÷.
Auditorius atsako už savo nuomon÷s apie audituojamą finansinę atskaitomybę pareiškimą.

10. Finansinę atskaitomybę rengia įmon÷s vadovyb÷ ir už ją atsako. Finansin÷s atskaitomyb÷s rengimas
reikalauja, kad vadovyb÷ atliktų svarbius apskaitinius įvertinimus ir vadovaudamasi teis÷s aktų
reikalavimais bei įmon÷s apskaitos politika nustatytų tinkamus apskaitos principus ir metodus, kuriuos
taikys finansinei atskaitomybei rengti. Auditoriaus pareiga - audituoti šią finansinę atskaitomybę, kad
pareikštų apie ją savo nuomonę.
11. Pateikiame pavyzdį, iliustruojantį, kaip visi šie aspektai atsispindi įžangin÷je (įvadin÷je) pastraipoje:
“Mes atlikome čia pridedamų1 ABC įmon÷s 20X1 12 31 dienos balanso, ir susijusių 20X1 metų pelno
(nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto bei pinigų srautų
ataskaitos auditą. Ši finansin÷ atskaitomyb÷ parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teis÷s
aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą. Už šią finansinę
atskaitomybę yra atsakinga įmon÷s vadovyb÷. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo
nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę”.
Audito apimties pastraipa
12. Auditoriaus išvadoje turi būti nurodyta audito apimtis ir tai, kad auditas atliktas pagal auditą
reglamentuojančius Nacionalinius audito standartus. “Apimtis” daro nuorodą į auditoriaus galimybę
atlikti tam tikromis aplinkyb÷mis, jo nuomone, būtinas audito procedūras. Skaitytoją toks apibr÷žimas
patikina, kad auditas buvo atliktas pagal nustatytus reikalavimus ir esamą praktiką.
13. Išvadoje turi būti įrašytas teiginys, kad auditas buvo suplanuotas ir atliktas taip, kad suteiktų
pakankamą pagrindą teigti, jog finansin÷je atskaitomyb÷je n÷ra reikšmingų informacijos
iškraipymų.
14. Auditoriaus išvadoje turi būti parašyta, jog atliekant auditą buvo:
a) testais ištirti įrodymai, patvirtinantys finansin÷s atskaitomyb÷s sumas ir atskleidimus;
b) įvertinti apskaitos principai, taikyti rengiant finansinę atskaitomybę;
c) ištirti svarbiausi įmon÷s vadovyb÷s įvertinimai, atlikti rengiant finansinę atskaitomybę;
d) įvertintas bendras finansin÷s atskaitomyb÷s pateikimas.
15.Išvadoje turi būti teiginys, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
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Galima nurodyti lapų skaičių.
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16.Pateikiame apimties pastraipos pavyzdį:
“Mes atlikome auditą pagal Nacionalinius audito standartus. Šie Standartai reikalauja, jog mes taip
planuotume ir atliktume auditą, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, jog finansin÷je
atskaitomyb÷je n÷ra reikšmingų informacijos iškraipymų. Audito metu testais buvo ištirti įrodymai,
patvirtinantys finansin÷s atskaitomyb÷s sumas ir atskleidimus. Audito metu buvo įvertinti taikyti
apskaitos principai bei vadovyb÷s atlikti reikšmingi įvertinimai, taip pat bendras finansin÷s
atskaitomyb÷s pateikimas. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų
nuomonei.”
Auditoriaus nuomon÷s pastraipa
17. Auditoriaus išvadoje turi būti aiškiai išreikšta auditoriaus nuomon÷ apie tai, ar finansin÷
atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmon÷s pad÷tį pagal
finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką.
18. Šalia nuomon÷s apie visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai atspind÷tą įmon÷s pad÷tį,
auditoriaus išvadoje taip pat gali prireikti pareikšti nuomonę apie tai, ar finansin÷je atskaitomyb÷je
laikomasi kitų svarbių teis÷s aktų reikalavimų.
19. Pateikiame visus šiuos dalykus iliustruojantį nuomon÷s pastraipos pavyzdį:
“Mūsų nuomone, finansin÷ atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo ABC
įmon÷s 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 20X1 metų veiklos rezultatus bei pinigų srautus ir yra
parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teis÷s aktus, reglamentuojančius buhalterinę
apskaitą ir finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą“.
Išvados dalis apie bendrov÷s veiklos ataskaitą (taikoma, audituojant akcinę bendrovę, uždarąją akcinę
bendrovę, valstyb÷s arba savivaldyb÷s įmonę)
20. Atliekant auditą akcin÷je bendrov÷je, uždarojoje akcin÷je bendrov÷je, valstyb÷s arba savivaldyb÷s
įmon÷je, auditoriaus išvadoje taip pat turi būti pateikta auditoriaus nuomon÷ apie bendrov÷s
veiklos ataskaitą, ar ji atitinka audituotą metinę finansinę atskaitomybę. Auditorius turi patikrinti,
ar bendrov÷s veiklos ataskaitoje, lyginant su audituota metine finansine atskaitomybe, n÷ra reikšmingų
neatitikimų.
21. Tikrinant bendrov÷s veiklos ataskaitą, auditorius taip pat vadovaujais 14-ojo NAS nuostatomis.
22. Auditoriaus išvados dalyje apie bendrov÷s veiklos ataskaitą turi būti tiksliai įvardinta tikrintoji
bendrov÷s veiklos ataskaita, nurodytas laikotarpis ir tai, kad bendrov÷s veiklos ataskaita yra
teikiama kartu su audituota metine finansine atskaitomybe.
23. Tikrinant bendrov÷s veiklos ataskaitą, auditoriaus atsakomyb÷ apsiriboja patikrinimu, ar
bendrov÷s veiklos ataskaitoje pateikti duomenys atitinka audituotą metinę finansinę
atskaitomybę. Bendrov÷s veiklos ataskaitoje, be kitos informacijos, taip pat įprastai pateikiami
vadovyb÷s ataskaitinių metų veiklos vertinimai, įvardinami bendrov÷s veiklos planai ir prognoz÷s.
Tod÷l savo išvadoje dalyje apie bendrov÷s veiklos ataskaitą auditorius turi aiškiai įvardinti, kad už
bendrov÷s veiklos ataskaitą, veiklos planų bei prognozių prielaidas yra atsakinga kliento vadovyb÷;
pažym÷ti, kad auditorius nepareiškia nuomon÷s apie vadovyb÷s vertinimus, planus ir prognozių
prielaidas, nes tai n÷ra audito tikslas. Tais atvejais, kai atliekamos specialios užduotys ir, be kitų audito
paslaugų, audituojami kliento prognoziniai planai bei finansin÷s ataskaitos, auditorius turi vadovautis
14-uoju NAS ir 27-uoju NAS bei pateikti atskirą išvadą ar ataskaitą.
24. Kai auditorius, tikrindamas bendrov÷s veiklos ataskaitą, nustato reikšmingus neatitikimus tarp
audituotos metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s ir bendrov÷s veiklos ataskaitos, auditorius turi
pateikti savo pastabas audituojamos įmon÷s vadovybei ir pasiūlyti patikslinti bendrov÷s veiklos
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ataskaitą. Vadovybei atsisakius tikslinti bendrov÷s veiklos ataskaitą, auditorius bendrov÷s

veiklos ataskaitos reikšmingus neatitikimus, lyginant su finansine atskaitomybe ir reikšmingą
vadovyb÷s nuomonę apie savo veiklą, neatitinkančią bendrov÷s finansinių rodiklių, pateikia
savo išvadoje, aprašydamas neatitikimus.
25. Tuo atveju, kai audituojama įmon÷, kuriai LR įstatymų nustatyta tvarka yra privaloma paruošti
bendrov÷s veiklos ataskaitą ir pateikti ją auditoriui patikrinimui kartu su metine finansine
atskaitomybe, tačiau įmon÷ to nepadar÷ ir nustatytu laiku auditoriui nepateik÷ bendrov÷s veiklos
ataskaitos patikrinimui, taip pat audito paslaugų teikimo sutartyje ar susirašin÷jimo su audito
įmone ar auditoriumi dokumentuose nenumat÷ kito bendrov÷s veiklos ataskaitos pateikimo
termino, auditorius turi tai pažym÷ti išvados dalyje apie bendrov÷s veiklos ataskaitą.
26. Pateikiame išvados dalies apie bendrov÷s veiklos ataskaitą pavyzdžius:
a) audituojama įmon÷ pateik÷ auditoriui bendrov÷s veiklos ataskaitą kartu su metine finansine
atskaitomybe:
„Mes atlikome ABC įmon÷s 20X1 ataskaitinių metų bendrov÷s veiklos ataskaitos, kuri yra
pridedama prie audituotos 20X1 metų finansin÷s atskaitomyb÷s, patikrinimą. Už šią ataskaitą ir
veiklos planų bei prognozių prielaidas atsakinga Bendrov÷s vadovyb÷. Mūsų pareiga, remiantis
atliktu patikrinimu, pareikšti nuomonę, ar bendrov÷s veiklos ataskaitoje pateikiami duomenys
atitinka metinę finansinę atskaitomybę.
Mūsų patikrinimas apsiribojo Bendrov÷s veiklos ataskaitos patikrinimu, kad šioje ataskaitoje,
lyginant su metine finansine atskaitomybe, n÷ra reikšmingų neatitikimų. Mes netikrinome Bendrov÷s
veiklos ataskaitos vadovyb÷s vertinimų, ateities planų ir prognozių dalies, nes tai n÷ra audito
tikslas, tod÷l nepareiškiama nuomon÷s apie tai.
Remdamiesi atliktu patikrinimu, galime pareikšti, kad 20X1 metų Bendrov÷s veiklos ataskaitoje
nepasteb÷jome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su Bendrov÷s 20X1 metų finansine
atskaitomybe.“
b) audituojamos įmon÷s bendrov÷s veiklos ataskaitoje, kuri buvo pateikta auditoriui kartu su metine
finansine atskaitomybe, yra reikšmingų neatitikimų ir įmon÷s vadovyb÷ atsisako patikslinti
bendrov÷s veiklos ataskaitą:
„Mes atlikome ABC įmon÷s 20X1 ataskaitinių metų bendrov÷s veiklos ataskaitos, kuri yra
pridedama prie audituotos 20X1 metų finansin÷s atskaitomyb÷s, patikrinimą. Už šią ataskaitą ir
veiklos planų bei prognozių prielaidas atsakinga Bendrov÷s vadovyb÷. Mūsų pareiga, remiantis
atliktu patikrinimu, pareikšti nuomonę, ar bendrov÷s veiklos ataskaitoje pateikiami duomenys
atitinka metinę finansinę atskaitomybę.
Mūsų patikrinimas apsiribojo Bendrov÷s veiklos ataskaitos patikrinimu, kad šioje ataskaitoje,
lyginant su metine finansine atskaitomybe, n÷ra reikšmingų neatitikimų. Mes netikrinome Bendrov÷s
veiklos ataskaitos vadovyb÷s vertinimų, ateities planų ir prognozių dalies, nes tai n÷ra audito
tikslas, tod÷l nepareiškiama nuomon÷s apie tai.
Remdamiesi atliktu patikrinimu, pareiškiame, kad 20X1 metų Bendrov÷s veiklos ataskaitos X dalyje
(dalyse) nurodyti duomenys reikšmingai neatitinka informacijos, pateiktos Bendrov÷s 20X1 metų
finansin÷je atskaitomyb÷je. ... (Toliau konkrečiai įvardinti, kokie yra reikšmingi neatitikimai arba
nurodyti, kurioje metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s dalyje (dalyse) yra nurodyti skirtingi duomenys
nei bendrov÷s veiklos ataskaitos nurodytoje dalyje(dalyse)).“
c)

audituojamos įmon÷s vadovyb÷s iki nustatyto termino nepateik÷ auditoriui bendrov÷s veiklos
ataskaitos patikrinimui:

„LR įstatymų nustatyta tvarka įmon÷s vadovyb÷ turi parengti ir pateikti auditoriui patikrinimui 20X1
metų bendrov÷s veiklos ataskaitą. Mes neatlikome 20X1 metų bendrov÷s veiklos ataskaitos patikrinimo,
nes įmon÷s vadovyb÷ jos neparuoš÷ ir mums patikrinimui nepateik÷.“

4

Auditoriaus išvados data
27. Išvadą auditorius turi žym÷ti audito baigimo dienos data. Tai informuoja skaitytoją, kad auditorius
atsižvelg÷ į tų įvykių ir sandorių, kurie įvyko iki auditoriaus išvadoje nurodytos datos ir apie kuriuos
auditorius sužinojo, galimą poveikį finansinei atskaitomybei ir auditoriaus išvadai.
28. Savo išvadoje auditorius netur÷tų nurodyti ankstesn÷s datos už tą, kurią finansin÷ atskaitomyb÷ buvo
įmon÷s vadovų pasirašyta ir patvirtinta.
Auditoriaus adresas
29. Išvadoje turi būti nurodytas miestas, kuriame yra auditą atlikusio auditoriaus buvein÷.
Auditoriaus parašas
30. Išvada pasirašoma audito įmon÷s vardu ir auditą atlikusio auditoriaus vardu.

Auditoriaus išvada
31. Tais atvejais, kai auditorius padaro išvadą, kad finansin÷ atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais
teisingai atspindi įmon÷s pad÷tį pagal finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką, auditorius pareiškia
besąlyginę nuomonę. Tokios nuomon÷s pareiškimas taip pat parodo, kad rengiant finansinę atskaitomybę
buvo atsižvelgta į visus apskaitos principų arba jų taikymo metodų pasikeitimus bei jų poveikį finansinei
atskaitomybei.
32. Toliau pateikiamas viso auditoriaus išvados teksto pavyzdys, apimantis visus anksčiau aptartus
pagrindinius elementus. Pateiktame pavyzdyje auditoriaus išvados 4 dalis yra privaloma, tik atliekant
auditą akcin÷se bendrov÷se, uždarosiose akcin÷se bendrov÷se, valstyb÷s arba savivaldyb÷s įmon÷se.

5

AUDITORIAUS IŠVADA
(Atitinkamas adresatas)
1. Mes atlikome čia pridedamų1 ABC įmon÷s 20X1 12 31 dienos balanso, ir susijusių 20X1 metų pelno
(nuostolių) ataskaitos ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto bei pinigų srautų
ataskaitos auditą už laikotarpį iki 20X1 m. gruodžio 31d. Ši finansin÷ atskaitomyb÷ parengta pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teis÷s aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansin÷s
atskaitomyb÷s sudarymą (Tarptautinius apskaitos standartus). Už šią finansinę atskaitomybę yra
atsakinga įmon÷s vadovyb÷. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šią
finansinę atskaitomybę.
2. Mes atlikome auditą pagal Nacionalinius audito standartus. Šie Standartai reikalauja, jog mes taip
planuotume ir atliktume auditą, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, jog finansin÷je
atskaitomyb÷je n÷ra reikšmingų informacijos iškraipymų. Audito metu testais buvo ištirti įrodymai,
patvirtinantys finansin÷s atskaitomyb÷s sumas ir atskleidimus. Audito metu buvo įvertinti taikyti
apskaitos principai bei vadovyb÷s atlikti reikšmingi įvertinimai, taip pat bendras finansin÷s
atskaitomyb÷s pateikimas. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų
nuomonei.
3. Mūsų nuomone, finansin÷ atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo
ABC įmon÷s 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 20X1 metų veiklos rezultatus bei pinigų srautus ir
yra parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teis÷s aktus, reglamentuojančius buhalterinę
apskaitą ir finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą (Tarptautinius apskaitos standartus).
4. Mes atlikome ABC įmon÷s 20X1 ataskaitinių metų bendrov÷s veiklos ataskaitos, kuri yra pridedama
prie audituotos 20X1 metų finansin÷s atskaitomyb÷s, patikrinimą. Už šią ataskaitą ir veiklos planų bei
prognozių prielaidas atsakinga Bendrov÷s vadovyb÷. Mūsų pareiga, remiantis atliktu patikrinimu,
pareikšti nuomonę, ar bendrov÷s veiklos ataskaitoje pateikiami duomenys atitinka metinę finansinę
atskaitomybę.
Mūsų patikrinimas apsiribojo Bendrov÷s veiklos ataskaitos patikrinimu, kad šioje ataskaitoje, lyginant
su metine finansine atskaitomybe, n÷ra reikšmingų neatitikimų. Mes netikrinome Bendrov÷s veiklos
ataskaitos vadovyb÷s vertinimų, ateities planų ir prognozių dalies, nes tai n÷ra audito tikslas, tod÷l
nepareiškiama nuomon÷s apie tai.
Remdamiesi atliktu patikrinimu, galime pareikšti, kad 20X1 metų Bendrov÷s veiklos ataskaitoje
nepasteb÷jome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su Bendrov÷s 20X1 metų finansine atskaitomybe.

Data
Miestas, kuriame yra auditą atlikusio auditoriaus buvein÷
Audito įmon÷s pavadinimas
Audito įmon÷s pažym÷jimo Nr.
Auditą, atlikusio auditoriaus vardas, pavard÷ ir parašas
Auditoriaus pažym÷jimo Nr.

Audito įmon÷s vadovo vardas, pavard÷ ir parašas
Auditoriaus pažym÷jimo Nr. (pasirašoma tuo atveju, jei auditą atliko ne pats įmon÷s vadovas).
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Galima nurodyti lapų skaičių.
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Modifikuotos išvados
33. Auditoriaus išvada gali būti modifikuota, kai yra šios situacijos:
Yra dalykų, kurie neturi įtakos auditoriaus nuomonei :
a) dalyko pabr÷žimo pastraipa;
Yra dalykų, kurie turi įtakos auditoriaus nuomonei:
a) sąlygin÷ nuomon÷;
b) atsisakymas pareikšti nuomonę;
c) neigiama nuomon÷.
Dalykai, kurie neturi įtakos auditoriaus nuomonei
34. Kai kuriomis aplinkyb÷mis auditoriaus išvada gali būti modifikuota, pridedant dalyko pabr÷žimo
pastraipą, išryškinančią finansinei atskaitomybei svarbias aplinkybes. Vadovyb÷ šias aplinkybes plačiau
aptaria finansin÷s atskaitomyb÷s aiškinamajame rašte. Dalyko pabr÷žimo pastraipos prid÷jimas
auditoriaus nuomon÷s nekeičia. Ši pastraipa turi eiti po nuomon÷s pastraipos ir joje gali būti nurodyta,
kad to dalyko pabr÷žimas nekeičia besąlygin÷s auditoriaus nuomon÷s.
35. Auditorius turi modifikuoti auditoriaus išvadą, prid÷damas pastraipą apie išryškinančias
reikšmingas aplinkybes, susijusius su įmon÷s veiklos tęstinumo problema.
36. Auditorius turi apsvarstyti auditorius išvados modifikavimą ir prid÷ti atskirą pastraipą tada, kai
iškyla koks nors reikšmingas netikrumas (ne veiklos tęstinumo problema), kurio sprendimas
priklauso nuo tolesnių įvykių ir kuris gali daryti įtaką finansinei atskaitomybei. Netikrumai - tai
tokios aplinkyb÷s, kurių baigtis priklauso nuo tolesnių tiesioginiai įmon÷s nekontroliuojamų veiksmų arba
įvykių, galinčių daryti tiesioginį poveikį finansinei atskaitomybei.
37. Pateikiame auditoriaus išvados dalyko pabr÷žimo pastraipos, išryškinančios reikšmingo netikrumo
aplinkybes, pavyzdį:
„Mūsų nuomone...(toliau - kaip nurodyta nuomon÷s pareiškimo pastraipos pavyzdyje, žr. 32 paragrafą).
Auditoriaus išvadai išliekant besąlyginei, atkreipiame d÷mesį į finansin÷s atskaitomyb÷s aiškinamojo
rašto X pastabą. Įmonei yra iškelta byla d÷l patentų apsaugos teisių pažeidimo, reikalaujant sumok÷ti
atitinkamą autorių atlyginimą bei kompensuoti patirtus nuostolius. Įmon÷ savo ruožtu ÷m÷si
priešpriešinių veiksmų ir šiuo metu vyksta abiejų ieškininių pareiškimų parengiamasis tyrimas bei
atliekamos aiškinimosi procedūros. Dabartiniu metu negalima numatyti, kokia bus šių bylų baigtis, ir
finansin÷je atskaitomyb÷je n÷ra padaryta jokių atid÷jimų su šių bylų baigtimi susijusiems
įsipareigojimams“.
Dalyko pabr÷žimo pastraipos, išryškinančios veiklos tęstinumo problemą, pavyzdys:
“D÷l xxx Lt nuostolių, kuriuos įmon÷ patyr÷ 20XX finansiniais metais, trumpalaikiai įsipareigojimai
didesni už trumpalaikį turtą xxx Lt, o bendra įsiskolinimų suma didesn÷ už bendrą turto sumą XXX Lt.
Šie veiksniai, kartu su kitais dalykais, aprašytais aiškinamojo rašto pastabose, kelia abejonių d÷l
įmon÷s galimyb÷s tęsti veiklą.”
38. Paprastai visiškai pakanka, kad rašydamas išvadą auditorius prid÷tų dalyko pabr÷žimo pastraipą,
išryškinančią veiklos tęstinumo ar reikšmingo netikrumo problemas. Išimtiniais atvejais, pavyzdžiui,
situacijose, kai susiduriama su daugeliu finansinei atskaitomybei reikšmingų netikrumų, užuot prid÷jęs
papildomą pastraipą, auditorius gali nuspręsti iš viso atsisakyti pareikšti nuomonę.
39. Auditorius gali prid÷ti dalyko pabr÷žimo pastraipą, išryškinančią ne tik finansinę atskaitomybę
veikiančias aplinkybes. Jis gali modifikuoti savo išvadą, prid÷damas pastraipą apie aplinkybes,
neturinčias poveikio finansinei atskaitomybei. Pavyzdžiui, jei reikia pakeisti kokią nors kitą informaciją
dokumente, kuriame pateikta audituotoji finansin÷ atskaitomyb÷, ir įmon÷ atsisako tai daryti; auditorius
tur÷tų apsvarstyti galimybę įrašyti į auditoriaus išvadą dalyko pabr÷žimo pastraipą, atkreipiančią d÷mesį į
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tą reikšmingą neatitikimą. Dalyko pabr÷žimo pastraipa gali būti įrašoma ir tais atvejais, kai auditorius turi
papildomų sutartinių įsipareigojimų pateikti informaciją. Tokia pastraipa pateikiama po nuomon÷s
pastraipos.
Dalykai, kurie turi įtakos auditoriaus nuomonei
40. Auditorius gali negal÷ti pareikšti besąlygin÷s nuomon÷s dviem žemiau nurodytais atvejais, kai susiklosto
aplinkyb÷s, auditoriaus nuomone, esančios arba galinčios būti reikšmingos finansinei atskaitomybei:
a) kai ribojama auditoriaus darbo apimtis;
b) kai auditorius ir įmon÷s vadovyb÷ nesutaria d÷l pasirinktos apskaitos politikos priimtinumo, jos
taikymo metodų ir finansin÷s atskaitomyb÷s duomenų atskleidimo pakankamumo.
Kai yra (a) punkte nurodyta aplinkyb÷ auditorius gali pareikšti sąlyginę nuomonę arba atsisakyti ją
pareikšti. Punkte (b) aprašytų aplinkybių atveju auditorius gali pareikšti sąlyginę nuomonę arba
neigiamą nuomonę. Šios aplinkyb÷s plačiau nagrin÷jamos 45–50 paragrafuose.
41. Sąlygin÷ nuomon÷ pareiškiama tada, kai auditorius nusprendžia, kad besąlygin÷s nuomon÷s
pareikšti negalima, nors nesutarimų su vadovybe arba darbo apimties apribojimų poveikis n÷ra
toks reikšmingas, kad reikalautų neigiamos nuomon÷s arba atsisakymo pareikšti nuomonę.
Reiškiant sąlyginę nuomonę, būtina vartoti žodį “išskyrus” ir nurodyti dalykus, d÷l kurių keliamos
sąlygos.
42. Atsisakoma pareikšti nuomonę tada, kai apimties apribojimas yra toks reikšmingas ir svarbus, kad
auditorius negali gauti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų ir nepaj÷gia pareikšti nuomon÷s
apie finansinę atskaitomybę.
43. Neigiama nuomon÷ pareiškiama tada, kai nesutarimų poveikis yra toks reikšmingas ir svarbus
finansin÷je atskaitomyb÷je, kad auditorius nusprendžia, jog sąlygin÷ nuomon÷ nepakankamai
atskleistų klaidinantį finansin÷s atskaitomyb÷s pobūdį.
44. Kiekvienu atveju, kai auditorius pateikia modifikuotą auditoriaus išvadą, joje turi būti aiškiai
išd÷stytos ir aprašytos visos pagrindin÷s priežastys ir, jei įmanoma, pateiktas išsamus jų galimo
poveikio finansinei atskaitomybei aprašymas. Paprastai ši informacija išd÷stoma atskiroje pastraipoje,
prieš auditoriaus nuomon÷s pastraipą. Joje gali būti nuoroda į aiškinamojo rašto informaciją, kurioje
plačiau išd÷stomas nurodytas dalykas.
Aplinkyb÷s, d÷l kurių gali būti modifikuota auditoriaus išvada
Apimties apribojimas
45. Kartais įmon÷s vadovyb÷ gali apriboti auditoriaus darbo apimtį (pavyzdžiui, tuo atveju, kai sutarties
sąlygose nurodoma, jog auditorius neatliks tam tikros audito procedūros, kuri, auditoriaus nuomone, yra
būtina). Tačiau kai siūlomo atlikti darbo apimtis apribojama tiek, kad auditoriaus manymu, gali susidaryti
situacija, kurioje auditoriui teks iš viso atsisakyti pareikšti nuomonę, auditorius netur÷tų traktuoti tokio
susitarimo kaip sutarties atlikti auditą. Be to, auditorius netur÷tų sutikti atlikti tokį auditą, kurio sąlygos
ribotų įstatymų numatytas auditoriaus pareigas.
46. Darbo apimtį gali riboti susiklosčiusios aplinkyb÷s (pavyzdžiui, d÷l netinkamo užduoties vykdymo laiko
auditorius negali dalyvauti inventorizacijoje ir steb÷ti atsargų skaičiavimo). Darbo apimtį gali tekti
apriboti ir tuo atveju, kai, auditoriaus manymu, įmon÷s apskaitos duomenų nepakanka arba jis neturi
galimybių atlikti reikiamų procedūrų. Tokiais atvejais, nor÷damas surinkti pakankamus ir tinkamus audito
įrodymus auditorius gali atlikti tinkamas alternatyvias procedūras.
47. Kai auditoriaus darbo apimties apribojimai reikalauja pareikšti sąlyginę nuomonę arba atsisakyti
pareikšti nuomonę, jie turi būti aprašyti auditoriaus išvadoje, kartu nurodant ir galimus finansin÷s
atskaitomyb÷s pataisymus, kuriuos galbūt būtų tekę atlikti, jei tokių apribojimų nebūtų buvę.
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48. Aptartus dalykus iliustruoja pavyzdžiai.
Apimties apribojimas - Sąlygin÷ nuomon÷.
“Mes atlikome ... auditą ... (toliau - kaip įžangin÷je (įvadin÷je) pastraipoje, žr. 32 paragrafą).
Išskyrus tai, ką aptariame kitoje pastraipoje, auditą atlikome pagal ... (toliau - kaip apimties pastraipoje,
žr.32 paragrafą).
Mes nedalyvavome atliekant inventorizaciją 20X1 m. gruodžio 31 d., nes tuomet dar nebuvome paskirti
įmon÷s auditoriais. D÷l įmon÷s apskaitos duomenų pobūdžio negal÷jome gauti mus patenkinančių
duomenų apie atsargų kiekius atlikdami kitas audito procedūras.
Mūsų nuomone, išskyrus tuos koregavimus, kurie galbūt būtų reikalingi, jei tur÷tume mus patenkinančius
duomenis apie atsargų kiekius, finansin÷ atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi
(toliau - kaip nuomon÷s pastraipoje, žr. 32 paragrafą)“.

Apimties apribojimas - Atsisakymas pareikšti nuomonę
“Mes buvome pasamdyti atlikti čia pridedamų ABC įmon÷s 20X1 12 31 dienos balanso ir susijusių 20X1
metų pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto bei pinigų
srautų ataskaitos auditą. Už šią finansinę atskaitomybę yra atsakinga įmon÷s vadovyb÷.(Praleidžiamas
sakinys, nusakantis auditoriaus atsakomybę.)
(Pagal aplinkybes pastraipa apie audito apimtį gali būti arba praleista, arba pakoreguota).
(Įrašoma papildoma pastraipa apie apimties apribojimą:)
Mes negal÷jome dalyvauti visų esamų atsargų inventorizacijoje ir patvirtinti gautinas sumas d÷l įmon÷s
įvestų mūsų darbo apimties apribojimų.
D÷l ankstesn÷je pastraipoje nurodytų dalykų mes atsisakome pareikšti nuomonę apie finansinę
atskaitomybę“.
Nesutarimai su vadovybe
49. Auditorius ir įmon÷s vadovyb÷ gali nesutarti d÷l pasirinktos apskaitos politikos priimtinumo, jos taikymo
metodų ir finansin÷s atskaitomyb÷s duomenų atskleidimo pakankamumo. Jeigu tokie nesutarimai
reikšmingi finansinei atskaitomybei, auditorius turi pareikšti sąlyginę arba neigiamą nuomonę.
50. Aptartus dalykus iliustruoja pavyzdžiai.
Nesutarimai d÷l apskaitos politikos - Netinkamas apskaitos metodas – Sąlygin÷ nuomon÷.
“Mes atlikome ... auditą ... (toliau - kaip įžangin÷je (įvadin÷je) pastraipoje, žr. 32 paragrafą).
Mes atlikome auditą pagal ... (toliau - kaip apimties pastraipoje, žr.32 paragrafą).
Kaip nurodoma finansin÷s atskaitomyb÷s aiškinamojo rašto X pastraipoje, finansin÷je atskaitomyb÷je
nepateikti duomenys apie nusid÷v÷jimą. Tokia praktika, mūsų nuomone, prieštarauja nustatytai tvarkai.
Pagal tiesinį nusid÷v÷jimo skaičiavimo metodą, 20X1 metų nusid÷v÷jimas tur÷tų sudaryti xx Lt, taikant
metinį 5% tarifą pastatams ir 20% tarifą įrangai. Tod÷l sukaupto nusid÷v÷jimo xxx Lt suma tur÷tų būti
sumažintas ilgalaikis materialusis turtas ir atitinkama, xx Lt ir xxx Lt sumomis padidintas įmon÷s
ataskaitinių ir ankstesniųjų metų nuostolis.
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį finansinei atskaitomybei tur÷tų ankstesn÷je pateiktoje pastraipoje
išd÷styti dalykai, finansin÷ atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo ... (toliau
- kaip pateikta nuomon÷s pastraipoje ( žr. 32-tą paragrafą)”.
Nesutarimai d÷l apskaitos politikos - Nepakankamas atskleidimas – Sąlygin÷ nuomon÷
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“Mes atlikome ... auditą ... (toliau - kaip įžangin÷je (įvadin÷je) pastraipoje, žr. 32 paragrafą).
Mes atlikome auditą pagal ... (toliau - kaip apimties pastraipoje, žr.32 paragrafą).
20X1 m. sausio 15 d. įmon÷ išleido xxx Lt vert÷s obligacijų emisiją gamyklos išpl÷timui finansuoti.
Susitarimas d÷l obligacijų emisijos apriboja būsimų dividendų išmok÷jimą po 20X1 m. gruodžio 31 d.
Mūsų nuomone, laikantis X reikalavimų, šią informaciją būtina atskleisti.
Mūsų nuomone, išskyrus ankstesn÷je pastraipoje nurodytą praleistą informaciją, finansin÷ atskaitomyb÷
visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo ... (toliau - kaip nuomon÷s pastraipoje, žr. 32
paragrafą)“.
Nesutarimai d÷l apskaitos politikos - Nepakankamas atskleidimas - Neigiama nuomon÷.
“Mes atlikome ... auditą ... (toliau - kaip įžangin÷je (įvadin÷je) pastraipoje, žr. 32 paragrafą).
Mes atlikome auditą pagal ... (toliau - kaip apimties pastraipoje, žr.32 paragrafą).
(Nesutarimus aprašanti pastraipa ar pastraipos).
Mūsų nuomone, d÷l ankstesn÷se pastraipose išd÷stytų dalykų poveikio finansin÷ atskaitomyb÷ tikrai ir
teisingai neparodo ABC įmon÷s 200X1 metų gruodžio 31 dienos finansin÷s būkl÷s, 20X1 metų veiklos
rezultatų ir pinigų srautų bei neatitinka bendrųjų apskaitos principų“.
Santykis su Tarptautiniais audito standartais
51. Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 700-ąjį tarptautinį
audito standartą "Auditoriaus išvada apie finansinę atskaitomybę", išskyrus auditoriaus išvados dalies apie
bendrov÷s veiklos ataskaitą aprašymą.
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