PATVIRTINTA
Visuotiniame Lietuvos auditorių
rūmų narių susirinkime
2002 m. sausio 11 d.

21-asis nacionalinis audito standartas
POBALANSINIAI ĮVYKIAI
Įžanga
1. Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas – nustatyti auditoriaus atsakomyb÷s, tikrinant įvykius po
balanso datos, standartus ir pateikti jų taikymo nuorodas. Sąvoka “pobalansiniai įvykiai” šiame NAS
vartojama apibūdinti įvykiams:
a) nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki auditoriaus išvados pateikimo datos; ir
b) faktams, paaišk÷jusiems po auditoriaus išvados datos.
2. Auditorius turi apsvarstyti įvykių po balanso datos poveikį finansinei atskaitomybei ir auditoriaus
išvadai.
3. 10-jame Tarptautiniame apskaitos standarte “Įvykiai po balanso dienos” apibr÷žiami palankūs ir nepalankūs
įvykiai, buvę per laikotarpį nuo balanso datos. Skiriami du šių įvykių tipai:
a) įvykiai, kurie suteikia įrodymų apie balanso datą buvusias aplinkybes (koreguojantys įvykiai po balanso
datas),
b) tie, kurie nurodo sąlygas, atsiradusias po balanso datos (nekoreguojantys įvykiai).
Įvykiai, buvę iki auditoriaus išvados datos
4. Auditorius turi atlikti procedūras, suplanuotas gauti pakankamiems ir tinkamiems audito įrodymams,
kad nustatytų visus įvykius, buvusius iki auditoriaus ataskaitos datos, d÷l kurių reik÷tų koreguoti
finansinę atskaitomybę ar atlikti šių įvykių atskleidimus. Šios procedūros papildo įprastines procedūras,
taikomas tirti pavieniams (specifiniams) sandoriams, įvykusiems metams pasibaigus. Jos pateikia audito
įrodymą apie sąskaitų likučius metų pabaigoje. Tokios procedūros yra, kaip pavyzdžiui, atsargų jud÷jimo ar
mok÷jimų kreditoriams nutraukimo testai. Auditorius, žinoma, neturi atlikti pilnos visų dalykų apie kuriuos,
anksčiau atliktos procedūros pateik÷ pakankamas (įtikinamas) išvadas, peržvalgos.
5. Nustatant pobalansinius įvykius, d÷l kurių reikia koreguoti finansinę atskaitomybę ar kuriuos reikia atskleisti
joje, procedūros atliekamos, kiek tai praktiškai įmanoma ir tikslinga už laikotarpį pasibaigiantį, kuo arčiau
auditoriaus išvados datos, ir apima:
a) vadovyb÷s procedūrų įvykiams po balanso datos nustatyti peržiūrą;
b) akcininkų susirinkimų, direktorių, valdybos, tarybos ir audito komiteto pos÷džių, įvykusių metams
pasibaigus, protokolų skaitymą ir pasiteiravimus apie klausimus, svarstytus susirinkimuose, kurių
protokolai dar negauti;
c) naujausios kliento tarpin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s, o jeigu manoma, kad būtina ir įmanoma, biudžetų,
pinigų srautų prognozių ir kitų susijusių vadovyb÷s ataskaitų skaitymą;
d) įmon÷s teisininkų užklausą, ar ankstesn÷s žodin÷s (rašytin÷s) apklausos apie teismo bylas arba ginčus
papildymą;
e) vadovyb÷s pasiteiravimą apie pobalansinius įvykius, kurie gal÷tų tur÷ti įtakos finansinei atskaitomybei.
Konkretūs klausimai, kuriuos tikslinga pateikti vadovybei būtų apie:
• objektų, parodytų apskaitoje remiantis preliminariais arba negalutiniais duomenis, esamą pad÷tį,
• naujus įsipareigojimus, skolas ar garantijas,
• parduotą (arba planuojamą parduoti) turtą,
• išleistas akcijas arba skolos raštus, sutartis prijungti arba likviduoti įmonę (ar tai planuojama),

•
•
•
•

perduotą vyriausyb÷s nurodymu arba sunaikintą (pavyzdžiui, gaisro arba potvynio) turtą,
rizikos sritis ir nenumatytas aplinkybes,
neįprastus apskaitos koregavimus (atliktus ar numatomus),
buvimas (ar galimyb÷) įvykių, kurie sukeltų abejonių d÷l finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymui
taikomos apskaitos politikos, pavyzdžiui, d÷l veiklos tęstinumo prielaidos tinkamumo.

6. Kai įmon÷s dalį, pavyzdžiui, skyrių, padalinį arba dukterinę įmonę, audituoja kitas auditorius, reikia
apsvarstyti:
a) kito auditoriaus atliktas pobalansinių įvykių audito procedūras; ir
b) reikalą informuoti jį apie planuojamą auditoriaus išvados pasirašymo datą.
7. Kai auditorius sužino apie įvykius, kurie reikšmingai įtakoja finansinę atskaitomybę, jis turi apsvarstyti, ar
šie įvykiai tiksliai ir tinkamai joje atskleisti.
Faktai, aptikti po auditoriaus išvados pasirašymo datos, bet dar nepaskelbus finansin÷s atskaitomyb÷s
8. Pasirašęs auditoriaus ataskaitą, auditorius n÷ra įpareigotas atlikti kokių nors finansin÷s atskaitomyb÷s
procedūrų ar apklausų. Už auditoriaus informavimą apie įvykius, buvusius laikotarpiu nuo auditoriaus
išvados pasirašymo iki finansin÷s atskaitomyb÷s paskelbimo, galinčius tur÷ti jai įtakos, atsakinga vadovyb÷.
9. Kai pasirašęs auditoriaus išvadą, dar nepaskelbus finansin÷s atskaitomyb÷s auditorius sužino apie
faktą, galintį tur÷ti finansinei atskaitomybei reikšmingą poveikį, jis turi nuspręsti ar reikia tikslinti
finansinę atskaitomybę, aptaria tai su vadovybe ir imasi tinkamų šioms aplinkyb÷ms veiksmų.
10. Kai vadovyb÷ patikslina finansinę atskaitomybę, auditorius atlieka būtinas šiomis aplinkyb÷mis procedūras
ir pateikia vadovybei naują išvadą jau apie patikslintą atskaitomybę. Naujosios auditoriaus išvados data
neturi būti ankstesn÷ už patikslintos ar pasirašytos atskaitomyb÷s datą. 4 ir 5 straipsniuose nurodytos
procedūros turi būti atliktos, tikrinant papildomus duomenis iki naujosios auditoriaus išvados datos.
11. Jei auditorius įsitikinęs, kad reikia tikslinti finansinę atskaitomybę, o vadovyb÷ atsisako tai padaryti ir
auditoriaus išvada dar nepateikta (neišsiųsta) klientui, jis pareiškia sąlyginę nuomonę ar atsisakymą.
12. Kai auditoriaus išvada išsiųsta (įteikta) klientui, auditorius turi pranešti atsakingiems už bendrąjį
vadovavimą asmenims, kad jie nepateiktų finansin÷s atskaitomyb÷s trečiosioms šalims. Jeigu finansin÷
atskaitomyb÷ vis tik išsiunčiama (paskelbiama), auditorius turi imtis prevencinių veiksmų d÷l naudojimosi
auditoriaus išvada. Auditoriaus veiksmai priklausys nuo įstatymuose numatytų jo teisių ir pareigų bei
auditoriaus teisininko rekomendacijų.
Faktai, paaišk÷ję po finansin÷s atskaitomyb÷s paskelbimo
13. Paskelbus finansinę atskaitomybę, auditorius nebeturi įsipareigojimų atlikti jokių su ja susijusių užklausų.
14. Jeigu paskelbus finansinę atskaitomybę auditorius sužino apie faktus, buvusius iki auditoriaus išvados
datos, d÷l kurių poveikio auditorius būtų modifikavęs išvadą, jis turi apsvarstyti, ar reikia peržiūr÷ti
(revizuoti) finansinę atskaitomybę, aptarti tai su kliento vadovybe ir imtis tinkamų esamomis
aplinkyb÷mis priemonių.
15. Jei vadovyb÷ peržiūri finansinę atskaitomybę, auditorius tur÷tų atlikti būtinas šiomis aplinkyb÷mis audito
procedūras, peržiūr÷ti vadovyb÷s veiksmus ir įsitikinti, kad visi adresatai, kurie gavo anksčiau paskelbtą
finansinę atskaitomybę kartu su auditoriaus išvada, būtų informuoti apie esamą pad÷tį, ir gautų naują
auditoriaus išvadą apie peržiūr÷tą finansinę atskaitomybę.

16. Naujoje auditoriaus išvadoje tur÷tų būti dalyko pabr÷žimo pastraipa, kurioje, remdamasis finansin÷s
atskaitomyb÷s paaiškinamuoju raštu, auditorius išsamiai išd÷sto anksčiau skelbtos finansin÷s
atskaitomyb÷s ir ankstesn÷s auditoriaus išvados peržiūr÷jimo priežastis. Naujos auditoriaus išvados
data turi būti ne ankstesn÷ negu peržiūr÷tos finansin÷s atskaitomyb÷s pasirašymo data, ir, atitinkamai,
audito procedūros, nurodytos 4 ir 5 straipsniuose, tur÷tų būti atliktos už laikotarpį iki naujos auditoriaus
išvados datos.
17. Jeigu vadovyb÷ nesiima reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog visi, kas gavo anksčiau paskelbtą finansinę
atskaitomybę kartu su auditoriaus išvada, būtų informuoti apie esamą pad÷tį, ir neperžiūri finansin÷s
atskaitomyb÷s tada, kai, auditoriaus manymu, tai tur÷tų būti atlikta, jis turi pranešti asmenims, atsakingiems
už įmon÷s valdymą, kad bus imamasi prevencinių veiksmų d÷l naudojimosi auditoriaus išvada. Šie
veiksmai priklausys nuo įstatymuose numatytų auditoriaus teisių ir pareigų bei auditoriaus teisininko
rekomendacijų.
18. N÷ra būtina peržiūr÷ti finansinę atskaitomybę ir pateikti naują auditoriaus išvadą tada, kai privaloma skelbti
kito laikotarpio finansinę atskaitomybę ir joje galima pateikti atitinkamus atskleidimus.
Viešas vertybinių popierių pardavimas
19. Viešai parduodant vertybinius popierius, auditorius turi apsvarstyti visų įstatymų ir kitų susijusių su
jais reglamentų reikalavimus auditoriui visose jurisdikcijose, kur pasirašomi vertybiniai popieriai.
Pavyzdžiui, auditoriui gali prireikti atlikti papildomas audito procedūras iki galutinio vertybinių popierių
pardavimo dokumento parengimo datos. Šios procedūros paprastai tur÷tų apimti 4 ir 5 straipsniuose
nurodytas procedūras vertybinių popierių pardavimo datai (arba netoli jos) bei pardavimo dokumentų
skaitymą, siekiant nustatyti ar kita juose pateikta informacija, atitinka tą finansinę informaciją kuri susijusi
su auditoriumi.
Santykis su Tarptautiniais audito standartais
20. Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 560-ąjį Tarptautinį
audito standartą ,,V÷lesni įvykiai”.

