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33-asis nacionalinis audito standartas
AUDITORIAUS IŠVADA, VYKDANT SPECIALIOS PASKIRTIES AUDITO UŽDUOTIS
Įžanga
1. Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas – nustatyti standartus ir pateikti nuorodas d÷l specialios
paskirties audito užduočių, kurios apima:
• finansinę atskaitomybę, parengtą pagal kitus apskaitos principus, kurie skiriasi nuo Tarptautinių
apskaitos standartų ar nacionalinių standartų;
• specifines sąskaitas, sąskaitų dalis ar finansin÷s atskaitomyb÷s straipsnius (čia ir toliau tekste
vadinama kaip išvadas apie finansin÷s atskaitomyb÷s straipsnius);
• sutarčių įsipareigojimų vykdymą ir
• finansin÷s atskaitomyb÷s santrauką.
Šis NAS netaikomas peržvalgos, sutartų procedūrų ar finansin÷s informacijos rinkimo ir apdorojimo
užduotims.
2. Auditorius turi apžvelgti ir įvertinti išvadas, padarytas remiantis audito įrodymais, kurie surinkti
nuomonei pagrįsti vykdant specialios paskirties audito užduotis. Auditoriaus išvadoje turi būti
aiškiai raštu išd÷styta jo nuomon÷.
Bendrosios nuostatos
3. Specialios paskirties audito užduočių darbo pobūdis, laikas ir apimtis priklauso nuo konkrečių aplinkybių.
Prieš sudarydamas sutartį atlikti specialios paskirties auditą, auditorius įsitikina, ar su klientu
suderintas konkrečios užduoties pobūdis ir audito išvados forma bei turinys.
4. Planuodamas audito darbą auditorius turi aiškiai žinoti, kokiu tikslu bus naudojama informacija, apie
kurią bus pateikta išvada, ir kas ja naudosis. Siekiant išvengti atvejų, kad auditoriaus išvada nebūtų
panaudota kitais tikslais, auditorius savo išvadoje gali nurodyti išvados pateikimo tikslą bei visus
platinimo ir naudojimo apribojimus.
5. Specialios paskirties audito užduoties išvadoje, išskyrus išvadą apie finansin÷s atskaitomyb÷s
santrauką, nurodomos šios pagrindin÷s dalys, dažniausiai išd÷stytos tokia eil÷s tvarka:
a) pavadinimas1,
b) adresatas;
c) įžangin÷ pastraipa:
i) audituotos finansin÷s informacijos identifikavimas;
ii) įmon÷s vadovyb÷s ir auditoriaus pareigų įvardijimas;
d) apimties pastraipa (parodomas audito pobūdis):
i) nurodomas NAS, taikomas atliekant specialios paskirties audito užduotis, ir kiti praktiniai
dalykai, jei tokių reikia;
ii) apibūdinamas auditoriaus atliktas darbas (gali būti nurodoma, kad audito įrodymams gauti ir
įvertinti buvo naudojamos atrankos procedūros);
e) nuomon÷s pastraipa, kurioje pareiškiama nuomon÷ apie finansinę informaciją;
f) išvados data;
g) auditoriaus adresas;
h) auditą atlikusio auditoriaus vardas, pavard÷ ir parašas;
i) audito įmon÷s vadovo vardas, pavard÷ ir parašas (pasirašoma tuo atveju, jei auditą atliko ne
pats įmon÷s vadovas).
Siekiant pad÷ti skaitytojui suprasti auditoriaus išvadą, pageidautina laikytis vienodos formos ir turinio.
1

Pavadinime tiktų ir formuluot÷ „Nepriklausomo auditoriaus išvada“, tuo auditoriaus išvadą išskiriant iš kitų išvadų, kurias
pateikia įmon÷s atsakingi darbuotojai ar kiti auditoriai, kuriems neprivalu laikytis tų pačių etikos reikalavimų, kurių laikosi
nepriklausomas auditorius.
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6. Tais atvejais, kai įmon÷s vadovyb÷ finansinę informaciją teikia valstyb÷s institucijoms, patik÷tiniams,
draudimo ar kitoms įmon÷ms, gali būti taikoma nustatytos formos auditoriaus išvada. Nustatytos formos
išvada gali nesutapti su šio NAS reikalavimais. Pavyzdžiui, nustatytos formos išvadoje gali būti
pareikalauta patvirtinti faktą ir tuo atveju, kai gali būti pareikšta tik auditoriaus nuomon÷ (o ne
užgarantuojantis patvirtinimas), gali būti pareikalauta audito nuomon÷s d÷l dalykų, išeinančių už audito
apimties ribų, arba gali būti praleistos reikšmingos formuluot÷s. Kai reikalaujama pateikti nustatytos
formos išvadą, auditorius turi atsižvelgti į nurodytos auditoriaus išvados turinį ir formuluotes ir, jei
būtina, atlikti atitinkamumus pakeitimus, priderinant juos prie šio NAS reikalavimų. Tai gali būti
atlikta perfrazavus išvados formuluotes arba pridedant atskirą išvadą.
7. Kai informacija, apie kurią auditorius privalo pateikti išvadą, yra pagrįsta sutarties sąlygomis, auditorius
turi apsvarstyti reikšmingus sutarties interpretavimus, kuriuos rengdama informaciją atliko vadovyb÷.
Interpretacija reikšminga laikoma tada, kai pritaikius kitą reikšmingą interpretavimą finansin÷je
informacijoje atsiranda reikšmingų skirtumų.
8. Auditorius turi apsvarstyti visas reikšmingas sutarties interpretacijas, kurios siejamos su finansine
informacija, ir nustatyti, ar finansin÷je informacijoje jos aiškiai atskleistos. Auditorius specialios
paskirties audito užduoties išvadoje gali duoti nuorodą į pastabą apie finansinę informaciją, kurioje tokios
interpretacijos aprašomos.
Išvados apie finansinę atskaitomybę, parengtą pagal kitus apskaitos principus, kurie skiriasi nuo
Tarptautinių apskaitos standartų ar nacionalinių standartų
9. Apskaitos principai apima grupę kriterijų, kuriais remiantis buvo parengta finansin÷ atskaitomyb÷. Šie
kriterijai turi būti taikomi visiems reikšmingiems straipsniams. Finansin÷ atskaitomyb÷, skirta specialiems
tikslams, gali būti rengiama pagal tuos apskaitos principus, kurie skiriasi nuo Tarptautinių apskaitos
standartų ar nacionalinių standartų (čia ir toliau tekste vadinami „kiti apskaitos principai“). Apskaitos
susitarimų junginys, parengtas tenkinti individualiems poreikiams, n÷ra laikomas apskaitos principais.
Kitos finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarkos apima:
• tvarką, kurią įmon÷ naudojo rengdama pelno mokesčio ataskaitą;
• pinigų gavimų ir išmok÷jimų apskaitos principą;
• valstyb÷s reguliavimo institucijų nustatytus standartus ir finansin÷s atskaitomyb÷s formą.
10. Auditoriaus išvadoje apie finansinę atskaitomybę, kuri parengta pagal kitus apskaitos principus,
turi būti pastraipa, kurioje nurodomi taikyti apskaitos principai arba pateikiama nuoroda į pastabą
prie finansin÷s atskaitomyb÷s, kurioje pateikta ši informacija. Nuomon÷je turi būti formuluot÷, ar
finansin÷ atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal nustatytus apskaitos principus.
Auditoriaus nuomonei pareikšti naudojama formuluot÷ „visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi“.
Šio NAS 1 ir 2-ame prieduose pateikiami auditoriaus išvadų pavyzdžiai, kai finansin÷ atskaitomyb÷
parengta pagal kitus apskaitos principus.
11. Auditorius turi apsvarstyti, ar finansin÷s atskaitomyb÷s pavadinimas arba pastaba prie jos skaitytojui
leidžia aiškiai suprasti, kad ši finansin÷ atskaitomyb÷ parengta ne pagal Tarptautinius apskaitos standartus
ar nacionalinius standartus. Pavyzdžiui, mokesčiams skirta finansin÷ ataskaita gali būti pavadinta „Pelno
(nuostolių) ataskaita, parengta pelno mokesčio skaičiavimo pagrindu“. Kai finansin÷ atskaitomyb÷
parengta pagal kitus apskaitos principus n÷ra tinkamai pavadinta ar kai apskaitos principai n÷ra
tinkamai paaiškinti, auditorius pateikia atitinkamai modifikuotą išvadą.
Išvados apie finansin÷s atskaitomyb÷s straipsnius
12. Auditoriaus gali būti paprašyta pareikšti nuomonę apie vieną ar keletą finansin÷s atskaitomyb÷s
straipsnių, kaip pavyzdžiui, gautinos sumos, atsargos, darbuotojų premijavimo apskaičiavimas ar
atid÷jimai pelno mokesčiui. Tokių užduočių gali būti imamasi atskirai arba kartu su įmon÷s finansin÷s
atskaitomyb÷s auditu. Tačiau šio pobūdžio užduotys nedaro poveikio auditoriaus išvadai apie finansinę
atskaitomybę, kaip visumai, o auditorius pareiškia nuomonę tik apie tai, ar audituotas straipsnis visais
reikšmingais atžvilgiais yra parengtas pagal nustatytus apskaitos principus.
13. Daugelis finansin÷s atskaitomyb÷s straipsnių yra tarpusavyje susiję, kaip pavyzdžiui, pardavimai ir
gautinos sumos, atsargos ir mok÷tinos sumos ir kt. Tod÷l pateikdamas išvadą apie vieną finansin÷s
atskaitomyb÷s straipsnį auditorius kai kuriais atvejais negali vertinti tik vieną audituojamą straipsnį, o turi
patikrinti tam tikrą kitą finansinę informaciją. Apibr÷ždamas užduoties apimtį auditorius nustato

2

tarpusavyje susijusius finansin÷s atskaitomyb÷s straipsnius, kurie daro reikšmingą įtaką
informacijai, apie kurią pareiškiama audito nuomon÷.
14. Auditorius turi apsvarstyti finansin÷s atskaitomyb÷s straipsnio, apie kurį pateikiama jo išvada,
reikšmingumą. Pavyzdžiui, atskirų sąskaitų likučių reikšmingumas mažesnis, palyginus su tuo, kuris
taikomas finansinei atskaitomybei kaip visumai. Tod÷l paprastai auditorius atlieka didesn÷s apimties
tyrimą nei tuo atveju, kai tas pats straipsnis būtų tikrinamas atliekant visos finansin÷s atskaitomyb÷s
auditą.
15. Kad vartotojas nemanytų, jog išvada taikoma visai finansinei atskaitomybei, auditorius informuoja
klientą, kad jo išvada apie finansin÷s atskaitomyb÷s straipsnį su įmon÷s finansine atskaitomybe nesietina
ir ji negali būti prid÷ta prie įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s.
16. Auditoriaus išvadoje apie finansin÷s atskaitomyb÷s straipsnį turi būti pateikta pastraipa apie
apskaitos principus, pagal kuriuos šis straipsnis parengtas, arba nuoroda į susitarimą, kuriame
apibr÷žti principai. Nuomon÷je pateikiama formuluot÷, ar straipsnis visais reikšmingais atžvilgiais
parengtas pagal nustatytus apskaitos principus. Šio NAS 3 ir 4-ame prieduose pateikti auditoriaus
išvadų apie finansin÷s atskaitomyb÷s straipsnius pavyzdžiai.
17. Kai apie finansinę atskaitomybę, kaip apie visumą, pareiškiama neigiama nuomon÷ arba
atsisakoma pareikšti nuomonę, pateikti išvadą apie atskirus finansin÷s atskaitomyb÷s straipsnius
auditorius gali tik tuo atveju, jei šie straipsniai yra nedideli ir nesudaro svarbios finansin÷s
atskaitomyb÷s dalies. Priešingu atveju, tai gali nustelbti išvadą apie finansinę atskaitomybę kaip visumą.
Išvados apie sutarčių įsipareigojimų vykdymą
18. Auditoriaus gali būti paprašytas pateikti išvadą apie tam tikrus sutarčių įsipareigojimų vykdymo aspektus,
kaip pavyzdžiui, obligacijų ar paskolų sutartis. Tokie sutarčių įsipareigojimai paprastai reikalauja, kad
įmon÷ laikytųsi eil÷s nustatytų reikalavimų, tokių kaip palūkanų mok÷jimas, iš anksto nustatytų finansinių
rodiklių vykdymas, apribojimo išmok÷ti dividendus ar turto pardavimo procedūrų laikymasis.
19. Užduotis pareikšti nuomonę apie įmon÷s sutarčių įsipareigojimų vykdymą gali būti įvykdyta tada,
kai visi apskaitos ir finansinių reikalavimų aspektai yra auditoriaus profesin÷s kompetencijos
ribose. Tuo atveju, kai tam tikros užduotys išeina už auditoriaus kompetencijos ribų, jis turi pasinaudoti
eksperto darbu arba atsisakyti atlikti tokį darbą.
20. Išvadoje nurodoma, ar, auditoriaus nuomone, įmon÷ vykdo tam tikrus sutarčių įsipareigojimus. Šio
NAS 5 ir 6-ame prieduose pateikiami auditoriaus išvadų apie sutarčių įsipareigojimų vykdymą
pavyzdžiai, teikiant tiek atskirą išvadą, tiek pateikiant atskirą nuomonę auditoriaus išvadoje apie finansinę
atskaitomybę.
Išvados apie finansin÷s atskaitomyb÷s santrauką
21. Įmon÷ gali parengti finansinę atskaitomybę, apibendrinančią metinę audituotą finansinę atskaitomybę,
siekdama informuoti suinteresuotas vartotojų grupes, kurioms svarbi, pavyzdžiui, tik įmon÷s finansin÷
būkl÷ ir jos veiklos rezultatai. Tik tada, kai auditorius pareišk÷ nuomonę apie finansinę atskaitomybę,
kurios pagrindu buvo parengta finansin÷s atskaitomyb÷s santrauka, jis gali teikti išvadą apie
finansin÷s atskaitomyb÷s santrauką.
22. Finansin÷s atskaitomyb÷s santrauka pateikiama mažiau detalizuota negu metin÷ audituota finansin÷
atskaitomyb÷. Tod÷l tokia finansin÷ atskaitomyb÷ turi aiškiai parodyti ne tik apibendrintos informacijos
pobūdį, bei ir įsp÷ti skaitytoją, kad siekiant geriau suprasti įmon÷s finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus,
finansin÷s atskaitomyb÷s santrauka turi būti skaitoma kartu su audituota finansine atskaitomybe, kuri
apima visus atskleidimus ir kitą informaciją, reikalaujamus pagal nustatytą tvarką.
23. Finansin÷s atskaitomyb÷s santrauka turi tur÷ti atitinkamą pavadinimą, leidžiantį nustatyti audituotą
finansinę atskaitomybę, kurios pagrindu ji buvo parengta. Pavyzdžiui „Finansin÷s informacijos santrauka
parengta 20X1 m. gruodžio 31 d. audituotos finansin÷s atskaitomyb÷s pagrindu“.
24. Finansin÷s atskaitomyb÷s santraukoje n÷ra visos tos informacijos, kuri pagal nustatytą tvarką privalo būti
pateikiama parengiant metinę audituotą finansinę atskaitomybę. Tod÷l pareikšdamas nuomonę apie
finansin÷s atskaitomyb÷s santrauką auditorius nevartoja formuluot÷s „visais reikšmingais atžvilgiais
teisingai atspindi“.
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25. Auditoriaus išvadoje apie finansin÷s atskaitomyb÷s santrauką, nurodomos šios pagrindin÷s dalys,
dažniausiai išd÷stytos tokia eil÷s tvarka:
a) pavadinimas2,
b) adresatas;
c) audituotos finansin÷s atskaitomyb÷s, kurios pagrindu parengta finansin÷s atskaitomyb÷s
santrauka, įvardijimas;
d) nuoroda į auditoriaus išvados apie pilną finansinę atskaitomybę datą ir joje pareikštą nuomon÷s
tipą;
e) nuomon÷ apie tai, ar finansin÷s atskaitomyb÷s santraukoje pateikta informacija atitinka tą
audituotą finansinę atskaitomybę, kurios pagrindu ji buvo parengta. Kai auditorius apie pilną
finansinę atskaitomybę pareišk÷ modifikuotą nuomonę, bet tuo pat metu, kai jį tenkina
finansin÷s atskaitomyb÷s santraukos pateikimas, savo išvadoje jis turi nurodyti, kad nežiūrint į
atitikimą pilnai finansinei atskaitomybei, santrauka buvo parengta tokios finansin÷s
atskaitomyb÷s pagrindu, apie kurią auditorius pateik÷ modifikuotą išvadą;
f) formuluot÷ ar nuoroda į finansin÷s atskaitomyb÷s santraukos pastabą, kurioje nurodoma, kad
geresniam įmon÷s finansin÷s veiklos ir būkl÷s bei atlikto audito apimties supratimui, finansin÷s
atskaitomyb÷s santrauka turi būti skaitoma kartu su pilna finansine atskaitomybe ir
auditoriaus išvada apie šią atskaitomybę;
g) 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).
Šio NAS 7 ir 8-ame prieduose pateikti auditoriaus išvadų apie finansin÷s atskaitomyb÷s santrauką
pavyzdžiai.
Santykis su Tarptautiniais audito standartais
26. Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 800-ąjį Tarptautinį
audito standartą ,,Auditoriaus išvada, vykdant specialios paskirties audito užduotis“, galiojusį 2005 m.
sausio 1 d.
Įsigaliojimo data
27. Šis Standartas galioja atliekant finansin÷s atskaitomyb÷s auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2006
m. sausio 1 d.

2

Žr. 1-ą nuorodą.

4

1 priedas
Pinigų gavimų ir išmok÷jimų ataskaita
AUDITORIAUS IŠVADA
(Atitinkamas adresatas)
Mes atlikome čia pridedamos ABC įmon÷s pinigų gavimų ir išmok÷jimų ataskaitos už metus pasibaigusius
20X1 m. gruodžio 31 d.3 auditą. Už šią ataskaitą atsako ABC įmon÷s vadovyb÷. Mūsų pareiga yra, remiantis
mūsų atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šią ataskaitą.
Mes atlikome auditą pagal Nacionalinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad auditą mes
planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, jog finansin÷je ataskaitoje n÷ra
reikšmingų informacijos iškraipymų. Audito metu testais buvo ištirti įrodymai, patvirtinantys finansin÷s
ataskaitos sumas ir atskleidimus. Audito metu buvo įvertinti taikyti apskaitos principai ir vadovyb÷s atlikti
reikšmingi įvertinimai, taip pat bendras ataskaitos pateikimas. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia
pakankamą pagrindą mūsų nuomonei.
Pagal įmon÷s politiką čia pridedama ataskaita rengiama pinigų gavimų ir išmok÷jimų principu. Šiuo principu
pajamos pripažįstamos, kai gaunami pinigai, o ne tada kai uždirbamos, o išlaidos pripažįstamos, kai
sumokami pinigai, o ne kai jos patiriamos.
Mūsų nuomone, čia pridedama ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmon÷s 20X1
m. gruodžio 31 d. gautas pajamas ir padarytas išlaidas pinigų gavimo ir išmok÷jimo principu, kaip nurodyta
X pastaboje.

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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Pateikti tinkamą nuorodą į puslapių skaičių ar atskirą ataskaitą.
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2 priedas
Finansin÷ atskaitomyb÷ parengta įmon÷s pelno mokesčio skaičiavimo pagrindu
AUDITORIAUS IŠVADA
(Atitinkamas adresatas)
Mes atlikome čia pridedamos ABC įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s, parengtos pelno mokesčio skaičiavimo
pagrindu, už metus pasibaigusius 20X1 m. gruodžio 31 d.4, auditą. Už šią finansinę atskaitomybę atsako ABC
įmon÷s vadovyb÷. Mūsų pareiga yra, remiantis mūsų atliktu auditu pareikšti, nuomonę apie šią finansinę
atskaitomybę.
Mes atlikome auditą pagal Nacionalinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad auditą mes
planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, jog finansin÷je ataskaitoje 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 ir vadovyb÷s
atlikti reikšmingi įvertinimai, taip pat bendras ataskaitos pateikimas. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia
pakankamą pagrindą mūsų nuomonei.
Mūsų nuomone, finansin÷ atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmon÷s 20X1
m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir jos pajamas ir išlaidas už metus, pasibaigusius min÷tąją dieną,
vadovaujantis apskaitos principu, naudojamu pelno mokesčio apskaičiavimo tikslams, kaip nurodyta X
pastaboje.

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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Žr. 3-ą nuorodą
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3 priedas
Gautinų sumų sąrašas
AUDITORIAUS IŠVADA
(Atitinkamas adresatas)
Mes atlikome čia pridedamos ABC įmon÷s gautinų sumų sąrašo 20X1 m. gruodžio 31 d.5 auditą. Už šį sąrašą
atsako ABC įmon÷s vadovyb÷. Mūsų pareiga yra, remiantis mūsų atliktu auditu pareikšti nuomonę apie šį
sąrašą.
Mes atlikome auditą pagal Nacionalinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad auditą mes
planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, jog šiame sąraše n÷ra reikšmingų
iškraipymų. Audito metu testais buvo ištirti įrodymai, patvirtinantys sąrašo sumas ir atskleidimus. Audito
metu buvo įvertinti taikyti apskaitos principai ir vadovyb÷s atlikti reikšmingi įvertinimai, taip pat bendras
sąrašo pateikimas. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei.
Mūsų nuomone, gautinų sumų sąrašas visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmon÷s 20X1m.
gruodžio 31 d. gautinas sumas, pagal ...6

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).

5

Žr. 3-ą nuorodą.
Nurodyti atitinkamus nacionalinius standartus ar pateikti nuorodą į Tarptautinius apskaitos standartus, sutarties sąlygas ar
aprašyti kitus apskaitos principus.
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7

4 priedas
Dalyvavimo pelne lentel÷
AUDITORIAUS IŠVADA
(Atitinkamas adresatas)
Mes atlikome čia pridedamos DEF dalyvavimo pelne lentel÷s už metus pasibaigusius 20X1 m. gruodžio 31
d.7 auditą. Už šią lentelę atsako ABC įmon÷s vadovyb÷. Mūsų pareiga yra, remiantis mūsų atliktu auditu
pareikšti nuomonę apie šią lentelę.
Mes atlikome auditą pagal Nacionalinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad auditą mes
planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, jog lentel÷je n÷ra reikšmingų
iškraipymų. Audito metu testais buvo ištirti įrodymai, patvirtinantys lentel÷s sumas ir atskleidimus. Audito
metu buvo įvertinti taikyti apskaitos principai ir vadovyb÷s atlikti reikšmingi įvertinimai, taip pat bendras
lentel÷s pateikimas. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei.
Mūsų nuomone, dalyvavimo pelne lentel÷ visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo už metus
pasibaigusius 20X1 m. gruodžio 31 d. DEF dalyvavimą įmon÷s pelne, vadovaujantis Sutarties, sudarytos
20X0 m. birželio 1 d. tarp DEF ir įmon÷s, nuostatomis.

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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Žr. 3-ą nuorodą
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5 priedas
(Atskira išvada)
AUDITORIAUS IŠVADA
(Atitinkamas adresatas)
Mes atlikome ABC įmon÷s apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s dalykų, įvardintų 20X1 m. geguž÷s 15 d.
Sutarties su DEF banku nuo XX iki XX skirsnio, vykdymo auditą.
Mes atlikome auditą pagal Nacionalinį audito standartą, taikomą sutarčių įsipareigojimų vykdymo auditui.
Šis standartas reikalauja, kad auditą mes planuotume ir atliktume taip, kad gautume pakankamą pagrindą
tvirtinti, ar ABC įmon÷ vykdo atitinkamas Sutarties skirsnių nuostatas. Audito metu atrankos būdu testais
buvo ištirti atitinkami įrodymai. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų
nuomonei.
Mūsų nuomone, įmon÷ visais reikšmingais atžvilgiais 20X1 m. gruodžio 31 d. vykd÷ Sutarties skirsnius,
nurodytus ankstesn÷se pastraipose, d÷l apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s dalykų.

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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6 priedas
(Nuomon÷s apie tam tikrų sutarčių įsipareigojimų vykdymą pateikimas auditoriaus išvadoje apie
finansinę atskaitomybę)
AUDITORIAUS IŠVADA
(Atitinkamas adresatas)

Mes atlikome čia pridedamų ABC įmon÷s 20X1 m. gruodžio 31 d. balanso ir su juo susijusių 20X1 metų
pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto bei pinigų srautų
ataskaitos auditą (nuoroda pagal puslapių numeraciją). Ši finansin÷ atskaitomyb÷ parengta pagal Lietuvos
Respublikoje galiojančius teis÷s aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansin÷s atskaitomyb÷s
sudarymą. Už šią finansinę atskaitomybę atsako įmon÷s vadovyb÷. Mūsų pareiga yra, remiantis mūsų atliktu
auditu, pareikšti nuomonę apie šią finansinę atskaitomybę. Mes taip pat atlikome ABC įmon÷s apskaitos ir
finansin÷s atskaitomyb÷s dalykų įvardintų 20X1 m. geguž÷s 15 d. Sutarties su DEF banku nuo XX iki XX
skirsnio, vykdymo auditą.
Auditą mes atlikome pagal Nacionalinius audito standartus, taikomus audituotai finansinei atskaitomybei ir
sutarčių įsipareigojimų vykdymo auditui. Šie standartai reikalauja, kad auditą mes planuotume ir atliktume
taip, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, jog finansin÷je atskaitomyb÷je n÷ra reikšmingų iškraipymų ir
ABC įmon÷ vykdo atitinkamas Sutarties skirsnių nuostatas. Audito metu testais buvo ištirti įrodymai,
patvirtinantys finansin÷s atskaitomyb÷s sumas ir atskleidimus finansin÷s atskaitomyb÷s sumas ir
atskleidimus. Audito metu buvo įvertinti taikyti apskaitos principai ir vadovyb÷s atlikti reikšmingi
įvertinimai, taip pat bendras finansin÷s atskaitomyb÷s pateikimas. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia
pakankamą pagrindą mūsų nuomonei.
Mūsų nuomone:
a) finansin÷ atskaitomyb÷ visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo 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, ir
b) įmon÷ visais reikšmingais atžvilgiais 20X1 m. gruodžio 31 d. vykd÷ Sutarties skirsnius, nurodytus
ankstesn÷se pastraipose, d÷l apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s dalykų.

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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7 priedas
Kai apie metinę audituotą finansinę atskaitomybę buvo pareikšta besąlygin÷ nuomon÷

AUDITORIAUS IŠVADA
(Atitinkamas adresatas)

Mes atlikome ABC įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s8 už metus pasibaigusius 20X0 m. gruodžio 31 d., kurios
pagrindu buvo parengta pridedama finansin÷s atskaitomyb÷s santrauka, auditą vadovaujantis Nacionaliniais
audito standartais. Savo 20X1 m. kovo 10 d. pateiktoje auditoriaus išvadoje mes pareišk÷me besąlyginę
nuomonę apie finansinę atskaitomybę, kurios pagrindu buvo parengta finansin÷s atskaitomyb÷s santrauka.
Mūsų nuomone, pridedama finansin÷s atskaitomyb÷s santrauka visais reikšmingais atžvilgiais atitinka
finansinę atskaitomybę, kurios pagrindu ji buvo parengta.
Geresniam įmon÷s finansin÷s būkl÷s ir veiklos rezultatų bei mūsų audito apimties supratimui, finansin÷s
atskaitomyb÷s santrauka turi būti skaitoma kartu su finansine atskaitomybe, kurios pagrindu ji ir buvo
parengta bei apie kurią mes pateik÷me auditoriaus išvadą.

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).

8

Žr. 3-ą nuorodą
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8 priedas
Kai apie metinę audituotą finansinę atskaitomybę buvo pareikšta sąlygin÷ nuomon÷

AUDITORIAUS IŠVADA
(Atitinkamas adresatas)

Mes atlikome ABC įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s9 už metus pasibaigusius 20X0 m. gruodžio 31 d., kurios
pagrindu buvo parengta pridedama finansin÷s atskaitomyb÷s santrauka, auditą vadovaujantis Nacionaliniais
audito standartais. Savo 20X1 m. kovo 10 d. pateiktoje auditoriaus išvadoje mes pareišk÷me nuomonę, kad
finansin÷ atskaitomyb÷, kurios pagrindu parengta finansin÷s atskaitomyb÷s santrauka, visais reikšmingais
atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo ......, išskyrus tai, kad ............. (suma) buvo padidintos atsargos.
Mūsų nuomone, pridedama finansin÷s atskaitomyb÷s santrauka visais reikšmingais atžvilgiais atitinka
finansinę atskaitomybę, kurios pagrindu ji buvo parengta ir apie kurią mes pareišk÷me sąlyginę nuomonę.
Geresniam įmon÷s finansin÷s būkl÷s ir veiklos rezultatų bei mūsų audito apimties supratimui, finansin÷s
atskaitomyb÷s santrauka turi būti skaitoma kartu su finansine atskaitomybe, kurios pagrindu ji ir buvo
parengta bei apie kurią mes pateik÷me auditoriaus išvadą.

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).

9

Žr. 3-ą nuorodą
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