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1 priedas. Sutarties dėl užduoties peržiūrėti istorines finansines ataskaitas pavyzdys
2 priedas. Praktikuojančio asmens peržiūros ataskaitų pavyzdžiai

PERŽIŪRA

2400-asis tarptautinis peržiūros užduočių standartas (TPUS) (persvarstytas) „Istorinių finansinių ataskaitų
peržiūros užduotys“ turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į „Tarptautinių kokybės kontrolės, audito, užtikrinimo ir
susijusių paslaugų standartų pratarmę“.
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Įvadas
Šio TPUS taikymo sritis
Šiame tarptautiniame peržiūros užduočių standarte (TPUS) nagrinėjama (žr. A1 dalį):

1.

a)

praktikuojančio asmens, atliekančio istorinių finansinių ataskaitų peržiūrą, atsakomybė, kai
praktikuojantis asmuo nėra įmonės finansinių ataskaitų auditorius; ir

b)

praktikuojančio asmens ataskaitos dėl finansinių ataskaitų forma ir turinys.

2.

Šiame TPUS nenagrinėjama praktikuojančio asmens, kuris yra nepriklausomas įmonės finansinių ataskaitų
auditorius, atliekama įmonės finansinių ataskaitų arba tarpinio laikotarpio finansinės informacijos peržiūra
(žr. A2 dalį).

3.

Šis TPUS turi būti taikomas ir, jeigu reikia, pritaikomas kitos istorinės finansinės informacijos peržiūroms.
Riboto užtikrinimo užduotys, išskyrus istorinės finansinės informacijos peržiūras, atliekamos pagal 3000-ąjį
TUUS.1

Ryšys su 1-uoju TKKS2
Audito įmonė atsako už kokybės kontrolės sistemas, principus ir procedūras. 1-asis TKKS taikomas
buhalterių profesionalų įmonėms, kai jos atlieka finansinių ataskaitų peržiūros užduotis. 3 Šio TPUS nuostatos
dėl kokybės kontrolės atskiros peržiūros užduoties lygiu pagrįstos prielaida, kad audito įmonei galioja 1-ojo
TKKS reikalavimai, kurie yra pakankamai griežti (žr. A3–A5 dalis).

4.

Istorinių finansinių ataskaitų peržiūros užduotis
5.

Istorinių finansinių ataskaitų peržiūra yra riboto užtikrinimo užduotis, apibrėžta „Tarptautinės užtikrinimo
užduočių vykdymo sistemoje“ (Užtikrinimo sistemoje) 4 (žr. A6–A7 dalys).

6.

Atlikęs finansinių ataskaitų peržiūrą, praktikuojantis asmuo pareiškia išvadą, skirtą padidinti numatomų
vartotojų pasitikėjimą įmonės finansinėmis ataskaitomis, kurios rengiamos pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką. Praktikuojančio asmens išvada pagrįsta jo įgytu ribotu užtikrinimu. Praktikuojančio
asmens ataskaitoje pateikiamas peržiūros užduoties pobūdžio aprašymas, kad ataskaitos skaitytojai galėtų
suprasti išvadą.

7.

Pirmiausia praktikuojantis asmuo teikia paklausimus ir atlieka analitines procedūras, kad surinktų pakankamų
tinkamų įrodymų. Remdamasis šiais įrodymais ir šio TPUS reikalavimais, praktikuojantis asmuo formuoja
išvadas apie finansines ataskaitas kaip visumą.

8.

Jeigu praktikuojantis asmuo sužino apie dalyką, kuris verstų praktikuojantį asmenį manyti, kad finansinės
ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos, jis parengia ir atlieka papildomas procedūras, kurios,
praktikuojančio asmens manymu, būtinos konkrečiomis aplinkybėmis, kad jis galėtų pateikti išvadą dėl
finansinių ataskaitų pagal šį TPUS.

Šio TPUS galia
9.

Šiame TPUS nurodyti praktikuojančio asmens TPUS laikymosi tikslai, kuriais remiantis nustatomi šio TPUS
reikalavimai ir kurie padeda praktikuojančiam asmeniui suprasti, ką jis turi pasiekti atlikdamas peržiūros
užduotį.

10.

TPUS pateikti reikalavimai, išreiškiami naudojant formuluotę „turi“, kuriais praktikuojantis asmuo
įpareigojamas siekti nustatytų tikslų.

11.

Be to šiame TPUS pateikta įvadinė medžiaga, apibrėžtys, taikymo ir kita aiškinamoji medžiaga, kuria
remiantis galima būtų geriau suprasti šį TPUS.

1

2

3
4

3000-asis tarptautinis užtikrinimo užduočių standartas (TUUS) „Užtikrinimo užduotys, išskyrus istorinės finansinės informacijos auditus ar
peržvalgas“
1-asis tarptautinis kokybės kontrolės standartas (TKKS) „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas
užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“
1-ojo TKKS 4 dalis
Užtikrinimo sistemos 7 ir 11 dalys.
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12.

Taikymo ir kita aiškinamoji medžiaga apima išsamius reikalavimų aiškinimus ir jų vykdymo gaires. Nors
neprivaloma laikytis šių gairių, tačiau jos yra svarbios, siekiant tinkamai vykdyti reikalavimus. Taikymo ir
kita aiškinamoji medžiaga taip pat gali suteikti pagrindinės informacijos apie šiame TPUS nagrinėjamus
dalykus, kuri gali padėti įvykdyti reikalavimus.

Įsigaliojimo data
13.

Šis TPUS galioja 2013 m. gruodžio 31 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų peržiūroms.

Tikslai
14.

15.

Praktikuojančio asmens, atliekančio finansinių ataskaitų peržiūrą pagal šį TPUS, tikslai yra šie:
a)

pirmiausia teikiant paklausimus ir atliekant analitines procedūras įgyti ribotą užtikrinimą apie tai, ar
finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos, kad praktikuojantis asmuo galėtų
pareikšti, ar jis pastebėjo ką nors, kas verstų manyti, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais nėra parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką; ir

b)

pateikti ataskaitą apie finansines ataskaitas kaip visumą ir ją paskelbti, kaip to reikalaujama pagal šį
TPUS.

Visais atvejais, kai neįmanoma įgyti riboto užtikrinimo ir kai, atsižvelgus į konkrečias aplinkybes, nepakanka
sąlyginės praktikuojančio asmens išvados, pagal šį TPUS reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo turėtų
atsisakyti pateikti išvadą užduoties ataskaitoje arba, jeigu reikia, atsisakyti tęsti užduotį, jeigu toks
atsisakymas yra leidžiamas pagal taikomus įstatymus ar teisės aktus (žr. A8–A10, A115–A116 dalis).

16.

Vadovo terminų žodynėlyje 5 (toliau – žodynėlis) pateiktos šiame TPUS apibrėžtų terminų apibrėžtys ir kitų
šiame TPUS vartojamų terminų paaiškinimai, siekiant padėti nuosekliai taikyti ir aiškinti šį standartą.
Pavyzdžiui, žodynėlyje apibrėžti tokie šiame TPUS vartojami terminai kaip „vadovybė“ ir „už valdymą
atsakingi asmenys“ (žr. A11–A12 dalis).

17.

Toliau pateikti šiame TPUS vartojamų terminų paaiškinimai:
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a)

analitinės procedūros – finansinės informacijos vertinimas, atliekamas analizuojant pagrįstus ryšius
tarp finansinių ir nefinansinių duomenų. Atliekant analitines procedūras taip pat tiriami nustatyti
svyravimai arba ryšiai, kurie neatitinka kitos susijusios informacijos ar labai skiriasi nuo numatytų
sumų;

b)

užduoties rizika – rizika, kad praktikuojantis asmuo pareikš netinkamą išvadą, kai finansinės ataskaitos
yra reikšmingai iškraipytos;

c)

bendrosios paskirties finansinės ataskaitos – finansinės ataskaitos, parengtos pagal bendrosios
paskirties tvarką;

d)

bendrosios paskirties tvarka – finansinės atskaitomybės tvarka, skirta tenkinti plačios vartotojų grupės
bendrosios finansinės informacijos poreikius. Finansinės atskaitomybės tvarka gali būti teisingo
pateikimo tvarka arba atitikties tvarka;

e)

paklausimas – tai siekis gauti informacijos iš įmonei priklausančių ir nepriklausančių nusimanančių
asmenų;

f)

ribotas užtikrinimas – įgytas užtikrinimo lygis, kai užduoties rizika sumažinama iki užduoties
aplinkybėmis priimtino lygio, tačiau, kai ši rizika yra didesnė nei pakankamo užduoties užtikrinimo
atveju, kad galima būtų pareikšti išvadą pagal šį TPUS. Įrodymų rinkimo procedūrų pobūdžio, laiko ir
apimties derinys yra bent jau pakankamas, kad praktikuojantis asmuo gautų reikšmingą užtikrinimo
lygį. Reikšmingas lygis reiškia, kad praktikuojantis asmuo įgijo tokio lygio užtikrinimą, kuris, tikėtina,
padidins numatomų vartotojų pasitikėjimą finansinėmis ataskaitomis (žr. A13 dalį);

g)

praktikuojantis asmuo – praktikuojantis buhalteris profesionalas. Terminas apima užduoties partnerį ar
kitus užduoties grupės narius, arba, jeigu taikoma, audito įmonę. Jeigu šiame TPUS aiškiai nurodyta,
kad užduoties partneris privalo vykdyti reikalavimą arba prisiimti atsakomybę, vartojamas ne terminas
„praktikuojantis asmuo“, bet „užduoties partneris“. „Užduoties partneris“ ir „audito įmonė“ turi būti
suprantami kaip atitinkami sektoriaus, kuriame jie veikia, subjektai;

Terminų žodynėlis yra susijęs su TAUSV parengtais tarptautiniais standartais, kuriuos išleido TBF kaip „Tarptautinių kokybės kontrolės,
audito, peržvalgos, kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų nutarimų vadovą“ (toliau – vadovas).
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h)

profesinis sprendimas – atitinkamo išsilavinimo, žinių ir patirties taikymas pagal užtikrinimo,
apskaitos ir etikos standartus priimant kompetentingus sprendimus dėl peržiūros užduoties aplinkybes
atitinkančių veiksmų eigos;

i)

atitinkami etikos reikalavimai – tai etikos reikalavimai, kurių privalo laikytis užduoties grupė
vykdydama peržiūros užduotis. Paprastai šie reikalavimai apima Tarptautinių buhalterių etikos
standartų valdybos Buhalterių profesionalų etikos kodekso (TBESV kodekso) A ir B dalis bei
nacionalinius reikalavimus, kurie yra griežtesni;

j)

specialios paskirties finansinės ataskaitos – finansinės ataskaitos, parengtos pagal specialios paskirties
tvarką;

k)

specialios paskirties tvarka – finansinės atskaitomybės tvarka, parengta tenkinti konkrečių vartotojų
finansinės informacijos poreikius. Finansinės atskaitomybės tvarka gali būti teisingo pateikimo tvarka
arba atitikties tvarka.

Reikalavimai
Peržiūros užduoties atlikimas pagal šį TPUS
18.

Norėdamas suprasti TPUS tikslus ir tinkamai taikyti jo reikalavimus, praktikuojantis asmuo turėtų suprasti
visą šio TPUS tekstą, įskaitant taikymo nuostatas ir kitą aiškinamąją medžiagą (žr. A14 dalį).

Susijusių reikalavimų laikymasis
19.

Praktikuojantis asmuo turi laikytis visų šio TPUS reikalavimų, išskyrus reikalavimų, kurie nesusiję su
peržiūros užduotimi. Reikalavimas yra susijęs su peržiūros užduotimi, jeigu yra aplinkybių, kurioms esant
toks reikalavimas turi būti taikomas.

20.

Praktikuojantis asmuo savo ataskaitoje nurodo, kad laikėsi šio TPUS, tik jeigu jis laikėsi visų šio TPUS
reikalavimų, susijusių su peržiūros užduotimi.

Etikos reikalavimai
21.

Praktikuojantis asmuo turi laikytis
nepriklausomumo (žr. A15–A16 dalis).

atitinkamų

etikos

reikalavimų,

įskaitant

reikalavimus

dėl

Profesinis skepticizmas ir profesinis sprendimas
22.

Praktikuojantis asmuo turi planuoti ir atlikti užduotį laikydamasis profesinio skepticizmo požiūrio ir
pripažinti, kad gali būti aplinkybių, dėl kurių finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos (žr. A17–
A20 dalis).

23.

Atlikdamas peržiūros užduotį, praktikuojantis asmuo turėtų priimti profesinius sprendimus (žr. A21–A25
dalis).

Užduoties lygio kokybės kontrolė
24.

Užduoties partneris privalo turėti užtikrinimo užduoties atlikimo įgūdžių ir išmanyti užduoties atlikimo
metodus, taip pat privalo turėti su užduoties aplinkybėmis susijos kompetencijos finansinės atskaitomybės
klausimais (žr. A26 dalį).

25.

Užduoties partneris privalo prisiimti atsakomybę už (žr. A27–A30 dalis):
a)

bendrą kiekvienos peržiūros užduoties, kurią atlikti jis yra priskirtas, kokybę;

b)

vadovavimą, priežiūrą, planavimą ir peržiūros užduoties atlikimą pagal profesinius standartus ir
taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus (žr. A31 dalį);

c)

tai, kad praktikuojančio asmens ataskaitą būtų tinkama konkrečiomis aplinkybėmis; ir

d)

tai, kad užduotis būtų atlikta laikantis audito įmonės kokybės kontrolės politikos. Taip pat jis turi:
i)

įsitikinti, kad buvo laikomasi tinkamos klientų ir užduočių prisiėmimo bei santykių su klientais
tęsimo tvarkos ir kad padarytos išvados yra tinkamos. Taip pat turi apsvarstyti, ar yra
informacijos, dėl kurios užduoties partneris turės nuspręsti, kad vadovybė yra nesąžininga (žr.
A32–A33 dalis);

ii)

įsitikinti, kad visa užduoties grupė turi atitinkamos kompetencijos ir gebėjimų, taip pat
užtikrinimo įgūdžių, metodų ir patirties finansinės atskaitomybės klausimais, kad galėtų:
a.

atlikti peržiūros užduotį pagal profesinius standartus, taikomus teisinius ir priežiūros
reikalavimus; ir

b.

pateikti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamą ataskaitą; ir
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iii)

prisiimti atsakomybę už tinkamų užduoties dokumentų rengimą.

Svarbūs svarstymai sutikus prisiimti užduotį
26.

Jeigu užduoties partneris gauna informacijos, dėl kurios audito įmonė turėtų atsisakyti tęsti užduotį, jeigu
tokią informaciją ji būtų turėjusi anksčiau, užduoties partneris nedelsdamas turi perduoti tokią informaciją
audito įmonei, kad ji ir užduoties partneris galėtų imtis būtinų veiksmų.

Atitinkamų etikos reikalavimų laikymasis
27.

Atlikdamas užduotį, užduoties partneris turi išlikti budrus, stebėti ir, jeigu reikia, teikti paklausimus, kad
surinktų įrodymų, jog užduoties grupės nariai nesilaiko atitinkamų etikos reikalavimų. Jeigu įgyvendindamas
audito įmonės kokybės kontrolės sistemą ar kitais būdais užduoties partneris sužino apie dalykus, kurie rodo,
kad užduoties grupės nariai nesilaikė atitinkamų etikos reikalavimų, užduoties partneris, pasitaręs su kitais
audito įmonės darbuotojais, turi priimti sprendimą dėl tinkamų tolesnių veiksmų.

Stebėsena
28.

Veiksminga audito įmonės kokybės kontrolės sistema apima stebėsenos procesą, skirtą audito įmonei suteikti
pagrįstą užtikrinimą, kad su kokybės kontrolės sistema susijusios audito įmonės politika ir procedūros yra
tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai. Užduoties partneris turi apsvarstyti audito įmonės stebėsenos
proceso rezultatus, kuriuos patvirtina pati naujausia audito įmonės, arba, jeigu tinka, kitų tinklui priklausančių
įmonių paskelbta informacija, ir tai, ar tokioje informacijoje nurodyti trūkumai gali turėti įtakos peržiūros
užduočiai.

Santykių su klientais ir peržiūros užduočių prisiėmimas ir tęsimas
Veiksniai, turintys įtakos santykių su klientais ir peržiūros užduočių prisiėmimui ir tęsimui
29.

Jeigu įstatymai ar teisės aktai nereikalauja kitaip, praktikuojantis asmuo negali prisiimti peržiūros užduoties,
jeigu (žr. A34–A35 dalis):
a)

praktikuojantis asmuo nėra įsitikinęs:
i)

kad yra pagrįsta priežastis atlikti užduotį (žr. A36 dalį); arba

ii)

kad peržiūros užduotis būtų tinkama konkrečiomis aplinkybėmis (žr. A37 dalį);

b)

praktikuojantis asmuo turi priežasčių manyti, kad atitinkami etikos reikalavimai, įskaitant
nepriklausomumui keliamą reikalavimą, nebus įvykdyti;

c)

praktikuojantis asmuo turi išankstinių žinių apie užduoties aplinkybes, kurios parodo, kad yra tikėtina,
jog peržiūros užduočiai atlikti reikalinga informacija bus nepasiekiama arba nepatikima (žr. A38 dalį);

d)

praktikuojantis asmuo turi priežasčių abejoti vadovybės sąžiningumu, dėl kurio, tikėtina, jis negalės
tinkamai atlikti peržiūros (žr. A37 dalies b punktą);

e)

vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys riboja praktikuojančio asmens darbo, kurį turėtų atlikti
siūlomos peržiūros užduoties metu, apimtis, todėl praktikuojantis asmuo mano, kad dėl tokių
apribojimų jis turės atsisakyti pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų.

Išankstinės sutikimo atlikti peržiūros užduotį sąlygos
Prieš sutikdamas atlikti peržiūros užduotį, praktikuojantis asmuo turi (žr. A39 dalį):
a)

nustatyti, ar rengiant finansines ataskaitas buvo taikoma tinkama finansinės atskaitomybės tvarka, ir,
specialios paskirties finansinių ataskaitų atveju, suprasti, kokiam tikslui finansinės ataskaitos parengtos
ir kokie jų numatomi vartotojai (žr. A40–A46 dalis); ir

b)

gauti vadovybės patvirtinimą, kad ji pripažįsta ir supranta tokią savo atsakomybę (žr. A47–A50 dalis):
i)

rengti finansines ataskaitas pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką ir, kai reikia, teisingo
pateikimo principą;

ii)

užtikrinti tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms
parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos; ir

iii)

suteikti praktikuojančiam asmeniui:
a.

galimybę gauti visą vadovybei žinomą informaciją, kuri svarbi rengiant finansines
ataskaitas, tokią kaip įrašai, dokumentai ir kitos rūšies informacija;

b.

papildomos informacijos, kurios praktikuojantis asmuo gali prašyti vadovybės, kad galėtų
atlikti peržiūrą; ir
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c.

galimybę nevaržomai bendrauti su įmonėje dirbančiais asmenimis, kai praktikuojantis
asmuo nustato, kad toks bendravimas būtinas įrodymams surinkti.

31.

Jeigu praktikuojančio asmens netenkina kuris nors pirmiau paminėtas dalykas kaip išankstinė sutikimo atlikti
peržiūros užduotį sąlyga, praktikuojantis asmuo turėtų tokį dalyką aptarti su vadovybe ar už valdymą
atsakingais asmenimis. Jeigu negalima atlikti pakeitimų, kad praktikuojantis asmuo būtų patenkintas minėtais
dalykais, praktikuojantis asmuo negali sutikti tęsti siūlomą užduotį, išskyrus, kai privalo sutikti pagal
įstatymus ar teisės aktus. Tačiau tokiomis aplinkybėmis atlikta užduotis neatitinka šio TPUS reikalavimų.
Todėl praktikuojantis asmuo negali savo ataskaitoje pateikti nuorodos, kad peržiūra buvo atlikta pagal šį
TPUS.

32.

Jeigu praktikuojantis asmuo po to, kai prisiima atlikti užduotį, sužino, kad jo netenkina kuri nors pirmiau
paminėta išankstinė sąlyga, praktikuojantis asmuo turėtų šį dalyką aptarti su vadovybe ar už valdymą
atsakingais asmenimis ir nustatyti, ar:
a)

dalykas gali būti išspręstas;

b)

tinkama tęsti užduotį; ir

c)

apie šį dalyką nurodyti savo ataskaitoje, ir, jeigu nusprendžia nurodyti, kaip tai turi padaryti.

Papildomi svarstymai, kai praktikuojančio asmens ataskaitos formuluotė įtvirtinama įstatymais ar teisės aktais
33.

Praktikuojančio asmens peržiūros užduoties ataskaitoje gali būti nurodoma, kad buvo laikytasi šio TPUS, tik
jeigu ataskaita parengta laikantis 86 dalies reikalavimų.

34.

Kai kuriais atvejais, kai peržiūra atliekama pagal jurisdikcijos įstatymus ar teisės aktus, atitinkamame
įstatyme ar teisės akte gali būti nurodyta, kad praktikuojančio asmens ataskaitos išdėstymas arba formuluotė
būtų pateikti tokia forma arba remiantis tokiomis sąlygomis, kurios reikšmingai skiriasi nuo šio TPUS
reikalavimų. Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo turi įvertini, ar vartotojai gali netinkamai suprasti
užtikrinimą, įgytą atliekant finansinių ataskaitų peržiūrą, ir, jeigu gali nesuprasti, ar praktikuojančio asmens
ataskaitoje pateiktas papildomas paaiškinimas gali sumažinti galimybę neteisingai suprasti (žr. A51 ir A142
dalis).

35.

Jeigu praktikuojantis asmuo nutaria, kad papildomas paaiškinimas jo ataskaitoje negali sumažinti galimybės
neteisingai suprasti, praktikuojantis asmuo neturėtų sutikti atlikti peržiūros užduoties, išskyrus, kai to
reikalaujama pagal įstatymus ar teisės aktus. Peržiūra, atlikta laikantis tokių įstatymų ar teisės aktų, neatitinka
šio TPUS reikalavimų. Todėl praktikuojantis asmuo negali savo ataskaitoje nurodyti, kad peržiūra atlikta
pagal šį TPUS (žr. A51 ir A142 dalis).

Susitarimas dėl užduoties sąlygų
36.

Prieš atlikdamas užduotį, praktikuojantis asmuo turi susitarti su vadovybe ar, jeigu būtina, už valdymą
atsakingais asmenimis dėl užduoties sąlygų.

37.

Sutartos užduoties atlikimo sąlygos turi buti nurodytos sutartyje dėl užduoties ar kitame tinkamos formos
rašytiniame susitarime ir apimti tokią informaciją (žr. A52–A54 ir A56 dalis):
a)

numatyta ataskaitų naudojimo paskirtis ir platinimas bei bet kokie naudojimo ir platinimo apribojimai,
jeigu tokių yra;

b)

taikoma finansinės atskaitomybės tvarka;

c)

peržiūros užduoties tikslas ir apimtis;

d)

praktikuojančio asmens atsakomybė;

e)

vadovybės ir asmenų, nurodytų 30 dalies b punkte, atsakomybė (žr. A47–A50 ir A55 dalis);

f)

pareiškimas, kad atlikta užduotis nėra auditas ir kad praktikuojantis asmuo nepareikš auditoriaus
nuomonės dėl finansinių ataskaitų; ir

g)

numatoma praktikuojančio asmens ataskaitos forma ir turinys bei pareiškimas, kad tam tikromis
aplinkybėmis ataskaitos forma ir turinys gali skirtis nuo numatytos formos ir turinio.

Pasikartojančios užduotys
38.

Atlikdamas pasikartojančias peržiūros užduotis, praktikuojantis asmuo turi įvertini, ar dėl tam tikrų
aplinkybių, įskaitant svarstymų dėl užduoties prisiėmimo pasikeitimus, privalo persvarstyti užduoties sąlygas
ir vadovybei ar, jeigu būtina, už valdymą atsakingiems asmenims priminti galiojančias užduoties sąlygas (žr.
A57 dalį).

Sutikimas keisti peržiūros užduoties sąlygas
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39.

Praktikuojantis asmuo neturi sutikti keisti užduoties sąlygų, jeigu tai daryti nėra pagristų priežasčių (žr. A58–
A60 dalis).

40.

Jeigu prieš baigiant atlikti peržiūros užduotį iš praktikuojančio asmens pareikalaujama užduotį keisti į
mažesnio užtikrinimo lygio užduotį, jis turi nuspręsti, ar yra pagristų priežasčių tai daryti (žr. A61–A62
dalis).

41.

Jeigu užduoties sąlygos keičiamos užduoties atlikimo metu, praktikuojantis asmuo ir vadovybė ar, jeigu
būtina, už valdymą atsakingi asmenys turi susitarti dėl naujų užduoties sąlygų bei nurodyti jas sutartyje dėl
užduoties ar kitos priimtinos formos rašytiniame susitarime.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų informavimas
42.

Jeigu atlikdamas peržiūros užduotį praktikuojantis asmuo turi laiku informuoti vadovybę ar, jeigu būtina, už
valdymą atsakingus asmenis apie visus dalykus, kurie, praktikuojančio asmens profesiniu sprendimu, yra
labai svarbūs ir verti vadovybės ar, jeigu būtina, už valdymą atsakingų asmenų dėmesio (žr. A63–A69 dalis).

Užduoties atlikimas
Reikšmingumas atliekant finansinių ataskaitų peržiūrą
43.

Praktikuojantis asmuo turi nustatyti finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumą ir jį taikyti rengdamas
procedūras ir vertindamas šių procedūrų rezultatus (žr. A70–A73 dalis).

44.

Praktikuojantis asmuo turi tikslinti finansinių ataskaitų kaip visumos reikšmingumo lygį, jeigu vykdydamas
peržiūrą sužino informacijos, dėl kurios iš pradžių būtų nustatęs kitokį reikšmingumo dydį (žr. A74 dalį).

Praktikuojančio asmens supratimas
45.

Praktikuojantis asmuo turi suprasti įmonę, jos aplinką ir taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, kad galėtų
nustatyti finansinių ataskaitų sritis, kuriose, tikėtina, gali būti reikšmingų iškraipymų, dėl kurių jis suplanuotų
procedūras, apimančias šias sritis (žr. A75–A77 dalis).

46.

Praktikuojantis asmuo turi suprasti šiuos dalykus (žr. A78, A87 ir A89 dalis):
a)

ūkio šaką, priežiūros ir kitus išorės veiksnius, įskaitant taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;

b)

įmonės pobūdį, įskaitant:
i)

jos veiklą;

ii)

nuosavybės ir valdymo struktūrą;

iii)

įmonės esamų ir būsimų investicijų tipą;

iv)

įmonės struktūrą ir finansavimą; ir

v)

įmonės tikslus ir strategijas;

c)

įmonės apskaitos sistemą ir apskaitos įrašus; ir

d)

įmonės pasirinktus taikomus apskaitos metodus.

Procedūrų parengimas ir atlikimas

48.

Norėdamas surinkti pakankamų tinkamų įrodymų, būtinų pareikšti išvadą dėl finansinių ataskaitų kaip
visumos, praktikuojantis asmuo parengia ir teikia paklausimus bei atlieka analitines procedūras, siekdamas
(žr. A79–A83, A87 ir A89 dalis):
a)

apimti visus reikšmingus finansinių ataskaitų straipsnius, įskaitant atskleistą informaciją; ir

b)

daugiausia dėmesio skirti toms finansinių ataskaitų sritims, kuriose, tikėtina, gali būti reikšmingų
iškraipymų.

Praktikuojančio asmens paklausimuose, kuriuos jis teikia vadovybei ir, jeigu būtina, kitiems asmenims
įmonėje, turi būti nurodyta (žr. A84–A87 dalis):
a)

kaip vadovybė atlieka reikšmingus apskaitinius įvertinimus, kurių reikalaujama pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką;

b)

susijusios šalys ir sandoriai su susijusiomis šalimis, taip pat tokių sandorių tikslas;

c)

ar buvo reikšmingų, neįprastų ar sudėtingų sandorių, įvykių ar dalykų, kurie turėjo įtakos arba galėjo
turėti įtakos įmonės finansinės ataskaitoms, taip pat tokią informaciją:
i)

reikšmingi įmonės verslo veiklos arba operacijų pasikeitimai;
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d)

49.

ii)

reikšmingi sutarčių, kurios turi reikšmingos įtakos įmonės finansinėms ataskaitoms, ir
finansavimo sąlygų bei skolos sutarčių ar sąlygų pasikeitimai;

iii)

reikšmingi apskaitos įrašai ar kiti finansinių ataskaitų koregavimai;

iv)

reikšmingi sandoriai, sudaryti arba pripažinti ataskaitiniam laikotarpiui artėjant prie pabaigos;

v)

neištaisytų iškraipymų, nustatytų per ankstesnes užduotis, būklė; ir

vi)

įmonės sandorių ar santykių su susijusiomis šalimis poveikis ar galimos pasekmės;

ar faktiškai nustatyta, įtariama arba numanoma, kad:
i)

yra apgaulės arba neteisėtų veiksmų, veikiančių įmonę; ir

ii)

nesilaikoma įstatymų ar teisės aktų, kurie yra visuotinai pripažinti kaip turintys tiesioginės
įtakos nustatant reikšmingas finansinės atskaitomybės sumas ir atskleistą informaciją, tokių kaip
mokesčius ir pensijas reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų nuostatų;

e)

ar vadovybė nustatė ir atsižvelgė į įvykius, kurie įvyko per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų
pateikimo datos iki praktikuojančio asmens ataskaitos datos ir dėl kurių finansinės ataskaitos turi būti
koreguojamos arba jose turi būti atskleidžiama informacija;

f)

vadovybės atliekamo įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimo pagrindas (žr. A88 dalį);

g)

ar įvyko įvykių ar atsirado aplinkybių, dėl kurių kyla abejonių įmonės gebėjimu tęsti veiklą;

h)

reikšmingi įsipareigojimai, sutartiniai įsipareigojimai arba nenumatytos aplinkybės, kurie turėjo įtakos
arba galėjo turėti įtakos įmonės finansinėms ataskaitoms ir jose atskleistai informacijai; ir

i)

reikšmingi nepiniginiai sandoriai ar sandoriai, už kuriuos nebuvo gauta atlygio, įvykdyti nagrinėjamu
ataskaitiniu laikotarpiu.

Rengdamas analitines procedūras, praktikuojantis asmuo turi apsvarstyti, ar įmonės apskaitos sistemos ir
apskaitos dokumentų duomenų pakanka atlikti analitines procedūras (žr. A89–A91 dalis).

Procedūros, siekiant nustatyti konkrečias aplinkybes
Susijusios šalys
50.

Atlikdamas peržiūrą, praktikuojantis asmuo turi išlikti budrus ir nustatyti susitarimus arba informaciją, kuri
gali parodyti, kad yra susijusių šalių santykių arba sandorių, kurių vadovybė anksčiau nenustatė arba
praktikuojančiam asmeniui neatskleidė.

51.

Jeigu atlikdamas peržiūrą, praktikuojantis asmuo nustato reikšmingų, tačiau įmonei neįprastų sandorių, jis
turi vadovybės pasiteirauti apie tokius dalykus:
a)

tokių sandorų pobūdį;

b)

ar susijusios šalys galėjo dalyvauti; ir

c)

tokių sandorių logiką (arba jos trūkumą).

Apgaulė ir įstatymų ar teisės aktų nesilaikymas
52.

Kai įmonėje yra apgaulės arba įstatymų ar teisės aktų nesilaikymo požymių, arba įtariama apgaulė, arba
įstatymų ar teisės aktų nesilaikymas, praktikuojantis asmuo turi:
a)

apie tai pranešti atitinkamo lygio vyresniąjai vadovybei arba, jeigu būtina, už valdymą atsakingiems
asmenims;

b)

reikalauti, kad vadovybė įvertintų poveikį (-ius), jeigu tokių yra, finansinėms ataskaitoms;

c)

apsvarstyti vadovybės atlikto apgaulės arba įstatymų ar teisės aktų nesilaikymo, apie kuriuos
praktikuojančiam asmeniui buvo pranešta, poveikio, jeigu toks yra, vertinimo poveikį praktikuojančio
asmens išvadoms dėl finansinių ataskaitų ir jo ataskaitai; ir

d)

nustatyti, ar jis privalo įmonei nepriklausančioms šalims pranešti apie apgaulės ar neteisėtų veiksmų
pasireiškimą arba įtarimą (žr. A92 dalį).

Veiklos tęstinumo principas
53.

Finansinių ataskaitų peržiūra apima svarstymus dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Svarstydamas vadovybės
atliktą įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimą, praktikuojantis asmuo turi apimti tą patį laikotarpį, kurį
vertino vadovybė, kaip to reikalaujama pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką arba įstatymus ar
teisės aktus, jeigu juose nurodomas ilgesnis laikotarpis.
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54.

Jeigu atlikdamas peržiūrą praktikuojantis asmuo sužino apie įvykius ar sąlygas, dėl kurių gali kilti didelių
abejonių įmonės gebėjimu tęsti veiklą, praktikuojantis asmuo turi (žr. A93 dalį):
a)

pasiteirauti vadovybės apie ateities veiksmų planus, kurie veikia įmonės gebėjimą tęsti veiklą, ir apie
galimybes šiuos planus įvykdyti, taip pat apie tai, ar vadovybė mano, kad tokių planų rezultatai
pagerins įmonės kaip gebančios tęsti veiklą padėtį;

b)

įvertinti tokių paklausimų rezultatus, kad galėtų nustatyti, ar vadovybės atsakymų pakanka:

c)

i)

toliau teikti finansines ataskaitas remiantis veikos tęstinumo prielaida, jeigu taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka apima įmonės gebėjimo tęsti veiklą prielaidą; arba

ii)

pateikti išvadą, kad finansinėse ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų arba kitos klaidinančios
informacijos dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą; ir

apsvarstyti vadovybės atsakymus atsižvelgiant į susijusią informaciją, kurią praktikuojantis asmuo
sužinojo atlikdamas peržiūrą.

Kitų asmenų atlikto darbo naudojimas
55.

Atliekant peržiūrą, praktikuojančiam asmeniui gali būti būtina naudoti kitų praktikuojančių asmenų arba
asmenų ar organizacijų, turinčių patirties kitose nei auditas ir užtikrinimas srityse, atliktą darbą. Jeigu
atlikdamas peržiūrą praktikuojantis asmuo naudoja kito praktikuojančio asmens ar eksperto atliktą darbą, jis
turi imtis atitinkamų veiksmų įsitikinti, kad atliktas darbas tinkamas jo tikslams pasiekti (žr. A80 dalį).

Finansinių ataskaitų suderinimas su pagrindiniais apskaitos įrašais
56.

Praktikuojantis asmuo turi surinkti įrodymų, kad finansinės ataskaitos suderintos su pagrindinius apskaitos
įrašais arba juos atitinka (žr. A94 dalį).

Papildomos procedūros, kai praktikuojantis asmuo sužino, kad finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai
iškraipytos
57.

Jeigu praktikuojantis asmuo sužino apie dalyką (-us), kuris verčia praktikuojantį asmenį manyti, kad
finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos, jis turi parengti ir atlikti papildomas procedūras, kurių
praktikuojančiam asmeniui pakaktų (žr. A95–A99 dalis):
a)

padaryti išvadą, kad yra mažai tikėtina, jog finansinės ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai
iškraipytos dėl tokio dalyko (-ų); arba

b)

nustatyti, kad dėl dalyko (-ų) finansinės ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipytos.

58.

Jeigu praktikuojantis asmuo sužino apie įvykius, įvykusius tarp finansinių ataskaitų datos ir praktikuojančio
asmens ataskaitos datos, dėl kurių reikėtų koreguoti finansines ataskaitas arba šiuos įvykius reikėtų atskleisti
finansinėse ataskaitose, jis turi reikalauti, kad vadovybė ištaisytų šiuos iškraipymus.

59.

Praktikuojantis asmuo neprivalo atlikti procedūrų, susijusių su finansinėmis ataskaitomis, po praktikuojančio
asmens ataskaitos datos. Tačiau, jeigu per laikotarpį nuo praktikuojančio asmens ataskaitos datos iki
finansinių ataskaitų paskelbimo datos praktikuojantis asmuo sužino faktų, dėl kurių, jeigu šiuos faktus būtų
žinojęs praktikuojančio asmens ataskaitos datą, turėtų koreguoti savo ataskaitą, jis turi:

60.

a)

aptarti šį dalyką su vadovybe ar, jeigu būtina už valdymą atsakingais asmenimis;

b)

nustatyti, ar reikia koreguoti finansines ataskaitas; ir

c)

jeigu reikia koreguoti, pasiteirauti vadovybės, kaip ji šį dalyką atspindės finansinėse ataskaitose.

Jeigu konkrečioms aplinkybėms esant vadovybė nekoreguoja finansinių ataskaitų, kai, praktikuojančio
asmens manymu, būtina jas koreguoti, ir jeigu praktikuojančio asmens ataskaita jau buvo pateikta įmonei,
praktikuojantis asmuo turi informuoti vadovybę ir už valdymą atsakingus asmenis neskelbti finansinių
ataskaitų trečiosioms šalims, kol būtini koregavimai neatlikti. Jeigu finansinės ataskaitos skelbiamos
neatlikus būtinų koregavimų, praktikuojantis asmuo turi imtis atitinkamų veiksmų ir neleisti remtis
praktikuojančio asmens ataskaita.

Rašytiniai pareiškimai
61.

Praktikuojantis asmuo turi reikalauti vadovybės pateikti rašytinius pareiškimus, kad vadovybė įvykdė
užduoties sąlygose apibrėžtus įsipareigojimus. Rašytiniuose pareiškimuose turi būti nurodyta, kad (žr. A100–
A102 dalis):
a)

vadovybė įvykdė savo įsipareigojimus rengti finansines ataskaitas pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką ir, jeigu reikia, laikytis teisingo pateikimo principo bei praktikuojančiam
10
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asmeniui suteikė visą susijusią informaciją ir galimybę gauti informaciją, kaip nurodyta užduoties
sąlygose; ir
b)

visi sandoriais buvo užregistruoti ir atspindėti finansinėse ataskaitose.

Jeigu pagal įstatymus ar teisės aktus reikalaujama, kad vadovybė viešai pateiktų rašytinius pareiškimus dėl
savo įsipareigojimų, ir praktikuojantis asmuo nustato, kad tokie pareiškimai suteikia dalį arba visą a ir b
punktuose nurodytų pareiškimų informaciją, tokiuose pareiškimuose nurodyti svarbūs dalykai turi būti
įtraukti į rašytinius pareiškimus.
62.

63.

64.

Praktikuojantis asmuo taip pat turi reikalauti vadovybė pateiki rašytinius pareiškimus, kad vadovybė atskleidė
praktikuojančiam asmeniui tokią informaciją (žr. A101 dalį):
a)

įmonės susijusios šalys ir visi vadovybei žinomi santykiai bei sandoriai su susijusiomis šalimis;

b)

svarbūs faktai, susiję su vadovybei žinoma apgaule ar įtariama apgaule, kuri galėjo turėti įmonei
įtakos;

c)

žinomas arba galimas įstatymų ar teisės aktų nesilaikymas, kai toks nesilaikymas turi neigiamos įtakos
įmonės finansinėms ataskaitoms;

d)

visa informacija, kuria finansinėse ataskaitose pagrindžiama veiklos tęstinumo prielaida;

e)

kad visi įvykiai, kurie įvyko po finansinių ataskaitų datos ir kurie turi būti koreguojami arba
atskleidžiami atsižvelgiant į taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus, buvo koreguoti
ir atskleisti;

f)

reikšmingi įsipareigojimai, sutartiniai įsipareigojimai arba nenumatytos aplinkybės, kurie turėjo įtakos
arba galėjo turėti įtakos įmonės finansinėms ataskaitoms ir jose atskleistai informacijai; ir

g)

reikšmingi nepiniginiai sandoriai arba sandoriai, už kuriuos nebuvo gauta atlygio, įvykdyti
nagrinėjamu ataskaitiniu laikotarpiu.

Jeigu vadovybė nepateikia vieno ar daugiau rašytinių pareiškimų, praktikuojantis asmuo turi (žr. A100 dalį):
a)

aptarti šį dalyką su vadovybe ir, jeigu būtina, už valdymą atsakingais asmenimis;

b)

iš naujo įvertinti vadovybės sąžiningumą ir įvertinti jo poveikį (žodinių ar rašytinių) pareiškimų
patikimumui bei bendrai visiems įrodymams; ir

c)

imtis atitinkamų veiksmų ir nustatyti galimą įtaką praktikuojančio asmens išvadoms, pateiktoms
ataskaitoje pagal šį TPUS.

Praktikuojantis asmuo turi atsisakyti pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų arba atsisakyti tęsti užduotį, kai
toks atsisakymas yra leidžiamas pagal taikomus įstatymus ar, jeigu būtina, teisės aktus, jeigu:
a)

praktikuojantis asmuo padaro išvadą, kad yra pakankamai abejonių vadovybės sąžiningumu, todėl
rašytiniai pareiškimai nėra patikimi; arba

b)

vadovybė nepateikė 61 dalyje reikalaujamų pareiškimų.

Rašytinių pareiškimų data ir apimamas laikotarpis (-iai)
65.

Rašytinių pareiškimų data turi būti kuo artimesnė praktikuojančio asmens ataskaitos datai, bet už ją ne
vėlesnė. Rašytiniai pareiškimai turi apimti visas finansines ataskaitas ir laikotarpį (-ius), nurodytus
praktikuojančio asmens ataskaitoje.

Įrodymų, surinktų atlikus procedūras, įvertinimas
66.

Praktikuojantis asmuo turi įvertinti, ar atlikęs procedūras surinko pakankamų tinkamų įrodymų ir, jeigu
nesurinko, turi atlikti kitas procedūras, kurios, praktikuojančio asmens sprendimu, būtinos konkrečiomis
aplinkybėmis, kad jis galėtų pareikšti išvadą dėl finansinių ataskaitų (žr. A103 dalį).

67.

Jeigu praktikuojantis asmuo negali surinkti pakankamų tinkamų įrodymų suformuoti išvadą, jis turi aptarti su
vadovybe ir, jeigu būtina, už valdymą atsakingais asmenimis tokius peržiūros apimties apribojimus (žr.
A104–A105 dalis).

Poveikio praktikuojančio asmens ataskaitai vertinimas
68.

Praktikuojantis asmuo turi įvertinti įrodymus, kuriuos jis surinko atlikęs procedūras, kad galėtų nustatyti jų
įtaką savo ataskaitai (žr. A103 dalį).

Praktikuojančio asmens išvadų dėl finansinių ataskaitų formavimas
Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos, susijusios su finansinėmis ataskaitomis, svarstymai
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69.

70.

71.

Formuodamas išvadas dėl finansinių ataskaitų, praktikuojantis asmuo turi:
a)

įvertinti, ar finansinėse ataskaitose tinkamai nurodoma arba aprašoma taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka (žr. A106–A107 dalis);

b)

apsvarstyti, ar atsižvelgiant į taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus ir atliktų
procedūrų rezultatus:
(i)

finansinėse ataskaitose vartojami tinami terminai, įskaitant kiekvienos finansinės ataskaitos
pavadinimą;

(ii)

finansinėse ataskaitose tinkamai atskleidžiami pasirinkti ir pritaikyti svarbūs apskaitos metodai;

(iii)

pasirinkti ir pritaikyti apskaitos metodai atitinka taikomą finansinės atskaitomybės tvarką ir yra
tinkami;

(iv)

vadovybės atlikti apskaitiniai įvertinimai yra pagristi;

(v)

finansinėse ataskaitose pateikta informacija yra svarbi, patikima, palyginama ir suprantama; ir

(vi)

finansinėse ataskaitose atskleidžiama tinkama informacija, kuria remdamiesi numatomi
vartotojai gali suprasti reikšmingų sandorių ir įvykių poveikį finansinėse ataskaitose pateiktai
informacijai (žr. A108–A110 dalis).

Praktikuojantis asmuo turi įvertinti:
a)

per peržiūrą ir per ankstesniaisiais metais atliktą įmonės finansinių ataskaitų peržiūrą nustatytų
iškraipymų įtaką finansinėms ataskaitoms kaip visumai; ir

b)

įmonės apskaitos praktikos kokybinių aspektų ir galimo šališkumo vadovybės vertinimuose požymių
įtaką (žr. A111–A112 dalis).

Jeigu finansinės ataskaitos parengtos pagal teisingo pateikimo tvarką, praktikuojančio asmens svarstymai taip
pat turi apimti (žr. A109 dalį):
a)

bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį atsižvelgiant į taikomą tvarką; ir

b)

ar finansinėse ataskaitose, įskaitant susijusį aiškinamąjį raštą, pateikiami pagrindiniai sandoriai ir
įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo arba, jeigu būtina, tikro ir teisingo vaizdo finansinių
ataskaitų kaip visumos kontekste koncepciją.

Išvados forma
72.

Praktikuojančio asmens išvada – nemodifikuota arba modifikuota – dėl finansinių ataskaitų turi būti pateikta
atitinkama forma atsižvelgiant į finansinėms ataskaitoms taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.

73.

Praktikuojantis asmuo savo ataskaitoje turi pateikti nemodifikuotą išvadą dėl finansinių ataskaitų kaip
visumos, jeigu praktikuojantis asmuo įgijo ribotą užtikrinimą, kad galėtų pareikšti, jog jis nepastebėjo nieko,
kas verstų jį manyti, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais neparengtos pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką.

74.

Kai praktikuojantis asmuo pateikia nemodifikuotą išvadą, jis turi atitinkamai naudoti vieną iš toliau nurodytų
frazių, jeigu kitaip nenustatyta įstatymais ar teisės aktais (žr. A113–A114 dalis):
a)

„Remdamiesi atlikta peržiūra, nepastebėjome nieko, kas verstų manyti, kad finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo) ... pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką,“ (kai finansinės ataskaitos rengiamos pagal teisingo pateikimo
tvarką); arba

b)

„Remdamiesi atlikta peržiūra, nepastebėjome nieko, kas verstų manyti, kad finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais neparengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką,“ (kai finansinės
ataskaitos rengiamos pagal atitikties tvarką).

Modifikuota išvada
75.

Praktikuojantis asmuo savo ataskaitoje turi pateikti modifikuotą išvadą dėl finansinių ataskaitų kaip visumos,
kai:
a)

praktikuojantis asmuo, remdamasis atliktomis procedūromis ir surinktais įrodymais, nustato, kad
finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos; arba

b)

praktikuojantis asmuo negali surinkti pakankamų tinkamų įrodymų apie vieną arba daugiau finansinės
atskaitomybės straipsnių, kurie yra reikšmingi finansinių ataskaitų kaip visumos atžvilgiu.
12
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76.

Kai praktikuojantis asmuo modifikuoja išvadą dėl finansinių ataskaitų, jis turi:
a)

savo ataskaitoje prieš išvados pastraipą atitinkamai įrašyti tokią antraštę: „Sąlyginė išvada“, „Neigiama
išvada“ arba „Atsisakymas pateikti išvadą“; ir

b)

atskiroje praktikuojančio asmens ataskaitos pastraipoje aprašyti dalyką, dėl kurio modifikuojama
išvada, ir iš karto prieš išvados pastraipą (kuri vadinama išvados pagrindo pastraipa) pateikti
atitinkamą antraštę (pavyzdžiui, „Sąlyginės išvados pagrindas“, „Neigiamos išvados pagrindas“ arba
„Atsisakymo pateikti išvadą pagrindas“).

Reikšmingai iškraipytos finansinės ataskaitos
77.

78.

79.

80.

Jeigu praktikuojantis asmuo nustato, kad finansinės ataskaitos reikšmingai iškraipytos, jis turi pateikti:
a)

sąlyginę išvadą, jeigu praktikuojantis asmuo nusprendžia, kad dalyko (-ų), dėl kurio reikia modifikuoti
išvadą, poveikis finansinėms ataskaitoms yra reikšmingas, bet nepaplitęs; arba

b)

neigiamą išvadą, jeigu dalyko (-ų), dėl kurio reikia modifikuoti išvadą, poveikis finansinėms
ataskaitoms yra reikšmingas ir paplitęs.

Kai praktikuojantis asmuo dėl reikšmingo iškraipymo pateikia sąlyginę išvadą dėl finansinių ataskaitų, jis turi
naudoti atitinkamai vieną iš toliau nurodytų frazių, jeigu kitaip nenustatyta įstatymais ar teisės aktais:
a)

„Remdamiesi atlikta peržiūra, nepastebėjome nieko, „Neigiamos išvados pagrindo“ pastraipoje
aprašyto išskyrus dalyko (-ų) poveikį, kas verstų manyti, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo) ... pagal taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką,“ (kai finansinės ataskaitos rengiamos pagal teisingo pateikimo tvarką); arba

b)

„Remdamiesi atlikta peržiūra, nepastebėjome nieko, išskyrus „Sąlyginės išvados pagrindo“ pastraipoje
aprašyto dalyko (-ų) poveikį, kas verstų manyti, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais neparengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką,“ (kai finansinės ataskaitos
rengiamos pagal atitikties tvarką).

Kai praktikuojantis asmuo pateikia sąlyginę išvadą dėl finansinių ataskaitų, jis turi naudoti atitinkamai vieną
iš toliau nurodytų frazių, jeigu kitaip nenustatyta įstatymais ar teisės aktais:
a)

„Remdamiesi atlikta peržiūra ir „Neigiamos išvados pagrindo“ pastraipoje aprašyto dalyko (-ų)
reikšmingumu, teigiame, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nepateikia
(arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo) ... pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką,“ (kai
finansinės ataskaitos rengiamos pagal teisingo pateikimo tvarką); arba

b)

„Remdamiesi atlikta peržiūra ir „Neigiamos išvados pagrindo“ pastraipoje aprašyto dalyko (-ų)
reikšmingumu, teigiame, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais neparengtos pagal
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką,“ (kai finansinės ataskaitos rengiamos pagal atitikties tvarką).

Išvadų pagrindo pastraipoje, susijusioje su reikšmingu iškraipymu, dėl kurio pateikiama sąlyginė arba
neigiama išvada, praktikuojantis asmuo turi:
a)

aprašyti ir kiekybiškai įvertinti finansinį iškraipymo poveikį, jeigu reikšmingas iškraipymas susijęs su
konkrečiomis finansinių ataskaitų sumomis (įskaitant atskleistas sumas). Jeigu to padaryti neįmanoma,
praktikuojantis asmuo turi tai nurodyti;

b)

paaiškinti, kaip iškraipyta atskleista informacija, jeigu reikšmingi iškraipymai susiję su aprašomojo
pobūdžio informacija; arba

c)

aprašyti praleistos informacijos pobūdį, jeigu reikšmingi iškraipymai susiję su neatskleista informacija,
kurią privaloma atskleisti; atskleisti praleistą informaciją, jeigu tai įmanoma padaryti ir nedraudžia
įstatymai ar teisės aktai.

Praktikuojantis asmuo negali surinkti pakankamų tinkamų įrodymų
81.

82.

Jeigu praktikuojantis asmuo negali suformuoti išvados dėl finansinių ataskaitų, nes negali surinkti pakankamų
tinkamų įrodymų, jis turi:
a)

pateikti sąlyginę išvadą, jeigu praktikuojantis asmuo nutaria, kad nenustatytų iškraipymų, jeigu tokių
yra, galimas poveikis finansinėms ataskaitoms gali būti reikšmingas, bet nepaplitęs; arba

b)

atsisakyti pateikti išvadą, jeigu praktikuojantis asmuo nutaria, kad nenustatytų iškraipymų, jeigu tokių
yra, galimas poveikis finansinėms ataskaitoms gali būti reikšmingas ir paplitęs.

Praktikuojantis asmuo turi atsisakyti tęsti užduotį, jeigu yra tokių aplinkybių (žr. A115–A117 dalis):
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83.

84.

85.

a)

praktikuojantis asmuo negali surinkti pakankamų tinkamų įrodymų, kad galėtų suformuoti išvadą dėl
finansinių ataskaitų, nes vadovybė nustatė peržiūros apimties apribojimą po to, kai praktikuojantis
asmuo sutiko atlikti užduotį;

b)

praktikuojantis asmuo nustatė, kad nenustatytų iškraipymų galimas poveikis finansinėms ataskaitoms
yra reikšmingas ir paplitęs; ir

c)

įstatymai ar teisės aktai leidžia atsisakyti.

Kai praktikuojantis asmuo, negalėjęs surinkti pakankamų tinkamų įrodymų, pateikia sąlyginę išvadą dėl
finansinių ataskaitų, jis turi naudoti atitinkamai vieną iš toliau nurodytų frazių, jeigu kitaip nenustatyta
įstatymais ar teisės aktais:
a)

„Remdamiesi atlikta peržiūra, nepastebėjome nieko, išskyrus „Neigiamos išvados pagrindo“
pastraipoje aprašyto galimą dalyko (-ų) poveikį, kas verstų manyti, kad finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo) ... pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką,“ (kai finansinės ataskaitos rengiamos pagal teisingo pateikimo
tvarką); arba

b)

„Remdamiesi atlikta peržiūra, nepastebėjome nieko, išskyrus „Sąlyginės išvados pagrindo“ pastraipoje
aprašyto dalyko (-ų) poveikį, kas verstų manyti, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais neparengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką,“ (kai finansinės ataskaitos
rengiamos pagal atitikties tvarką).

Jeigu praktikuojantis asmuo atsisako pateikti išvadą, jis turi išvados pastraipoje nurodyti:
a)

dėl „Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindo“ pastraipoje aprašyto dalyko (-ų) reikšmingumo
praktikuojantis asmuo negalėjo surinkti pakankamų tinkamų įrodymų, kad galėtų suformuoti
praktikuojančio asmens išvadą dėl finansinių ataskaitų; ir

b)

atitinkamai praktikuojantis asmuo nepateikia išvados dėl finansinių ataskaitų.

Išvadų pagrindo pastraipoje, kurioje pateikiama sąlyginė išvada dėl negalėjimo surinkti pakankamų tinkamų
įrodymų arba praktikuojančio asmens atsisakymas pateikti išvadą, praktikuojantis asmuo turi nurodyti
priežastį (-is), kodėl negalėjo surinkti pakankamų tinkamų įrodymų.

Praktikuojančio asmens ataskaita
Praktikuojančio asmens peržiūros užduočių ataskaita turi būti pateikta raštu ir ją turi sudaryti šios
sudedamosios dalys (žr. A118–A121, A142 ir A144 dalis):
a)

pavadinimas, kuriame turi būti aiškiai nurodyta, kad pateikiama nepriklausomo praktikuojančio
asmens peržiūros užduoties ataskaita;

b)

adresatas (-ai), kaip reikalaujama pagal užduoties aplinkybes;

c)

įžanginė pastraipa, kurioje:

d)

e)

i)

nurodomos peržiūrėtos finansinės ataskaitos, įskaitant kiekvienos ataskaitos, kuri sudaro
finansinių ataskaitų rinkinį, pavadinimą ir kiekvienos finansinės ataskaitos datą bei laikotarpį,
kurį ji apima;

ii)

svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija; ir

iii)

pareiškimas, kad finansinės ataskaitos buvo peržiūrėtos;

vadovybės atsakomybės už finansinių ataskaitų parengimą aprašymas, įskaitant paaiškinimą, kad
vadovybė atsako (žr. A122–A125 dalis):
i)

už jų rengimą pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką ir, kur reikia, teisingo pateikimo
principą;

ii)

už tokią vidaus kontrolę, kurią vadovybė laiko būtina finansinėms ataskaitoms parengti be
reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos;

jeigu finansinės ataskaitos yra specialios paskirties finansinės ataskaitos:
i)

finansinių ataskaitų rengimo priežastis ir, jeigu būtina, numatomi vartotojai arba nuoroda į
specialios paskirties finansinių ataskaitų pastabą, kurioje pateikta tokia informacija; ir

ii)

jeigu vadovybė rengdama tokias finansines ataskaitas gali pasirinkti kurią nors finansinės
atskaitomybės tvarką, vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas dalyje nurodyti
vadovybės atsakomybę už pasirinktą tokią taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, kuri
tinkama konkrečiomis aplinkybėmis;
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f)

praktikuojančio asmens atsakomybės pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų aprašymas ir nuoroda į šį
TPUS bei, kai tokia reikia, taikomus įstatymus ar teisės aktus (žr. A126–127 ir A143 dalis);

g)

finansinių ataskaitų peržiūros aprašymas ir jos apribojimai bei šie teiginiai (žr. A128 dalį):

h)

i)

i)

pagal šį TPUS atlikta peržiūros užduotis yra riboto užtikrinimo užduotis;

ii)

praktikuojantis asmuo atlieka procedūras, visų pirmiausia teikdamas paklausimus vadovybei ir,
jeigu būtina, kitiems įmonei priklausantiems asmenims bei atlikdamas analitines procedūras, ir
vertina surinktus įrodymus; ir

iii)

per peržiūrą atlieka gerokai mažiau procedūrų nei per auditą, kuris atliekamas pagal
tarptautinius audito standartus (TAS) ir, atitinkamai, praktikuojantis asmuo nepareiškia
auditoriaus nuomonės apie finansines ataskaitas;

pastraipoje, kurios pavadinimas yra „Išvados“, pateikiama:
i)

praktikuojančio asmens išvada dėl finansinių ataskaitų kaip visumos atitinkamai remiantis 72–
85 dalimis; ir

ii)

taikoma finansinės atskaitomybės tvarka, kuria remiantis parengtos finansinės ataskaitos, taip
pat finansinės atskaitomybės tvarkos, kuri nėra tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartai
arba mažų ir vidutinių įmonių tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, išleisti
Tarptautinių apskaitos standartų valdybos, arba tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos
standartai, išleisti Tarptautinių viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdybos, kilmės
jurisdikcija (žr. A129–A130 dalis);

jeigu praktikuojantis asmuo pateikia modifikuotą išvadą dėl finansinių ataskaitų:
i)

pastraipa su atitinkama antrašte, kurioje pateikiama modifikuota praktikuojančio asmens išvada
remiantis atitinkamai 72 ir 75–85 dalimis; ir

ii)

pastraipa su atitinkama antrašte, kurioje pateikiamas dalyko (-ų), dėl kurio išvada
modifikuojama, aprašymas (žr. A131 dalį);

j)

praktikuojančio asmens pareiga pagal šį TPUS laikytis atitinkamų etikos reikalavimų;

k)

praktikuojančio asmens ataskaitos data (žr. A138–A141 dalis);

l)

praktikuojančio asmens parašas (žr. A132 dalį); ir

m)

vieta, kurioje praktikuojantis asmuo vykdo savo praktiką, pagal jurisdikciją.

„Dalyko pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“ pastraipos praktikuojančio asmens ataskaitoje
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos
87.

Praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad būtina atkreipti vartotojų dėmesį į finansinėse ataskaitose pateiktą
arba atskleistą dalyką, kuris, praktikuojančio asmens manymu, yra toks svarbus, kad turi esminės reikšmės
vartotojams suprantant finansines ataskaitas. Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo turi įtraukti į savo
ataskaitą „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą, jeigu jis yra surinkęs pakankamų tinkamų įrodymų padaryti išvadą,
kad finansinėse ataskaitose pateiktas dalykas greičiausiai nebus reikšmingai iškraipytas. Tokioje pastraipoje
remiamasi tik su finansinėse ataskaitose pateikta arba atskleista informacija.

88.

Praktikuojančio asmens ataskaitoje apie specialios paskirties finansines ataskaitas turi būti „Dalyko
pabrėžimo“ pastraipa, įspėjanti praktikuojančio asmens ataskaitos vartotojus, kad finansinės ataskaitos
parengtos pagal specialios paskirties tvarką, todėl gali būti netinkamos naudoti kitais tikslais (žr. A133–A134
dalis).

89.

Praktikuojantis asmuo turi įtraukti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą iš karto po pastraipos, kurioje pateikiama
praktikuojančio asmens išvada dėl finansinių ataskaitų, naudojant antraštę „Dalyko pabrėžimas“ ar kitą
atitinkamą antraštę.

„Kitų dalykų“ pastraipos
90.

Jeigu praktikuojantis asmuo nusprendžia, kad reikia informuoti apie finansinėse ataskaitose nepateiktą ar
neatskleistą dalyką, kuris, praktikuojančio asmens sprendimu, yra svarbus, kad vartotojai suprastų peržiūrą,
praktikuojančio asmens atsakomybę arba jo ataskaitą, ir kurio nedraudžia įstatymai ar teisės aktai,
praktikuojantis asmuo tai turi padaryti praktikuojančio asmens atskaitos pastraipoje, kurios antraštė yra „Kiti
dalykai“ ar kita atitinkama antraštė.

Kitos pranešimo pareigos
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91.

Gali būti reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo ne tik vykdytų šiame TPUS nurodytas pareigas pranešti
apie finansines ataskaitas, bet ir kitas pareigas pranešti praktikuojančio asmens ataskaitoje apie finansines
ataskaitas. Tokiais atvejais, vykdydamas kitas pranešimo pareigas, praktikuojantis asmuo turėtų naudoti
atskirą praktikuojančio asmens ataskaitos skyrių su antrašte „Ataskaita apie kitus teisinius ir priežiūros
reikalavimus“ arba su kita turinį atitinkančia antrašte ir juos pateikti po skyriaus su antrašte „Ataskaita apie
finansines ataskaitas“ (žr. A135–A137 dalis).

Praktikuojančio asmens ataskaitos data
92.

Praktikuojantis asmuo savo ataskaitoje turi nurodyti datą, kuri nėra ankstesnė už datą, kurią praktikuojantis
asmuo surinko pakankamų tinkamų įrodymų pagrįsti savo išvadą dėl finansinių ataskaitų. Taip pat jis turi
įsitikinti, kad (žr. A138–A141 dalis):
a)

buvo parengtos visos ataskaitos, kurios sudaro pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką parengtų
finansinių ataskaitų rinkinį, įskaitant, atitinkamais atvejais, aiškinamąjį raštą; ir

b)

atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys patvirtino, jog prisiėmė atsakomybę už šias finansines
ataskaitas.

Dokumentavimas
93.

94.

Peržiūrai atlikti parengti dokumentai yra įrodymas, kad peržiūra buvo atlikta pagal šį TPUS ir, kai reikia,
įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, ir pakankamas bei tinkamas pagrindas rengti praktikuojančio asmens
ataskaitą. Praktikuojantis asmuo turi laiku dokumentuoti tokius toliau nurodytus užduoties dalykus, kurių
pakaktų patyrusiam praktikuojančiam asmeniui, anksčiau nesusijusiam su užduotimi, suprasti (žr. A145 dalį):
a)

procedūrų, atliktų pagal šį TPUS ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus, pobūdį, atlikimo
laiką ir apimtį;

b)

procedūrų rezultatus ir remiantis šiais rezultatais suformuotą praktikuojančio asmens išvadą; ir

c)

reikšmingus per peržiūrą praktikuojančio asmens pastebėtus dalykus, dėl jų padarytas išvadas ir
svarbius profesinius sprendimus, siekiant padaryti tokias išvadas.

Dokumentuodamas atliktų procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį, kaip to reikalaujama pagal šį TPUS,
praktikuojantis asmuo turi įrašyti:
a)

kas atliko darbą ir tokio darbo baigimo datą; ir

b)

kas peržiūrėjo atliktą darbą, siekiant vykdyti užduoties kokybės kontrolę, taip pat šios peržiūros datą ir
apimtį.

95.

Taip pat praktikuojantis asmuo turi dokumentuoti pasitarimus su vadovybe, už valdymą atsakingais
asmenimis ir, jeigu reikia, kitais asmenimis, kai tokie pasitarimai svarbūs atliekant reikšmingų dalykų, kurie
paaiškėja užduoties metu, peržiūrą, įskaitant tokių dalykų pobūdį.

96.

Jeigu užduoties metu praktikuojantis asmuo nustatė informaciją, neatitinkančią praktikuojančio asmens
pastebėjimų apie reikšmingus finansines ataskaitas veikiančius dalykus, jis turi dokumentuoti, kaip toks
neatitikimas buvo pašalintas.
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
A1.

Atliekant finansinių ataskaitų peržiūrą, gali būti reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo laikytųsi įstatymų
ar teisės aktų reikalavimų, kurie gali skirtis nuo šiame TPUS nurodytų reikalavimų. Nors tokiomis
aplinkybėmis praktikuojančiam asmeniui gali būti naudinga laikytis šio TPUS reikalavimų, tačiau jis
privalo laikytis atitinkamų teisinių, priežiūros ir profesinių reikalavimų.

Komponentų finansinės informacijos peržiūra atliekant įmonių grupės finansinių ataskaitų auditą
A2.

Grupės įmonių finansinių ataskaitų auditorius gali prašyti atlikti komponentų peržiūros užduotis pagal šį
TPUS.6 Be tokios peržiūros užduoties, atliktos pagal šį TPUS, grupės auditorius gali prašyti atlikti
papildomą darbą arba procedūras, jeigu tai būtina grupės audito užduoties aplinkybėmis.

Ryšys su 1-uoju TKKS (žr. 4 dalį)

6

600-ojo TAS „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“ A52 dalis
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A3.

A4.

A5.

1-ajame TKKS nagrinėjama audito įmonės atsakomybė už užtikrinimo užduočių, įskaitant peržiūros
užduotis, kokybės kontrolės sistemos nustatymą ir jos laikymąsi. Šia atsakomybe siekiama nustatyti audito
įmonės:


kokybės kontrolės sistemą; ir



susijusią politiką, skirtą pasiekti kokybės kontrolės sistemos tikslų, ir audito įmonės procedūras,
siekiant įdiegti tokią politiką ir stebėti, kaip jos laikomasi, įskaitant principus ir procedūras,
apimančius kiekvieną iš šių elementų:
o

vadovų atsakomybę už kokybę audito įmonėje;

o

atitinkamus etikos reikalavimus;

o

klientų ir specifinių užduočių prisiėmimą ir tęstinumą;

o

žmogiškuosius išteklius;

o

užduoties atlikimą;

o

stebėseną.

Pagal 1-ąjį TKKS audito įmonės pareiga yra sukurti kokybės kontrolės sistemą ir jos laikytis, siekiant
suteikti pagrįstą užtikrinimą, kad:
a)

audito įmonė ir jos personalas laikosi profesinių standartų, taikomų teisinių ir priežiūros
reikalavimų; ir

b)

audito įmonės ar užduoties partnerių pateikiamos ataskaitos yra tinkamos konkrečiomis
aplinkybėmis.7

Nacionaliniai reikalavimai dėl audito įmonės atsakomybės už kokybės kontrolės sistemos nustatymą ir jos
laikymąsi yra griežtesni už 1-ojo TKKS reikalavimus, taikomus visiems A3 dalyje nurodytiems
elementams. Pagal nacionalinius reikalavimus nustatoma audito įmonės prievolė vykdyti 1-ajame TKKS
nustatytus reikalavimus.

Istorinių finansinių ataskaitų peržiūros užduotis (žr. 5–8 ir 14 dalis)
A6.

Gali būti atliekama įvairių įmonių, kurios skiriasi tipu, dydžiu arba finansinės atskaitomybės sudėtingumo
lygiu, finansinių ataskaitų peržiūra. Pagal kai kurias jurisdikcijas konkrečių įmonių finansinių ataskaitų
peržiūrą gali reglamentuoti įstatymai ar teisės aktai ir susiję ataskaitų teikimo reikalavimai.

A7.

Peržiūros gali būti atliekamos įvairiomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, jos gali būti privalomos įmonėms,
kurioms netaikomi įstatymuose ar teisės aktuose nurodyti reikalavimai dėl privalomo audito. Taip pat gali
būti prašoma savanoriškai atlikti peržiūras, pavyzdžiui, susijusias su finansine atskaitomybe pagal atskiros
sutarties sąlygas arba siekiant pagrįsti susitarimus dėl finansavimo.

Tikslai (žr. 15 dalį)
A8.

A9.

A10.

Šiame TPUS reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo atsisakytų pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų,
jeigu:
a)

praktikuojantis asmuo pateikia ataskaitą arba jo reikalaujama pateikti užduoties ataskaitą; ir

b)

praktikuojantis asmuo negali pateikti išvados dėl finansinių ataskaitų, nes negali surinkti pakankamų
tinkamų įrodymų ir nusprendžia, kad nenustatytų iškraipymų, jeigu jų yra, poveikis finansinėms
ataskaitoms gali būti reikšmingas ir paplitęs.

Situaciją, kai atliekant peržiūros užduotį negalima surinkti pakankamų tinkamų įrodymų (vadinama
apimties apribojimu), gali nulemti:
a)

aplinkybės kurių įmonė nekontroliuoja;

b)

aplinkybės, susijusios su praktikuojančio asmens darbo pobūdžiu ar atlikimo laiku; arba

c)

įmonės vadovybės ar už valdymą atsakingų asmenų nustatyti apribojimai.

Šis TPUS nustato reikalavimus ir gaires, kurių praktikuojantis asmuo laikosi, kai susiduria su apimtiems
apribojimu prieš jam sutinkant atlikti peržiūros užduotį arba atliekant užduotį.

Apibrėžtys (žr. 16 dalį)
„Vadovybė“ ir „už valdymą atsakingi asmenys“ terminų vartojimas
7

1-ojo TKKS 11 dalis
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A11.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų pareigos bus nevienodos atsižvelgiant į skirtingas jurisdikcijas
ir įmonių tipus. Tokie skirtumai turės įtakos tam, kaip praktikuojantis asmuo taiko šio TPUS reikalavimus,
susijusius su vadovybe ar už valdymą atsakingais asmenimis. Todėl įvairiose šio TPUS vietose pateikiama
fraze „vadovybė ir, jeigu reikia, už valdymą atsakingi asmenys“ siekiama perspėti praktikuojantį asmenį
apie tai, kad skirtingose įmonių aplinkose gali būti skirtingos vadovavimo ir valdymo struktūros bei tvarka.

A12.

Įvairios pareigos, susijusios su finansinės informacijos ir išorės finansinės atskaitomybės rengimu,
skiriamos vadovybei arba užvaldymą atsakingiems asmenims atsižvelgiant į šiuos veiksnius:


įmonės išteklius ir jos struktūrą; ir



atitinkamus vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų vaidmenis įmonėje, kaip tai nustatyta
atitinkamuose įstatymuose ar teisės aktuose, ir, jeigu įmonė neprižiūrima, bet kokioje įmonei
nustatytoje formalioje valdymo arba atskaitomybės tvarkoje (pavyzdžiui, nurodytoje sutartyse,
įstatuose arba kitos rūšies įmonės steigimo dokumentuose).

Pavyzdžiui, mažose įmonėse visada atskiriamos vadovavimo ir valdymo pareigos. Didelių įmonių
vadovybė dažniausiai atsako už verslo vykdymą ar įmonės veiklą ir ataskaitų teikimą, o už valdymą
atsakingi asmenys prižiūri vadovybės veiklą. Pagal kai kurias jurisdikcijas įmonės finansinių ataskaitų
rengimas yra teisinė už valdymą atsakingų asmenų pareiga, tuo tarpu pagal kitas – vadovybės pareiga.
Ribotas užtikrinimas – „pakankami tinkami įrodymai“ termino vartojimas (žr. 17 dalies f punktą)
A13.

Pakankami tinkami įrodymai būtini, siekiant įgyti ribotą užtikrinimą, kuriuo grindžiama praktikuojančio
asmens išvada. Įrodymai yra kaupiamojo pobūdžio ir pirmiausia surenkami peržiūros metu atliekant
procedūras.

Peržiūros užduoties atlikimas pagal šį TPUS (žr. 18 dalį)
A14.

Šis TPUS nėra viršesnis už įstatymus ar teisės aktus, kurie reglamentuoja finansinių ataskaitų peržiūrą.
Jeigu šių įstatymų ir teisės aktų nuostatos skiriasi nuo šio TPUS reikalavimų, peržiūra, atlikta pagal
įstatymus ir teisės aktus, nėra automatiškai laikoma atlikta pagal šį TPUS.

Etikos reikalavimai (žr. 21 dalį)
A15.

BTESV kodekso A dalyje nurodyti pagrindiniai profesinės etikos principai, kurių turi laikytis
praktikuojantis asmuo, ir pateikta konceptuali šių principų taikymo sistema. Pagrindiniai principai yra šie:
a)

sąžiningumas;

b)

objektyvumas;

c)

profesinė kompetencija ir reikiamas atidumas;

d)

konfidencialumas; ir

e)

profesinis elgesys.

BTESV kodekso B dalyje pavaizduota, kaip ši konceptuali sistema turi būti taikoma konkrečiomis
aplinkybėmis. Remiantis BTESV kodeksu, būtina nustatyti grėsmes, kurios gali kilti praktikuojančiam
asmeniui laikantis atitinkamų etikos reikalavimų, ir atitinkamai jas pašalinti.
Atliekant finansinių ataskaitų peržiūros užduotį BTESV kodeksas reikalauja, kad praktikuojantis asmuo
būtų nepriklausomas nuo įmonės, kurios finansines ataskaitas jis peržiūri. TBESV kodekse apibūdintas
nepriklausomumas apima nuomonės ir veiksmų nepriklausomumą. Praktikuojančio asmens
nepriklausomumas užtikrina, kad jis padarys išvadą neveikiamas veiksnių, kurie kitais atvejais galėtų
pakenkti tokiai išvadai. Nepriklausomumas padidina praktikuojančio asmens gebėjimą veikti sąžiningai,
išlikti objektyviam ir išlaikyti profesinį skeptiškumą.

Profesinis skepticizmas ir profesinis sprendimas
Profesinis skepticizmas (žr. 22 dalį)
A17.

Profesinis skepticizmas būtinas kritiškai vertinant peržiūros įrodymus. Laikantis šio požiūrio, abejojama
nesuderinama informacija ir tiriami prieštaraujantys įrodymai, taip pat abejojama iš vadovybės ir už
valdymą atsakingų asmenų gautų atsakymų į paklausimus bei kitos informacijos patikimumu. Taip pat turi
būti svarstoma, ar surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami užduoties aplinkybėmis.

A18.

Pagal profesinio skepticizmo požiūrį būtina atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, į:


įrodymus, kurie prieštarauja kitiems surinktiems įrodymams;



informaciją, keliančią abejonių dėl dokumentų ir atsakymų į paklausimus, numatytų naudoti kaip
įrodymai, patikimumo;
18
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A19.

A20.



sąlygas, kurios gali parodyti galimą apgaulę;



kitas aplinkybes, rodančias, kad būtina taikyti papildomas procedūras.

Vadovautis profesiniu skepticizmu visos peržiūros metu būtina, jeigu, pavyzdžiui, praktikuojantis asmuo
nori sumažinti tokią riziką:


nepastebėti neįprastų aplinkybių;



padaryti pernelyg apibendrintas išvadas remiantis surinktais įrodymais;



remtis netinkamomis prielaidomis nustatant peržiūros metu būtinų atlikti procedūrų pobūdį, atlikimo
laiką ir apimtį bei vertinant jų rezultatus.

Negalima tikėtis, kad praktikuojantis asmuo neatsižvelgs į ankstesnę patirtį dėl įmonės vadovybės ir už
valdymą atsakingų asmenų dorumo ir sąžiningumo. Tačiau tikėjimas, kad vadovybė ir už valdymą
atsakingi asmenys yra dori ir sąžiningi, nereiškia, jog praktikuojantis asmuo gali nesilaikyti profesinio
skepticizmo ir tenkintis peržiūros tikslų neatitinkančiais įrodymais.

Profesinis sprendimas (žr. 23 dalį)
A21.

Profesinis sprendimas yra būtina tinkamo peržiūros užduoties atlikimo sąlyga. Taip yra todėl, kad norint
paaiškinti atitinkamus etikos ir šio TPUS reikalavimus bei ir priimti visos peržiūros užduoties metu
reikalingus kompetentingus sprendimus būtina taikyti atitinkamas žinias apie užduoties faktus bei
aplinkybes ir remtis patirtimi. Profesinis sprendimas yra ypač reikalingas tokiais atvejais:


priimant sprendimus dėl reikšmingumo ir procedūrų, kuriomis siekiama įvykdyti šio TPUS
reikalavimus ir surinkti įrodymų, pobūdžio, atlikimo laiko ir apimties;



vertinant, ar atliekant procedūras surinkti įrodymai sumažina užduoties riziką iki lygio, kuris
priimtinas užduoties aplinkybėmis;



svarstant vadovybės sprendimus laikytis įmonės taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos;



formuojant surinktais įrodymais pagrįstą išvadą dėl finansinių ataskaitų ir vertinant vadovybės
įvertinimų, kuriuos ji atliko rengdama finansines ataskaitas, pagrįstumą.

A22.

Profesinio sprendimo, kurio tikimasi iš praktikuojančio asmens, skiriamasis požymis yra tas, kad tokį
sprendimą priima praktikuojantis asmuo, kurio išsilavinimas, žinios ir patirtis, įskaitant užtikrinimo
užduoties atlikimo įgūdžius ir metodus, jam yra padėję įgyti pagristiems sprendimams priimti reikalingą
kompetenciją. Konsultacijos dėl sudėtingų ar ginčytinų klausimų, kylančių užduoties metu tiek užduoties
grupėje, tiek tarp užduoties grupės narių ir kitų atitinkamo lygio asmenų pačioje audito įmonėje ar už jos
ribų, padeda praktikuojančiam asmeniui priimti kompetentingus ir pagrįstus sprendimus.

A23.

Kiekvienos konkrečios užduoties atveju profesinį sprendimą praktikuojantis asmuo priima remdamasis
tokiais toliau nurodytais faktais ir aplinkybėmis, apie kuriuos sužino atlikdamas užduotį:


jeigu tinka, žiniomis, įgytomis ankstesniais laikotarpiais atliktų finansinių ataskaitų peržiūros
užduočių metu;



praktikuojančio asmens įgytu supratimu apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant jos apskaitos sistemą ir
įmonės veiklos sferoje taikomą finansinės atskaitomybės tvarką;



vadovybės sprendimo, būtino rengiant ir teikiant finansines ataskaitas, mastą.

A24.

Profesinis sprendimas gali būti vertinamas pagal tai, ar iš padaryto sprendimo matyti, kad buvo
kompetentingai taikyti užtikrinimo ir apskaitos principai, ir ar sprendimas yra tinkamas atsižvelgiant į
praktikuojančiam asmeniui iki jo ataskaitos datos žinomus faktus ir aplinkybes bei juos atitinka.

A25.

Profesiniai sprendimai turi būti priimami visos užduoties metu. Jie taip pat turi būti tinkamai dokumentuoti
remiantis šio TPUS reikalavimais. Profesinis sprendimas negali būti naudojamas pateisinti sprendimus,
kurie nėra pagrįsti užduoties faktais ir aplinkybėmis ar surinktais įrodymais.

Užduoties lygio kokybės kontrolė (žr. 24–25 dalis)
A26.

Užtikrinimo užduoties atlikimo įgūdžiai ir metodika:


vadovautis profesiniu skepticizmu ir profesiniu sprendimu planuojant ir atliekant užtikrinimo
užduotį, įskaitant įrodymų surinkimą ir vertinimą;



suprasti informacines sistemas ir vidaus kontrolės vaidmenį bei jos apribojimus;
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susieti svarstymus apie reikšmingumą ir užduoties riziką su peržiūros procedūrų pobūdžiu, atlikimo
laiku ir apimtimi;



per peržiūros užduotį atitinkamai taikyti procedūras, kurios gali apimti ne tik paklausimų teikimo ir
analitines, bet kitos rūšies procedūras (tokias kaip tikrinimas, pakartotinas skaičiavimas ir atlikimas,
stebėsena ir tvirtinimas);



sistemingai dokumentuoti; ir



naudotis įgūdžiais ir praktika, kurių reikia rašant užtikrinimo užduočių ataskaitas.

A27.

Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos kontekste užduoties grupės privalo įgyvendinti užduočiai
tinkamas kokybės kontrolės procedūras ir suteikti audito įmonei svarbios informacijos, kad galėtų veikti su
nepriklausomumu susijusi audito įmonės kokybės kontrolės sistemos dalis.

A28.

Užduoties partneris, prisiimdamas atsakomybę už bendrą kiekvienos peržiūros užduoties kokybę, savo
veiksmais ir atitinkama informacija pabrėžia užduoties grupės nariams, kad svarbiausią vaidmenį atliekant
peržiūros užduotį vaidina kokybė ir kad ją užtikrina:

A29.

a)

atliekamas darbas, kuris atitinka profesinius standartus ir priežiūros bei teisinius reikalavimus;

b)

audito įmonės kokybės kontrolės principų ir, jeigu reikia, procedūrų laikymasis;

c)

užduoties ataskaita, kuri yra tinkama konkrečiomis aplinkybėmis;

d)

užduoties grupės gebėjimas pareikšti savo susirūpinimą nesibaimindamas atsakomųjų veiksmų.

Užduoties grupė gali pasitikėti audito įmonės kokybės kontrolės sistema, jeigu įmonės arba kitų šalių
suteikta informacija neverčia manyti kitaip. Pavyzdžiui, užduoties grupė gali pasitikėti audito įmonės
kokybės kontrolės sistema, susijusia su:


darbuotojų kompetencija juos priimant į darbą ir organizuojant jų oficialų mokymą;



nepriklausomumu renkant ir perduodant atitinkamą su nepriklausomumu susijusią informaciją;



ryšių su klientais palaikymu naudojant klientų prisiėmimo ir santykių su klientais tęstinumo
sistemas;



griežtų priežiūros ir teisinių reikalavimų laikymusi vykdant stebėsenos procesą.

Vertindamas nustatytus audito įmonės kokybės kontrolės sistemos trūkumus, kurie gali paveikti peržiūros
užduotį, užduoties partneris gali nuspręsti, kad audito įmonė turi imtis veiksmų panaikinti šiuos trūkumus.
A30.

Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos trūkumas dar nebūtinai reiškia, kad konkreti peržiūros užduotis
buvo atlikta ne pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius ir priežiūros reikalavimus ar kad
praktikuojančio asmens ataskaita buvo netinkama.

Užduoties grupių paskyrimas (žr. 25 dalies b punktą)
Vertindamas, kokios kompetencijos ir sugebėjimų turėtų turėti visa užduoties grupė, užduoties partneris
gali atsižvelgti į grupės:


žinias ir praktinę patirtį, įgytą atliekant panašaus pobūdžio ir sudėtingumo audito užduotis ir
dalyvaujant tinkamuose mokymuose;



profesinių standartų ir taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų supratimą;



techninę kvalifikaciją, įskaitant mokėjimą naudotis atitinkamomis informacinėmis technologijomis,
ir žinias specializuotose apskaitos ar audito srityse;



atitinkamos ūkio šakos, kurioje veikia klientas, supratimą;



gebėjimą priimti profesinį sprendimą;



audito įmonės kokybės kontrolės principų ir procedūrų supratimą.

Santykių su klientais ir peržiūros užduočių prisiėmimas ir tęsimas (žr. 25 dalies d punkto i papunktį)
A32.

1-ajame TKKS reikalaujama, kad audito įmonė gautų informacijos, kuri, jos manymu, būtina konkrečiomis
aplinkybėmis prieš prisiimant naujo kliento užduotį, sprendžiant, ar tęsti dabartinę užduotį, ir svarstant
naujos užduoties prisiėmimą iš jau esamo kliento. Informacija, kuria remdamasis užduoties partneris gali
nustatyti, ar būtų tinkama prisiimti klientą ir peržiūros užduotis bei tęsti santykius su klientu ir peržiūros
užduotis, gali apimti tokią informaciją apie:


pagrindinių kliento savininkų, pagrindinių vadovų ir už valdymą atsakingų asmenų sąžiningumą; ir
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A33.

reikšmingus dalykus, kurie iškilo dabartinės ar ankstesnės peržiūros užduoties metu, bei jų įtaką
santykių tęsimui.

Jeigu užduoties partneris turi priežasčių abejoti vadovybės sąžiningumu tiek, kad dėl to greičiausiai jis
negalės tinkamai atlikti peržiūros, pagal šį TPUS būtų netinkama sutikti atlikti užduotį, išskyrus kai to
reikalauja įstatymai ar teisės aktai, nes tai darydamas praktikuojantis asmuo bus netinkamai siejamas su
įmonės finansinėmis ataskaitomis.

Santykių su klientais ir peržiūros užduočių prisiėmimas ir tęsimas (žr. 29 dalį)
A34.

Praktikuojančio asmens svarstymai dėl užduoties tęsimo ir atitinkamų etikos reikalavimų, įskaitant
reikalavimus dėl nepriklausomumo, turi būti atliekami visos užduoties metu, kai tik atsiranda sąlygų ir
aplinkybės keičiasi. Jeigu užduoties pradžioje praktikuojantis asmuo atlieka pradines užduoties tęsimo
procedūras ir įvertina atitinkamus etikos reikalavimus (įskaitant reikalavimus dėl nepriklausomumo), jis
gauna informacijos, kuria gali vadovautis priimdamas sprendimus ir imdamasis veiksmų dėl kitų svarbių
užduoties darbų.

Veiksniai, turintys įtakos santykių su klientais ir peržiūros užduočių prisiėmimui bei tęsimui (žr. 29 dalį)
A35.

Užtikrinimo užduotį galima prisiimti tik tada, kai užduočiai būdingos tam tikros ypatybės 8, kurios padeda
praktikuojančiam asmeniui siekti užduočiai nustatytų tikslų.

Pagrįsta priežastis (žr. 29 dalies a punkto i papunktis)
A36.

Mažai tikėtina, kad gali būti pagrįsta priežastis atlikti užduotį, jei, pavyzdžiui:
a)

itin ribojama praktikuojančio asmens darbo apimtis;

b)

praktikuojantis asmuo įtaria, kad užduoties šalis ketina netinkamai susieti praktikuojančio asmens
vardą su finansinėmis ataskaitomis; arba

c)

užduotis turėtų atitikti atitinkamų įstatymų ar teisės aktų reikalavimus, o pagal tokius įstatymus ar
teisės aktus finansines ataskaitas būtina audituoti.

Peržiūros užduotis yra tinkama (žr. 29 dalies a punkto ii papunktį)
A37.

Jeigu praktikuojantis asmuo turi pradinių žinių apie užduoties aplinkybes, kurios rodo, kad nebūtų tinkama
sutikti atlikti peržiūros užduotį, praktikuojantis asmuo gali apsvarstyti galimybę rekomenduoti atlikti kitos
rūšies užduotį. Atsižvelgiant į aplinkybes, praktikuojantis asmuo gali, pavyzdžiui, manyti, kad tinkamesnė
būtų ne peržiūros, bet audito užduotis. Kitais atvejais, kai dėl užduoties aplinkybių negalima atlikti
užtikrinimo užduoties, praktikuojantis asmuo gali rekomenduoti finansinių ataskaitų rengimo arba, jeigu
būtina, kitą apskaitos tvarkymo paslaugų užduotį.

Informacija, būtina atlikti peržiūros užduotį (žr. 29 dalies c punktą)
A38.

Praktikuojantis asmuo gali suabejoti, kad informacija, būtina atlikti peržiūrą, bus gauta ar patikima,
pavyzdžiui, kai įtaria, kad analitinėms procedūroms atlikti būtinuose apskaitos dokumentuose yra daug
klaidų arba jie yra neišsamūs. Šis svarstymas atliekamas ne siekiant suteikti rekomendacijų, kurių kartais
prireikia peržiūros užduoties metu, vadovybei dėl įrašų koregavimo, kad galima būtų užbaigti vadovybės
parengtų ataskaitų peržiūrą.

Išankstinės sutikimo atlikti peržiūros užduotį sąlygos (žr. 30 dalį)
A39.

Taip pat šiame TPUS reikalaujama, kad prieš prisiimdamas užduotį, praktikuojantis asmuo nustatytų
konkrečius dalykus, dėl kurių praktikuojantis asmuo ir įmonės vadovybė turi susitarti ir kuriuos įmonė
kontroliuoja.

Taikoma finansinės atskaitomybės tvarka (žr. 30 dalies a punktą)
A40.

Užtikrinimo užduotis gali būti prisiimta tik tuo atveju, jeigu užtikrinimo užduočiai apibrėžti taikomi
kriterijai9 yra tinkami ir žinomi numatomiems vartotojams. 10 Siekiant šio TPUS tikslų, taikoma finansinės
atskaitomybės sistema nurodo kriterijus, kuriais remdamasis praktikuojantis asmuo peržiūri finansines
ataskaitas, įskaitant, kai reikia, teisingą finansinių ataskaitų pateikimą. Kai kurios finansinės atskaitomybės
sistemos yra teisingo pateikimo tvarkos, kitos – atitikties tvarkos. Taikomos finansinės atskaitomybės
tvarkos reikalavimai nustato finansinių atskaitų formą ir turinį, įskaitant tai, kas sudaro visą finansinių
ataskaitų rinkinį.

Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos priimtinumas
8
9
10

Užtikrinimo sistemos 17 dalis
Užtikrinimo sistemos 34 dalis
Užtikrinimo sistemos 17 dalies b punkto ii papunktis
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Be priimtinos finansinės atskaitomybės tvarkos įmonės vadovybė neturi tinkamo pagrindo rengti finansines
ataskaitas, o praktikuojantis asmuo neturi tinkamų kriterijų, pagal kuriuos atliktų finansinių ataskaitų
peržiūrą.

A42.

Finansinės atskaitomybės tvarkos, taikomos finansinėms ataskaitoms, tinkamumą praktikuojantis asmuo
nustato atsižvelgdamas į savo supratimą apie tai, kas yra numatomi finansinių ataskaitų vartotojai.
Numatomi vartotojai yra asmuo, asmenys arba asmenų grupė, kuriai praktikuojantis asmuo rengia savo
ataskaitą. Praktikuojančiam asmeniui gali nepavykti nustatyti visų, kurie skaitys užtikrinimo ataskaitą,
ypač, kai daugybė žmonių turi galimybę gauti tokią ataskaitą.

A43.

Daugeliu atveju, kai nėra priežasčių manyti kitaip, praktikuojantis asmuo gali daryti prielaidą, kad taikoma
finansinės atskaitomybės tvarka yra priimtina (pavyzdžiui, finansinės atskaitomybės tvarka, kurios pagal
konkrečios jurisdikcijos įstatymus ar teisės aktus būtina taikyti rengiant tam tikros rūšies įmonių bendrosios
paskirties finansines ataskaitas).

A44.

Praktikuojantis asmuo nustato, ar finansinės atskaitomybės tvarka, taikoma sudarant finansines ataskaitas,
yra priimtina atsižvelgdamas į tokius veiksnius:


įmonės pobūdis (pavyzdžiui, ar tai privačiojo, viešojo sektoriaus įmonė ar ne pelno organizacija);



finansinių ataskaitų paskirtis (pavyzdžiui, ar jos sudaromos siekiant tenkinti didelės vartotojų grupės
bendro pobūdžio finansinės informacijos poreikius, ar konkrečių vartotojų finansinės informacijos
poreikius);



finansinių ataskaitų pobūdis (pavyzdžiui, finansinės ataskaitos – tai finansinių ataskaitų rinkinys ar
atskira finansinė ataskaita);



ar taikoma finansinės atskaitomybės tvarka įtvirtinta atitinkamais įstatymais ar teisės aktais.

A45.

Jeigu finansinės atskaitomybės tvarka, kuria vadovaujamasi rengiant finansines ataskaitas, nepriimtina
atsižvelgiant į finansinių atskaitų tikslą, tačiau vadovybė nesutinka laikytis finansinės atskaitomybės
tvarkos, kuri, praktikuojančio asmens manymu, yra priimtina, šiame TPUS reikalaujama, kad
praktikuojantis asmuo atsisakytų atlikti užduotį.

A46.

Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos trūkumai, rodantys, kad tokia tvarka nėra priimtina, gali buti
nustatyti jau sutikus atlikti peržiūros užduotį. Jeigu įstatymuose ar teisės aktuose nenustatytas reikalavimas
taikyti tokią finansinės atskaitomybės tvarką, vadovybė gali nuspręsti taikyti kitą priimtiną tvarką. Kai
vadovybė taip nusprendžia, šiame TPUS reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo susitartų su vadovybe dėl
naujų peržiūros užduoties atlikimo sąlygų, kad atspindėtų taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos
pakeitimą.

A47.

Peržiūrimos įmonės finansinės ataskaitos yra finansinės atskaitos, kurias rengė įmonės vadovybė prižiūrint
už valdymą atsakingiems asmenims. Pagal šią TPUS vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys neįgyja
atsakomybės. Taip pat šis TPUS nėra viršesnis už įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius jų
atitinkamą atsakomybę. Tačiau pagal šį TPUS peržiūra atliekama remiantis prielaida, kad vadovybė ir,
jeigu būtina, už valdymą atsakingi asmenys yra pripažinę tam tikrą atsakomybę, kuri yra itin svarbi
atliekant peržiūrą. Finansinių ataskaitų peržiūra neatleidžia vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų nuo
atsakomybės.

A48.

Viena iš vadovybės atsakomybės už finansinių ataskaitų rengimą dalių yra sprendimų dėl atitinkamomis
aplinkybėmis pagristų apskaitinių įvertinimų priėmimas ir tinkamų apskaitos metodų parinkimas ir
taikymas. Vadovybė priima šiuos sprendimus atsižvelgdama į taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.

A49.

Kadangi svarbu užtikrinti išankstines finansinių ataskaitų peržiūros sąlygas, pagal šį TPUS reikalaujama,
kad praktikuojantis asmuo, prieš prisiimdamas peržiūros užduotį, gautų vadovybės patvirtinimą, jog ji
supranta savo atsakomybę. Praktikuojantis asmuo gali vadovybės patvirtinimą gauti žodžiu arba raštu.
Tačiau gautas vadovybės patvirtinimas turi būti įrašytas į užduoties sąlygas.

A50.

Jeigu vadovybė ir, prireikus, už valdymą atsakingi asmenys nepripažįsta arba neketina pripažinti savo
atsakomybės už finansines atskaitas, praktikuojantis asmuo neturėtų prisiimti užduoties, išskyrus, kai to
reikalaujama pagal įstatymus ar teisės aktus. Tokiu atveju, kai praktikuojantis asmuo privalo prisiimti
peržiūros užduotį, jam gali reikėti paaiškinti vadovybei ir už valdymą atsakingiems asmenims, jeigu jie
skiriasi, tokių dalykų svarbą ir užduoties pasekmes.

Papildomi svarstymai, kai praktikuojančio asmens išvadų formuluotė įtvirtinama įstatymais ar teisės aktais (žr. 34–
35 dalis)
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė (žr. 30 dalies b punktą ir 37 dalies e punktą)
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A51.

Šiame TPUS reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo nurodytų, jog jis laikėsi šio TPUS tik, jeigu jis
laikėsi visų peržiūros užduočiai taikomų šio TPUS reikalavimų. Įstatymais ar teisės aktais gali būti įtvirtinti
su užduotimi susiję dalykai, dėl kurių, jeigu tai įmanoma padaryti, praktikuojantis asmuo paprastai
atsisakytų užduoties, pavyzdžiui, jeigu:


praktikuojantis asmuo nusprendžia, kad pagal įstatymus ar teisės aktus nustatyta finansinės
atskaitomybės tvarka nėra priimtina; arba



nustatytas praktikuojančio asmens ataskaitos išdėstymas ar formuluotė yra tokios formos ir turinio,
kurie itin skiriasi nuo išdėstymo ar formuluotės, kurios reikalaujama pagal šį TPUS.

Pagal šį TPUS laikoma, kad tokiomis aplinkybėmis atlikta peržiūra neatitinka TPUS reikalavimų ir
praktikuojantis asmuo negali užduoties ataskaitoje nurodyti, kad laikėsi šio TPUS reikalavimų. Nepaisant
to, kad praktikuojančiam asmeniui neleidžiama nurodyti, kad jis laikėsi šio TPUS, jis raginamas kiek
įmanoma laikytis šio TPUS ir ataskaitų teikimo reikalavimų. Norėdamas išvengti nesusipratimo,
praktikuojantis asmuo gali į ataskaitą įtraukti pareiškimą, kad peržiūra atlikta ne pagal šį TPUS.
Susitarimas dėl užduoties sąlygų
Sutartis dėl užduoties arba kitos formos rašytinis susitarimas (žr. 37 dalį)
A52.

Tiek vadovybė ir už valdymą atsakingi asmenys, tiek ir praktikuojantis asmuo turėtų būti suinteresuoti tuo,
kad praktikuojantis asmuo išsiųstų sutartį dėl užduoties prieš pradėdamas vykdyti peržiūros užduotį, kad
būtų išvengta nesusipratimų dėl užduoties.

Sutarties dėl užduoties forma ir turinys
A53.

Skirtingų užduočių sutarties dėl užduoties forma ir turinys gali skirtis. Be šiame TPUS reikalaujamų dalykų
sutartyje dėl užduoties gali būti nurodyta, pavyzdžiui:


susitarimas dėl kitų praktikuojančių asmenų ir ekspertų dalyvavimo atliekant peržiūros užduotį;



jeigu reikia, bendravimas su ankstesniu praktikuojančiu asmeniu, kai peržiūra atliekama pirmą kartą;



faktas, kad peržiūros užduotis netenkina teisės aktų ar trečiosios šalies reikalavimų, keliamų auditui;



lūkesčiai, kad vadovybė pateiks praktikuojančiam asmeniui rašytinius pareiškimus;



vadovybės sutikimas informuoti praktikuojantį asmenį apie faktus, kurie gali daryti įtaką
finansinėms ataskaitoms ir apie kuriuos vadovybė gali sužinoti per laikotarpi nuo praktikuojančio
asmens ataskaitos datos iki finansinių ataskaitų paskelbimo datos;



prašymas, kad vadovybė patvirtintų, jog ji gavo sutartį dėl užduoties ir sutinka su toje sutartyje
apibrėžtomis užduoties sąlygomis.

Grupės įmonių komponentų peržiūra
A54.

Grupės įmonių finansinių ataskaitų auditorius gali pareikalauti, kad praktikuojantis asmuo atliktų grupės
komponento finansinės informacijos peržiūrą. Atsižvelgiant į grupės auditoriaus nurodymus, komponento
finansinės informacijos peržiūra gali būti atliekama pagal šį TPUS. Taip pat grupės auditorius gali nurodyti
atlikti papildomas procedūras, kuriomis papildytų darbą, atliktą pagal šį TPUS. Jeigu peržiūrą atliekantis
praktikuojantis asmuo yra komponento finansinių ataskaitų auditorius, peržiūra atliekama ne pagal šį
TPUS.

Įstatymais ar teisės aktais įtvirtinta vadovybės atsakomybė (žr. 37 dalies e punktą)
A55.

Jeigu užduoties aplinkybėmis praktikuojantis asmuo nusprendžia, kad nebūtina tam tikrų sąlygų įtraukti į
sutartį dėl užduoties, jis vis dar privalo gauti iš vadovybės ir, prireikus, už valdymą atsakingų asmenų
rašytinį susitarimą, kurio reikalaujama pagal šį TPUS ir kuriame jie pripažįsta ir supranta savo atsakomybę,
nustatytą pagal šį TPUS. Šiam rašytiniame susitarime gali būti naudojamas įstatymuose ar teisės aktuose
nurodytas išdėstymas, jeigu įstatymai ar teisės aktai nustato vadovybės atsakomybę, kuri yra lygiavertė
šiame TPUS nurodytai atsakomybei.

Sutarties dėl užduoties pavyzdys (žr. 37 dalį)
A56.

Sutarties dėl užduoties, skirtos peržiūros užduočiai, pavyzdys pateiktas šio TPUS 1 priede.

Pasikartojančios užduotys (žr. 38 dalį)
A57.

Praktikuojantis asmuo gali nuspręsti kiekvieną laikotarpį nesiųsti naujos sutarties dėl užduoties arba kito
rašytinio susitarimo. Tačiau toliau pateikti veiksniai gali rodyti, kad būtų tikslinga persvarstyti peržiūros
užduoties sąlygas arba priminti vadovybei ir, jeigu būtina, už valdymą atsakingiems asmenims esamas
užduoties sąlygas, jeigu:
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yra požymių, kad vadovybė neteisingai supranta peržiūros tikslą ir apimtį;



buvo pakeistos užduoties sąlygos ar atsirado specialių užduoties sąlygų;



neseniai pasikeitė vyresnioji įmonės vadovybė;



įvyko svarbių įmonės nuosavybės pasikeitimų;



reikšmingai pasikeitė įmonės veiklos pobūdis ar dydis;



pasikeitė teisiniai ar priežiūros reikalavimai, turintys įtakos įmonei;



pakeista taikoma finansinės atskaitomybės tvarka.

Sutikimas pakeisti peržiūros užduoties sąlygas
Prašymas pakeisti peržiūros užduoties sąlygas (žr. 39 dalį)
A58.

Įmonė gali prašyti praktikuojančio asmens pakeisti peržiūros užduoties sąlygas dėl tokių veiksnių:


pasikeičia aplinkybės, dėl kurių įmonei paslauga buvo reikalinga;



neteisingai suprastas iš pradžių reikalautos peržiūros užduoties pobūdis;



vadovybė apriboja peržiūros užduoties apimtį arba tai įvyksta dėl kitų priežasčių.

A59.

Pasikeitusios aplinkybės, turinčios įtakos įmonės reikalavimams, arba neteisingai suprastas iš pradžių
reikalautų paslaugų pobūdis gali būti laikomi pagristomis priežastimis reikalauti pakeisti peržiūros
užduoties sąlygas.

A60.

Ir priešingai, užduoties pakeitimas negali būti laikomas pagrįstu, jeigu išaiškėja, kad keičiama dėl
neteisingos, neišsamios ar dėl kitų priežasčių nepriimtinos informacijos. Pavyzdžiais gali būti atvejai, kai
praktikuojantis asmuo negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie reikšmingus finansinių
atskaitų straipsnius ir kai vadovybė prašo peržiūros užduotį pakeisti susijusios paslaugos užduotimi,
siekdama išvengti modifikuotos praktikuojančio asmens išvados.

Prašymas keisti peržiūros užduoties pobūdį (žr. 40 dalį)
A61.

Prieš sutikdamas pakeisti peržiūros užduotį kitos rūšies ar susijusios paslaugos užduotimi, praktikuojantis
asmuo, kuris yra įsipareigojęs atlikti peržiūrą pagal šį TPUS, be šiame TPUS nurodytų dalykų, turi
atsižvelgti ir į teisines tokio pakeitimo pasekmes ir poveikį jo sutartiniams įsipareigojimams.

A62.

Jeigu praktikuojantis asmuo nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas peržiūros užduotį pakeisti kitos
rūšies ar susijusios paslaugos užduotimi, iki pakeitimo dienos atliktas peržiūros užduoties darbas gali būti
tinkamas atliekant pakeistą užduotį, tačiau reikalaujamas atlikti darbas ir pateikiama ataskaita turi atitikti
pakeistą užduotį. Nenorint klaidinti skaitytojo, užduoties ataskaitoje arba susijusios paslaugos ataskaitoje
nepateikiama nuoroda į:
a)

pirminę peržiūros užduotį; arba

b)

bet kokias procedūras, kurios galėjo būti atliktos pirminės peržiūros užduoties metu, išskyrus tuos
atvejus, kai peržiūros užduotis keičiama užduotimi dėl sutartų procedūrų, kai nuoroda apie atliktas
procedūras yra įprastinė ataskaitos dalis.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų informavimas (žr. 42 dalį)
Atlikdamas peržiūros užduotį, praktikuojantis asmuo informuoja vadovybę ir užvaldymą atsakingus
asmenis tokiu būdu:
a)

paklausimai, kuriuos praktikuojantis asmuo pateikia peržiūros procedūrų metu; ir

b)

informavimas kitu būdu, kai naudojamas veiksmingas abipusis informavimas, siekiant suprasti
iškylančius klausimus ir plėtoti su užduotimi susijusius konstruktyvius darbo santykius.

A64.

Tinkamas informavimo laikas gali skirtis priklausomai nuo užduoties aplinkybių. Atitinkami veiksniai yra
klausimo svarba ir pobūdis bei veiksmai, kurių, tikėtina, imsis vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys.
Pavyzdžiui, būtų tikslinga kuo anksčiau informuoti apie didelius sunkumus, iškilusius peržiūros metu, jeigu
vadovybė ar už valdymą atsakingi asmenys gali padėti praktikuojančiam asmeniui įveikti tokius sunkumus.

A65.

Įstatymai ar teisės aktai gali riboti praktikuojančio asmens galimybes informuoti už valdymą atsakingus
asmenis apie kai kuriuos dalykus. Pavyzdžiui, įstatymai ar teisės aktai gali drausti informuoti apie
konkrečius dalykus ar imtis kokių nors kitų veiksmų, kurie galėtų trukdyti atitinkamai institucijai atlikti
faktinio ar įtariamo neteisėto veiksmo tyrimą. Tam tikromis aplinkybėmis gali iškilti sudėtingų konfliktų
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dėl praktikuojančio asmens pareigos užtikrinti konfidencialumą ir jo pareigos teikti informaciją. Tokiais
atvejais praktikuojantis asmuo gali nuspręsti kreiptis teisinio patarimo.
Informavimas apie dalykus, susijusius su peržiūra
A66.

A67.

Pagal šį TPUS, dalykai, apie kuriuos turi būti informuota vadovybė ar, jeigu būtina, už valdymą atsakingi
asmenys yra:


praktikuojančio asmens atsakomybė, nurodyta sutartyje dėl užduoties arba kitos tinkamos formos
rašytiniame susitarime, atliekant peržiūros užduotį;



reikšmingi peržiūros pastebėjimai, pavyzdžiui:
o

praktikuojančio asmens požiūris į svarbius kokybinius įmonės apskaitos praktikos aspektus,
įskaitant apskaitos metodus, apskaitinius įvertinimus ir finansinėse ataskaitose atskleidžiamą
informaciją;

o

atliekant procedūras nustatytus reikšmingus pastebėjimus, įskaitant situacijas, kai
praktikuojantis asmuo svarstė galimybę atlikti papildomas pagal šį TPUS reikalaujamas
procedūras. Praktikuojančiam asmeniui gali reikėti patvirtinimo, kad už valdymą atsakingi
asmenys taip pat supranta faktus ir aplinkybes, susijusius su konkrečiais sandoriais ar
įvykiais;

o

dalykai, dėl kurių gali būti modifikuojama praktikuojančio asmens išvada;

o

dideli sunkumai, jeigu jie iškyla peržiūros metu. Pavyzdžiui, neįmanoma gauti numatytos
informacijos ar surinkti įrodymų, kuriuos praktikuojantis asmuo laiko būtinus atlikti peržiūrą,
nors to nebuvo tikėtasi, arba vadovybė riboja praktikuojančio asmens darbą. Tam tikrais
atvejais dėl tokių sunkumų gali būti nustatomi apimties apribojimai, dėl kurių, jeigu vadovybė
ar už valdymą atsakingi asmenys jų nepanaikina, gali būti modifikuojama praktikuojančio
asmens išvada arba tam tikromis aplinkybėmis praktikuojantis asmuo atsisako tęsti užduotį.

Kai kuriose įmonėse už vadovavimą įmonei ir jos valdymą atsako skirtingi asmenys. Tokiomis
aplinkybėmis vadovybė gali būti įpareigota informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie su valdymu
susijusius dalykus. Vadovybės teikiama informacija už valdymą atsakingiems asmenims apie dalykus, apie
kuriuos turi informuoti praktikuojantis asmuo, neatleidžia praktikuojančio asmens nuo pareigos taip pat
informuoti už valdymą atsakingų asmenų. Tačiau vadovybės informacija, teikiama už valdymą
atsakingiems asmenims, gali turėti įtakos praktikuojančio asmens informacijos, teikiamos už valdymą
atsakingiems asmenims, formai ir jos pateikimo laikui.

Trečiųjų šalių informavimas
A68.

A69.

Pagal kai kurių jurisdikcijų įstatymus ar teisės aktus gali būti reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo,
pavyzdžiui:


informuotų priežiūros ar teisėsaugos institucijas apie tam tikrus dalykus, apie kuriuos buvo
informuoti už valdymą atsakingi asmenys. Pavyzdžiui, pagal kai kurias jurisdikcijas praktikuojantis
asmuo yra įpareigotas institucijoms pranešti apie iškraipymus tais atvejais, kai vadovybė ir už
valdymą atsakingi asmenys nesiima veiksmų tokiems iškraipymams pašalinti;



pateikti tam tikrų ataskaitų, parengtų už valdymą atsakingiems asmenims, kopijas priežiūros
institucijoms ar finansuojančioms įstaigoms, arba kai kuriais atvejais jas viešai paskelbti.

Jeigu pagal įstatymus ar teisės aktus nereikalaujama, kad praktikuojantis asmuo trečiosioms šalims pateiktų
už valdymą atsakingiems asmenims skirto rašytinio pranešimo kopiją, jam gali tekti gauti išankstinį
vadovybės ar už valdymą atsakingų asmenų sutikimą tai daryti.

Užduoties atlikimas
Reikšmingumas atliekant finansinių ataskaitų peržiūrą (žr. 43 dalį)
A70.

Praktikuojančio asmens svarstymai dėl reikšmingumo atliekami atsižvelgiant į taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką. Kai kuriose finansinės atskaitomybės tvarkose nagrinėjama reikšmingumo samprata
rengiant ir pateikiant finansines ataskaitas. Nors finansinės atskaitomybės tvarkose reikšmingumas gali būti
nagrinėjamas įvairiais aspektais, dažniausiai jose aiškina, kad:


iškraipymai, įskaitant praleidimus, yra laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansinėmis ataskaitomis;



sprendimai dėl reikšmingumo priimami atsižvelgiant į susijusias aplinkybes ir jiems įtaką daro
iškraipymo mastas ir pobūdis arba abi šios aplinkybės; ir
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sprendimai dėl dalykų, kurie gali būti reikšmingi numatomiems finansinių ataskaitų vartotojams,
priimami atsižvelgiant į numatomų vartotojų kaip grupės bendrosios finansinės informacijos
poreikius. Į galimą iškraipymo poveikį konkretiems vartotojams, kurių poreikiai gali būti labai
nevienodi, šiuo atveju neatsižvelgiama.

A71.

Jeigu toks nagrinėjimas pateiktas taikomoje finansinės atskaitomybės tvarkoje, jis suteikia pagrindą
praktikuojančiam asmeniui nustatyti peržiūroje taikomą reikšmingumą. Jeigu jo nėra, tokį pagrindą
auditoriui suteikia pirmiau pateikti svarstymai.

A72.

Reikšmingumą praktikuojantis asmuo nustato priimdamas profesinį sprendimą ir tam įtakos turi jo
supratimas apie numatomų finansinių ataskaitų vartotojų poreikius. Tokiu atveju praktikuojančiam
asmeniui tikslinga daryti prielaidą, kad vartotojai:


turi tinkamų verslo, ūkinės veiklos ir apskaitos žinių ir nori pakankamai išsamiai išnagrinėti
finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją;



supranta, kad finansinės ataskaitos yra rengiamos, pateikiamos ir peržiūrimos pagal reikšmingumo
lygius;



pripažįsta nustatomoms sumoms būdingus neapibrėžtumus, kurie neišvengiamai atsiranda, kai
sumos nustatomos remiantis apskaitiniais įvertinimais, sprendimais ir atsižvelgiant į būsimus
įvykius; ir



priima pagrįstus ekonominius sprendimus remdamiesi finansinėse ataskaitose pateikta informacija.

Be to, jeigu peržiūrimos finansinės ataskaitos, kurios skirtos tam tikriems konkrečių vartotojų poreikiams
patenkinti, galimas iškraipymų poveikis konkretiems vartotojams, kurių poreikiai gali labai skirtis,
paprastai nėra svarstomas.
A73.

Praktikuojančio asmens svarstymai apie tai, kas yra reikšminga finansinių ataskaitų kaip visumos atžvilgiu,
yra vienodi nepaisant jo gauto užtikrinimo lygio, kuriuo remdamasis jis pateikia išvadą dėl finansinių
ataskaitų.

Reikšmingumo tikslinimas (Žr. 44 dalį)
A74.

Praktikuojančio asmens nustatytas finansinėms ataskaitoms kaip visumai taikomas reikšmingumas gali būti
užduoties metu tikslinamas dėl:


peržiūros metu pasikeitusių aplinkybių (pavyzdžiui, sprendimas perleisti didelę įmonės verslo dalį);



gautos informacijos arba pasikeitusio praktikuojančio asmens supratimo apie įmonę ir jos aplinką,
atlikus procedūras pagal šį TPUS (pavyzdžiui, jeigu peržiūros metu paaiškėja, kad faktiški
finansiniai rezultatai gali gerokai skirtis nuo tikėtinų laikotarpio pabaigos finansinių rezultatų, kurie
buvo iš pradžių naudoti nustatant finansinėms ataskaitoms kaip visumai taikomą reikšmingumą).

A75.

Remdamasis savo profesiniu sprendimu, praktikuojantis asmuo nustato, kiek jis turi suprasti įmonę ir jos
aplinką, kad galėtų atlikti įmonės finansinių ataskaitų peržiūrą pagal šį TPUS. Pirmiausia praktikuojantis
asmuo apsvarsto, ar jo įgyto supratimo pakanka užduoties tikslams pasiekti. Praktikuojančiam asmeniui
pakanka įgyti mažesnio masto ir žemesnio lygio bendrą supratimą apie įmonę, negu reikia vadovybei.

A76.

Įmonės ir jos aplinkos supratimas yra peržiūros užduoties metu vykstantis nenutrūkstamas ir aktyvus
informacijos rinkimo, naujinimo ir analizavimo procesas. Praktikuojančio asmens supratimo įgijimas ir
taikymas yra pasikartojantis procesas atliekant užduotį, kuris turi būti atnaujinamas, kai tik pasikeičia
sąlygos arba aplinkybės. Pradinės užduoties prisiėmimo ir tęsimo procedūros, atliekamos peržiūros
užduoties pradžioje, pagrįstos praktikuojančio asmens pradiniu supratimu apie įmonę ir užduoties
aplinkybes. Tęsiant santykius su klientais, praktikuojančio asmens supratimas apima žinias, gautas iš
praktikuojančio asmens anksčiau atliktų užduočių, susijusių su įmonės finansinėmis ataskaitomis ir kita
finansine informacija.

A77.

Remdamasis tokiu supratimu, praktikuojantis asmuo nubrėžia gaires, pagal kurias jis planuoja ir atlieka
peržiūrą bei visos užduoties metu priima profesinius sprendimus. Ypač svarbu, kad praktikuojantis asmuo
įgytų pakankamai supratimo tam, jog galėtų nustatyti finansinių ataskaitų sritis, kuriose reikšmingas
iškraipymas yra tikėtinas, ir papildyti žinias, būtinas rengiant ir atliekant šias sritis apimančias procedūras.

A78.

Siekdamas suprasti įmonę ir jos aplinką bei taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, praktikuojantis
asmuo taip pat gali apsvarstyti:


ar įmonė yra įmonių grupės komponentas ar kitos įmonės asocijuota įmonė;
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finansinės atskaitomybės tvarkos sudėtingumą;



įmonės finansinės atskaitomybės rengimo atsakomybę ar reikalavimus, ir ar ši atsakomybė ar
reikalavimai nustatyti pagal taikomus įstatymus ar teisės aktus arba, savarankiškos finansinės
atskaitomybės tvarkos atveju, pagal formalizuotą valdymo ar atskaitomybės tvarką, pavyzdžiui,
remiantis susitarimais su trečiosiomis šalimis;



atitinkamas įstatymų arba teisės aktų, kurie yra visuotinai pripažinti kaip turintys tiesioginės įtakos
nustatant reikšmingas finansinės atskaitomybės sumas ir atskleistą informaciją, tokių kaip mokesčius
ir pensijas reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų nuostatas;



įmonės vadovavimo arba valdymo struktūros plėtros lygį, susijusį su įmonės vadovybe ir jos
apskaitos įrašų bei finansinės atskaitomybės sistemos, turinčios įtakos rengiant finansines ataskaitas,
priežiūra. Mažesnės įmonės dažnai turi mažiau darbuotojų, kurie gali turėti įtakos vadovybės
vykdomai priežiūrai. Pavyzdžiui, tokiose įmonėse gali būti neįmanoma atskirti pareigas. Tačiau
mažų įmonių savininkai, kurie vadovauja įmonei, gali vykdyti veiksmingesnę nei didesnėje įmonėje
vykdomą priežiūrą. Tokia priežiūra gali kompensuoti paprastai gerokai mažesnes galimybes atskirti
pareigas;



„toną viršuje“ ir įmonės kontrolės aplinką, kurioje įmonė mažina riziką, susijusią su finansine
atskaitomybe ir finansinės atskaitomybės rengimo prievolių vykdymu;



įmonės finansinės apskaitos, atskaitomybės ir susijusios kontrolės sistemų, pagal kurias tvarkomi
įmonės apskaitos įrašai ir susijusi informacija, plėtros ir sudėtingumo lygį;



įmonės atliekamas sandorių registravimo, klasifikavimo ir apibendrinimo bei informacijos kaupimo,
siekiant tokią informaciją įtraukti į finansines ataskaitas ir atskleidžiamą susijusią informaciją,
procedūras;



įvairius dalykus, dėl kurių įmonės ankstesnių laikotarpių finansinėse ataskaitose turi būti atliekami
apskaitiniai koregavimai.

Procedūrų rengimas ir atlikimas (žr. 47 ir 55 dalis)
A79.

Suplanuotų procedūrų, kurios, praktikuojančio asmens manymu, būtinos, siekiant surinkti pakankamų
tinkamų įrodymų, kurių pagrindu bus rengiama išvada dėl finansinių ataskaitų kai visumos, pobūdį,
atlikimo laiką ir apimtį veikia:
a)

šio TPUS reikalavimai; ir

b)

reikalavimai, nustatyti pagal taikomus įstatymus ar teisės aktus, įskaitant papildomus atskaitų
teikimo reikalavimus, nurodytus taikomuose įstatymuose ar teisės aktuose.

A80.

Kai praktikuojantis asmuo įsipareigoja peržiūrėti įmonių grupės finansines ataskaitas, planuojamų atlikti
peržiūros procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis parenkamas taip, kad būtų pasiekti praktikuojančio
asmens nustatyti peržiūros užduoties tikslai, nurodyti šiame TPUS, tačiau atsižvelgiant į grupės finansinės
ataskaitas.

A81.

Šio TPUS reikalavimai, susiję su paklausimų ir analitinių procedūrų bei procedūrų, siekiant nustatyti
konkrečias aplinkybes, parengimu ir atlikimu, skirti praktikuojančiam asmeniui padėti pasiekti šiame TPUS
nurodytų tikslų. Kadangi peržiūros užduočių aplinkybės labai skiriasi, todėl tam tikromis aplinkybėmis
praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad būtų veiksmingiau parengti ir atlikti kitas procedūras.
Pavyzdžiui, gilindamas žinias apie įmonę praktikuojantis asmuo sužino apie reikšmingas sutartis, todėl
nusprendžia jas perskaityti.

A82.

Tai, kad praktikuojantis asmuo gali manyti, kad reikia atlikti kitas procedūras, nekeičia praktikuojančio
asmens tikslo įgyti ribotą užtikrinimą, susijusį su finansinėmis ataskaitomis kaip visuma.

Reikšmingi arba neįprasti sandoriai
A83.

Praktikuojantis asmuo gali nuspręsti peržiūrėti apskaitos įrašus, kad nustatytų reikšmingus ar neįprastus
sandorius, kuriems peržiūros metu reikia skirti ypatingą dėmesį.

Paklausimas (žr. 46–48 dalis)
A84.

Atliekant peržiūrą teikiami paklausimai, siekiant gauti iš vadovybės ir kitų įmonei priklausančių asmenų
informacijos, kuri, praktikuojančio asmens manymu, yra svarbi užduoties aplinkybėmis. Taip pat, jeigu
reikia, praktikuojantis asmuo gali papildomai teikti paklausimus dėl ne finansinės informacijos. Vadovybės
pateiktų atsakymų vertinimas yra neatskiriama paklausimų teikimo proceso dalis.

A85.

Atsižvelgiant į užduoties aplinkybes, paklausimai taip pat gali būti teikiami dėl:
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veiksmų, kurių buvo imtasis savininkų, už valdymą atsakingų asmenų ir komitetų susirinkimuose, ir
veiklos kituose susitikimuose, jeigu jie vyko, jeigu tokie veiksmai ir veikla turi įtakos finansinėse
ataskaitose pateiktai ir atskleistai informacijai;



įmonės gautų arba tikėtinų gauti pranešimų iš priežiūros įstaigų;



klausimų, kurie kyla atliekant kitas procedūras. Teikdamas papildomus paklausimus, susijusius su
nustatytais nesuderinamumais, praktikuojantis asmuo vertina vadovybės atsakymų pagrįstumą ir
išsamumą atsižvelgdamas į rezultatus, gautus iš kitų procedūrų, bei remdamasis savo žiniomis ir
supratimu apie įmonę ir jos veiklos sferą.

A86.

Atsakymai į paklausimus dažnai yra esminis įrodymas apie vadovybės ketinimus. Tačiau informacija, kuria
pagrindžiami vadovybės ketinimai, gali būti neišsami. Tokiu atveju vadovybės išsakytų ketinimų
įgyvendinimo praeityje, jos nurodytų konkretaus veiksmų plano pasirinkimo priežasčių ir gebėjimo
įvykdyti atitinkamą veiksmų planą supratimas galėtų suteikti svarbios informacijos, kuri patvirtintų
įrodymus, gautus iš atsakymų į paklausimus. Vertindamas vadovybės pateikus atsakymus, praktikuojantis
asmuo privalo taikyti profesinį skepticizmą, kad galėtų nuspręsti, ar yra koks nors dalykas (-ai), kuris
verstų praktikuojantį asmenį manytų, kad finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos.

A87.

Teikdamas paklausimus, praktikuojantis asmuo taip pat gali gauti ir atnaujinti savo žinias apie įmonę ir jos
aplinką, kad galėtų nustatyti finansinių ataskaitų sritis, kuriose gali būti reikšmingų iškraipymų.

Paklausimas apie įmonės gebėjimą tęsti veiklą (žr. 48 dalies f punktą)
A88.

Dažnai mažesnių įmonių vadovybė neatlieka įmonės gebėjimo tęsti veiklą vertinimo ir pasikliauna žiniomis
apie verslą bei numatomomis ateities perspektyvomis. Tokiais atvejais reikėtų su vadovybe aptarti
vidutinės trukmės ir ilgalaikes perspektyvas bei įmonės finansavimą, taip pat įvertinti, ar vadovybės
požiūris neprieštarauja praktikuojančio asmens supratimui apie įmonę.

Analitinės procedūros (žr. 46–47 ir 49 dalis)

A90.

Finansinių ataskaitų peržiūros metu atlikdamas analitines procedūras praktikuojantis asmuo gali:


gauti ir atnaujinti savo žinias apie įmonę ir jos aplinką, taip pat nustatyti finansinių ataskaitų sritis,
kuriose gali būti reikšmingų iškraipymų;



nustatyti nesuderinamumus su numatytomis finansinių ataskaitų tendencijomis, vertėmis ar
normomis arba nukrypimus nuo jų, pavyzdžiui, finansinių ataskaitų sutapimo su pagrindiniais
duomenimis, įskaitant pagrindinius veiklos rezultatus, lygį;



surinkti pagrindžiančių įrodymų, susijusių su kitomis paklausimų arba analitinėmis procedūromis,
kurios jau buvo atlikti;



pasinaudoti kaip papildomomis procedūromis, jeigu praktikuojantis asmuo sužino apie dalyką (-su),
dėl kurių jis mano, kad finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos. Tokių papildomų
procedūrų pavyzdžiu yra mėnesio pajamų ir išlaidų rodiklių palyginimas pagal pelno centrus,
padalinius arba kitus įmonės komponentus, siekiant surinkti įrodymų apie finansinę informaciją,
pateiktą finansinių ataskaitų straipsniuose arba įtrauktą į atskleistą informaciją.

Analitinėms procedūroms atlikti gali būti taikomi įvairūs metodai. Šie metodai – tai nuo paprastų
palyginimų iki sudėtingų analizių, taikant pažangius statistinius metodus. Praktikuojantis asmuo gali taikyti
analitines procedūras, kad, pavyzdžiui, įvertintų finansines ataskaitas sudarančią finansinę informaciją:
analizuoti finansinių ir nefinansinių duomenų sąsajas ir vertinti rezultatus, siekdamas nustatyti
suderinamumą su tikėtinomis vertėmis ir ryšius bei atskirus straipsnius, kurie atrodo neįprasti arba skiriasi
nuo numatytų tendencijų ar verčių. Praktikuojantis asmuo lygina užregistruotas sumas arba rodiklius,
apskaičiuotus naudojant užregistruotas sumas, su tikėtinomis sumomis ar rodikliais, kuriuos praktikuojantis
asmuo apskaičiavo pagal informaciją, gautą iš susijusių šaltinių. Atsižvelgiant į aplinkybes, informacijos
šaltinių, kuriuos praktikuojantis asmuo dažnai naudoja skaičiuodamas tikimybes, pavyzdžiai yra:


palyginama ankstesnio laikotarpio (-ių) finansinė informacija, atsižvelgiant į žinomus pokyčius;



informacija apie tikėtinus veiklos ir finansinius rezultatus, tokia kaip biudžetai arba prognozės,
įskaitant tarpinio laikotarpio ir metinių duomenų ekstrapoliacijas;



finansinės informacijos elementų ryšiai konkrečiu laikotarpiu;



informacija apie ūkio šaką, kurioje įmonė veikia, tokia kaip informacija apie bendrą pelną arba
įmonės pardavimų ir gautinų sumų santykio palyginimas su ūkio šakos vidurkiais arba panašaus
dydžio ir toje pačioje ūkio šakoje veikiančių įmonių rodikliais;
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A91.

finansinės ir nefinansinės informacijos ryšys, pavyzdžiui, tarp darbo užmokesčio sąnaudų ir
darbuotojų skaičiaus.

Praktikuojančio asmens svarstymas, ar analitinėse procedūrose naudotų duomenų pakanka numatytam
tokių procedūrų tikslui (-ams) pasiekti, pagrįstas jo žiniomis apie įmonę ir jos aplinką bei veikiamas tokių
duomenų pobūdžio ir šaltinio bei aplinkybių, kuriomis duomenys gauti. Būtina apsvarstyti tokius dalykus:


turimos informacijos šaltinį. Pavyzdžiui, informacija gali būti patikimesnė, jeigu ji gauta iš
nepriklausomų išorės šaltinių;



turimos informacijos palyginamumas. Pavyzdžiui, bendrus ūkio šakos duomenis gali tekti papildyti
arba koreguoti, kad būtų galima juos palyginti su įmonės, kuri gamina ir parduoda specializuotą
produkciją, duomenimis;



turimos informacijos pobūdis ir aktualumas. Pavyzdžiui, ar įmonės biudžetai buvo parengti remiantis
tikėtinais rezultatais, o ne siektinais tikslais; ir



žinios ir patirtis, taikoma rengiant informaciją, ir susijusios kontrolės priemonės, skirtos užtikrinti
išsamumą, tikslumą ir tinkamumą. Tokios kontrolės priemonės gali būti, pavyzdžiui, biudžeto
informacijos rengimo, peržiūros ir tvarkymo kontrolės priemonės.

Procedūros, siekiant nustatyti konkrečias aplinkybes
Apgaulė ir įstatymų ar teisės aktų nesilaikymas (žr. 52 dalies d punktą)
A92.

Pagal šį TPUS, jeigu praktikuojantis asmuo nustato arba įtaria apgaulę ar neteisėtus veiksmus, jis turi
nuspręsti, ar privalo išorės šaliai pranešti apie tokį nustatymą arba įtarimą. Nors praktikuojančio asmens
profesinė pareiga išlaikyti kliento informacijos konfidencialumą gali jam kliudyti pateikti tokį pranešimą,
įstatymo nustatytos praktikuojančio asmens pareigos tam tikrais atvejais gali būti viršesnės už pareigą
užtikrinti konfidencialumą.

Įvykiai ar sąlygos, dėl kurių gali kilti abejonių dėl veiklos tęstinumo prielaidos taikymo finansinėse ataskaitose (žr.
54 dalį)
A93.

Toliau pateiktas veiksnių sąrašas – tai įvykių ar sąlygų pavyzdžiai, kurie, atskirai ar kartu gali kelti didelių
abejonių dėl veiklos tęstinumo prielaidos taikymo. Sąrašas nėra išsamus, be to vieno ar kelių įvykių ar
sąlygų buvimas ne visada reiškia, kad yra neapibrėžtumas dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą.
Finansiniai įvykiai ar sąlygos:


grynojo įsipareigojimo arba grynojo trumpalaikio įsipareigojimo pozicija;



artėja terminuotų skolų grąžinimo data ir mažai tikėtina, kad jis bus pratęstas arba skola bus
grąžinta; arba per didelis pasitikėjimas trumpalaikiu skolinimusi ilgalaikiam turtui finansuoti;



požymiai, kad kreditoriai nebeteiks finansinės paramos;



istorinėse arba perspektyvinėse finansinėse ataskaitose pateikiami neigiami pagrindinės veiklos
pinigų srautai;



neigiami pagrindiniai finansiniai rodikliai;



dideli pagrindinės veiklos nuostoliai arba didelis turto, naudojamo pinigų srautams kurti, vertės
sumažėjimas;



vėluojama mokėti dividendus arba jie nebemokami;



nesugebėjimas laiku atsiskaityti su kreditoriais;



nesugebėjimas įvykdyti paskolų sutarčių sąlygų;



perėjimas nuo pirkimo skolon prie atsiskaitymo su tiekėjais gaunant prekes;



nesugebėjimas gauti finansinių išteklių, būtinų kurti naują produktą ar vykdyti kitas investicijas.

Veiklos įvykiai ir sąlygos:


vadovybės ketinimai likviduoti įmonę arba nutraukti veiklą;



pagrindinių vadovų netekimas, kai nėra juos pakeičiančių asmenų;



pagrindinės rinkos, pagrindinio kliento (-ų), frančizės, licencijos ar pagrindinio tiekėjo (-ų)
netekimas;



sunkumai dėl darbuotojų;
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trūksta svarbių atsargų;



itin sėkmingai veikiančio konkurento atsiradimas.

Kiti įvykiai ir sąlygos:


kapitalui keliamų ar kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymas;



vykstantis teismo procesas ar priežiūros institucijų vykdomos procedūros prieš įmonę, kurie,
priėmus įmonei nepalankų sprendimą, sudarytų sąlygas ieškiniams, kurių įmonė greičiausiai
negalėtų įvykdyti;



įstatymų ar teisės aktų arba vyriausybės politikos pokyčiai, kurie, tikėtina, neigiamai paveiks įmonę;



nelaimės, nuo kurių įmonė nebuvo arba buvo nepakankamai apsidraudusi.

Tokių įvykių ar sąlygų reikšmingumą dažnai gali sušvelninti kiti veiksniai. Pavyzdžiui, įmonės negalėjimą
mokėti įprastas paskolų įmokas gali atsverti vadovybės planai užtikrinti pakankamus pinigų srautus
alternatyviomis priemonėmis, tokiomis kaip turto perleidimas, skolos gražinimo grafiko keitimas ar
papildomo kapitalo pritraukimas. Taip pat, netekus pagrindinio tiekėjo, neigiamą poveikį galima būtų
sušvelninti radus tinkamą alternatyvų tiekimo šaltinį.
Finansinių ataskaitų suderinimas su pagrindiniais apskaitos įrašais (žr. 56 dalį)
A94.

Paprastai praktikuojantis asmuo surenka įrodymų, kurie atitinka finansines ataskaitas arba kurie yra
suderinti su pagrindiniais apskaitos įrašais atsekdamas finansinių ataskaitų sumas ir likučius tokiuose
atitinkamuose apskaitos dokumentuose kaip didžioji knyga, bendrasis žurnalas arba aprašas, kurie parodo,
kad finansinių ataskaitų sumos atitinka pagrindinius apskaitos dokumentus (tokius kaip bandomasis
balansas) arba yra su jais suderinti.

Papildomų procedūrų atlikimas (žr. 57 dalį)
A95.

Pagal šį TPUS būtina atlikti papildomas procedūras, jeigu praktikuojantis asmuo sužino apie dalyką, kuris
verčia jį manyti, kad finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos.

A96.

Praktikuojančio asmens veiksmai dėl papildomų procedūrų, apimančių dalyką, kuris verčia jį manyti, kad
finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos, skirsis atsižvelgiant į aplinkybes ir praktikuojančio
asmens profesinį sprendimą.

A97.

Praktikuojančio asmens sprendimą dėl procedūrų, kurias būtina atlikti, siekiant surinkti įrodymų padaryti
išvadą, kad reikšmingas iškraipymas yra mažai tikėtinas, arba nustatyti, kad jis yra, pobūdžio, atlikimo
laiko ir apimties lemia:

A99.

informacija, kurią praktikuojantis asmuo gavo įvertinęs jau atliktų procedūrų rezultatus;



žinios apie įmonę ir jos aplinką, kurias praktikuojantis asmuo atnaujino vykdydamas užduotį; ir



praktikuojančio asmens nuomonė dėl įrodymų, būtinų nagrinėjant dalyką, kuris verčia jį manyti, kad
finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos, įtikinamumą.

Atliekant papildomas procedūras siekiama surinkti pakankamų tinkamų įrodymų, kuriais remdamasis
praktikuojantis asmuo galėtų padaryti išvadą dėl dalykų, kurie, praktikuojančio asmens manymu, gali lemti,
kad finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos. Gali būti atliekamos tokios procedūros:


teikiami papildomi paklausimai arba atliekamos papildomos analitinės procedūros, pavyzdžiui,
išsamiau analizuojant duomenis arba dėmesį sutelkiant į veikiamus straipsnius (t. y. finansinėse
ataskaitose pateiktas sumas ar atskleistą informaciją, susijusias su veikiamomis sumomis ar
sandoriais); arba



kitų rūšių procedūros, pavyzdžiui, pagrindiniai detalieji testai arba išorės šalių patvirtinimai.

Toliau pateiktame pavyzdyje parodytas praktikuojančio asmens įvertinimas dėl būtinybės atlikti
papildomas procedūras ir veiksmai, kai jis mano, kad papildomos procedūros yra būtinos:


peržiūros metu teikdamas paklausimus ir atlikdamas analitines procedūras, praktikuojantis asmuo
atlieka gautinų sumų analizę, kurios rezultatai parodo ankstesniais laikotarpiais negrąžintas
reikšmingas gautinas sumas, kai atidėjiniai blogoms ar abejotinoms skoloms nesudaryti;



tai skatina praktikuojantį asmenį manyti, kad gautinų sumų likutis finansinėse ataskaitose gali būti
reikšmingai iškraipytas. Tokiu atveju praktikuojantis asmuo pasiteirauja vadovybės, ar yra
nesusigrąžintų gautinų sumų, kurios turi būti rodomos mažesne verte;



atsižvelgdamas į vadovybės atsakymą, praktikuojantis asmuo gali taip įvertinti atsakymą:
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a)

praktikuojantis asmuo nusprendžia, kad gautinų sumų likutis neturėtų būti reikšmingai
iškraipytas. Tokiu atveju jokių papildomų procedūrų nereikia atlikti;

b)

praktikuojantis asmuo nustato, kad dėl šio dalyko finansinės ataskaitos yra reikšmingai
iškraipytos. Nereikia atlikti jokių papildomų procedūrų, tačiau praktikuojantis asmuo pateikia
išvadą, kad finansinės ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipytos;

c)

praktikuojantis asmuo ir toliau mano, kad gautinų sumų likutis gali būti reikšmingai
iškraipytas, tačiau nesurinkęs tinkamų pakankamų įrodymų praktikuojantis asmuo negali
nustatyti, ar jis iš tikrųjų yra iškraipytas.

Tokiu atveju praktikuojantis asmuo turi atlikti papildomas procedūras, pavyzdžiui, paprašyti
vadovybės tokių gautinų sumų sąskaitų analizės po balanso datos, kad nustatytų nesugrąžintas
gautinas sumas. Įvertinęs tokių papildomų procedūrų rezultatus praktikuojantis asmuo gali pereiti
prie minėto a arba b punkto. Jeigu nepereina, praktikuojantis asmuo privalo:
i)

tęsti papildomas procedūras, kol praktikuojantis asmuo galės pereiti prie a arba b punkto; arba

ii)

jeigu praktikuojantis asmuo negali padaryti išvados, kad dėl dalyko finansinės ataskaitos kaip
visuma neturėtų būti reikšmingai iškraipytos, arba nustatyti, kad dėl dalyko finansinės
ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipytos, jis negali atlikti daugiau procedūrų ir
formuoti nemodifikuotą išvadą dėl finansinių ataskaitų.

Rašytiniai pareiškimai (Žr. 61–63 dalis)
A100.

Rašytiniai pareiškimai yra svarbus peržiūros užduoties įrodymų šaltinis. Jeigu vadovybė keičia prašytus
pateikti rašytinius pareiškimus arba jų nepateikia, tai gali būti ženklas praktikuojančiam asmeniui, kad yra
viena arba kelios reikšmingos problemos. Be to, praktikuojančio asmens prašymas pateikti ne žodinį, o
rašytinį pareiškimą daugeliu atveju gali paskatinti vadovybę įvertinti tokius dalykus rūpestingiau, o kartu ir
pagerinti pareiškimų kokybę.

A101.

Be pagal šį TPUS prašomų pateikti rašytinių pareiškimų, praktikuojantis asmuo gali nuspręsti, kad būtina
prašyti kitų rašytinių pareiškimų dėl finansinių ataskaitų. Jų gali būti prašoma, pavyzdžiui, siekiant
papildyti praktikuojančio asmens įrodymus dėl tam tikrų finansinių ataskaitų straipsnių ar atskleistos
informacijos, kai praktikuojantis asmuo mano, kad tokie pareiškimai yra svarbūs formuojant modifikuotą
arba nemodifikuotą išvadą dėl finansinių ataskaitų.

A102.

Tam tikrais atvejais vadovybė gali į rašytinius pareiškimus įtraukti apribojimą, kad pareiškime atsispindi
tik vadovybės žinios ir įsitikinimai. Praktikuojantis asmuo gali priimti tokią formuluotę, jeigu jis yra
įsitikinęs, kad pareiškimus parengė asmenys, atsakingi už juose pateiktus dalykus ir turintys apie tai žinių.

Įrodymų, surinktų atlikus procedūras, įvertinimas (žr. 66–68 dalis)
A103.

Kai kuriais atvejais praktikuojantis asmuo gali būti nesurinkęs įrodymų, kurių tikėjosi surinkti
planuodamas pirmuosius paklausimus ir analitines procedūras bei procedūras, siekiant nustatyti konkrečias
aplinkybes. Tokiais atvejais praktikuojantis asmuo svarsto, ar atliekant procedūras surinktų įrodymų
pakanka ir jie yra tinkami suformuoti išvadą dėl finansinių ataskaitų. Praktikuojantis asmuo gali:


išplėsti atlikt darbą; arba



atlikti kitas procedūras, kurios, praktikuojančio asmens manymu, būtinos konkrečiomis
aplinkybėmis.

Jeigu nė vieno minėto darbo neįmanoma atlikti konkrečiomis aplinkybėmis, praktikuojantis asmuo negali
surinkti pakankamų tinkamų įrodymų, būtinų suformuoti išvadą, todėl pagal šį TPUS reikalaujama
nustatyti įtaką praktikuojančio asmens ataskaitai arba jo gebėjimui baigti užduotį, pavyzdžiui, jeigu vienas
iš vadovų negali peržiūros metu atsakyti į praktikuojančio asmens paklausimus dėl svarbių dalykų. Tokia
situacija gali susidaryti net ir tais atvejais, kai praktikuojantis asmuo nežino apie dalyką (-us), kuris verčia
praktikuojantį asmenį manyti, kad finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos, kaip tai nurodyta
57 dalyje.
Apimties apribojimai
A104.

Jeigu praktikuojantis asmuo negali atlikti konkrečių procedūrų, tačiau gali surinkti pakankamų tinkamų
įrodymų atlikdamas kitas procedūras, peržiūros apimtis nelaikoma apribota.

A105.

Vadovybės nustatomi peržiūros apimties apribojimai gali kitaip paveikti peržiūrą, pavyzdžiui,
praktikuojančio asmens atliekamus sričių, kuriose tikėtina, kad finansinės ataskaitos bus reikšmingai
iškraipytos, vertinimus ir gebėjimą tęsti užduotį.

Praktikuojančio asmens išvadų dėl finansinių ataskaitų formavimas
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Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos aprašymas (žr. 69 dalies a punktą)
A106.

Finansinėse ataskaitose būtina aprašyti taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, nes remdamiesi tokiu
aprašymu finansinių ataskaitų vartotojai sužino apie tvarką, pagal kurią rengiamos finansinės ataskaitos.
Jeigu finansinės ataskaitos yra specialios paskirties finansinės ataskaitos, jos gali būti rengiamos pagal
specialios paskirties finansinės atskaitomybės tvarką, su kuria gali susipažinti tik užduoties šalis ir
praktikuojantis asmuo. Taikomos specialios paskirties finansinės atskaitomybės tvarkos aprašymas yra
svarbus, nes specialios paskirties finansinės ataskaitos gali būti tinkamos naudoti tik numatytais tikslais,
nustatytais specialios paskirties finansinėms ataskaitoms.

A107.

Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos aprašymas, kai vartojama netiksli apibrėžiamoji arba
apribojamoji kalba (pavyzdžiui, „finansinės ataskaitos iš esmės atitinka tarptautinių finansinės
atskaitomybės standartų reikalavimus“) yra netinkamas tvarkos aprašymas, nes gali klaidinti finansinių
ataskaitų vartotojus.

Reikšmingų sandorių ir įvykių poveikio finansinėse ataskaitose pateiktai informacijai atskleidimas (žr. 69 dalies b
punkto vi papunktį ir 71 dalį)
A108.

Pagal šį TPUS reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo įvertinų, ar finansinėse ataskaitose atskleista
tinkama informacija, kad numatomi vartotojai galėtų suprasti reikšmingų sandorių ir įvykių poveikį įmonės
finansinei būklei, finansinės veiklos rezultatams ir pinigų srautams.

A109.

Jeigu finansinės ataskaitos rengiamos pagal teisingo pateikimo tvarkos reikalavimus, vadovybei gali tekti
finansinėse ataskaitose atskleisti ne tik pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką reikalaujamą, bet ir
papildomą informaciją arba, labai retais atvejais, nukrypti nuo tvarkos reikalavimų, kad galėtų įgyvendinti
teisingo finansinių ataskaitų pateikimo principą.

Svarstymai, kai taikoma atitikties tvarka
A110.

Būtų labai neįprasta, jeigu praktikuojantis asmuo manytų, kad finansinės atskaitos, parengtos pagal
atitikties tvarką, kurią, remdamasis šiuo TPUS, užduoties prisiėmimo metu nustatė kaip tinkamą, yra
klaidinančios.

Kokybiniai įmonės apskaitos praktikos aspektai (žr. 70 dalies b punktą)
A111.

A112.

Vertindamas įmonės apskaitos praktikos kokybinius aspektus, praktikuojantis asmuo gali sužinoti apie
galimą vadovybės šališkumą priimant sprendimus. Praktikuojantis asmuo gali padaryti išvadą, kad
neutralumo trūkumo ir neištaisytų iškraipymų padarinių kaupiamasis poveikis lemia tai, jog finansinės
ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipytos. Neutralumo trūkumo požymiai, kurie gali turėti įtakos
praktikuojančio asmens vertinimui, ar finansinės ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipytos, apima:


atrankinį iškraipymų, apie kuriuos vadovybė buvo informuota peržiūros metu, koregavimą (pvz.,
koreguojami iškraipymai, dėl kurių rodomos didesnės pajamos, bet nekoreguojami iškraipymai, dėl
kurių rodomos mažesnės pajamos);



galimą vadovybės šališkumą darant apskaitinius įvertinimus.

Rengiant išvadą apie atskirų apskaitinių įvertinimų pagrįstumą, galimo vadovybės šališkumo požymiai
nebūtinai reiškia, kad yra iškraipymų. Tačiau jie gali turėti įtakos praktikuojančio asmens svarstymams, ar
finansinės ataskaitos kaip visuma gali būti reikšmingai iškraipytos.

Išvadų forma (žr. 74 dalį)

A113.

Jeigu finansinės ataskaitos parengtos pagal teisingo pateikimo tvarką, praktikuojantis asmuo nurodo
išvadoje, kad jis nepastebėjo nieko, kas verstų jį manyti, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo) ... pagal [taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką]. Pavyzdžiui, taikant įvairias bendrosios paskirties tvarkas, finansinės ataskaitos turi
teisingai pateikti (arba parodyti tikrą ir teisingą vaizdą) įmonės finansinę būklę laikotarpio pabaigoje ir to
laikotarpio įmonės finansinės veiklos rezultatus bei pinigų srautus.

„Visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia“ arba „parodo tikrą ir teisingą vaizdą“
A114.

Frazę „visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia“ arba frazę „parodo tikrą ir teisingą vaizdą“,
naudojamą pagal tam tikrą jurisdikciją, nustato įstatymai ar teisės aktai, reglamentuojantys finansinių
ataskaitų peržiūrą pagal tokią jurisdikciją, arba ji naudojama pagal bendrai priimtą tokios jurisdikcijos
praktiką. Jeigu pagal įstatymus reikalaujama naudoti kitokią formuluotę, praktikuojantis asmuo vis tiek turi
vykdyti šio TPUS reikalavimą įvertinti, ar finansinės ataskaitos, parengtos pagal teisingo pateikimo tvarką,
parengtos laikantis teisingo pateikimo principo.
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Negalėjimas suformuoti išvados dėl vadovybės peržiūros apimties apribojimo, nustatyto po užduoties prisiėmimo
(žr. 15 ir 82 dalis)
A115.

Galimybė atsisakyti toliau tęsti užduotį gali priklausyti nuo užduoties baigtumo lygmens tuo momentu, kai
vadovybė pradeda taikyti apribojimą. Jeigu praktikuojantis asmuo iš esmės baigė peržiūrą, jis gali nutarti ją
užbaigti, kiek tai yra įmanoma, atsisakyti pateikti išvadą ir paaiškinti apimties apribojimą ataskaitos
pastraipoje, kurioje paaiškinama atsisakymo pateikti išvadą priežastis.

A116.

Esant tam tikroms aplinkybėms, gali būti neįmanoma atsisakyti toliau tęsti užduotį, jeigu įstatymai ar teisės
aktai numato, kad praktikuojantis asmuo privalo ją tęsti. Pavyzdžiui, taip galėtų būti tuo atveju, kai
praktikuojantis asmuo yra paskirtas peržiūrėti viešojo sektoriaus įmonės finansines ataskaitas. Be to, taip
galėtų būti pagal tam tikras jurisdikcijas, kai praktikuojantis asmuo paskirtas peržiūrėti konkretaus
laikotarpio finansines ataskaitas arba konkrečiam laikotarpiui ir draudžiama atsisakyti tęsti užduotį arba
prieš baigiant tų finansinių ataskaitų peržiūrą, arba prieš pasibaigiant šitam nustatytam laikotarpiui.
Praktikuojantis asmuo taip pat gali svarstyti būtinumą įtraukti į praktikuojančio asmens ataskaitą „Kitų
dalykų“ pastraipą ir paaiškinti, kodėl jis negali atsisakyti toliau tęsti užduotį.

Priežiūros institucijų ar įmonės savininkų informavimas
A117.

Kai praktikuojantis asmuo padaro išvadą, kad būtina atsisakyti toliau tęsti užduotį dėl apimties apribojimo,
gali būti profesinis, įstatymo ar priežiūros institucijų reikalavimas praktikuojančiam asmeniui informuoti
priežiūros institucijas ar įmonės savininkus apie dalykus, susijusius su atsisakymu toliau tęsti užduoti.

Praktikuojančio asmens ataskaita (žr. 86–92 dalis)
A118.

Rašytinės ataskaitos – ataskaitos, pateiktos popieriuje, ir tos, kurioms naudojamos elektroninės priemonės.

Praktikuojančio asmens ataskaitos dalys (žr. 86 dalį)
A119.

Pavadinimas, kuris nurodo, kad ataskaita yra nepriklausomo praktikuojančio asmens ataskaita, pavyzdžiui,
„Nepriklausomo praktikuojančio asmens ataskaita“, patvirtina, jog praktikuojantis asmuo laikėsi visų
atitinkamų etikos reikalavimų dėl nepriklausomumo, todėl ir išskiria nepriklausomo praktikuojančio
asmens ataskaitą iš kitų pateiktų ataskaitų.

A120.

Įstatymais ar teisės aktais gali būti konkretizuojama, kam turi buti adresuota praktikuojančio asmens
ataskaita pagal tokią konkrečią jurisdikciją. Praktikuojančio asmens ataskaita paprastai adresuojama tiems,
kuriems išvada yra parengta, dažniausiai įmonės, kurios finansinės ataskaitos peržiūrimos, akcininkams
arba už valdymą atsakingiems asmenims.

A121.

Kai praktikuojantis asmuo žino, kad peržiūrėtos finansinės ataskaitos bus įtrauktos į dokumentą, kuriame
pateikta kita informacija, tokį kaip finansinė atskaitomybė, jis gali apsvarstyti galimybę, jeigu galima pagal
pateikimo formą, nurodyti puslapius, kuriuose pateiktos peržiūrėtos finansinės ataskaitos. Remdamiesi
tokia informacija, vartotojai gali nustatyti finansines ataskaitas, su kuriomis susijusi praktikuojančio
asmens ataskaita.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas (žr. 86 dalies d punktą)
A122.

Šio TPUS reikalavimo, kad praktikuojantis asmuo privalo gauti vadovybės patvirtinimą, jog ji pripažįsta ir
supranta savo atsakomybę, susijusią su finansinių ataskaitų rengimu ir peržiūros užduotimi, itin svarbu
laikytis atliekant peržiūrą ir teikiant užduoties ataskaitą. Praktikuojančio asmens ataskaitoje pateiktas
vadovybės atsakomybės aprašymas svarbus praktikuojančio asmens ataskaitos skaitytojams, kad jie galėtų
suprasti vadovybės atsakomybę, susijusią su atlikta peržiūros užduotimi.

A123.

Praktikuojančio asmens ataskaitoje neturėtų būti konkrečiai nurodoma „vadovybė“, bet turėtų būti
vartojamas terminas, kuris yra tinkamas pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką. Pagal kai kurias
jurisdikcijas tinkamesnė sąvoka būtų už įmonės valdymą atsakingi asmenys.

A124.

Gali būti aplinkybių, kai praktikuojančiam asmeniui priimtina įtraukti vadovybės atsakomybės aprašymą,
nurodytą šiame TPUS, siekiant atskleisti papildomą atsakomybę, kuri, atsižvelgiant į konkrečią jurisdikciją
arba įmonės pobūdį, yra svarbi rengiant finansines ataskaitas.

A125.

Kai kurių šalių jurisdikcijų įstatymuose ar teisės aktuose, kuriais apibrėžiama vadovybės atsakomybė, gali
būti pateikta konkreti nuoroda į atsakomybę už apskaitos žurnalų ir įrašų arba apskaitos sistemos
tinkamumą. Kadangi žurnalai, įrašai arba sistemos yra nedaloma vidaus kontrolės dalis, šiame TPUS nėra
jų aprašymų arba atskiros nuorodos į juos.

Praktikuojančio asmens atsakomybė (žr. 86 dalies f punktą)
A126.

Praktikuojančio asmens ataskaitoje konstatuojama, kad praktikuojantis asmuo atsako už išvados dėl
finansinių ataskaitų pareiškimą remiantis atlikta peržiūra, pabrėžiant įmonės vadovybės atsakomybę už
finansinių ataskaitų parengimą.
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Nuoroda į standartus (žr. 86 dalies f punktą)
A127.

Nuoroda į taikytus standartus praktikuojančio asmens ataskaitos vartotojai informuojami, kad peržiūra
buvo atlikta pagal galiojančius standartus.

Informavimas apie finansinių ataskaitų peržiūros pobūdį (žr. 86 dalies g punktą)
A128.

Praktikuojančio asmens ataskaitoje pateiktas peržiūros užduoties pobūdžio aprašymas yra naudingas
paaiškinimas ataskaitos skaitytojams apie atliktos peržiūros apimtį ir apribojimus. Šiuo paaiškinimu
siekiama pašalinti abejones, kad peržiūra nėra auditas ir, kad atitinkamai praktikuojantis asmuo nepareiškia
auditoriaus nuomonės apie finansines ataskaitas.

Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos ir jos galimo poveikio praktikuojančio asmens ataskaitai aprašymas (žr.
86 dalies i punkto ii papunktį)
A129.

Praktikuojančio asmens išvadoje pateiktas taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos apibrėžimas skirtas
informuoti praktikuojančio asmens ataskaitos vartotojus apie kontekstą, kuriame pareiškiama tokia išvada.
Juo nesiekiama apriboti vertinimą, kurio reikalaujama 30 dalies a punkte. Taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka apibrėžta tokiomis formuluotėmis:
„...pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus“ arba
„...pagal bendrai priimtus X jurisdikcijos apskaitos principus ...“

A130.

Jeigu taikoma finansinės atskaitomybės tvarka apima finansinės atskaitomybės standartus ir teisinius arba
priežiūros reikalavimus, tvarka apibrėžiama tokiomis formuluotėmis kaip „...pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus ir X jurisdikcijos Įmonių įstatymo reikalavimus.“

„Modifikavimo pagrindo“ pastraipa, kai išvada yra modifikuota (žr. 85 dalies h punkto ii papunktį)
A131.

Jeigu dėl konkretaus dalyko, aprašyto modifikavimo pagrindo pastraipoje, pareiškiama neigiama išvada
arba atsisakoma pateikti išvadą, tai nereiškia, kad galima neaprašyti kitų identifikuotų dalykų, dėl kurių
priešingu atveju būtų reikėję modifikuoti praktikuojančio asmens išvadą. Tokiais atvejais tuos kitus
dalykus, apie kuriuos žino praktikuojantis asmuo, gali būti svarbu atskleisti finansinių ataskaitų
vartotojams.

Praktikuojančio asmens parašas (žr. 86 dalies l punktą)
A132.

Praktikuojančio asmens parašas – tai praktikuojančio asmens įmonės pavadinimas arba atskiro
praktikuojančio asmens vardas ir pavardė, arba abu – atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal
konkrečią jurisdikciją. Pagal kai kurias jurisdikcijas, be praktikuojančio asmens parašo gali būti
reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo savo ataskaitoje deklaruotų savo profesinę kvalifikaciją arba
atitinkamos licencijas išduodančios institucijos, veikiančio pagal tokią jurisdikciją, pripažinimą.

Skaitytojų perspėjimas, kad finansinės ataskaitos parengtos pagal specialios paskirties tvarką (žr. 88 dalį)
A133.

Specialios paskirties finansinės ataskaitos gali būti naudojamos kitiems nei numatytiems tikslams.
Pavyzdžiui, priežiūros institucija gali prašyti konkrečių įmonių specialios paskirties finansines ataskaitas
skelbti viešai. Siekiant išvengti nesusipratimų, būtina, kad praktikuojantis asmuo perspėtų savo ataskaitos
vartotojus, jog finansinės ataskaitos parengtos remiantis specialios paskirties tvarka, todėl jos gali būti
netinkamos naudoti kitais tikslais.

A134.

Jeigu finansinės ataskaitos rengiamos remiantis specialios paskirties tvarka, be praktikuojančio asmens
ataskaitos skaitytojų perspėjimo, kurį būtina pateikti pagal šį TPUS, praktikuojantis asmuo gali nuspręsti,
kad būtų tikslinga nurodyti, jog jo ataskaita skirta tik konkretiems vartotojams. Atsižvelgiant į konkrečios
jurisdikcijos įstatymus ar teisės aktus, to galima pasiekti, jeigu apribojamas praktikuojančio asmens
ataskaitos platinimas arba naudojimas. Tokiais atvejais pastraipa, kurioje pateikiamas perspėjimas apie
specialios paskirties tvarkos taikymą, gali būti papildyta kitais dalykais, atitinkamai keičiant antraštę.

Kitos pranešimo pareigos (žr. 91 dalį)
A135.

Pagal kai kurias jurisdikcijas gali būti reikalaujama, kad praktikuojantis asmuo ne tik vykdytų šiame TPUS
nurodytas pareigas, bet ir papildomas pareigas pranešti apie kitus dalykus. Pavyzdžiui, praktikuojančio
asmens gali būti prašoma pranešti apie konkrečius dalykus, jeigu juos pastebi finansinių ataskaitų peržiūros
metu. Taip pat praktikuojančio asmens gali būti prašoma atlikti papildomas specialias procedūras ir apie jas
pranešti, arba pareikšti išvadą dėl tokių konkrečių dalykų kaip apskaitos žurnalų ir įrašų tinkamumas.
Konkrečios jurisdikcijos finansinių ataskaitų peržiūros užduočių standartuose gali būti pateiktos nuorodos
dėl praktikuojančio asmens pareigų, susijusių su papildomomis pranešimo pareigomis pagal tokią
jurisdikciją.
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A136.

Kai kuriais atvejais atitinkami įstatymai ar teisės aktai gali reikalauti arba leisti praktikuojančiam asmeniui
pranešti apie finansines ataskaitas. Kitais atvejais praktikuojančio asmens gali būti reikalaujama arba jam
leidžiama apie jas pranešti atskiroje ataskaitoje.

A137.

Kitos pranešimo pareigos turi būti aprašytos atskirame praktikuojančio asmens ataskaitos skyriuje, siekiant
jas aiškiai atskirti nuo šiame TPUS nurodytų praktikuojančio asmens pareigų pranešti apie finansines
ataskaitas. Jeigu reikia, šiame skyriuje gali būti pateikta paantraštė (-ės), kurioje būtų apibūdinta pastraipa
(-os) apie kitas pranešimo pareigas. Pagal kai kurias jurisdikcijas papildomos pareigos gali būti aprašytos
ataskaitoje, kuri pateikiama atskirai nuo praktikuojančio asmens peržiūros ataskaitos apie finansines
ataskaitas.

Praktikuojančio asmens ataskaitos data (žr. 86 dalies k punktą ir 92 dalį)
A138.

Praktikuojančio asmens atskaitos data parodo praktikuojančio asmens ataskaitos vartotojams, kad
praktikuojantis asmuo vertino įvykių ir sandorių, apie kuriuos jis sužinojo tą datą ir kurie įvyko tą datą,
poveikį.

A139.

Praktikuojantis asmuo pareiškia išvadą dėl finansinių ataskaitų ir nurodo vadovybės atsakomybę už
finansines ataskaitas. Praktikuojantis asmuo negali pareikšti išvados, kad surinko pakankamų tinkamų
įrodymų, kol neįsitikina, jog visos ataskaitos, kurios sudaro finansinių ataskaitų rinkinį ir aiškinamąjį raštą,
buvo parengtos ir vadovybė prisiėmė atsakomybę už jas.

A140.

Pagal kai kurių jurisdikcijų įstatymus ar teisės aktus nurodomi asmenys arba organai (pvz., valdybos
nariai), atsakingi nuspręsti, kad visos finansines ataskaitas sudarančios ataskaitos ir aiškinamasis raštas
buvo parengti, ir nurodomas reikalingas patvirtinimo procesas. Tokiais atvejais patvirtinimo įrodymas turi
būti gautas prieš ataskaitos apie finansines ataskaitas datą. Tačiau pagal kitas jurisdikcijas patvirtinimo
procesas nėra įtvirtintas įstatymais ar teisės aktais. Tokiais atvejais procedūros, kurias įmonė atlieka
rengdama ir tvirtindama savo finansines ataskaitas, atsižvelgusi į savo vadovavimo ir valdymo struktūrą,
svarstomos tam, kad galima būtų nustatyti asmenis arba organus, turinčius įgaliojimų nuspręsti, kad visos
finansines ataskaitas sudarančios ataskaitos, įskaitant aiškinamąjį raštą, buvo parengtos. Kai kuriais atvejais
įstatymais ir kitais teisės aktais nustatomas finansinės atskaitomybės proceso momentas, kada peržiūra turi
būti baigta.

A141.

Pagal kai kurių šalių jurisdikciją, akcininkai privalo galutinai patvirtinti finansines ataskaitas prieš jas
paskelbiant viešai. Pagal tokią jurisdikciją, praktikuojančiam asmeniui nebūtinas galutinis akcininkų
patvirtinimas, kai jis nori pareikšti išvadą dėl finansinių ataskaitų. Pagal šį TPUS finansinių ataskaitų
patvirtinimo data yra data, kurią atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys nusprendžia, kad visos finansines
ataskaitas sudarančios ataskaitos, įskaitant aiškinamąjį raštą, buvo parengtos, arba data, kurią atitinkamus
įgaliojimus turintys asmenys patvirtino, jog jie prisiėmė atsakomybę už jas, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra
ankstesnė.

Praktikuojančio asmens ataskaita, įtvirtinta įstatymais ar teisės aktais (žr. 34–35 ir 86 dalis)
A142.

Nuoseklumo principo laikymasis rengiant praktikuojančio asmens ataskaitą, kai peržiūra atliekama pagal šį
TPUS, didina pasitikėjimą pasaulio rinkoje, nes yra lengviau nustatyti tas finansinių ataskaitų peržiūras,
kurios buvo atliktos pagal visuotinai pripažintus standartus. Kai skirtumai tarp teisinių ar priežiūros
reikalavimų ir šio TPUS reikalavimų yra susiję tik su praktikuojančio asmens ataskaitos išdėstymu bei
formuluote ir kai ataskaita parengta laikantis mažų mažiausiai šio TPUS 86 dalies reikalavimų, tokia
praktikuojančio asmens ataskaita gali buti laikoma atitinkančia šį TPUS. Esant tokioms aplinkybėms,
laikoma, kad praktikuojantis asmuo vadovavosi šio TPUS reikalavimais, net kai praktikuojančio asmens
ataskaitos išdėstymas ir formuluotė yra apibrėžti ataskaitoms taikomais teisiniais arba priežiūros
reikalavimais. Jeigu konkretūs tam tikros jurisdikcijos reikalavimai neprieštarauja šio TPUS
reikalavimams, galima naudoti šiame TPUS nurodytą išdėstymą ir formuluotę, kad praktikuojančio asmens
ataskaitos vartotojams būtų lengviau suprasti, jog praktikuojančio asmens ataskaita yra finansinių ataskaitų
peržiūros, atliktos pagal šį TPUS, ataskaita. Aplinkybės, kurioms esant įstatymai ar teisės aktai reikalauja
taikyti tokį praktikuojančio asmens ataskaitos išdėstymą ir formuluotę, kurie gerokai skiriasi nuo šio TPUS
reikalavimų, paaiškintos šio TPUS punktuose, susijusiuose su peržiūros užduoties prisiėmimu ir santykių
su klientu tęsimu.

Praktikuojančio asmens peržiūros, atliktos pagal atitinkamus konkrečios jurisdikcijos standartus ir šį TPUS,
ataskaita (žr. 86 dalies f punktą)
A143.

Kai praktikuojantis asmuo laikosi ne tik šio TPUS reikalavimų, bet ir atitinkamų nacionalinių standartų,
ataskaitoje turi būti nurodyta, kad peržiūra atlikta pagal šį TPUS ir atitinkamus nacionalinius standartus,
taikomus finansinių atskaitų peržiūros užduotims. Tačiau nuoroda į šį TPUS ir atitinkamus nacionalinius
standartus nėra tinkama, jeigu yra prieštaravimas tarp šio TPUS ir nacionalinių standartų reikalavimų, dėl
kurio praktikuojantis asmuo pareikštų kitokią išvadą arba neįtrauktų „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos,
kurios, esant tam tikroms aplinkybėms, reikalaujama pagal šį TPUS. Šiuo atveju praktikuojančio asmens
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ataskaitoje nurodomi tik tie standartai (šis TPUS arba nacionaliniai standartai), pagal kuriuos buvo parengta
praktikuojančio asmens ataskaita.
Peržiūros ataskaitų pavyzdžiai (žr. 86 dalį)
A144.

Šio TPUS 2 priede pateikti praktikuojančio asmens finansinių ataskaitų peržiūros ataskaitų pavyzdžiai,
apimantys šio TPUS pranešimui taikomus reikalavimus.

Dokumentavimas
Užduoties dokumentavimo savalaikiškumas (žr. 93 dalį)
Pagal 1-ąjį TKKS reikalaujama, kad audito įmonė nustatytų galutinį terminą, iki kurio turi būti baigtos
rengti galutinės užduoties bylos.
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1 priedas
(žr. A56 dalį)

Sutarties dėl užduoties peržiūrėti istorines finansines ataskaitas pavyzdys
Toliau pateiktas sutarties dėl užduoties peržiūrėti bendrosios paskirties finansines ataskaitas (parengtas pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS)) pavyzdys, kuris apima atitinkamus šio TPUS
reikalavimus ir nuorodas. Ši sutartis neprivaloma ir skirta naudoti tik kaip orientyras kartu su šiame TPUS
išdėstytomis nuostatomis. Ji turi būti tikslinama atsižvelgiant į individualius reikalavimus ir aplinkybes. Ji parengta
tam, kad galima būtų remtis peržiūrint atskiro ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas, ir turi būti tikslinama,
jeigu numatoma arba tikimasi naudoti pasikartojančioms peržiūroms. Būtų tikslinga kreiptis teisinio patarimo, ar
kuri nors siūloma sutartis yra tinkama.
***
Atitinkamiems ABC įmonės vadovybės atstovams arba už valdymą atsakingiems asmenims: 11
[Peržiūros tikslas ir apimtis]
Jūs12 kreipėtės į mus dėl ABC įmonės bendrosios paskirties finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio
31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų
srautų ataskaita bei svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija, peržiūros. Džiaugiamės
galėdami šia sutartimi patvirtinti, kad sutinkame atlikti ir suprantame šią peržiūros užduotį.
Peržiūrą atliksime, siekdami pareikšti išvadą dėl finansinių ataskaitų. Jeigu pareikšime nemodifikuotą išvadą, ją
formuluosime taip: „Remdamiesi atlikta peržiūra nepastebėjome nieko, kas verstų manyti, kad finansinės ataskaitos
visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo) įmonės [data] finansinės
būklės ir tą dieną pasibaigusių metų finansinės veiklos rezultatų bei pinigų srautų pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS).“
[Praktikuojančio asmens atsakomybė]
Peržiūrą atliksime pagal 2400-ąjį tarptautinį peržiūros užduočių standartą (TPUS) (persvarstytą) „Istorinių
finansinių ataskaitų peržiūros užduotys“. Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) reikalaujama, kad išvadose
nurodytume, ar pastebėjome ką nors, kas verčia mus manyti, kad finansinės ataskaitos kaip visuma visais
reikšmingais atžvilgiais nėra parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Taip pat pagal 2400-ąjį
TPUS reikalaujama laikytis atitinkamų etikos reikalavimų.
Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) atlikta finansinių ataskaitų peržiūra yra riboto užtikrinimo užduotis. Atliksime
procedūras, visų pirmiausia teikdami paklausimus vadovybei ir, jeigu būtina, kitiems įmonei priklausantiems
asmenims bei atliksime analitines procedūras ir įvertinsime surinktus įrodymus. Taip pat atliksime papildomas
procedūras, jeigu sužinosime dalykų, kurie vers manyti, kad finansinės ataskaitos kaip visuma gali būti reikšmingai
iškraipytos. Šias procedūras atliksime tam, kad galėtume pareikšti išvadą dėl finansinių ataskaitų pagal 2400-ąjį
TPUS (persvarstytą). Pasirinkdami, mūsų manymu, svarbias procedūras, remsimės profesiniu sprendimu, įgytomis
žiniomis apie ABC įmonę ir jos aplinką bei supratimu apie TFAS ir jų taikymą atitinkamoje ūkio šakoje.
Peržiūra – tai ne finansinių ataskaitų auditas, todėl:
a)

kyla didesnė nei atliekant auditą rizika, kad peržiūrimose finansinėse ataskaitose esantys reikšmingi
iškraipymai gali nepaaiškėti peržiūros metu, net, jeigu peržiūra tinkamai atliekama pagal 2400-ąjį TPUS
(persvarstytą);

b)

pareikšdami savo ataskaitoje išvadą dėl finansinių ataskaitų peržiūros, aiškiai atsisakome pareikšti auditoriaus
nuomonę apie finansines ataskaitas.

[Nurodoma vadovybės atsakomybė ir taikoma finansinės atskaitomybės tvarka (šiame pavyzdyje laikomasi
prielaidos, kad praktikuojantis asmuo nenustatė, jog ši atsakomybė atitinkamai apibrėžta įstatymuose ar teisės
aktuose. Todėl naudojamas šio TPUS 30 dalies b punkte pateiktas aprašymas).]
Peržiūrą atliksime remdamiesi tuo, kad [vadovybė ir, jeigu būtina, už valdymą atsakingi asmenys ] 13 pripažįsta ir
supranta, kad jie prisiima atsakomybę už:
a)

11

12

13
14

finansinių ataskaitų rengimą ir teisingą pateikimą pagal TFAS; 14

Sutartyje nurodomi adresatai ir asmenys, yra tie, kurie tinkami užduoties aplinkybėmis, įskaitant atitinkamą jurisdikciją. Labai svarbu nurodyti
tinkamus asmenis – žr. šio TPUS 36 dalį.
Šioje sutartyje kreipiniai „jūs“, „mes“, „mus“, „vadovybė“, „už valdymą atsakingi asmenys“ ir „praktikuojantis asmuo“ vartojami arba
keičiami atsižvelgiant į aplinkybes.
Naudokite konkrečiomis aplinkybėmis tinkamus terminus.
Arba, jeigu būtina, frazę „už finansinių atskaitų, kurios pateikia tikrą ir teisingą vaizdą, rengimą pagal TFAS“.
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b)

tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos; ir

c)

suteikimą:
i)

galimybės gauti visą vadovybei žinomą informaciją, kuri svarbi rengiant finansines ataskaitas ir jas
teisingai pateikiant, tokią kaip įrašai, dokumentai ir kitos rūšies informacija;

ii)

papildomos informacijos, kurios galime prašyti vadovybės, siekdamas atlikti peržiūrą; ir

iii)

galimybės nevaržomai bendrauti su ABC įmonėje dirbančiais asmenimis, kai mes nustatome, kad toks
bendravimas būtinas įrodymams surinkti.

Atlikdami peržiūrą, prašysime [vadovybės ir, jeigu būtina, už valdymą atsakingų asmenų] rašytinių patvirtinimų dėl
mums pateiktų pareiškimų, susijusių su šia peržiūra.
Labai tikimės, kad peržiūros metu su mumis bendradarbiaus visas jūsų personalas.
[Kita svarbi informacija]
[Pateikti tokią kitą informaciją kaip susitarimai, apmokėjimai ar, jeigu būtina, kitos specialios sąlygos.]
[Ataskaita]
[Pateikti atitinkamas nuorodas apie tikėtiną praktikuojančio asmens ataskaitos formą ir turinį.]
Mūsų ataskaitos forma ir turinys gali būti keičiama atsižvelgiant į peržiūros metu gautus pastebėjimus.
Prašome pasirašyti ir grąžinti pridėtą šios sutarties egzempliorių kaip patvirtinimą, kad suprantate susitarimą dėl
finansinių ataskaitų peržiūros ir atitinkamą mūsų atsakomybę bei kad tam pritariate.
„XYZ & Co.“
Supranta ir patvirtina ABC įmonės vardu
(parašas)
......................
Vardas, pavardė ir pareigos
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2 priedas
(žr. A144 dalį)

Praktikuojančio asmens peržiūros ataskaitų pavyzdžiai
Bendrosios paskirties finansinių ataskaitų peržiūros ataskaitos
Peržiūros ataskaitų, kuriose pateikiama nemodifikuota išvada, pavyzdžiai


1-asis pavyzdys. Praktikuojančio asmens ataskaita apie finansines ataskaitas, parengtas pagal teisingo
pateikimo tvarką ir skirtas plačios vartotojų grupės bendrosios finansinės informacijos poreikiams patenkinti
(pavyzdžiui, mažų ir vidutinių įmonių tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai).

Peržiūros ataskaitų, kuriose pateikiama modifikuota išvada, pavyzdžiai


2-asis pavyzdys. Praktikuojančio asmens ataskaita, kurioje pateikta sąlyginė išvada dėl finansinėse
ataskaitose esančių akivaizdžių iškraipymų. Finansinės ataskaitos parengtos pagal atitikties tvarką ir skirtos
patenkinti plačios vartotojų grupės bendrosios informacijos poreikius (finansinės ataskaitos, parengtos pagal
atitikties tvarką).



3-asis pavyzdys. Praktikuojančio asmens ataskaita, kurioje pateikta sąlyginė išvada, kai praktikuojantis
asmuo negali surinkti pakankamų tinkamų įrodymų (finansinės ataskaitos, parengtos pagal teisingo pateikimo
tvarką – TFAS).



4-asis pavyzdys. Praktikuojančio asmens ataskaita, kurioje pateikta neigiama išvada dėl finansinėse
ataskaitose esančių reikšmingų iškraipymų (finansinės ataskaitos, parengtos pagal teisingo pateikimo tvarką –
TFAS).



5-asis pavyzdys. Praktikuojančio asmens ataskaita, kurioje pateiktas atsisakymas pateikti išvadą, kai
praktikuojantis asmuo negali surinkti pakankamų tinkamų įrodymų apie daugumą finansinių ataskaitų
elementų, todėl negali užbaigti peržiūros (finansinės ataskaitos, parengtos pagal teisingo pateikimo tvarką –
TFAS).

Specialios paskirties finansinių ataskaitų peržiūros ataskaitos



6-asis pavyzdys. Praktikuojančio asmens ataskaita apie finansines ataskaitas, parengtas pagal sutartyje
nurodytas finansinės atskaitomybės rengimo nuostatas (šiame pavyzdyje – tai atitikties tvarka).



7-asis pavyzdys. Praktikuojančio asmens ataskaita apie atskirą finansinę ataskaitą, parengtą pagal apskaitoje
taikomą pinigų įplaukų ir išmokų principą (šiame pavyzdyje – tai teisingo pateikimo tvarka).

2400-ASIS TPUS (PERSVARSTYTAS)
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ISTORINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PERŽIŪROS UŽDUOTYS
1-asis pavyzdys
Gali būti tokios aplinkybės:


viso finansinių ataskaitų rinkinio peržiūra;



bendros paskirties finansines ataskaitas vadovybė parengė pagal mažų ir vidutinių įmonių
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus;



peržiūros užduoties sąlygose pateiktas vadovybės atsakomybės už finansinės ataskaitas aprašymas
remiantis šio TPUS 30 dalies b punktu;



be finansinių ataskaitų peržiūros, praktikuojantis asmuo turi kitų vietos įstatymuose nurodytų
pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO PRAKTIKUOJANČIO ASMENS PERŽIŪROS ATASKAITA
[Tam tikras adresatas]
Ataskaita apie finansines ataskaitas15
Peržiūrėjome čia pridėtas ABC įmonės finansines ataskaitas, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą
dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita bei
svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija.
Vadovybės16 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsako už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal mažų ir vidutinių įmonių
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus17 ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina
finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Praktikuojančio asmens atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra pareikšti išvadą dėl čia pridėtų finansinių ataskaitų. Peržiūrą atlikome pagal 2400-ąjį
tarptautinį peržiūros užduočių standartą (TPUS) (persvarstytą) „Istorinių finansinių ataskaitų peržiūros užduotys“.
Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) reikalaujama, kad išvadose nurodytume, ar pastebėjome ką nors, kas verčia mus
manyti, kad finansinės ataskaitos kaip visuma visais reikšmingais atžvilgiais nėra parengtos pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką. Taip pat šiame standarte reikalaujama laikytis atitinkamų etikos reikalavimų.
Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) atlikta finansinių ataskaitų peržiūra yra riboto užtikrinimo užduotis.
Praktikuojantis asmuo atlieka procedūras, visų pirmiausia: teikia paklausimus vadovybei ir, jeigu būtina, kitiems
įmonei priklausantiems asmenims bei atlieka analitines procedūras ir vertina surinktus įrodymus.
Per peržiūrą atlikta gerokai mažiau procedūrų nei per auditą, atliekamą pagal tarptautinius audito standartus. Todėl
nepareiškiame auditoriaus nuomonės apie šias finansines ataskaitas.
Išvada
Remdamiesi atlikta peržiūra nepastebėjome nieko, kas verstų mus manyti, kad šios finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo) ABC įmonės 20X1 m. gruodžio
31 d. finansinės būklės ir tą dieną pasibaigusių metų finansinės veiklos rezultatų bei pinigų srautų pagal mažų ir
vidutinių įmonių tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
Ataskaita dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Šios praktikuojančio asmens ataskaitos dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į kitų praktikuojančio
asmens pranešimo pareigų pobūdį].

PERŽIŪRA

[Praktikuojančio asmens parašas]
[Praktikuojančio asmens ataskaitos data]
[Praktikuojančio asmens adresas]

15

16
17

Nebūtina pateikti paantraštės „Ataskaita apie finansines ataskaitas“, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Ataskaita dėl kitų taikomų teisinių
ir priežiūros reikalavimų“.
Arba kitas terminas, tinkamas pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
Jeigu vadovybė turi parengti finansines ataskaitas, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, galima tokia formuluotė: „Vadovybė atsako už
finansinių ataskaitų, kurios pateikia tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą pagal mažų ir vidutinių įmonių tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus ir tokią...“
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ISTORINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PERŽIŪROS UŽDUOTYS
2-asis pavyzdys
Gali būti tokios aplinkybės:


viso finansinių ataskaitų rinkinio peržiūra, reikalaujama pagal įstatymus ar teisės aktus;



bendros paskirties finansines ataskaitas vadovybė parengė pagal X jurisdikcijos finansinės
atskaitomybės tvarką (XYZ įstatymą) (t. y. finansinės atskaitomybės tvarką, apimančią įstatymus ar
teisės aktus, skirtą patenkinti plačios vartotojų grupės bendros finansinės informacijos poreikius,
tačiau kuri nėra teisingo pateikimo tvarka);



peržiūros užduoties sąlygose pateiktas vadovybės atsakomybės už finansinės ataskaitas aprašymas
remiantis šio TPUS 30 dalies b punktu;



atlikus peržiūrą nustatyta, kad iškraipyta atsargų suma.
nepaplitęs finansinėse ataskaitose;



be finansinių ataskaitų peržiūros, praktikuojantis asmuo turi kitų vietos įstatymuose nurodytų
pranešimo pareigų.

Iškraipymas yra reikšmingas, tačiau

NEPRIKLAUSOMO PRAKTIKUOJANČIO ASMENS PERŽIŪROS ATASKAITA
[Tam tikras adresatas]
Ataskaita apie finansines ataskaitas18
Peržiūrėjome čia pridėtas ABC įmonės finansines ataskaitas, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą
dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita bei
svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija.
Vadovybės19 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsako už šių finansinių ataskaitų parengimą pagal X jurisdikcijos XYZ įstatymą ir tokią vidaus kontrolę,
kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar
klaidos.
Praktikuojančio asmens atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra pareikšti išvadą dėl čia pridėtų finansinių ataskaitų. Peržiūrą atlikome pagal 2400-ąjį
tarptautinį peržiūros užduočių standartą (TPUS) (persvarstytą) „Istorinių finansinių ataskaitų peržiūros užduotys“.
Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) reikalaujama, kad išvadose nurodytume, ar pastebėjome ką nors, kas verčia mus
manyti, kad finansinės ataskaitos kaip visuma visais reikšmingais atžvilgiais nėra parengtos pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką. Taip pat šiame standarte reikalaujama laikytis atitinkamų etikos reikalavimų.
Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) atlikta finansinių ataskaitų peržiūra yra riboto užtikrinimo užduotis.
Praktikuojantis asmuo atlieka procedūras, visų pirmiausia: teikia paklausimus vadovybei ir, jeigu būtina, kitiems
įmonei priklausantiems asmenims bei atlieka analitines procedūras ir vertina surinktus įrodymus.
Per peržiūrą atlikta gerokai mažiau procedūrų nei per auditą, atliekamą pagal tarptautinius audito standartus. Todėl
nepareiškiame auditoriaus nuomonės apie šias finansines ataskaitas.
Sąlyginės išvados pagrindas
Įmonės atsargos balanse sudaro xxx. Vadovybės atsargų neįtraukė į apskaitą savikainos arba grynosios galimo
realizavimo vertės suma – atsižvelgdama į tai, kuri mažesnė, bet pateikė jas savikaina, o tai neatitinka X
jurisdikcijos finansinės atskaitomybės tvarkos (XYZ įstatymo) reikalavimų. Įmonės įrašai rodo, kad jeigu vadovybė
būtų pateikusi atsargas savikainos arba grynosios galimo realizavimo vertės suma – atsižvelgusi į tai, kuri mažesnė,
tai xxx suma būtų buvusi reikalinga tam, kad būtų galima sumažinti atsargų vertę iki grynosios galimo realizavimo
vertės. Atitinkamai pardavimo savikaina būtų padidinta xxx, o pelno mokestis, grynasis pelnas ir akcininkų nuosavo
kapitalo dalis būtų sumažinti atitinkamai xxx, xxx ir xxx.
Sąlyginė išvada
Remdamiesi atlikta peržiūra, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašyto dalyko poveikį,
nepastebėjome nieko, kas verstų manyti, kad ABC įmonės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais
neparengtos pagal X jurisdikcijos finansinės atskaitomybės tvarką (XYZ įstatymą).
Ataskaita dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų

18

19

Nebūtina pateikti paantraštės „Ataskaita apie finansines ataskaitas“, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Ataskaita dėl kitų taikomų teisinių
ir priežiūros reikalavimų“.
Arba kitas terminas, tinkamas pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

2400-ASIS TPUS (PERSVARSTYTAS)
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ISTORINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PERŽIŪROS UŽDUOTYS
[Šios praktikuojančio asmens ataskaitos dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į kitų praktikuojančio
asmens pranešimo pareigų pobūdį].
[Praktikuojančio asmens parašas]
[Praktikuojančio asmens ataskaitos data]

PERŽIŪRA

[Praktikuojančio asmens adresas]
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3-asis pavyzdys
Gali būti tokios aplinkybės:


viso bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio, parengto įmonės vadovybės pagal [finansinės
atskaitomybės tvarką, skirtą įvykdyti teisingo pateikimo principą, kuri nėra tarptautiniai finansinės
atskaitomybės standartai] peržiūra;



peržiūros užduoties sąlygose pateiktas vadovybės atsakomybės už finansinės ataskaitas aprašymas
remiantis šio TPUS 30 dalies b punktu;



praktikuojantis asmuo negalėjo surinkti pakankamų tinkamų įrodymų dėl investicijų į užsienio įmonę;
Negalėjimo surinkti pakankamų tinkamų įrodymų galimas poveikis gali būti reikšmingas, bet
nepaplitęs finansinėse ataskaitose;



be konsoliduotų finansinių ataskaitų peržiūros, praktikuojantis asmuo neturi kitų vietos įstatymo
nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO PRAKTIKUOJANČIO ASMENS PERŽIŪROS ATASKAITA
[Tam tikras adresatas]
Peržiūrėjome čia pridėtas ABC įmonės finansines ataskaitas, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą
dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita bei
svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija.
Vadovybės20 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybės atsako už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal [taikomos finansinės
atskaitomybės tvarkos pavadinimas, įskaitant jurisdikciją arba finansinės atskaitomybės tvarkos kilmės šalį, jeigu
taikoma finansinės atskaitomybės tvarka nėra tarptautiniai finansinės atskaitomybė standartai] 21 ir tokią vidaus
kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl
apgaulės ar klaidos.
Praktikuojančio asmens atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra pareikšti išvadą dėl čia pridėtų finansinių ataskaitų.
Peržiūrą atlikome pagal 2400-ąjį tarptautinį peržiūros užduočių standartą (TPUS) (persvarstytą) „Istorinių finansinių
ataskaitų peržiūros užduotys“. Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) reikalaujama, kad išvadose nurodytume, ar
pastebėjome ką nors, kas verčia mus manyti, kad finansinės ataskaitos kaip visuma visais reikšmingais atžvilgiais
nėra parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Taip pat šiame standarte reikalaujama laikytis
atitinkamų etikos reikalavimų.
Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) atlikta finansinių ataskaitų peržiūra yra riboto užtikrinimo užduotis.
Praktikuojantis asmuo atlieka procedūras, visų pirmiausia: teikia paklausimus vadovybei ir, jeigu būtina, kitiems
įmonei priklausantiems asmenims bei atlieka analitines procedūras ir vertina surinktus įrodymus.
Per peržiūrą atlikta gerokai mažiau procedūrų nei per auditą, atliekamą pagal tarptautinius audito standartus. Todėl
nepareiškiame auditoriaus nuomonės apie šias finansines ataskaitas.
Sąlyginės išvados pagrindas
ABC įmonės investicija į XYZ įmonę, kuri yra užsienio asocijuotoji įmonė, įsigyta šiais metais ir apskaityta pagal
nuosavybės metodą, 20X1 m. gruodžio 31 d. balanse parodyta xxx suma. ABC įmonės grynojo pelno dalis XYZ
įmonėje yra xxx, kuri yra įtraukta į tą dieną pasibaigusių metų ABC įmonės pajamas. Negalėjome gauti atitinkamos
XYZ finansinės informacijos apie balansinę ABC investicijų į XYZ vertę 20X1 m. gruodžio 31 d. ir metinę ABC
grynojo pelno dalį XYZ įmonėje. Dėl šios priežasties negalėjome atlikti, mūsų manymu, svarbių procedūrų.
Sąlyginė išvada
Remdamiesi atlikta peržiūra, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašyto dalyko poveikį,
nepastebėjome nieko, kas verstų manyti, kad čia pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais
teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo) ABC įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės
ir tą dieną pasibaigusių metų finansinės veiklos rezultatų bei pinigų srautų pagal [taikomos finansinės atskaitomybės

20
21

Arba kitas terminas, tinkamas pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
Jeigu vadovybė turi parengti finansines ataskaitas, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, galima tokia formuluotė: „Vadovybė atsako už
finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą pagal [taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos pavadinimas, įskaitant
jurisdikciją arba finansinės atskaitomybės tvarkos kilmės šalį, jeigu taikoma finansinės atskaitomybės tvarka nėra tarptautiniai finansinės
atskaitomybė standartai] ir tokią...“

2400-ASIS TPUS (PERSVARSTYTAS)

43

ISTORINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PERŽIŪROS UŽDUOTYS
tvarkos pavadinimas, įskaitant jurisdikciją arba finansinės atskaitomybės tvarkos kilmės šalį, jeigu taikoma
finansinės atskaitomybės tvarka nėra tarptautiniai finansinės atskaitomybė standartai].
[Praktikuojančio asmens parašas]
[Praktikuojančio asmens ataskaitos data]

PERŽIŪRA

[Praktikuojančio asmens adresas]
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2400-ASIS TPUS (PERSVARSTYTAS)

ISTORINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PERŽIŪROS UŽDUOTYS
4-asis pavyzdys
Gali būti tokios aplinkybės:


konsoliduotų bendrosios paskirties finansinių ataskaitų, parengtų pagrindinės įmonės vadovybės pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, peržiūra;



peržiūros užduoties sąlygose pateiktas vadovybės atsakomybės už finansinės ataskaitas aprašymas
remiantis šio TPUS 30 dalies b punktu;



finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos dėl pavaldžiosios įmonės nekonsolidavimo. Manoma,
kad reikšmingas iškraipymas yra paplitęs finansinėse ataskaitose. Iškraipymo poveikis finansinėms
ataskaitoms nebuvo nustatytas todėl, kad tai padaryti buvo neįmanoma;



be konsoliduotų finansinių ataskaitų peržiūros, praktikuojantis asmuo neturi kitų vietos įstatymo
nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO PRAKTIKUOJANČIO ASMENS PERŽIŪROS ATASKAITA
[Tam tikras adresatas]
Ataskaita apie konsoliduotas finansines ataskaitas22
Peržiūrėjome čia pridėtas ABC įmonės konsoliduotas finansines ataskaitas, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
balansas ir tą dieną pasibaigusių metų konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
ir pinigų srautų ataskaita bei svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija.
Vadovybės23 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsako už šių konsoliduotų finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus24 ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina
konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Praktikuojančio asmens atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra pareikšti išvadą dėl čia pridėtų konsoliduotų finansinių ataskaitų. Peržiūrą atlikome pagal
2400-ąjį tarptautinį peržiūros užduočių standartą (TPUS) (persvarstytą) „Istorinių finansinių ataskaitų peržiūros
užduotys“. Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) reikalauja, kad išvadose nurodytume, ar pastebėjome ką nors, kas
verčia mus manyti, kad konsoliduotos finansinės ataskaitos kaip visuma visais reikšmingais atžvilgiais nėra
parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Taip pat šiame standarte reikalaujama laikytis atitinkamų
etikos reikalavimų.
Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) atlikta konsoliduotų finansinių ataskaitų peržiūra yra riboto užtikrinimo
užduotis. Praktikuojantis asmuo atlieka procedūras, visų pirmiausia: teikia paklausimus vadovybei ir, jeigu būtina,
kitiems įmonei priklausantiems asmenims bei atlieka analitines procedūras ir vertina surinktus įrodymus.
Per peržiūrą atlikta gerokai mažiau procedūrų nei per auditą, atliekamą pagal tarptautinius audito standartus. Todėl
nepareiškiame auditoriaus nuomonės apie šias konsoliduotas finansines ataskaitas.
Neigiamos išvados pagrindas
Kaip paaiškinta X pastaboje, įmonė nekonsolidavo pavaldžiosios įmonės XYZ, kuri buvo įsigyta 20X1 m.,
finansinių ataskaitų, kadangi ji dar negalėjo nustatyti reikšmingo pavaldžiosios įmonės turto ir įsipareigojimų tikrųjų
verčių įsigijimo datą. Todėl ši investicija buvo apskaitoma pagal savikainos metodą. Pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus pavaldžioji įmonė turėjo būti konsoliduojama, nes pagrindinė įmonė ją kontroliuoja. Jeigu
XYZ įmonė būtų buvusi konsoliduojama, daugelis čia pridedamų finansinių ataskaitų dalių būtų reikšmingai
pasikeitę.
Neigiama išvada
Remdamiesi atlikta peržiūra ir tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais pareiškiame, kad dėl „Neigiamos
nuomonės pagrindo“ pastraipoje nurodyto dalyko reikšmingumo konsoliduotos finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo) ABC įmonės ir jos pavaldžiųjų
įmonių 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir tą dieną pasibaigusių metų jų finansinių veiklos rezultatų ir
pinigų srautų.
Ataskaita dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
22

23
24

Nebūtina pateikti paantraštės „Ataskaita apie konsoliduotas finansines ataskaitas“, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Ataskaita dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Arba kitas terminas, tinkamas pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
Jeigu vadovybė turi parengti finansines ataskaitas, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, galima tokia formuluotė: „Vadovybė atsako už
finansinių ataskaitų, kurios pateikia tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir tokią...“
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ISTORINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PERŽIŪROS UŽDUOTYS
[Šios praktikuojančio asmens ataskaitos dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į kitų praktikuojančio
asmens pranešimo pareigų pobūdį].
[Praktikuojančio asmens parašas]
[Praktikuojančio asmens ataskaitos data]

PERŽIŪRA

[Praktikuojančio asmens adresas]
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ISTORINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PERŽIŪROS UŽDUOTYS
5-asis pavyzdys
Gali būti tokios aplinkybės:


viso bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio, parengto įmonės vadovybės pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, peržiūra;



peržiūros užduoties sąlygose pateiktas vadovybės atsakomybės už finansinės ataskaitas aprašymas
remiantis šio TPUS 30 dalies b punktu;



praktikuojantis asmuo negalėjo pareikšti išvados apie finansines ataskaitas, nes negalėjo surinkti
pakankamų tinkamų įrodymų apie kelis finansinių ataskaitų elementus, todėl praktikuojantis asmuo
mano, kad poveikis yra reikšmingas ir paplitęs finansinėse ataskaitose; taip pat praktikuojantis asmuo
negalėjo surinkti įrodymų apie faktines atsargas ir gautinas sumas.

NEPRIKLAUSOMO PRAKTIKUOJANČIO ASMENS PERŽIŪROS ATASKAITA
[Tam tikras adresatas]
Peržiūrėjome čia pridėtas ABC įmonės finansines ataskaitas, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą
dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita bei
svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija.
Vadovybės25 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus26 ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms
parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Praktikuojančio asmens atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra pareikšti išvadą dėl čia pridėtų finansinių ataskaitų. Tačiau dėl „Atsisakymo pareikšti išvadą
pagrindo“ pastraipoje aprašyto dalyko (-ų) negalėjome surinkti pakankamų tinkamų įrodymų pagrįsti išvadą dėl
finansinių ataskaitų.
Atsisakymo pareikšti išvadą pagrindas
Vadovybė neatliko turimų atsargų inventorizacijos metų pabaigoje. Negalėjome atlikti procedūrų, kurios, mūsų
manymu, būtinos sužinoti 20X1 m. gruodžio 31 d. turimų atsargų, kurios 20X1 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytos
xxx verte, kiekį.
Be to, dėl 20X1 m. rugsėjį įdiegtos naujos kompiuterizuotos gautinų sumų apskaitos sistemos buvo padaryta daug
klaidų gautinų sumų ir atsargų sąskaitose. Mūsų ataskaitos datą vadovybė vis dar šalino sistemos trūkumus ir taisė
klaidas. Dėl šių dalykų negalėjome nustatyti, ar būtų reikėję atlikti koregavimus, susijusius su užregistruotomis arba
neužregistruotomis atsargomis ir gautinomis sumomis bei pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų
srautų ataskaitų elementais.
Atsisakymas pareikšti išvadą
Dėl „Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindo“ pastraipoje aprašytų dalykų reikšmingumo negalėjome surinkti
pakankamų tinkamų įrodymų, kad galėtume suformuoti išvadą dėl čia pateiktų finansinių ataskaitų. Todėl
nepareiškiame išvados dėl šių finansinių ataskaitų.
[Praktikuojančio asmens parašas]
[Praktikuojančio asmens ataskaitos data]
[Praktikuojančio asmens adresas]

25
26

Arba kitas terminas, tinkamas pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
Jeigu vadovybė turi parengti finansines ataskaitas, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, galima tokia formuluotė: „Vadovybė atsako už
finansinių ataskaitų, kurios pateikia tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir tokią...“
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ISTORINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PERŽIŪROS UŽDUOTYS
6-asis pavyzdys
Gali būti tokios aplinkybės:


vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal sutartyje nurodytas finansinės atskaitomybės rengimo
nuostatas (t. y. pagal specialios paskirties tvarką), siekdama laikytis sutarties nuostatų. Vadovybė
negali rinktis, kurią finansinės atskaitomybės tvarką taikyti;



taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra atitikties tvarka;



peržiūros užduoties sąlygose pateiktas vadovybės atsakomybės už finansinės ataskaitas aprašymas
remiantis šio TPUS 30 dalies b punktu;



draudžiama platinti praktikuojančio asmens ataskaitą.

NEPRIKLAUSOMO PRAKTIKUOJANČIO ASMENS PERŽIŪROS ATASKAITA
[Tam tikras adresatas]
Peržiūrėjome čia pridėtas ABC įmonės finansines ataskaitas, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą
dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir pinigų srautų ataskaita bei
svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija. Vadovybė parengė ABC įmonės finansines
ataskaitas pagal 20X1 m. sausio 1 d. tarp ABC įmonės ir DEF įmonės sudarytos sutarties (toliau – sutartis) Z
skirsnio nuostatas.
Vadovybės27 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė atsako už šių finansinių ataskaitų parengimą pagal sutarties Z skirsnio nuostatas dėl finansinės
atskaitomybės rengimo ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms
parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Praktikuojančio asmens atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra pareikšti išvadą dėl čia pridėtų finansinių ataskaitų. Peržiūrą atlikome pagal 2400-ąjį
tarptautinį peržiūros užduočių standartą (TPUS) (persvarstytą) „Istorinių finansinių ataskaitų peržiūros užduotys“.
Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) reikalaujama, kad išvadose nurodytume, ar pastebėjome ką nors, kas verčia mus
manyti, kad finansinės ataskaitos kaip visuma visais reikšmingais atžvilgiais nėra parengtos pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką. Taip pat šiame standarte reikalaujama laikytis atitinkamų etikos reikalavimų.
Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) atlikta finansinių ataskaitų peržiūra yra riboto užtikrinimo užduotis.
Praktikuojantis asmuo atlieka procedūras, visų pirmiausia: teikia paklausimus vadovybei ir, jeigu būtina, kitiems
įmonei priklausantiems asmenims bei atlieka analitines procedūras ir vertina surinktus įrodymus.
Per peržiūrą atlikta gerokai mažiau procedūrų nei per auditą, atliekamą pagal tarptautinius audito standartus. Todėl
nepareiškiame auditoriaus nuomonės apie šias finansines ataskaitas.
Išvada
Remdamiesi atlikta peržiūrą, nepastebėjome nieko, kas verstų manyti, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais neparengtos pagal sutarties Z skirsnio nuostatas dėl finansinės atskaitomybės rengimo.
Apskaitos principas ir platinimo bei naudojimo apribojimas

PERŽIŪRA

Nemodifikavome savo išvados, tačiau atkreipėme dėmesį į finansinių ataskaitų X pastabą, kurioje aprašytas
apskaitos principas. Parengtomis finansinėmis ataskaitomis ABC įmonė naudojasi, siekdama laikytis pirmiau
nurodytų sutarties nuostatų dėl finansinės atskaitomybės rengimo. Todėl finansinės ataskaitos gali būti netinkamos
naudoti kitais tikslais. Mūsų ataskaita skirta tik ABC ir DEF įmonėms, todėl ji negali būti platinama ir jos negali
naudoti kita šalis, kuri nėra ABC ar DEF įmonė.
[Praktikuojančio asmens parašas]
[Praktikuojančio asmens ataskaitos data]
[Praktikuojančio asmens adresas]

27

Arba kitas terminas, tinkamas pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
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ISTORINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PERŽIŪROS UŽDUOTYS
7-asis pavyzdys
Gali būti tokios aplinkybės:


pinigų srautų ataskaitos peržiūra;



įmonės vadovybė parengė finansinę ataskaitą pagal apskaitoje taikomą pinigų įplaukų ir išmokų
principą, siekdama patenkinti kreditorių prašymą pateikti informaciją apie pinigų srautus. Įmonė ir
kreditorius susitarė dėl apskaitos principo, taikomo rengiant finansines ataskaitas;



taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra teisingo pateikimo tvarka, skirta patenkinti konkrečių
vartotojų finansinės informacijos poreikius;



praktikuojantis asmuo nustatė, kad savo ataskaitoje būtų tikslinga vartoti frazę „visais reikšmingais
atžvilgiais teisingai pateikia“;



peržiūros užduoties sąlygose pateiktas vadovybės atsakomybės už finansinę ataskaitą aprašymas
remiantis šio TPUS 30 dalies b punktu;



nedraudžiama platinti praktikuojančio asmens ataskaitą.

NEPRIKLAUSOMO PRAKTIKUOJANČIO ASMENS PERŽIŪROS ATASKAITA
[Tam tikras adresatas]
Peržiūrėjome čia pridėtą ABC įmonės pinigų srautų ataskaitą, parengtą už metus, pasibaigusius 20X1 m. gruodžio
31 d., ir svarbių apskaitos metodų santrauką bei kitą aiškinamąją informaciją (visi šie dokumentai vadinami
„finansinės ataskaitos). ABC įmonės vadovybė parengė finansinę ataskaitą pagal apskaitoje taikomą pinigų įplaukų
ir išmokų principą, aprašytą X pastaboje.
Vadovybės28 atsakomybė už finansinę ataskaitą
Vadovybė atsako už šios finansinės ataskaitos parengimą ir teisingą pateikimą pagal apskaitoje taikomą pinigų
įplaukų ir išmokų principą, aprašytą X pastaboje ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina
finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Praktikuojančio asmens atsakomybė
Mūsų atsakomybė yra pareikšti išvadą dėl čia pridėtos finansinės ataskaitos. Peržiūrą atlikome pagal 2400-ąjį
tarptautinį peržiūros užduočių standartą (TPUS) (persvarstytą) „Istorinių finansinių ataskaitų peržiūros užduotys“.
Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) reikalaujama, kad išvadose nurodytume, ar pastebėjome ką nors, kas verčia mus
manyti, kad finansinė ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais nėra parengta pagal taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką. Taip pat šiame standarte reikalaujama laikytis atitinkamų etikos reikalavimų.
Pagal 2400-ąjį TPUS (persvarstytą) atlikta finansinių ataskaitų peržiūra yra riboto užtikrinimo užduotis.
Praktikuojantis asmuo atlieka procedūras, visų pirmiausia: teikia paklausimus vadovybei ir, jeigu būtina, kitiems
įmonei priklausantiems asmenims bei atlieka analitines procedūras ir vertina surinktus įrodymus.
Per peržiūrą atlikta gerokai mažiau procedūrų nei per auditą, atliekamą pagal tarptautinius audito standartus. Todėl
nepareiškiame auditoriaus nuomonės apie šią finansinę ataskaitą.
Išvada
Remdamiesi atlikta peržiūra nepastebėjome nieko, kas verstų mus manyti, kad finansinė ataskaita visais
reikšmingais atžvilgiais teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo) ABC įmonės pinigų įplaukų ir
išmokų už metus, pasibaigusius 20X1 m. gruodžio 31 d., pagal apskaitoje taikomą pinigų įplaukų ir išmokų
principą, aprašytą X pastaboje.
Apskaitos principas
Nemodifikavome savo išvados, tačiau atkreipėme dėmesį į finansinės ataskaitos X pastabą, kurioje aprašytas
apskaitos principas. Finansinė informacija buvo parengta, siekiant ją pateikti XYZ kreditoriui. Todėl finansinė
ataskaita gali būti netinkamos naudoti kitais tikslais.
[Praktikuojančio asmens parašas]
[Praktikuojančio asmens ataskaitos data]
[Praktikuojančio asmens adresas]

28

Arba kitas terminas, tinkamas pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

2400-ASIS TPUS (PERSVARSTYTAS)

49

