Europos buhalterių federacija

Skatinti pasitikėjimą ir vientisumą

NAUJAUSI REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU AUDITORIAUS
VYKDOMU INFORMAVIMU
Įžanga
Šiame leidinyje apžvelgti naujausi Europos Sąjungos (ES)
teisės aktų reikalavimų, susijusių su auditoriaus vykdomu
informavimu, pakeitimai. Taip pat pateiktas šių nuostatų
palyginimas su tarptautiniais pakeitimais, kurie atliekami
prižiūrint Tarptautinei audito ir užtikrinimo standartų valdybai
(TAUSV), išskiriant tas sritis, kuriose nustatyti lygiaverčiai ar
papildomi reikalavimai.

Priede pateiktas
palyginimas.

išsamus

ES

ir

TAUSV

reikalavimų

Nors ES ir TAUSV nuostatos apima vienodus ir lengvai
palyginamus dalykus, tam tikrais atvejais terminologija gali
skirtis. Šiame informaciniame dokumente vartojami ES
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terminai, išskyrus tiesiogines TAUSV tekstų citatas .

Lentelėje apibūdinta šiame informaciniame dokumente vartojama sąvoka „reikalavimai, susiję su auditoriaus vykdomu
informavimu“:
Ką reiškia reikalavimai, susiję su auditoriaus vykdomu informavimu?

Puslapiai

Audito užduoties lygiu

 Audito išvada dėl audituotų visų finansinių ataskaitų.

4 psl.

 Audito išvadoje dėl audituotų viešojo intereso įmonių (VIĮ) finansinių ataskaitų pateikiama papildoma 6 psl.
informacija.

 Papildoma ataskaita audito komitetui, kurią teikia teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai
arba teisės aktais nustatytą VIĮ auditą atliekančios audito įmonės.

 Pažeidimų ataskaita ir ataskaita priežiūros institucijoms, jeigu jų reikalaujama atliekant teisės aktais
nustatytą VIĮ auditą.

8 psl.

10 psl.

Audito įmonės lygiu

 Skaidrumo pranešimas, kurį pateikia visos VIĮ audituojančios audito įmonės.
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11 psl.

Pavyzdžiui, ES teisės aktuose vartojamas terminas „audito ataskaita“ ir tarptautiniuose audito standartuose (TAS) vartojamas terminas „auditoriaus ataskaita“ yra
lygiaverčiai.
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Informacinis dokumentas
Pagrindinė informacija
ES teisės aktai
Naujieji Europoje atliekamą auditą reglamentuojantys teisės
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aktai – tai atnaujinti Europos Sąjungos (ES) reikalavimai,
susiję su auditoriaus vykdomu informavimu:
●

●
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Direktyva 2014/56/ES , kuria iš dalies keičiama
4
Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto audito
(2006 SAD) ir kurioje yra daugybė iš dalies pakeistų ir
naujų reikalavimų, reglamentuojančių visus teisės aktų
nustatytus auditus, vykdomus ES (toliau – Direktyva);
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Reglamentas (ES) 537/2014 , kuriame, be Direktyvoje
nurodytų reikalavimų, pateikti papildomi reikalavimai,
susiję su teisės aktų nustatytu VIĮ auditu (toliau –
Reglamentas).

ES direktyva ir reglamentas įsigaliojo 2014 m. birželio 16 d.
Valstybės narės turi priimti, paskelbti ir taikyti priemones,
6
skirtas direktyvai įgyvendinti iki 2016 m. birželio 17 d.
Daugelis reglamento nuostatų taip pat pradedamos taikyti
7
nuo 2016 m. birželio 17 d.

Tarptautiniai standartai (TAS)
8

Daugelyje tarptautinių audito standartų (TAS) nagrinėjami
reikalavimai, susiję su auditoriaus vykdomu informavimu.
Vienas iš pagrindinių nuo 2011 m. TAUSV įgyvendinamų
tikslų buvo siekis nustatyti, ar reikia keisti TAS rinkinį ir kaip
tai padaryti, kad galima būtų geriau patenkinti susijusių šalių
poreikius ir padidinti pateikiamos informacijos vertę bei
auditoriaus išvados svarbą.
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Todėl pastaruoju metu buvo keičiami arba rengiami nauji TAS :

700-asis TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“ (persvarstytas)
701-asis TAS „Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ (naujas)
260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“ (persvarstytas)
570-asis TAS „Veiklos tęstinumas“ (persvarstytas)
705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ (persvarstytas)
706-asis TAS „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje“
(persvarstytas)
720-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos finansinės
10
ataskaitos“ (persvarstytas)
Patvirtinti kitų TAS pakeitimai
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Pagrindinė informacija pateikta šiame FEE informaciniame leidinyje: http://www.fee.be/images/Factsheet_Audit_Policy_1404.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN
4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0043:20080321:EN:PDF
5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0537&from=EN
6
2014 m. direktyvos 2 straipsnio 1 dalis.
7
2014 m. reglamento 44 straipsnis.
8
TAS parengė ir paskelbė Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba (TAUSV), kuri yra nepriklausoma standartus rengianti organizacija. Tarptautinė
buhalterių federacija (TBF) remia struktūras ir procesus, kurie yra TAUSV veiklos pagrindas.
9
Galima rasti TAUSV svetainėje, adresu: www.iaasb.org/auditor-reporting
10
Jį turi patvirtinti Viešojo intereso priežiūros taryba (VIPT).
3
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Tarptautinių standartų ir ES pakeistų teisės

Informacinis dokumentas
aktų palyginamumas
Tarptautiniai audito standartai taikomi visoms auditoriaus
išvadoms, kurias jis rengia atlikęs finansinių ataskaitų auditą,
ir apima specifinius reikalavimus, taikomus tik įmonėms, kurių
vertybiniais popieriais prekiaujama vertybinių popierių biržoje.
Šie reikalavimai gali būti savanoriškai taikomi atliekant visų
rūšių auditus.

Pagrindiniai skirtumai tarp ES ir TAUSV nuostatų – tai
įsigaliojimo data ir kai kurių pasiūlymų, susijusius su VIĮ (ES),
taikymo sritis palyginti su reikalavimais, taikomais įmonėms,
kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje.

Nauji ir pakeisti standartai bus taikomi 2016 m. gruodžio 15 d.
ir vėliau prasidedantiems ataskaitiniams laikotarpiams. Tačiau
leidžiama taikyti anksčiau.
Šioje lentelėje trumpai apibūdintos dokumentų įsigaliojimo datos:
ES

TAS

Palyginimas

Pakeisti ES teisės aktai taikomi nuo
2016 m.
birželio
17 d.
Praktiškai,
pirmosios audito išvados, parengtos
pagal
šiuos
naujus
reikalavimus,
greičiausiai apims 2017 m. birželio 30 d.
ar vėliau prasidedančius finansinius
laikotarpius.

Nauji
ir
pakeisti
audito
išvadą
reglamentuojantys
standartai
galios
2016 m. gruodžio 15 d. ir vėliau
prasidedantiems
ataskaitiniams
laikotarpiams.
Praktiškai,
pirmosios
audito išvados, parengtos pagal šiuos
naujus reikalavimus, greičiausiai apims
2016 m. gruodžio 31 d. ar vėliau
prasidedančius finansinius laikotarpius

TAS leidžiama taikyti anksčiau.
Praktinis šio skirtumo poveikis yra tas,
kad šalys, kurios nusprendė taikyti TAS,
turės anksčiau pradėti taikyti daugelį ES
reikalavimų, kurie yra panašūs į naujus
TAS reikalavimus.

TAS taikymas ES
Remiantis direktyva ir reglamentu, ES šalys privalo reikalauti,
kad atliekant teisės aktų nustatytą auditą būtų taikomi
Europos Komisijos (EK) priimti TAS. ES teisės aktai taip pat
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įgalina EK priimti TAS Europos lygiu , tačiau tvarkaraštis dar
nenustatytas. Tuo tarpu audito direktyvoje nurodyta, kad
valstybės narės gali taikyti nacionalinius audito standartus.

Neatsižvelgiant į tai, kad daugelis ES valstybių narių
savanoriškai priėmė TAS nacionaliniu lygiu be pakeitimų arba
juos papildė keliomis nacionalinėmis nuostatomis, vis dar dėl
daugybės priežasčių laukiama, kada juos oficialiai priims EK,
pavyzdžiui:
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● kai kurios valstybės narės, įskaitant didžiąsias, kol kas
savanoriškai nepriėmė TAS ir laukia, kada tai padarys EK
(Prancūzija, Vokietija ir Portugalija), kitos – vis dar vykdo
visiško priėmimo procesą (Austrija ir Lenkija);
● jeigu nebus sukurtas priėmimo ES mechanizmas, nauji ir
pakeisti TAS gali būti priimti skirtingu metu arba pagal kai
kurių jurisdikcijų reikalavimus dalis standartų gali būti iš
viso nepriimti, nes jie nebus suderinti visoje ES; ir
● koordinavimas ir bendradarbiavimas ES mastu paskatintų
sukurti veiksmingesnį mechanizmą, skirtą užtikrinti TAS
vertimų kokybę ir priimtinumą.

Nuoroda į direktyvos 26 straipsnį ir reglamento 9 straipsnį.
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Informacinis dokumentas
Audito išvada. Informacinės vertės didinimas
Nors vartotojams vis dar pakanka teigiamos / neigiamos audito
nuomonės, labai svarbu, kad auditorius reaguotų į raginimą
(daugiausia investuotojų) parengti informatyvesnes audito
išvadas, apimančias konkrečią įmonių informaciją.

Visiems teisės aktų nustatytų auditų
išvadoms taikomi reikalavimai
Bendri reikalavimai
ES teisės aktai
12

2013 m. apskaitos direktyvoje nurodyta, kad audito išvados
turinys privalo apimti audituotas finansines ataskaitas ir taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką, audito taikymo srities
aprašymą ir pareikštą besąlyginę, sąlyginę ar neigiamą
nuomonę.
Be šių apskaitos direktyvoje nurodytų reikalavimų, atnaujintame
audito direktyvos tekste nurodytos priemonės, skirtos
investuotojų supratimui apie audito procesą didinti. Didžiausias
pakeitimas – reikalavimas auditoriui pranešti tais atvejais, kai
jam kyla didelių abejonių dėl subjekto gebėjimo tęsti veiklą.
Audito direktyvoje taip pat suteikiama galimybė valstybėms
narėms nustatyti papildomus su audito išvados turiniu susijusius
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reikalavimus . Prieš pradėdamos taikyti papildomus audito
išvados turiniui keliamus bendruosius reikalavimus, valstybės
narės turėtų įvertinti tikėtiną naudą atsižvelgdamos į
administracinę naštą, kuri gali atsirasti pasinaudojus tokia
galimybe.

Tarptautiniai standartai (TAS)
700-ajame TAS (persvarstytame) nurodyti privalomi bendrieji
reikalavimai. Pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą) taip pat
reikalaujama, kad auditorius pareikštų nuomonę, ar finansinės
ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra parengtos pagal
,
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką ir teisingai pateiktos.
Taip pat gali būti reikalaujama, kad atlikdami auditą auditoriai
laikytųsi ne tik TAS, bet ir teisinių ar priežiūros reikalavimų.
TAS nuostatos nėra viršesnės už įstatymo ar teisės akto
nuostatas, kurios reglamentuoja finansinių ataskaitų auditą.
700-ajame TAS (persvarstytame) numatyta įtraukti skyrių su
antraše „Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų“, skirtą
atskiroms šalims būdingoms ypatybėms pateikti (jei būtina).
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● patobulinimai, siekiant padidinti skaidrumą arba paaiškinti
pareigas, pvz., pareiškimas, kad auditorius laikosi
nepriklausomumo ar kitų etikos reikalavimų, užduoties
partnerio vardo ir pavardės nurodymas (tik įmonių, kurių
vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje),
geresnis auditoriaus pareigų ir pagrindinių audito ypatybių
apibūdinimas, taip pat vadovybės ir auditoriaus
atsakomybės už veiklos tęstinumo principų laikymąsi
apibūdinimas;
● naujas audito išvados skyrius, kuriame pateikiama kita
informacija, kai tokia informacija pateikiama su
audituotomis finansinėmis ataskaitomis (žr. toliau); ir
● jei taikoma, su veiklos tęstinumo klausimais susijusi
informacija (žr. toliau).

Tarptautinių standartų ir ES pakeistų teisės
aktų palyginamumas
Teisės aktų nustatytas auditas, kuris atliekamas pagal TAS,
paprastai atitinka naujausius ES teisės aktų reikalavimus.
Atskleidžiama ES ar nacionaliniu lygiu reikalaujama
informacija. Kaip paaiškinta toliau, ES teisės aktai reikalauja
pateikti nuomonę apie tai, ar vadovybės pranešimas
parengtas pagal taikomus teisinius reikalavimus. Santykis tarp
įdėto darbo ir reikalaujamo pranešimo pagal 720-ąjį TAS
(persvarstytą) analizuojamas toliau šiame dokumente.
Persvarstant TAS pasistūmėta toliau formato ir paaiškinimų
apie auditoriaus atsakomybę atžvilgiu, tačiau iš esmės jie
atitinka persvarstytus ES teisės aktus.

Su veiklos tęstinumu susijęs
reikšmingas neapibrėžtumas
ES teisės aktai
Vienas iš svarbių naujų reikalavimų, taikomų visiems teisės
aktų nustatytiems auditams, yra audito išvadoje pateikti
„pareiškimą dėl visų esminių neaiškumų, susijusių su įvykiais
arba sąlygomis,

4-ąją ir 7-ąją direktyvas pakeitusios 2013 m. apskaitos direktyvos 35 straipsnį rasite adresu: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:EN:PDF
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Pagrindiniai šio persvarstyto standarto pakeitimai:
● nuo šiol išvadoje pirmiausia pateikiama auditoriaus
nuomonė, be to, visi skyriai privalo turėti paantraštes,
siekiant padidinti audito išvados aiškumą ir pagerinti jos
struktūrą. Pagal TAS taip pat leidžiama naudoti specialų
audito išvados išdėstymą arba formuluotę, jeigu tai
nustatyta pagal atitinkamos jurisdikcijos įstatymą ar teisės
aktą, tačiau joje turi būti visi privalomi elementai;

2014 m. direktyvos 28 straipsnio 2 dalis.

Informacinis dokumentas
dėl kurių gali kilti didelių abejonių dėl subjekto gebėjimo tęsti
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veiklą“ . Tokią informaciją reikia atskleisti tik tais atvejais, kai
auditorius nustato tokį reikšmingą neapibrėžtumą .

Tarptautiniai standartai (TAS)
570-asis TAS (persvarstytas) nagrinėja būdus, kuriais
auditoriai galėtų pranešti apie veiklos tęstinumą. Pagal šį
TAS auditorius siekia:

 surinkti pakankamai tinkamų audito įrodymų ir padaryti
išvadą, kad vadovybė rengdama įmonės finansines
ataskaitas tinkamai taikė veikos tęstinumo principą;

 remiantis

surinktais įrodymais padaryti išvadą, ar
egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti rimtų abejonių įmonės
gebėjimu tęsti veiklą; ir

 parengti išvadą pagal TAS reikalavimus.
Jeigu vadovybė finansinėse ataskaitose tinkamai atskleidžia
reikšmingą neapibrėžtumą dėl veikos tęstinumo, audito
išvadoje turi būti įtraukiamas papildomas skyrius „Su veiklos
tęstinumu susijęs reikšmingas neapibrėžtumas“. Tokiu atveju
auditoriaus nuomonė nemodifikuojama. Jeigu vadovybė
neatskleidžia tokio neapibrėžtumo, auditorius turi pareikšti
sąlyginę arba neigiamą išvadą.
Jeigu dėl įvykių ar sąlygų susidaro neigiamos pasekmės, dėl
kurių gali kilti didelių abejonių įmonės gebėjimu tęsti veiklą,
tačiau galiausiai padaroma išvada, kad reikšmingo
neapibrėžtumo nėra, pagal 570-ąjį TAS (persvarstytą)
reikalaujama, kad auditorius įvertintų, ar pagal taikomos
finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus tokie įvykiai ir
sąlygos buvo tinkamai atskleisti finansinėse ataskaitose.
701-ajame TAS nurodyta, kad dalykai, susiję su auditoriaus
išvadomis dėl veiklos tęstinumo klausimų, kurie kyla atlikus
darbus pagal 570-ąjį TAS (persvarstytą), taip pat gali būti
laikomi pagrindiniais audito dalykais (PAD – žr. toliau).
Papildomos informacijos nereikalaujama, jeigu nekyla
klausimų dėl veiklos tęstinumo.
Visose audito išvadose taip pat turi būti pateikiamas
išsamesnis vadovybės ir auditoriaus atsakomybės, susijusios
su veiklos tęstinumu, apibūdinimas.

14
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Tarptautinių standartų ir ES pakeistų teisės
aktų palyginamumas
Tikėtina, kad abiejų teisės aktų reikalavimai dėl reikšmingo
neapibrėžtumo, susijusio su veiklos tęstinumu, bus vienodai
atskleidžiami audito išvadoje. Tačiau jie bus atskleidžiamai
atskiruose audito išvados skyriuose, jeigu auditorius padarys
išvadą, kad egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, kuris gali sukelti didelių abejonių įmonės
gebėjimu tęsti veiklą. Palyginti su ES reikalavimais, pagal 700-ąjį
TAS (persvarstytą) papildomai reikalaujama pateikti atitinkamų
pareigų apibūdinimą.
Net, jeigu auditorius paprastai negali viešai skelbti
informacijos, kurios neatskleidė audituojamos įmonės
vadovybė, jis atlieka vadovybės prielaidų dėl veiklos
tęstinumo vertinimą, todėl geriausiai žino, kaip atskleisti
daugiau informacijos apie šią sritį.
Pagrindiniai klausimai kyla tokiais atvejais, kai:

 dėl nustatytų įvykių ar sąlygų susidaro neigiamos
pasekmės, tačiau galiausiai po diskusijų tarp
auditoriaus ir vadovybės nusprendžiama, kad nėra
jokio reikšmingo neapibrėžtumo. Tokiais atvejais
auditorius privalo įvertinti vadovybės atskleistos
informacijos apie tokius įvykius ar sąlygas tinkamumą
atsižvelgdamas į taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką. Be to, auditorius tai gali pateikti kaip PAD;
arba

 auditorius

nustato reikšmingus neapibrėžtumus,
tačiau vadovybė nieko neatskleidė. Tokiais atvejais
auditorius turi pareikšti sąlyginę ar neigiamą išvadą.

Apskaitos standartus taip pat reikėtų papildyti ir pateikti
daugiau reikalavimų ir (arba) nuorodų dėl vadovybės
15
atskleidimų, susijusių su veiklos tęstinumu . Klausimas,
ar dėl to kada nors iš įmonių bus reikalaujama metinėje
ataskaitoje pateikti aiškias pastabas dėl veiklos tęstinumo
prielaidų, o iš auditorių – apie tai pranešti, bus
sprendžiamas vėliau.

2014 m. direktyvos 28 straipsnio 2 dalies f punktas.
Nors nėra griežtai nurodyta, pagal naujausią TFAAK aiškinimų komiteto sprendimo projektą, įmonės sprendimai dėl veiklos tęstinumo pagal 1-ąjį TAS gali būti laikomi
svarbiais sprendimais, kuriuos būtina atskleisti.

5

Informacinis dokumentas
Kita su finansinėmis ataskaitomis
pateikiama ir auditoriaus vertinama
informacija

Teisės aktų reikalaujamas viešojo
intereso įmonių auditas

ES teisės aktai

VIĮ taikomi ES teisės aktai
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Audito direktyvoje dabar reikalaujama, kad atliekant teisės
aktais nustatytą auditą būtų:

 pareikšta nuomonė apie tai, ar vadovybės pranešimas 17
atitinka finansines ataskaitas ir yra parengtas pagal
taikomus teisinius reikalavimus; ir

 pareikšta, ar, remiantis auditoriaus žiniomis ir supratimu,
vadovybės ataskaitoje yra reikšmingų iškraipymų.

Tarptautiniai standartai (TAS)

Auditoriaus nuomonės pagrindimas
20

Pagal naujas reglamento nuostatas , siekiant pagrįsti audito
nuomonę, VIĮ audito išvadoje turi būti pateikta tokia
informacija:

 svarbiausių įvertintos reikšmingų iškraipymų rizikos,
įskaitant įvertintą reikšmingų iškraipymų riziką dėl
sukčiavimo, aprašymas;

 glaustas auditoriaus atsakas į tokią riziką; ir
 prireikus svarbiausios pastabos dėl tos rizikos.
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720-ajame TAS (persvarstytame) pateikti nauji reikalavimai
dėl auditoriaus pateikiamos informacijos. Pakeistame TAS
nurodyta, kad auditorius privalo perskaityti ir įvertinti kitą
19
informaciją bei imtis atitinkamų veiksmų. Išvadoje turi būti
pateiktas pareiškimas, kad nėra informacijos, kurią reikėtų
pateikti, arba, jeigu auditorius nustatė neištaisytus
reikšmingus kitos informacijos iškraipymus, pareiškimas,
kuriame būtų apibūdinti neištaisyti reikšmingi kitos
informacijos iškraipymai. Auditorius taip pat turi išlikti budrus ir
stebėti, ar nėra požymių, kad kita informacija, nesusijusi su
finansinėmis ataskaitomis, ar auditoriaus žinios, gautos
atliekant auditą, yra reikšmingai iškraipytos.

Tarptautinių standartų ir ES pakeistų teisės
aktų palyginamumas
720-ajame TAS (persvarstytame) vartojamas terminas „kita
informacija“ gali apimti platesnės taikymo srities informaciją,
kurią skelbia įmonė, o ne tik „vadovybės pareiškimą“, kaip tai
nurodyta ES teisės aktuose.
720-ajame TAS (persvarstytame) aiškiai nurodyta, koks
darbas turi būti atliktas, tuo tarpu ES teisės aktuose apie tai
nepateikta jokių konkrečių nuostatų. Pavyzdžiui, būtina
papildomai įvertinti, kokį darbą reikia atlikti, kad galima būtų
pateikti pagal apskaitos direktyvą reikalaujamą nuomonę (kaip
tai nurodyta pirmajame pirmiau pateiktame punkte), ir kaip
vartotojai aiškins tokią reikalaujamą pateikti nuomonę. ES ir
TASV pateikimo reikalavimuose paaiškinta, kaip auditorius
turėtų elgtis su kita (nefinansine) informacija, taip
padidindamas išvados vartotojų gaunamą naudą.

16
17
18
19

20

6

Audito išvadoje taip pat turi būti paaiškinta, kokiu mastu per
teisės aktų nustatytą auditą buvo galima nustatyti pažeidimus,
įskaitant sukčiavimą, taip pat turi būti patvirtinta, kad
auditoriaus nuomonė atitinka papildomą ataskaitą audito
komitetui. Be tokio patvirtinimo, į šią ataskaitą nereikia pateikti
jokios papildomos nuorodos.
Valstybėms narėms suteikta galimybė nustatyti papildomus su
VIĮ
audito
išvados
turiniu
susijusius
reikalavimus
Atsižvelgdamos į esamus nacionalinius ypatumus, daugelis
valstybių narių jau nustatė papildomus audito išvadoms
taikomus reikalavimus. Prieš pradėdamos taikyti papildomus
audito išvados turiniui keliamus bendruosius reikalavimus,
valstybės narės turėtų įvertinti tikėtiną naudą atsižvelgdamos į
administracinę naštą, kuri gali atsirasti pasinaudojus tokia
galimybe.
FEE pritaria ES politikos formuotojų požiūriui
prasmingai išplėsti informaciją, kurią auditoriai teikia
visuomenei.
Įtraukus
tokius
pagrindinius
pastebėjimus, vartotojams bus pateikiama didesnės
informacinės vertės audito išvada. Panašaus požiūrio
jau laikosi Prancūzija ir JK, o Nyderlandai ketina jį
pradėti taikyti 2014 m. gruodžio 15 d. ir vėliau
prasidedantiems laikotarpiams (dabar leidžiama taikyti
savanoriškai).

2013 m. apskaitos direktyvos 34 straipsnis.
Ankstesniuose ES tekstuose vadovybės pareiškimas buvo vadinamas „metine ataskaita“, tačiau iš įmonės reikalaujami atskleidimai išliko beveik tokie patys.
Dar turi būti gautas VIPT patvirtinimas.
720-ajame TAS (persvarstyta) tai finansinė ar nefinansinė informacija (išskyrus finansinėse ataskaitose ir auditoriaus išvadoje, apimančioje tokias ataskaitas,
pateiktą informaciją), pateikiama įmonės metinėje ataskaitoje.
2014 m. reglamento 10 straipsnio 2dalis.

Informacinis dokumentas
Įmonėms, kurių vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, taikomi
tarptautiniai standartai
Pagal TAUSV išleistą naują 701-ąjį TAS reikalaujama, kad
PAD būtų pateikiami nepriklausomų auditorių, audituojančių
įmones, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama vertybinių
popierių biržoje, išvadose. Taip pat pagal įstatymą ar teisės
aktą gali būti reikalaujama arba leidžiama tą daryti kitų įmonių
auditoriams.
Siekdamas nustatyti, kuriems dalykams reikia skirti daug
dėmesio, auditorius turi įvertinti:

 didesnės įvertintos reikšmingo iškraipymo rizikos arba
reikšmingos rizikos sritis (į riziką, kuriai esant būtini
specialūs audito svarstymai);

 svarbius auditoriaus sprendimus, susijusius su reikšmingų
vadovybės sprendimų sritimis (pvz., sudėtingi apskaitiniai
vertinimai); ir

 tinkamai reaguoti į apgaulę ar įtariamą apgaulę, aptiktą
audito metu. Toks atsakas gali apimti (arba neapimti)
atitinkamos informacijos atskleidimą auditoriaus išvadoje.

Tarptautinių standartų ir ES pakeistų teisės
aktų palyginamumas
Nors ES tekstų formuluotė skiriasi nuo 701-ojo TAS, tikimasi,
kad rezultatas bus vienodas. Atsižvelgiant į tai, kad ES
tekstuose vartojama „reikšmingo iškraipymo nustatymo ir
22
vertinimo“ koncepcija buvo paimta iš TAS , taikant abu
metodus turėtų būti informuojama apie panašius dalykus. Kaip
buvo paaiškinta pirmiau, pagal TAS parengtoje auditoriaus
išvadoje taip pat gali būti atskleisti dalykai, kurių nėra
finansinėse ataskaitose, jeigu pagal 701-ąjį TAS nustatoma,
kad tokie dalykai yra PAD.

Kiti privaloma atskleisti informacija

 reikšmingų įvykių ar sandorių įtaką auditui.

ES teisės aktai

Vertindamas dalykus, kuriems reikia skirti daug dėmesio,
auditorius turi nustatyti, kurie iš jų buvo svarbiausi auditui ir
kurie gali būti pateikiami audito išvadoje kaip PAD. 701-ajame
TAS pateiktos nuorodos auditoriui, kaip nustatyti tokius
dalykus.

Apie kitas nuostatas

Dažniausiai PAD bus susiję su svarbiais ar sudėtingais
dalykais, kurie atskleisti finansinėse ataskaitose, tačiau jais
neapsiriboja. Auditoriui nedraudžiama atskleisti dalykų, kurie
neatskleisti finansinėse ataskaitose. Tačiau auditorius turėtų
vengti pateikti su įmone susijusią informaciją, jeigu netikslinga
pateikti tik tokią atskirą informaciją.
Finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos dėl
apgaulės rizikos, tačiau remiantis TAS atliktas darbas jau
21
apima tokias galimos rizikos sritis. Pagal 240-ąjį TAS
reikalaujama atkreipti dėmesį į apgaulę ir viso audito metu
išlaikyti tam tikro lygio profesinį skepticizmą tokiai rizikai
nustatyti. Be to, jame konkrečiai nurodyta, kad auditorius turi:

 nustatyti

ir įvertinti reikšmingo
iškraipymo dėl apgaulės riziką;

finansinių

ataskaitų

 gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl įvertintos
reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės rizikos, rengiant ir
įgyvendinant tinkamą atsaką; ir

21
22

23

24
25

(ne audito paslaugos ir privaloma rotacija)
Kiti atskleidimui keliami reikalavimai susiję su naujomis
nuostatomis dėl privalomos audito įmonių rotacijos ir
23
draudimo teikti tam tikras ne audito paslaugas :

 dėl reikalaujamos auditorių rotacijos išvadoje turi būti
pateikta tam tikra informacija apie auditoriaus skyrimą:
koks organas jį skyrė, skyrimo data ir nenutrūkstamo
24
užduoties vykdymo laikotarpis ; ir

 auditorius privalo pareikšti, kad įmonei neteikė jokių
draudžiamų ne audito paslaugų ir kad išlaikė auditoriaus
nepriklausomumą. Teikiant tokį pareiškimą, auditoriaus
išvadoje turi būti atskleista informacija apie kitas
paslaugas, kurias teisės aktų nustatytą auditą atliekantis
auditorius arba audito įmonė suteikė audituojamai įmonei ir
jos kontroliuojamajai (-osioms) įmonei (-ėms), jeigu tokia
informacija nebuvo atskleista valdymo ataskaitoje arba
25
finansinėse ataskaitose .

240-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą“
Nuoroda pateikta į 315-ąjį TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas suprantant įmonę ir jos aplinką“, pagal kurį supratęs įmonę ir jos vidaus
kontrolės sistemą bei tai įtraukęs į dokumentus, auditorius turėtų nustatyti ir įvertinti reikšmingo ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių arba atskleistos informacijos
iškraipymo riziką finansinių ataskaitų ir tvirtinimų lygmeniu. Rizikos vertinimo tikslas – parengti ir atlikti tolesnes audito procedūras.
2014 m. reglamento 5 ir 17 straipsniai. Šios temos buvo analizuojamos ankstesniuose FEE informaciniuose dokumentuose:
- „Auditoriaus skyrimas ir audito užduoties trukmė“, kurį galima rasti: http://www.fee.be/images/publications/auditing/BP_140825_-_Appointment_of_the_Auditor.pdf;
ir – „Ne audito paslaugų teikimas viešojo intereso įmonėms, kurios yra teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių klientai“, kurį galima rasti:
http://www.fee.be/images/publications/auditing/BP_140825_-_Provision_of_NAS.pdf
2014 m. Reglamento 10 straipsnio 2 dalis.
2014 m. Reglamento 10 straipsnio 2 dalies f ir g punktai.
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Apie bendrą auditą
Papildomi audito išvadai keliami reikalavimai yra susiję su
konkrečiomis situacijomis, kai auditą atlieka ne vienas
auditorius. Tokiu atveju auditoriai turi susitarti dėl savo išvadų
ir pateikti bendrą išvadą bei nuomonę. Jeigu tarp bendrą
auditą atliekančių auditorių kyla nesutarimų, jie vis tiek turi
pateikti tik vieną audito išvadą, tačiau kiekvienas jų savo
26
nuomonę turi įtraukti į atskirus skyrius .

laikomi ES būdingais atskleidimais, kurie turi būti įtraukiami į
skyrių su antrašte „Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros
reikalavimų“, kaip tai buvo nurodyta pirmiau.
FEE visiškai pritaria, kad audito išvada būtų
informatyvesnė, daugiau pritaikyta vartotojams ir
suprantamesnė. Pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą)
parengta išvada iš esmės atitinka ES teisės aktus,
todėl auditoriai, kurie laikosi abiejų reikalavimų,
neprivalo rengti dviejų skirtingų audito išvadų. FEE
džiaugiasi matydama, kaip mažai skiriasi abu
galutiniai reikalavimai. Palyginamumas yra svarbus
investuotojams ir pasaulinėms rinkoms, todėl
svarbu, kad pagal skirtingas jurisdikcijas rengiama
audito išvada išliktų kiek įmanoma suderinta.

Tarptautinių standartų ir ES pakeistų teisės
aktų palyginamumas
TAS reikalavimai neapima ES papildomo atskleidimo
reikalavimų, susijusių su kitomis nuostatomis. Todėl jie

Papildoma ataskaita audito komitetui
ES teisės aktai
Papildomos ataskaitos audito komitetui jau buvo reikalaujama
pagal 2006 m. direktyvą dėl teisės aktų nustatyto VIĮ audito:
teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ar audito
įmonės turi nurodyti audito komitetui pagrindinius klausimus,
kurie kilo atliekant teisės aktų nustatytą auditą, ypač
reikšmingus vidaus kontrolės, susijusios su finansinės
atskaitomybės rengimu, trūkumus.
Dalis informacijos, kurią auditorius surenka per auditą, yra
tiesiogiai susijusi su valdymo pareigomis, todėl ji pranešama
už valdymą atsakingiems asmenims naudojant papildomą
ataskaitą audito komitetui. Kartu su kita informacija ir

pokalbiais tarp auditoriaus ir audito komiteto, ši papildoma
ataskaita audito komitetui padeda pagerinti abiejų šalių
bendravimą.
Daugelyje ES šalių ilgą laiką galiojo specialūs reikalavimai dėl
auditoriaus informacijos, kurią jis teikia audito komitetui ir
(arba) už valdymą atsakingiems asmenims. 2012 m. FEE
27
atliko tyrimą apie audito komitetų veiklą . Šis tyrimas
atskleidė, kad nors kai kuriose šalyse informavimas buvo
labiau formalizuotas nei kitose (pvz., teikiama speciali ilgos
formos ataskaita), auditoriaus vykdomas už valdymą
atsakingų asmenų informavimo procesas buvo efektyvus
(pvz., naudojant oficialiai audito komitetui teikiamą ataskaitą).
28

Reglamentas oficialiai įtvirtina ir išplečia šios ataskaitos turinį remiantis tokiais reikalavimais :
Pateikti nepriklausomumo pareiškimą ir patvirtinimą, kad kitas auditorius ar išorės ekspertas, kuris dalyvauja audite (jei
būtina), laikosi nepriklausomumo reikalavimų.
Nurodyti kiekvieną atliekant auditą dalyvavusį pagrindinį audito partnerį (jei būtina).

Apibūdinti teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus ar audito įmonės keitimosi informacija su audito komitetu,
valdymo organu ir (arba) priežiūros organu dažnumą ir pobūdį.
Aprašyti audito apimtį ir laiką.
Nurodyti funkcijų paskirstymą keliems teisės aktų nustatytą auditą atliekantiems auditoriams (jei būtina).

26
27

28
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2014 m. direktyvos 28 straipsnio 3 dalis.
Nuoroda pateikiama į FEE diskusijų dokumento 43–46 psl., kuriuos galima rasti: http://www.fee.be/images/Discussion_Paper_on_Audit_Committees_120615.pdf
2014 m. reglamento 11 straipsnio 2 dalis.

Informacinis dokumentas
Aprašyti naudotą metodiką, nurodant, kurios balanso kategorijos buvo patikrintos tiesiogiai ir kurios kategorijos buvo
patikrintos taikant sistemos arba kontrolės priemonių testus.

Atskleisti kiekybinį reikšmingumo lygį, taikytą siekiant atlikti teisės aktų nustatytą finansinių ataskaitų kaip visumos auditą, ir,
kai taikoma, reikšmingumo lygį arba lygius, taikytą (-us) konkrečių sandorių grupių sąskaitų likučiams arba atskleidimui.

Paaiškinti atliekant auditą nustatytus įvykius arba aplinkybes, kurios gali kelti didelių abejonių dėl įmonės sugebėjimo toliau
užtikrinti veiklos tęstinumą, ir įvertinti, ar dėl jų atsiranda reikšmingas netikrumas.
Nurodyti visus svarbius vidaus finansų kontrolės sistemos ir (arba) apskaitos sistemos trūkumus. Kiekvieno tokio svarbaus
trūkumo atveju papildomoje ataskaitoje nurodyti, ar vadovybė ištaisė aptariamą trūkumą.

Nurodyti atliekant auditą nustatytus svarbius klausimus, susijusius su faktiniu ar įtariamu įstatymų ir kitų teisės aktų arba įstatų
nesilaikymu, jeigu manoma, kad jie yra svarbūs siekiant sudaryti galimybes audito komitetui atlikti savo užduotis.
Įvertinti įvairiems metinių finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų straipsniams taikytus vertinimo metodus,
įskaitant bet kokį tokių metodų pakeitimų poveikį.
Paaiškinti konsolidavimo apimtį (jei būtina).
Nurodyti, kokią audito veiklą atliko trečiosios šalies auditorius (jei būtina).

Nurodyti bet kokius didelius sunkumus, su kuriais susidurta atliekant auditą, bet kokius svarbius klausimus, kilusius atliekant
auditą, kurie buvo aptarti arba dėl kurių susirašinėjama su vadovybe, ar bet kokius kitus atliekant teisės aktų nustatytą auditą
kilusius klausimus, kurie, profesionaliu auditoriaus vertinimu, yra svarbūs finansinės atskaitomybės proceso priežiūrai.

Valstybėms
narėms
leidžiama
nustatyti
papildomų
reikalavimų, susijusių su papildomos ataskaitos audito
komitetui turiniu, ir reikalauti pateikti ataskaitą įmonės
administraciniam ar priežiūros organui, taip pat leisti atskleisti
šios ataskaitos informaciją trečiosioms šalims.

260-ajame TAS (persvarstytame) akcentuojama efektyvaus
išorės auditoriaus ir už valdymą atsakingų asmenų abipusio
informavimo svarba. Pagal susijusius TAS nurodyta, kad
auditorius turi informuoti apie:

 auditoriaus pareigų, susijusių su finansinių ataskaitų

Tarptautiniai standartai (TAS)
Reikalavimai ir išsamesnės nuorodos dėl išorės auditoriaus ir
29
už valdymą atsakingų asmenų abipusio informavimo pateikti
30
260-ajame TAS (persvarstytame), 265-ajame TAS
ir
31
daugelyje kitų TAS .

29

30

31

auditu, apimtį;

 planuojamą audito apimtį ir laiką, įskaitant auditoriaus
nustatytą reikšmingą riziką;

 audito metu pastebėtus reikšmingus dalykus;

Apima valdybą ir audito komitetą. Už valdymą atsakingi asmenys – tai asmuo (asmenys) ar organizacija (-os) (pvz., įmonės patikėtinis), atsakingi už įmonės
strateginės krypties priežiūrą ir vykdantys su įmonės atskaitomybe susijusias pareigas. Šios pareigos apima ir pareigą prižiūrėti finansinės atskaitomybės procesą.
Kai kuriose tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose įmonėse už valdymą atsakingais asmenimis gali būti ir vadovaujantys darbuotojai, pavyzdžiui, privačiojo ar
viešojo sektoriaus įmonės vykdomieji valdybos nariai arba įmonės savininkas vadovas (paimta iš 260-ojo TAS (persvarstyto))
260-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“ ir 265-asis TAS „Už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės
trūkumus“.
žr. 260-ojo TAS (persvarstyto) 1 priedą.
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su auditoriaus nepriklausomumu susijusius dalykus; ir



reikšmingus vidaus kontrolės
auditorius nustatė audito metu.

trūkumus,

kuriuos

Tarptautinių standartų ir ES pakeistų teisės
aktų palyginamumas
ES reikalavimai dėl audito komiteto informavimo yra
konkretesni nei 260-ojo TAS (persvarstyto) reikalavimai, kurie
daugiausia pagrįsti principais. Nors 260-ajame TAS
(persvarstytame) nurodyta, kad atliekant visus auditus
privaloma už valdymą atsakingiems asmenims pateikti
daugybę specifinės informacijos, tačiau suteikiama galimybė
tai atlikti žodžiu. Tarptautiniu lygiu nereikalaujama, kad teisės
aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius pateiktų audito
komitetui ar priežiūros organui formalią papildomą ataskaitą,
apimančią visus praneštus dalykus. Nors daugelis dalykų,
apie kuriuos turi būti pranešta, yra iš esmės panašūs, tačiau
reikalaujamas išsamumo lygis skiriasi. ES teisės aktuose taip
pat yra keli specialūs reikalavimai, kurių nėra TAS, pavyzdžiui,
2014 m. reglamento 11 straipsnio 2 dalies b, c ir f punktų

reikalavimai dėl pagrindinių audito partnerių ir kitų auditorių
dalyvavimo ir g punkto reikalavimas dėl taikomos metodikos
ir testų kategorijų.
FEE tiki, kad geresnis abipusis auditoriaus ir audito
komiteto informavimas bus naudingas abiem šalims,
vykdančioms joms priskirtas pareigas. Deramai
įvertinusios tokios papildomos ataskaitos turinį, ji jau
tapo nusistovėjusi praktika daugelyje valstybių narių ir
skatina auditorius ir audito komitetus palaikyti daugiau
naudos suteikiančius santykius. FEE nepataria
valstybėms narės pasinaudoti galimybe išplėsti tokios
papildomos
ataskaitos
audito
komitetui
turinį.
Papildoma informacija galėtų apimti verslui svarbius
dalykus atsižvelgiant į kiekvieną atskirą atvejį ir turėtų
būti savanoriškai pateikiama. Be to, ataskaita galėtų
būti teikiama administraciniam ir priežiūros organui.
Tačiau jos informacijos atskleidimas išorės šalims
prieštarauja ataskaitos pobūdžiui, nes ji skirta tik vidaus
valdymo tikslams. Antra vertus, audito komiteto
skelbiama informacija galėtų būti naudinga visuomenei.

Kita auditoriaus pateikiama informacija
Audito užduoties lygiu
Informavimas apie pažeidimus ir
ataskaita priežiūros institucijoms
ES teisės aktai
Iš esmės audito išvadoje turi būti paaiškinta, kokiu mastu per
teisės aktų nustatytą auditą, kaip manoma, buvo galima
32
nustatyti pažeidimus, įskaitant sukčiavimą .
Jeigu tokius pažeidimus įtaria VIĮ auditorius, apie juos būtina
informuoti audituojamą įmonę. Įmonė turi ištirti klausimą ir
imtis priemonių tokiems pažeidimams sumažinti ir neleisti
jiems atsirasti. Jeigu įmonė atsisako tą padaryti, auditorius
turi informuoti institucijas. Toks informavimas nelaikomas
sutartinių arba teisinių apribojimų atskleisti informaciją
33
pažeidimu .
Pagal reglamentą reikalaujama, kad teisės aktų nustatytą
auditą atliekantys auditoriai, kurie audituoja VIĮ, už priežiūrą
atsakingoms kompetentingoms institucijoms praneštų apie
34:
tokius dalykus
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 iš esmės pažeistus įstatymus ir kitus teisės aktus,
kuriuose
atitinkamai
nustatomos
leidimus
reglamentuojančios sąlygos arba kuriais konkrečiai
reglamentuojamas tokios VIĮ veiklos vykdymas;

 sukeltą didelę grėsmę viešojo intereso įmonės veiklos
tęstinumui ar su tuo susijusias abejones;

 atsisakymą pateikti audito nuomonę arba pateiktą
neigiamą ar sąlyginę nuomonę.
Valstybės narės gali papildyti šį reikalavimų sąrašą.
Toks
informacijos
atskleidimas
kompetentingoms
institucijoms ar kitoms priežiūros institucijoms yra galimas, tik
jeigu
taip
nepažeidžiami
teisiniai
apribojimai
dėl
35
konfidencialumo , be to, tą galima daryti tik labai retais
atvejais. Toks priežiūros institucijų informavimas grindžiamas
tuo, kad siekiama užmegzti efektyvų abipusį už priežiūrą
atsakingų kompetentingų institucijų ir auditorių dialogą. Abi
šalys – auditorius ir priežiūros institucija – turi prisiimti
36
atsakomybę už tokio dialogo užmezgimą .

Informacinis dokumentas
Tarptautiniai standartai (TAS)
Kalbant apie pažeidimus, TAS daugiausia dėmesio skiriama
apgaulės nustatymui atliekant finansinių ataskaitų auditą.
Audito išvados atitinkamame skyriuje apibūdinamos
auditoriaus pareigos: nustatyti ir įvertinti finansinių ataskaitų
reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidos riziką,
suplanuoti ir atlikti procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir
surinkti pakankamai tinkamų audito įrodymų auditoriaus
nuomonei pagrįsti. Be to, pagal 240-ąjį TAS reikalaujama, kad
auditorius laiku perduotų informaciją apie nustatytą apgaulę ar
informaciją, rodančią, kad apgaulė gali būti vykdoma, už
valdymą atsakingiems asmenims, atsakingiems už tokių
pažeidimų prevenciją ir nustatymą. Išskirtinėmis aplinkybėmis
auditorius
gali
būti
teisiškai
įpareigotas
pažeisti
konfidencialumo įsipareigojimą klientui ir informuoti išorės šalis
apie įtarimus.
37

Reikalavimų dėl informavimo apie pažeidimus ir ataskaitų
pateikimo priežiūros institucijoms palyginamumas yra ribotas.
ES reikalavimai yra teisinio dokumento dalis ir, jeigu taikomi
ES valstybėse narėse, gali būti papildyti. Jie gali apsaugoti
auditorių darbiniuose santykiuose, taip pat suteikti asmens ir
civilinės atsakomybės apsaugą kaip visi kiti „skundimą“
reglamentuojantys teisės aktai. Standartai ar kodeksai,
nagrinėjantys įtariamus pažeidimus, iš esmės negali suteikti
tokios apsaugos. Todėl negalima tikėtis, kad TAS bus
išsamiai išnagrinėtos priemonės, išskyrus platesniame
principais pagrįstame lygyje.

Audito įmonės lygiu
Skaidrumo pranešimas
ES teisės aktai

Pagal 250-ąjį TAS , atlikdamas finansinių ataskaitų auditą
auditorius taip pat turi informuoti už valdymą atsakingus
asmenis apie įstatymų ir teisės aktų nesilaikymo atvejus,
kuriuos jis pastebėjo audito metu, išskyrus atvejus, kurie yra
akivaizdžiai nereikšmingi. Jeigu auditorius įtaria, kad su
nesilaikymo atveju yra susiję už valdymą atsakingi asmenys,
apie tai jis turi pranešti aukštesnio lygio vadovams. Auditorius
turi nustatyti, ar būtina išorės šalis informuoti apie nesilaikymo
atvejus.

Skaidrumo pranešimas – tai kita priemonė, kuria auditorius
gali informuoti visuomenę. Šis pranešimas turi būti viešai
paskelbtas audito įmonių, kurios atlieka VIĮ auditą, svetainėse
per keturis mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos
ir su juo susipažinti turi būti galima ne trumpiau kaip penkerius
metus.

Tarptautinių standartų ir ES pakeistų teisės
aktų palyginamumas

Be pradinių reikalavimų, pavyzdžiui, informacijos apie įmonės
teisinę struktūrą ir nuosavybės formos, vidaus kontrolės
sistemos apibūdinimo ir informacijos apie partneriams
mokamus atlyginimus, dabar daugiau dėmesio skiriama
informacijai, susijusiai su tinklui priklausantiems auditoriams ir
pajamų kategorijoms.

ES reikalavimas, kaip atliekant auditą galima būtų nustatyti
pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, vykdomas atliekant audito ir
informavimo procedūras, nurodytas 240-ajame TAS, ir audito
išvadoje apibūdinant atitinkamas auditoriaus pareigas pagal
700-ojo TAS (persvarstyto) reikalavimus. Siekdamas nustatyti,
ar audito išvadoje reikia atskleisti specialią informaciją,
auditorius turi priimti profesinį sprendimą.

Skaidrumo pranešimo turiniui keliami reikalavimai, kurie jau
buvo nurodyti 2006 m. direktyvoje dėl teisės aktų nustatyto
38
audito, buvo perkelti iš direktyvos į reglamentą .

Tarptautiniai standartai (TAS)
Pagal TAS nereikalaujama, kad audito įmonės pateiktų
skaidrumo pranešimus.

Išvados ir ateities planai
Šiuo metu profesija juda naujų Europos ir tarptautinių
reikalavimų, susijusių su auditoriaus vykdomu informavimu,
įgyvendinimo link.
Paskelbti pakeitimai, ypač reikalavimo audito išvadoje
apibūdinti svarbiausią įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką,
yra labai svarbūs, nes taip profesijos atstovai galės
suinteresuotosioms šalims teikti prasmingesnę ir skaidresnę
informaciją.
Šie pakeitimai atspindi pagrindinius istorinius žingsnius,
siekiant pagerinti tai, kokiais būdais auditoriai informuoja
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apie savo darbo vertę. FEE tikisi, kad, auditoriams įgijus
daugiau praktinės patirties, tai bus toliau plėtojama.
Reikėtų pažymėti, kad pagal TAS paruošta išvada atitiks (nors
ir ne visiškai) ES teisės aktus, todėl auditoriai, kurie turės
laikytis abiejų reikalavimų, neprivalės rengti dviejų skirtingų
išvadų. Palyginamumas yra svarbus investuotojams ir
pasaulinėms rinkoms, todėl FEE įsitikinusi, kad pagal
skirtingas jurisdikcijas rengiama audito išvada turėtų išlikti kiek
įmanoma suderinta.

250-asis TAS „Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą“
2014 m. reglamento 13 straipsnis.
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Informacinis dokumentas
Informacinio dokumento apie iš auditoriaus reikalaujamą informavimą priedas. ES ir TAUSV reikalavimų palyginimas
Tema

ES

TAS

Palyginimas

Pakeisti ES teisės aktai taikomi nuo 2016 m. birželio 17 d.
Praktiškai, pirmosios auditoriaus išvados, parengtos pagal
šiuos naujus reikalavimus, greičiausiai apims 2017 m.
birželio 30 d. ar vėliau prasidedančius finansinius
laikotarpius.

Nauji ir pakeisti audito išvadą reglamentuojantys standartai galios
2016 m. gruodžio 15 d. ir vėliau prasidedantiems ataskaitiniams
laikotarpiams. Praktiškai, pirmosios auditoriaus išvados, parengtos
pagal šiuos naujus reikalavimus, greičiausiai apims 2016 m. gruodžio
31 d. ar vėliau prasidedančius finansinius laikotarpius

Įsigaliojimo datos skiriasi. Be to, TAS leidžiama
taikyti anksčiau. Praktinis šio skirtumo poveikis
yra tas, kad šalys, kurios nusprendžia taikyti TAS,
turi pradėti iš anksto taikyti daugelį ES
reikalavimų, kurie yra panašūs į TAS
reikalavimus.

Direktyva taikoma visiems teisės aktų nustatytiems metinių
finansinių ir konsoliduotų ataskaitų auditams, reglamentas –
viešojo intereso įmonių (VIĮ) teisės aktų nustatytiems
auditams.

Tarptautiniai audito standartai taikomi visoms auditoriaus išvadoms,
kurias jis rengia atlikęs finansinių ataskaitų auditą, ir apima specifinius
reikalavimus, taikomus įmonėms, kurių vertybiniais popieriais
prekiaujam vertybinių popierių biržoje.

ES reglamente nurodytas specialus reikalavimas
VIĮ audito išvadai. Nors TAUSV reikalauja pateikti
papildomą informaciją tik apie įmones, kurių
vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, toks reikalavimas gali būti savanoriškai
taikomas visiems auditams.

Pagrindinė informacija

Įsigaliojimo data

Valstybės narės skirtingai apibrėžia VIĮ, tačiau šis
terminas turi apimti bent įmones, kurių vertybiniais
popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, kredito
institucijas ir draudimo bendroves.

Taikymo sritis

Praktinis šio skirtumo poveikis yra tas, kad šalys,
kurios nusprendžia taikyti TAS, turi pradėti taikyti
daugelį ES reikalavimų, kurie yra panašūs į TAS
reikalavimus, ne tik įmonėms, kurių vertybiniais
popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje.

Audito išvada

Bendrieji reikalavimai
(visiems auditams)
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Direktyvos 28 straipsnio 2 dalis.

700-ojo TAS
reikalavimai

(persvarstyto)

ir

706-ojo

TAS

(persvarstyto)

2. Audito išvada rengiama raštu ir joje:

700-asis TAS (persvarstytas)

a) nurodomas subjektas, kurio teisės aktų nustatytas metinių
finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
auditas buvo atliktas; nurodomos metinės finansinės
ataskaitos arba konsoliduotosios finansinės ataskaitos, jų
data ir laikotarpis, už kurį jos parengtos; taip pat nurodoma
finansinės atskaitomybės tvarka, taikyta jas rengiant;

20. Auditoriaus išvada turi būti pateikta raštu. Auditų, atliktų pagal
tarptautinius audito standartus, auditoriaus išvada
Pavadinimas
21. Auditoriaus išvada turi turėti pavadinimą, kuris aiškiai parodo, kad
tai yra nepriklausomo auditoriaus išvada
Adresatas
22. Auditoriaus išvada turi būti adresuojama atsižvelgiant į užduoties
aplinkybes.

Teisės aktų nustatytas auditas, kuris atliekamas
pagal TAS, paprastai atitinka naujausius ES
teisės aktų reikalavimus. Atskleidžiama ES ar
nacionaliniu lygiu reikalaujama informacija.
Daroma nuoroda į Direktyvos 28 straipsnio 2
dalies c punkto ii papunktį. Kiti pavyzdžiai
analizuojami toliau šioje lentelėje.

Informacinis dokumentas
Tema

Bendrieji reikalavimai
(visiems auditams)

ES

TAS

b) pateikiamas teisės aktų nustatyto audito apimties
aprašymas, bent jau nurodant audito standartus, kurių
laikantis atliktas teisės aktų nustatytas auditas;
c) pateikiama audito nuomonė, kuri yra besąlyginė,
sąlyginė arba neigiama ir kuria teisės aktų nustatytą
auditą atliekantis (-ys) auditorius (-iai) arba audito įmonė
(-ės) aiškiai pareiškia:
i) ar metinėse finansinėse ataskaitose pateiktas tikras ir
teisingas
vaizdas
pagal
atitinkamą
finansinės
atskaitomybės tvarką; ir
ii) atitinkamais atvejais, ar metinės finansinės ataskaitos
atitinka teisės aktų reikalavimus. Jei teisės aktų nustatytą
auditą atliekantis (-ys) auditorius (-iai) ar audito įmonė (ės) negali pareikšti audito nuomonės, išvadoje
pateikiamas atsisakymas pareikšti nuomonę;
d) nurodomi visi kiti akcentuojami aspektai, į kuriuos
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis (-ys) auditorius (iai) arba audito įmonė (-ės) atkreipia dėmesį, nors
pateikia besąlyginę ataskaitą;
(e) […] (žr. toliau);
(f) […] (žr. toliau);
g) nurodoma teisės aktų nustatytą auditą atliekančio (-ių)
auditoriaus (-ių) arba audito įmonės (-ių) įsisteigimo vieta.
Valstybės narės gali nustatyti papildomų su audito
išvados turiniu susijusių reikalavimų.

Auditoriaus nuomonė
23. Į pirmąjį auditoriaus išvados skyrių turi būti įtrauktas skyrius su
antraštė „Nuomonė“, kuriame pateikiama auditoriaus nuomonė.
24. Auditoriaus išvados skyriuje „Nuomonė“ taip pat turi būti:
a) nurodyta įmonė, kurios finansinės ataskaitos buvo audituotos;
b) konstatuota, kad finansinės ataskaitos buvo audituotos;
c) nurodytas kiekvienos ataskaitos, kuri sudaro finansinių ataskaitų
rinkinį, pavadinimas;
d) pateiktos nuorodos į pastabas, įskaitant reikšmingų apskaitos
metodų santrauką; ir
e) nurodyta data ar laikotarpis, kurį apima kiekviena finansinė
ataskaita, sudaranti finansinių ataskaitų rinkinį.
25. Jeigu auditorius pareiškia nemodifikuotą nuomonę apie
finansines ataskaitas, parengtas pagal teisingo pateikimo tvarką,
auditoriaus nuomonėje jis turi, jeigu tik kitaip nenustatyta
įstatymais ar teisės aktais, vartoti vieną iš šių frazių, kurios
laikomos lygiavertėmis:
a) Mūsų nuomone, čia pridėtos finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia […] pagal [taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką]; arba
b) Mūsų nuomone, čia pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą
ir teisingą [...] vaizdą pagal [taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką].
26. Jeigu auditorius pareiškia nemodifikuotą nuomonę apie
finansines ataskaitas, parengtas pagal atitikties tvarką, jis turi
pateikti auditoriaus nuomonę, kad pridėtos finansinės ataskaitos
visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal [taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką].
27. Jeigu auditoriaus nuomonėje nurodyta taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka nėra TFAS, kuriuos išleido Tarptautinė
apskaitos standartų valdyba, arba TVSAS, kuriuos išleido
Tarptautinė viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdyba,
auditoriaus nuomonėje turi būti nurodyta, kokios jurisdikcijos tvarka
yra taikoma.
Pagrindas nuomonei pareikšti
28. Iš karto po „Nuomonės“ skyriaus auditoriaus išvadoje turi būti
pateiktas skyrius su antrašte „Pagrindas nuomonei pareikšti“,
kuriame:
a) pareiškiama, kad auditas buvo atliktas pagal tarptautinius audito
standartus;

Palyginimas
Persvarstant TAS pasistūmėta toliau formato ir
paaiškinimų apie auditoriaus atsakomybę
atžvilgiu, tačiau iš esmės jie atitinka
persvarstytus ES teisės aktus. Pagal TAS
leidžiama naudoti specialų audito išvados
išdėstymą arba formuluotę, jeigu tai nustatyta
pagal atitinkamos jurisdikcijos įstatymą ar
teisės aktą, tačiau joje turi būti visi privalomi
elementai.
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Informacinis dokumentas
Tema

Bendrieji reikalavimai
(visiems auditams)
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ES

TAS
b) pateikiama nuoroda į auditoriaus išvados skyrių, kuriame
apibūdinta auditoriaus atsakomybė pagal TAS;
c) pateikiamas pareiškimas, kad auditorius yra nepriklausomas
nuo įmonės pagal atitinkamus su auditu susijusius etikos
reikalavimus ir kad jis įvykdė kitas auditoriaus pareigas, nustatytas
pagal šiuos reikalavimus. Pareiškime turi būti nurodyta
jurisdikcijos, kurios atitinkamų etikos reikalavimų jis lakėsi, arba
pateikta nuoroda į Tarptautinės buhalterių etikos standartų
valdybos išleistą „Buhalterių profesionalų etikos kodeksą“ (TBESV
kodeksą);
d) pareiškiama, ar auditorius mano, kad jo surinkti audito įrodymai
yra pakankamas ir tinkamas pagrindas auditoriaus nuomonei
pareikšti.
[…]
Auditoriaus adresas
47.* Auditoriaus išvadoje turi būti nurodyta vieta pagal jurisdikciją
šalyje, kurioje praktikuoja auditorius.
706-asis TAS (persvarstytas)
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos auditoriaus išvadoje
8. Jeigu, auditoriaus nuomone, būtina atkreipti vartotojų dėmesį į
finansinėse ataskaitose pateiktą ar atskleistą dalyką, kuris, jo
nuomone, yra toks svarbus, kad turi esminės reikšmės vartotojams
suprantant finansines ataskaitas, auditorius į auditoriaus išvadą
įrašo „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą, jeigu:
a) auditoriui nereikės modifikuoti nuomonės pagal 705-ąjį TAS
(persvarstytą) dėl tokio dalyko; ir
b) taikomas 701-asis TAS, dalykas negali būti laikomas pagrindiniu
audito dalyku, apie kurį reikia informuoti auditoriaus išvadoje.
9. Jeigu auditorius įtraukia į auditoriaus išvadą „Dalyko pabrėžimo“
pastraipą, jis turi:
a) atskirame audito išvados skyriuje pateikti pastraipą su
atitinkama antrašte, kuri apima terminą „dalyko pabrėžimas“;

Palyginimas

Informacinis dokumentas
Tema

ES

Palyginimas

b) pateikti pastraipoje aiškią nuorodą į pabrėžiama dalyką ir
nurodyti, kurioje finansinių ataskaitų vietoje galima rasti atitinkamą
išsamiai dalyką apibūdinančią atskleistą informaciją. Tokioje
pastraipoje turi būti pateikiama nuoroda į finansinėse ataskaitose
pateiktą arba atskleistą informaciją;
c) nurodyti, kad auditoriaus nuomonė dėl dalyko, kurį jis pabrėžia,
nėra modifikuota.
„Kitų dalykų“ pastraipos auditoriaus išvadoje
10. Jeigu, auditoriaus nuomone, būtina informuoti apie kitą nei
finansinėse ataskaitose pateiktą ar atskleistą dalyką, kuris, jo
nuomone, yra svarbus vartotojams auditui, auditoriaus pareigoms
ar auditoriaus išvadai suprasti, auditorius turi į auditoriaus išvadą
įtraukti pastraipą „Kiti dalykai“, jeigu:
a) tai nedraudžiama pagal įstatymą ar teisės aktą; ir
b) taikomas 701-asis TAS, dalykas negali būti laikomas pagrindiniu
audito dalyku, apie kurį reikia informuoti auditoriaus išvadoje.
11. Jeigu auditorius į savo išvadą įrašo „Kitų dalykų“ pastraipą, jis
turi tai padaryti atskirame skyriuje su antrašte „Kiti dalykai“ arba
kita atitinkama antrašte.
Už valdymą atsakingų asmenų informavimas
12. Jeigu auditorius ketina į auditoriaus išvadą įrašyti „Dalyko
pabrėžimo“ arba „Kitų dalykų“ pastraipą, apie šiuos savo ketinimus
jis turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis ir pateikti
siūlomą tokios pastraipos formuluotę.

Bendrieji reikalavimai
(visiems auditams)

Direktyvos 28 straipsnio 2 dalies f punktas.

Veiklos tęstinumas

TAS

2. Audito išvada rengiama raštu ir joje:
[…]
f) pateikiamas pareiškimas dėl visų esminių neaiškumų,
susijusių su įvykiais arba sąlygomis, dėl kurių gali kilti
didelių abejonių dėl subjekto gebėjimo tęsti veiklą; [...]

570-ojo TAS (persvarstyto) reikalavimai ir taikymo medžiaga,
700-ojo TAS (persvarstyto) reikalavimai
570-asis TAS (persvarstytas)
Atskleidžiamos informacijos tinkamumas, kai nustatomi įvykiai ar
sąlygos ir egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas
19. Jei auditorius padaro išvadą, kad vadovybė tinkamai taiko
veikos tęstinumo principą atitinkamomis aplinkybėmis, tačiau
egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, auditorius turi nustatyti, ar
finansinėse ataskaitose:

Tikėtina, kad abiejų teisės aktų reikalavimai
dėl reikšmingo neapibrėžtumo, susijusio su
veiklos tęstinumu, bus vienodai atskleidžiami
audito išvadoje. Tačiau jie bus atskleidžiami
atskiruose audito išvados skyriuose, jeigu
auditorius padarys išvadą, kad egzistuoja su
įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, kuris gali sukelti didelių
abejonių įmonės gebėjimu tęsti veiklą.
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a) tinkamai atskleisti pagrindiniai įvykiai ar sąlygos, dėl kurių
galima labai suabejoti įmonės gebėjimu tęsti veiklą ir vadovybės
veiksmų planais dėl šių įvykių ar sąlygų; ir
b) aiškiai atskleista, kad yra reikšmingas neapibrėžtumas, susijęs
su įvykiais ar sąlygomis, dėl kurių galima labai suabejoti įmonės
gebėjimu tęsti veiklą, todėl įmonė gali nesugebėti realizuoti turto ir
įvykdyti įsipareigojimų įprastinėmis verslo sąlygomis.
Atskleidžiamos informacijos tinkamumas, kai nustatomi įvykiai ar
sąlygos, tačiau reikšmingas neapibrėžtumas neegzistuoja
20. Jei buvo nustatyti įvykiai ar sąlygos, dėl kurių galima labai
suabejoti įmonės gebėjimu tęsti veiklą, tačiau remdamasis
surinktais audito įrodymais auditorius padaro išvadą, kad
reikšmingas neapibrėžtumas neegzistuoja, jis turi įvertinti, ar,
atsižvelgiant į taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos
reikalavimus, finansinėse ataskaitose atskleista tinkama
informacija apie tokius įvykius ir sąlygas.
Įtaka auditoriaus išvadai
Veiklos tęstinumo principas taikomas netinkamai
21. Jei finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo
principu, tačiau, auditoriaus nuomone, vadovybės veiklos
tęstinumo principas finansinėse ataskaitose taikomas netinkamai,
auditorius turi pareikšti neigiamą nuomonę.
Veiklos tęstinumo principas taikomas tinkamai, tačiau egzistuoja
reikšmingas neapibrėžtumas

Palyginti su ES reikalavimais, pagal 700-ąjį
TAS (persvarstytą) papildomai reikalaujama
pateikti atitinkamų pareigų apibūdinimą.

Tema

Veiklos tęstinumas

Tinkamas reikšmingo neapibrėžtumo atskleidimas finansinėse
ataskaitose
22. Jei finansinėse ataskaitose reikšmingas neapibrėžtumas
atskleistas tinkamai, auditorius turi pareikšti nemodifikuotą
nuomonę ir į auditoriaus išvadą įtraukti atskirą skyrių su antrašte
„Su veiklos tęstinumu susijęs reikšmingas neapibrėžtumas“,
siekdamas:
a) atkreipti dėmesį į finansinių ataskaitų pastabą, kuriame atskleisti
19 dalyje aptarti dalykai; ir
b) konstatuoti, kad tokie įvykiai ar sąlygos rodo, kad egzistuoja
reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti didelių abejonių
įmonės gebėjimu tęsti veiklą, ir kad dėl tokio dalyko auditoriaus
nuomonė nebus modifikuojama.
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Veiklos tęstinumas

ES

TAS

Palyginimas

Netinkamas reikšmingo neapibrėžtumo atskleidimas finansinėse
ataskaitose
23. Jeigu finansinėse ataskaitose reikšmingas neapibrėžtumas
atskleistas netinkamai, auditorius turi:
a) pareikšti sąlyginę ar, jei būtina, neigiamą nuomonę, kaip tai
numatyta 705-ajame TAS; ir
b) auditoriaus išvados skyriuje „Sąlyginės (neigiamos) nuomonės
pagrindas“ pareikšti, kad egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas,
dėl kurio galima labai suabejoti įmonės gebėjimu tęsti veiklą, ir kad
toks dalykas finansinėse ataskaitose atskleistas netinkamai.
Vadovybės nenoras atlikti ar pratęsti vertinimą
24. Jei, auditoriui paprašius, vadovybė nenori atlikti vertinimo ar jo
pratęsti, jis turi įvertinti šio fakto įtaką auditoriaus išvadai.
700-asis TAS (persvarstytas)
33.* Šiame auditoriaus išvados skyriuje turi būti apibūdinta
vadovybės atsakomybė už: […]
b) įmonės gebėjimo tęsti veiklą įvertinimą ir tai, ar reikėtų taikyti
veiklos tęstinumo principą bei atskleisti su veiklos tęstinumu
susijusius dalykus (jei taikoma). Vadovybės atsakomybės už tokį
vertinimą paaiškinime turi būti nurodyta, kokiais atvejais reikėtų
taikyti veiklos tęstinumo principą […]
38.* Auditoriaus išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už
finansinių ataskaitų auditą“ taip pat turi būti pateikta tokia
informacija: […]
b) […] iv) padaryti išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo principo
tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja
su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl
kurio gali kilti didelių abejonių įmonės gebėjimu tęsti veiklą. Jeigu
auditorius padaro išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas
egzistuoja, savo išvadoje jis privalo atkreipti dėmesį į susijusius
atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų
nepakanka, jis turi modifikuoti išvadą. Auditoriaus išvados
pagrįstos audito įrodymais, kuriuos jis surinko iki auditoriaus
išvados išleidimo dienos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali
lemti, kad įmonės negalės toliau tęsti savo veiklos;
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Vadovybės
pranešimas

39

18

ES

TAS

Direktyvos 28 straipsnio 2 dalies e punktas.

720-asis TAS (persvarstytas)39

2. Audito išvada rengiama raštu ir joje:
[…]
e) pateikiami Direktyvos 2013/34/ES 34 straipsnio 1
dalies antroje pastraipoje nurodyti nuomonė ir
pareiškimas, kurie abu grindžiami audito metu atliktu
darbu;
[…]
Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis (-ys) auditorius (iai) ar audito įmonė (-s) taip pat:
a) pareiškia nuomonę dėl to:
i) ar vadovybės pranešimas atitinka tų pačių finansinių
metų finansines ataskaitas, ir
ii) ar vadovybės pranešimas buvo parengtas laikantis
taikomų teisinių reikalavimų;
[…]

Kitos informacijos nagrinėjimas ir vertinimas
14. Auditorius turi išnagrinėti kitą informaciją ir, tai darydamas, jis
turi:
a) įvertinti, ar nėra reikšmingų neatitikimų tarp kitos informacijos ir
finansinių ataskaitų. Norėdamas atlikti tokį vertinimą, auditorius,
prieš įvertindamas jų atitikimą, turi palyginti pasirinktas sumas ar
kitus straipsnius, esančius kitoje informacijoje (kurie turėtų būti
tokie patys, kad galima būtų apibendrinti arba detalizuoti sumas
arba kitus finansinių ataskaitų straipsnius), su tokiomis sumomis ir
kitais finansinių ataskaitų straipsniais; ir
b) įvertinti, ar tarp kitos informacijos ir audito žinių, kurių jis įgijo
atlikdamas auditą, yra reikšmingų neatitikimų atsižvelgiant į
surinktus audito įrodymus ir audito metu padarytas išvadas.
15. Nagrinėdamas kitą informaciją pagal 14 dalies reikalavimus,
auditorius turi išlikti budrus ir pastebėti požymius, kurie rodo, kad
kita su finansinėmis ataskaitomis nesusijusi informacija ar
auditoriaus žinios, įgytos audito metu, yra reikšmingai iškraipytos.
Atsakas į nustatytą reikšmingą neatitikimą ar kitos informacijos
reikšmingą iškraipymą
16. Jeigu auditorius nustato, kad reikšmingas neatitikimas
egzistuoja (arba sužino, kad kita informacija yra reikšmingai
iškraipyta), auditorius turi aptarti dalyką su vadovybę ir, jei reikia,
atlikti kitas procedūras bei padaryti išvadą, kad:
a) kita informacija yra reikšmingai iškraipyta;
a) finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos; arba
c) reikia atnaujinti savo supratimą apie įmonę ir jos aplinką.
Atsakas, kai auditorius padaro išvadą, kad kita informacija yra
reikšmingai iškraipyta
17. Jeigu auditorius padaro išvadą, kad kita informacija yra
reikšmingai iškraipyta, jis turi paprašyti vadovybės ištaisyti kitą
informaciją. Jeigu vadovybė:
a) sutinka atlikti pataisymus, auditorius turi nustatyti, ar tokie
pataisymai buvo atlikti; arba

Būtinas VIPT patvirtinimas.

Palyginimas
720-ajame TAS (persvarstytame) vartojamas
terminas „kita informacija“ gali apimti platesnės
taikymo srities informaciją, kurią skelbia
įmonė, o ne tik „vadovybės pareiškimą“, kaip
tai nurodyta ES teisės aktuose.
720-ajame TAS (persvarstytame) aiškiai
nurodyta, koks darbas turi būti atliktas, tuo
tarpu ES teisės aktuose apie tai nepateikta
jokių konkrečių nuostatų. Pavyzdžiui, būtina
papildomai įvertinti, kokį darbą reikia atlikti,
kad galima būtų pateikti pagal apskaitos
direktyvą reikalaujamą nuomonę, kaip tai
nurodyta šiame informaciniame dokumente, ir
kaip vartotojai aiškins tokią reikalaujamą
pateikti nuomonę.
ES ir TASV pateikimo reikalavimuose
paaiškinta, kaip auditorius turėtų elgtis su kita
(nefinansine) informacija, taip padidindamas
išvados vartotojų gaunamą naudą.

Informacinis dokumentas
Tema

Vadovybės
pranešimas

ES

TAS
b) atsisako atlikti pataisymus, auditorius turi apie tai informuoti už
valdymą atsakingus asmenis ir paprašyti atlikti pataisymus.
18. Jeigu auditorius padaro išvadą, kad reikšmingas iškraipymas
buvo kitoje informacijoje, kuri buvo gauta prieš auditoriaus išvados
išleidimo datą ir kuri nebuvo ištaisyta po to, kai apie tai buvo
informuoti už valdymą atsakingi asmenys, auditorius turi imtis tokių
atitinkamų veiksmų:
a) įvertinti įtaką auditoriaus išvadai ir informuoti už valdymą
atsakingus asmenis apie tai, kaip jis ketina spręsti reikšmingo
iškraipymo klausimą auditoriaus išvadoje (žr. 22 dalies d punkto ii
papunktį); arba
b) atsisakyti vykdyti užduotį, jei toks atsisakymas yra leidžiamas
pagal taikomą įstatymą ar teisės aktą.
19. Jeigu auditorius padaro išvadą, kad reikšmingas iškraipymas
buvo kitoje informacijoje, kuri buvo gauta po auditoriaus išvados
išleidimo datos, jis turi:
a) atlikti konkrečiomis aplinkybėmis būtinas procedūras, jeigu
informacija buvo ištaisyta; arba
b) jeigu kita informacija neištaisoma po to, kaip apie tai
informuojami už valdymą atsakingi asmenys, imtis atitinkamų
veiksmų dėl auditoriaus įstatymais nustatytų teisių ir įsipareigojimų,
kad galima būtų tinkamai atkreipti vartotojų, kuriems išvada buvo
parengta, dėmesį į neištaisytus reikšmingus iškraipymus.
Atsakas, kai reikšmingi finansinių ataskaitų iškraipymai egzistuoja
arba kai reikia atnaujinti auditoriaus žinias apie įmonę ir jos aplinką
20. Jeigu atlikdamas 14–16 dalyse nurodytas procedūras
auditorius padaro išvadą, kad finansinės ataskaitos yra reikšmingai
iškraipytos ar kad reikia atnaujinti auditoriaus žinias apie įmonę ir
jos aplinką, auditorius turi imtis tinkamų veiksmų pagal TAS
reikalavimus.
Išvada
21. Auditoriaus išvadoje turi būti atskiras skyrius su antrašte „Kita
informacija“ ar kita atitinkama antrašte, jeigu auditoriaus išvados
išleidimo datą:
a) atlikdamas įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų auditą, auditorius gavo arba
tikisi gauti kitos informacijos; arba
b) atlikdamas įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama
viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų auditą, auditorius gavo dalį ar
visą kitą informaciją.

Palyginimas

19

Informacinis dokumentas
Tema

Vadovybės
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ES

TAS
22. Jeigu pagal 21 dalies reikalavimus auditoriaus išvadoje turi būti kitai
informacijai skirtas skyrius, jame būtina:
a) nurodyti:
i) kitą informaciją, jeigu ją auditorius gavo prieš auditoriaus išvados
išleidimo datą; ir
ii) atliekant įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, finansinių ataskaitų auditą, kitą informaciją (jei tokia yra), kurią
tikimasi gauti po finansinės ataskaitos išleidimo datos;
b) konstatuoti, kad auditoriaus nuomonė neapima kitos informacijos,
todėl auditorius nepareiškia (arba nepareikš) audito nuomonės ar kitos
formos užtikrinimo išvados dėl tokios informacijos;
c) apibūdinti auditoriaus atsakomybę, susijusią su kitos informacijos
nagrinėjimu, vertinimu ir pranešimu, kaip to reikalaujama pagal šį TAS;
d) jeigu kita informacija gaunama prieš auditoriaus išvados išleidimo
datą, pateikti:
i) pareiškimą, kad auditorius neturi apie ką pranešti; arba
ii) pareiškimą, apibūdinantį reikšmingą kitos informacijos iškraipymą,
jeigu auditorius padaro išvadą, kad kita informacija yra reikšmingai
iškraipyta.
23. Jeigu auditorius pareiškia sąlyginę ar neigiamą nuomonę pagal
705-ojo TAS (persvarstyto) reikalavimus, jis turi įvertinti dalyko, dėl
kurio reikia modifikuoti nuomonę, įtaką 22 dalies d punkte pateiktam
pareiškimui.
Išvada, nurodyta pagal įstatymų ar teisės aktų reikalavimus
24. Jeigu pagal konkrečios jurisdikcijos įstatymą ar teisės aktą
reikalaujama, kad auditorius pateikdamas kitą informaciją naudotų tam
tikrą auditoriaus išvados išdėstymą arba konkrečią formuluotę, jis gali
nurodyti, kad rėmėsi tarptautiniais audito standartais, jeigu jo
auditoriaus išvada apima bent šiuos elementus:
a) kitą informaciją, jeigu ją auditorius gavo prieš auditoriaus išvados
išleidimo datą;
b) auditoriaus atsakomybės dėl kitos informacijos apibūdinimą; ir
c) aiškų pareiškimą dėl šiam tikslui atlikto auditoriaus darbo rezultato.
Dokumentavimas
25. Siekiant įvykdyti 230-ojo TAS reikalavimus, susijusius su šiuo TAS,
auditoriaus parengti audito dokumentai turi apimti:
a) pagal šį TAS atliktų procedūrų dokumentus; ir
b) galutinės versijos kitą informaciją, dėl kurios auditorius atliko pagal šį
TAS reikalaujamą darbą.
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Tema

ES
Reglamento 10 straipsnio 2 dalis (taikoma VIĮ audito
užduotims)
2. Audito išvada rengiama pagal Direktyvos 2006/43/EB 28
straipsnio nuostatas; joje papildomai pateikiama bent ši
informacija:
[…]
c) pagrindžiant audito išvadą pateikiama:
i) svarbiausių įvertintos reikšmingų iškraipymų rizikos,
įskaitant įvertintą reikšmingų iškraipymų riziką dėl
sukčiavimo, aprašymas;
ii) glaustas auditoriaus atsakas į tą riziką;
ir
iii) prireikus svarbiausios pastabos dėl tos rizikos.
[…]

Pagrindiniai audito
dalykai

TAS
700-ojo TAS (persvarstyto) ir 701-ojo TAS reikalavimai
Reikalavimai (700-asis TAS (persvarstytas))
Pagrindiniai audito dalykai
30. Atlikdamas įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje, viso bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio
auditą, auditorius turi savo išvadose patekti pagrindinius audito dalykus
pagal 701-ojo TAS reikalavimus.
31. Jeigu pagal įstatymus ar teisės aktus reikalaujama arba jeigu
auditorius nusprendžia auditoriaus išvadoje pateikti pagrindinius audito
dalykus, jis turi tai padaryti pagal 701-ojo TAS reikalavimus.
Reikalavimai (701-asis TAS)
Pagrindinių audito dalykų nustatymas
9. Auditorius turi nustatyti, kuriems dalykams, apie kuriuos pranešė už
valdymą atsakingiems asmenims, audito metu turėtų skirti daugiau
dėmesio. Siekdamas nustatyti tokius dalykus, auditorius turi atsižvelgti
į:
a) didesnės įvertintos reikšmingo iškraipymo rizikos sritis ar reikšmingą
riziką, kurią nustatė pagal 315-ąjį TAS (persvarstytą);
b) reikšmingus auditoriaus sprendimus, susijusius su finansinių
ataskaitų sritimis, dėl kurių vadovybė priėmė svarbius sprendimus,
įskaitant apskaitinius įvertinimus, kurie buvo įvertinti kaip labai
neapibrėžti;
c) reikšmingų įvykių ar sandorių, kurie įvyko per laikotarpį, įtaką auditui.
10. Auditorius turi nustatyti, kurie pagal 9 dalį nustatyti dalykai buvo
svarbiausi einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų audito metu ir kurie
dėl to yra laikomi pagrindiniais audito dalykais.
Pagrindinių audito dalykų pateikimas
11. Auditorius, naudodamas atitinkamą paantraštę, privalo apibūdinti
visus pagrindinius dalykus atskirame auditoriaus išvados skyriuje
„Pagrindiniai audito dalykai“, išskyrus 14 arba 15 nurodytas aplinkybes.
Įžanginėje šio skyriaus dalyje turi būti nurodyta, kad:
a) pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, auditoriaus profesiniu
sprendimu, buvo labai svarbūs atliekant einamojo laikotarpio finansinių
ataskaitų auditą;
b) šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių ataskaitų kaip
visumos auditą ir auditoriaus nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių
ataskaitų, todėl auditorius nepateikia atskiros nuomonės apie šiuos
dalykus.

Palyginimas
Nors ES tekstų formuluotė skiriasi nuo 701-ojo
TAS, kuriame pateikta daugiau nuorodų, tikimasi,
kad rezultatas bus vienodas. Atsižvelgiant į tai,
kad ES tekstuose vartojama „reikšmingo
iškraipymo nustatymo ir vertinimo“ koncepcija
buvo paimta iš TAS, taikant abu metodus turėtų
būti informuojama apie panašius dalykus.
Kaip nurodyta informaciniame dokumente, pagal
TAS parengtoje auditoriaus išvadoje taip pat gali
būti atskleisti dalykai, kurių nėra finansinėse
ataskaitose, jeigu pagal 701-ąjį TAS nustatoma,
kad tokie dalykai yra PAD.
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Palyginimas

Pagrindiniai audito dalykai nepakeičia modifikuotos nuomonės
12. Auditorius negali informuoti apie dalyką auditoriaus išvados
pagrindinių audito dalykų skyriuje, jeigu dėl tokio dalyko jis privalo
modifikuoti nuomonę pagal 705-ojo TAS (persvarstyto)
reikalavimus.
Atskirų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas
13. Apibūdinant kiekvieną pagrindinį audito dalyką auditoriaus
išvados skyriuje „Pagrindiniai audito dalykai“, būtina nurodyti
susijusius atskleidimus (je tokių yra) finansinėse ataskaitose ir tai:

Pagrindiniai
dalykai

a) kodėl dalykas yra labai svarbus atliekant auditą, kad būtų
laikomas pagrindiniu audito dalyku; ir

audito

b) kaip dalykas buvo sprendžiamas audito metu.
Aplinkybės, kurioms esant dalykas, laikomas pagrindiniu audito
dalyku, nepateikiamas auditoriaus išvadoje
14. Auditorius turi kiekvieną pagrindinį audito dalyką apibūdinti
auditoriaus išvadoje, išskyrus:
a) dalyką draudžiama atskleisti pagal įstatymą ar teisės aktą; arba
b) labai retais atvejais auditorius nustato, kad dalykas neturi būti
pateikiamas auditoriaus išvadoje, nes pagrįstai galima tikėtis, jog
neigiamos tokio pateikimo pasekmės persvers visuomenės
gaunamą naudą. Tokia nuostata netaikoma tais atvejais, kai
įmonė viešai skelbia informaciją apie dalyką.
Direktyvos 28 straipsnio 3 dalis.

Bendras auditas
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netaikoma

TAS reikalavimai neapima ES papildomo
atskleidimo reikalavimų, susijusių su kitomis
nuostatomis. Todėl jie laikomi ES būdingais
atskleidimais, kurie turi būti įtraukiami į skyrių
su antrašte „Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros
reikalavimų“.

Informacinis dokumentas
Tema

Audito išvados
pasirašymas

Ne audito paslaugos

Pažeidimai

ES

TAS

Direktyvos 28 straipsnio 4 dalis.

700ojo TAS (persvarstyto) reikalavimai

4. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius pasirašo
išvadą ir nurodo jos datą. Kai teisės aktų nustatytą auditą
atlieka audito įmonė, audito išvadą pasirašo bent tas (tie)
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis (-ys) auditorius (-iai),
kuris (-ie) atlieka teisės aktų nustatytą auditą audito įmonės
vardu. Kai auditą vienu metu atliko daugiau kaip vienas
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito
įmonė, audito išvadą pasirašo visi teisės aktų nustatytą
auditą atliekantys auditoriai arba bent tie teisės aktų
nustatytą auditą atliekantys auditoriai, kurie atlieka teisės
aktų nustatytą auditą kiekvienos audito įmonės vardu.
Išimtinėmis aplinkybėmis valstybės narės gali nustatyti, kad
tokio (-ių) parašo (-ų) nereikia paskelbti visuomenei, jei toks
paskelbimas galėtų kelti neišvengiamą ir reikšmingą grėsmę
kurio nors asmens saugumui.
Reglamento 10 straipsnio 2 dalies f ir g punktai.

Užduoties partnerio vardas ir pavardė
45.* Užduoties partnerio vardas ir pavardė turi būti nurodyti įmonių,
kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, bendrosios
paskirties finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadose, išskyrus, kai,
labai retais atvejais, pagrįstai tikima, kad tokia atskleista informacija
gali sukelti grėsmę asmens saugumui. Jeigu labai retais atvejais
auditorius nusprendžia auditoriaus išvadose nenurodyti užduoties
partnerio vardo ir pavardės, tokį ketinimą jis turi aptarti su už valdymą
atsakingais asmenimis, kad galėtų juos informuoti apie auditoriaus
atliktą reikšmingos grėsmės asmens saugumui tikimybės ir sunkumo
įvertinimą
Auditoriaus parašas
46. Auditoriaus išvada turi būti pasirašyta

2. Audito ataskaitoje [...]
f) pareiškiama, kad 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos
draudžiamos ne audito paslaugos nebuvo teikiamos ir kad
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis (-ys) auditorius (-ai)
arba audito įmonė (-s) per auditą išliko nepriklausomi nuo
audituojamos įmonės;
g) nurodomos visos paslaugos, kurias teisės aktų nustatytą
auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė be teisės aktų
nustatyto audito suteikė audituojamai įmonei arba jos
kontroliuojamajai (-osioms) įmonei (-ėms) ir kurios nebuvo
atskleistos valdymo ataskaitoje arba finansinėse ataskaitose.
Reglamento 10 straipsnio 2 dalies d punktas ir 7
straipsnis
7 straipsnis
Nedarant poveikio šio reglamento 12 straipsniui ir Direktyvai
2005/60/EB, kai teisės aktų nustatytą auditą atliekantis
auditorius arba audito įmonė, kurie atlieka viešojo intereso
įmonės teisės aktų nustatytą auditą, įtaria arba turi pagrįstų
priežasčių įtarti, kad gali būti arba yra padaryta pažeidimų,
įskaitant sukčiavimą, susijusių su audituojamos įmonės
finansinėmis ataskaitomis, jis (ji) apie tai praneša
audituojamai įmonei, paprašo jos ištirti tą klausimą, imtis
tinkamų priemonių tokiems pažeidimams pašalinti ir užkirsti
kelią tokiems pažeidimams pasikartoti ateityje.

28. Auditoriaus ataskaitoje [...]
c) pateikiamas pareiškimas, kad auditorius yra nepriklausomas nuo
įmonės pagal atitinkamus su auditu susijusius etikos reikalavimus ir
kad jis įvykdė kitas auditoriaus pareigas, nustatytas pagal šiuos
reikalavimus. Pareiškime turi būti nurodyta kilmės jurisdikcija, kurios
atitinkamų etikos reikalavimų jis lakėsi, arba pateikta nuoroda į
Tarptautinės buhalterių etikos standartų valdybos išleistą „Buhalterių
profesionalų etikos kodeksą“ (TBESV kodeksą); ir [...]

700ojo TAS (persvarstyto) reikalavimai

240-ojo TAS įžanga ir 700-ojo TAS (persvarstyto) reikalavimai
700-asis TAS (persvarstytas)
38.* Auditoriaus išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių
ataskaitų auditą“ taip pat turi būti pateikta tokia informacija: […]
b) audito apibūdinimas nurodant, kad auditoriaus atsakomybė yra:
i) nustatyti ir įvertinti finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl
apgaulės arba klaidos riziką, suplanuoti ir atlikti procedūras kaip atsaką
į tokią riziką ir surinkti pakankamai tinkamų audito įrodymų auditoriaus
nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo
rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo
rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas,

Palyginimas
Reikalavimai dėl audito išvados pasirašymo ir
užduoties partnerio vardo ir pavardės pateikimo
yra panašūs.

Pagal Europos teisės aktus reikalaujama, kad
auditorius atskleistų informaciją, susijusią su ne
audito paslaugų (NAP) teikimu, tuo tarpu TAUSV
reikalauja pateikti bendro pobūdžio pareiškimą
apie auditoriaus nepriklausomybę.

ES reikalavimas, kaip atliekant auditą galima būtų
nustatyti pažeidimus, įskaitant sukčiavimą,
vykdomas atliekant audito ir informavimo
procedūras, nurodytas 240-ajame TAS, ir audito
išvadoje apibūdinant atitinkamas auditoriaus
pareigas pagal 700-ojo TAS (persvarstyto)
reikalavimus. Siekdamas nustatyti, ar audito
išvadoje reikia atskleisti specialią informaciją,
auditorius turi priimti profesinį sprendimą.
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Tema

Pažeidimai

ES

TAS

imtis tinkamų priemonių tokiems pažeidimams pašalinti ir
užkirsti kelią tokiems pažeidimams pasikartoti ateityje.
Jei audituojama įmonė netiria šio klausimo, teisės aktų
nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė
informuoja institucijas, kurias valstybės narės yra
paskyrusios atsakingomis už tokių pažeidimų tyrimą.
Tai, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius
arba audito įmonė gera valia atskleidžia toms
institucijoms pirmoje pastraipoje nurodytus pažeidimus,
nėra sutartinių arba teisinių apribojimų atskleisti
informaciją pažeidimas.
10 straipsnio 2 dalies d punktas
2. Audito ataskaitoje [...]
d) paaiškinama, kokiu mastu per teisės aktų nustatytą
auditą, kaip manoma, buvo galima nustatyti pažeidimus,
įskaitant sukčiavimą;

klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus
kontrolių nepaisymas.
240-asis TAS
Auditoriaus pareigos
5. Atlikdamas auditą pagal TAS, auditorius privalo gauti
pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose kaip visumoje
nėra reikšmingų iškraipymų nei dėl apgaulės, nei dėl klaidos. Dėl
auditui būdingų įgimtų apribojimų yra neišvengiama rizika, kad kai
kurie reikšmingi iškraipymai finansinėse atskaitose gali būti
neaptikti, netgi jeigu auditas buvo tinkamai suplanuotas ir atliktas
pagal TAS.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų informavimas
40. Jeigu auditorius nustatė apgaulę ar gavo informacijos,
rodančios, kad apgaulė gali būti vykdoma, jis tokią informaciją turi
laiku perduoti tinkamo lygio vadovybei, kad asmenys, atsakingi už
apgaulės prevenciją ir jos nustatymą, būtų informuoti apie su jų
pareigomis susijusius dalykus.
netaikoma

Reglamento 10 straipsnio 2 dalies e punktas.
Suderinamumas su
papildoma ataskaita
audito komitetui

Palyginimas
Reikalavimų dėl informavimo apie pažeidimus
ir ataskaitų pateikimo priežiūros institucijoms
palyginamumas yra ribotas. ES reikalavimai
yra teisinio dokumento dalis ir, jeigu taikomi
ES valstybėse narėse, gali būti papildyti. Jie
gali
apsaugoti
auditorių
darbiniuose
santykiuose, taip pat suteikti asmens ir
civilinės atsakomybės apsaugą kaip visi kiti
„skundimą“ reglamentuojantys teisės aktai.
Standartai ar kodeksai, nagrinėjantys įtariamus
pažeidimus, iš esmės negali suteikti tokios
apsaugos. Todėl negalima tikėtis, kad TAS
bus išsamiai išnagrinėtos priemonės, išskyrus
platesniame principais pagrįstame lygyje.

Neįmanoma palygintų šių dviejų tvarkų.

2. Audito ataskaitoje [...]
e) patvirtinama, kad audito nuomonė atitinka 11
straipsnyje nurodytą papildomą ataskaitą audito
komitetui.

Papildoma ataskaita audito komitetui

Gavėjai

Reglamento 11 straipsnio 1 dalis

260-ojo TAS (persvarstyto) apibrėžtys ir reikalavimai

1. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai arba
audito įmonės, atliekantys viešojo intereso įmonių teisės
aktų nustatytą auditą, audituojamos įmonės audito
komitetui pateikia papildomą ataskaitą ne vėliau kaip 10
straipsnyje nurodytos audito išvados pateikimo datą.
Valstybės narės gali papildomai reikalauti, kad ši
papildoma ataskaita būtų teikiama audituojamos įmonės
administraciniam arba priežiūros organui.
Jeigu audituojama įmonė neturi audito komiteto,
papildoma
ataskaita
pateikiama
organui,
kuris
audituojamoje įmonėje vykdo lygiavertes funkcijas.

Apibrėžtys
10. Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau
apibrėžtomis reikšmėmis:
a) už valdymą atsakingi asmenys – tai asmuo (asmenys) ar
organizacija (-os) (pvz., įmonės patikėtinis), atsakingi už įmonės
strateginės krypties priežiūrą ir vykdantys su įmonės atskaitomybe
susijusias pareigas. Šios pareigos apima ir pareigą prižiūrėti
finansinės atskaitomybės procesą. Kai kuriose tam tikroms
jurisdikcijoms priklausančiose įmonėse už valdymą atsakingais
asmenimis gali būti ir vadovaujantys darbuotojai, pavyzdžiui,
privačiojo ar viešojo sektoriaus įmonės vykdomieji valdybos nariai
arba įmonės savininkas vadovas. Valdymo struktūrų įvairovė
aptarta A1–A8 dalyse.

ES
reikalavimai
dėl
audito
komiteto
informavimo yra konkretesni nei 260-ojo TAS
(persvarstyto) reikalavimai, kurie daugiausia
pagrįsti principais.
Nors 260-ajame TAS (persvarstytame)
nurodyta, kad atliekant visus auditus privaloma
už valdymą atsakingiems asmenims pateikti
daugybę specifinės informacijos, tačiau
suteikiama galimybė tai atlikti žodžiu.
Tarptautiniu lygiu nereikalaujama, kad teisės
aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius
pateiktų audito komitetui ar priežiūros organui
formalią papildomą ataskaitą.
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Informacinis dokumentas
Tema

ES

TAS

Valstybės narės gali leisti audito komitetui pateikti tą
papildomą
ataskaitą
tokiems
nacionalinėje
teisėje
nustatytiems tretiesiems asmenims.

b) vadovybė – asmuo (asmenys), prisiimantis (-ys) administracinę
atsakomybę už įmonės veiklą. Kai kuriose tam tikroms jurisdikcijoms
priklausančiose įmonėse vadovybei priskiriami kai kurie arba visi už
valdymą atsakingi asmenys, pavyzdžiui, vykdomieji valdybos nariai
arba įmonės savininkas vadovas.
Reikalavimai
Už valdymą atsakingi asmenys
11. Auditorius turi nustatyti įmonės valdymo struktūroje atitinkamą (-us)
asmenį (-is), kuriam (-iems) jis teikia informaciją.
Už valdymą atsakingų asmenų pogrupio informavimas
12. Jeigu auditorius informuoja už valdymą atsakingų asmenų pogrupį,
pavyzdžiui, audito komitetą, ar atskirą asmenį, jis turi nustatyti, ar reikia
teikti informaciją ir valdymo organui.
Kai visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su vadovavimu
įmonei
13. Tam tikrais atvejais visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su
vadovavimu įmonei, pavyzdžiui, mažoje įmonėje, kur vienintelis įmonės
savininkas vadovauja įmonei ir niekas kitas neatlieka valdymo funkcijų.
Tokiais atvejais, jeigu apie šiuo TAS apibrėžtus dalykus informuojamas
vadovo pareigas vykdantis (-ys) asmuo (asmenys), o šis (šie) asmuo
(asmenys) atsakingas (-i) ir už įmonės valdymą, dar kartą atitinkamos
informacijos teikti nereikia. Šie dalykai aptarti 16 dalies c punkte. Vis
dėlto auditorius turi įsitikinti, kad, informuodamas vadovų pareigas
vykdančius asmenis, jis pakankamai informuoja ir tuos asmenis,
kuriuos kitu atveju jis turėtų informuoti kaip įmonės valdytojus.

Reglamento 11 straipsnio 2 dalis

260-ojo TAS (persvarstyto) reikalavimai

2. Papildoma ataskaita audito komitetui rengiama raštu. Joje
paaiškinami atlikto teisės aktų nustatyto audito rezultatai ir
pateikiama bent ši informacija:
a) įtraukiamas 6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas
nepriklausomumo pareiškimas;
b) jei teisės aktų nustatytą auditą atliko audito įmonė,
ataskaitoje nurodomas kiekvienas atliekant auditą dalyvavęs
pagrindinis audito partneris;
c) jei teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba
audito įmonė ėmėsi priemonių, kad kurią nors jo (jos) veiklos
dalį atliktų kitas tam pačiam tinklui nepriklausantis teisės aktų
nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė,
arba pasinaudojo išorės ekspertų darbu, ataskaitoje tai
nurodoma

Dalykai, apie kuriuos informuojama
Auditoriaus pareigos, susijusios su finansinių ataskaitų auditu
14. Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie
auditoriaus pareigas atliekant finansinių ataskaitų auditą, įskaitant tai,
kad:
a) auditoriaus pareiga yra susidaryti ir pareikšti nuomonę apie
finansines ataskaitas, kurias parengė įmonės vadovybė, prižiūrint už
valdymą atsakingiems asmenims; ir
b) finansinių ataskaitų auditas neatleidžia vadovybės ir už valdymą
atsakingų asmenų nuo prievolės vykdyti savo pareigas.
Suplanuota audito apimtis ir audito atlikimo laikas
15. Auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie
planuojamą audito, kurį atliekant

Gavėjai

Turinys

Palyginimas
ES reglamento ir TAUSV reikalavimų taikymo
sritis ir nuorodos skiriasi. ES tesės aktas
reglamentuoja papildomą ataskaitą audito
komitetui, o 260-asis ir 265-asis TAS (taip pat ir
kitų TAS reikalavimai) apima platesnio pobūdžio
reikalavimus, keliamus už valdymą atsakingų
asmenų informavimui.

Tarptautiniu lygiu nereikalaujama, kad teisės aktų
nustatytą auditą atliekantis auditorius pateiktų
audito komitetui ar priežiūros organui formalią
papildomą ataskaitą, apimančią visus praneštus
dalykus.
Nors daugelis dalykų, apie kuriuos turi būti
pranešta, yra iš esmės panašūs, tačiau
reikalaujamas išsamumo lygis skiriasi. ES teisės
aktuose taip pat yra keli specialūs reikalavimai,
kurių nėra TAS, pavyzdžiui, 2014 m. reglamento
11 straipsnio 2 dalies b, c ir f punktų reikalavimai
dėl pagrindinių audito partnerių ir kitų auditorių
dalyvavimo ir g punkto reikalavimas dėl taikomos
metodikos ir testų kategorijų.
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26

ES

TAS

ir patvirtinama, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis
auditorius arba audito įmonė iš to kito teisės aktų nustatytą
auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės ir (arba)
išorės eksperto gavo jų nepriklausomumo patvirtinimą;
d) apibūdinamas keitimosi informacija su audito komitetu ar
audituojamoje įmonėje lygiavertes funkcijas atliekančiu
organu, valdymo organu ir administraciniu ar priežiūros
organu pobūdis, dažnumas ir apimtis, įskaitant susitikimų su
tais organais datas;
e) įtraukiamas audito apimties ir laiko aprašymas;
f) jei buvo paskirtas daugiau nei vienas teisės aktų nustatytą
auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė, apibūdinama,
kaip paskirstomos funkcijos tarp teisės aktų nustatytą auditą
atliekančių auditorių ir (arba) audito įmonių;
g) aprašoma naudota metodika, nurodant, be kita ko, kurios
balanso kategorijos buvo patikrintos tiesiogiai ir kurios
kategorijos buvo patikrintos taikant sistemos arba kontrolės
priemonių testus, taip pat paaiškinant pagrindinių testų ir
kontrolės priemonių testų svertinius svyravimus, palyginti su
ankstesniais metais, net jei ankstesniais metais teisės aktų
nustatytą auditą atliko kitas (-i) teisės aktų nustatytą auditą
atliekantis (-ys) auditorius (-ai) arba audito įmonė (-s);
h) atskleidžiamas kiekybinis reikšmingumo lygis, taikytas
siekiant atlikti teisės aktų nustatytą finansinių ataskaitų kaip
visumos auditą, ir, kai taikoma, reikšmingumo lygis arba
lygiai, taikytas (-i) konkrečių sandorių grupių sąskaitų
likučiams arba atskleidimui, taip pat atskleidžiami kokybiniai
veiksniai, į kuriuos buvo atsižvelgta nustatant reikšmingumo
lygį;
i) nurodomi ir paaiškinami atliekant auditą nustatytų įvykių
arba aplinkybių, kurios gali kelti didelių abejonių dėl įmonės
sugebėjimo toliau užtikrinti veiklos tęstinumą, vertinimai ir ar
dėl jų atsiranda reikšmingas netikrumas, taip pat pateikiama
visų garantijų, patvirtinimo laiškų, viešųjų intervencijų ir kitų
paramos priemonių vykdymo įsipareigojimų, į kuriuos
atsižvelgta vertinant veiklos tęstinumą, santrauka;
j) nurodomi visi svarbūs audituojamos įmonės arba,
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų atveju, patronuojančiosios
įmonės vidaus finansų kontrolės sistemos ir (arba) apskaitos
sistemos trūkumai.

informuojama apie auditoriaus nustatytą reikšmingą riziką, apimtį ir
atlikimo laiką.
Reikšmingi audito pastebėjimai
16. Už valdymą atsakingus asmenis auditorius turi informuoti apie:
a) auditoriaus požiūris į svarbius kokybinius įmonės apskaitos praktikos
aspektus, įskaitant apskaitos metodus, apskaitinius įvertinimus ir
finansinėse ataskaitose atskleidžiamą informaciją. Kai reikia, auditorius
turi paaiškinti už valdymą atsakingiems asmenims, kodėl, auditoriaus
nuomone, svarbi apskaitos praktika, kuri yra priimtina pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką, nėra pati tinkamiausia atsižvelgiant į
konkrečias įmonės aplinkybes;
b) didelius sunkumus, jeigu tokių buvo, su kuriais susidurta audito
metu;
c) išskyrus atvejus, kai visi už valdymą atsakingi asmenys yra susiję su
vadovavimu įmonei:
i) svarbius audito metu iškilusius klausimus, jei tokių buvo, kuriuos jis
aptarė su vadovybe arba dėl kurių su ja susirašinėjo; ir
ii) auditoriaus prašomus pateikti rašytinius pareiškimus; ir
d) aplinkybes (jei tokių yra), kurios turi įtakos auditoriaus išvados formai
ir turiniui; ir
e) kitus dalykus, jeigu tokių buvo, pastebėtus audito metu, kurie,
auditoriaus profesiniu sprendimu, yra svarbūs atliekant finansinės
atskaitomybės proceso priežiūrą.
Auditoriaus nepriklausomumas
17. Atlikdamas įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje, auditą, už valdymą atsakingiems asmenims auditorius
turi:
a) pateikti pareiškimą, kad užduoties grupė ir, jei būtina, kiti audito
įmonėje, pati audito įmonė ir tinklui priklausančios įmonės, jeigu
taikytina, laikėsi atitinkamų etikos reikalavimų dėl nepriklausomumo; ir
i) nurodyti visas sąsajas ir kitus audito įmonę, tinklui priklausančias
įmones ir audituojamą įmonę siejančius dalykus, kurie, auditoriaus
profesiniu sprendimu, gali būti pagrįstai laikomi darančiais įtaką
nepriklausomumui. Tuo tikslu turi būti nurodomas visas finansinių
ataskaitų apimamo laikotarpio atlygis už susijusias audito ir ne audito
paslaugas, kurias audito įmonė ar tinklui priklausančios įmonės suteikė
įmonei ir jos kontroliuojamiems komponentams. Toks atlygis turi būti
priskiriamas kategorijoms, siekiant tinkamai padėti už valdymą
atsakingiems asmenims įvertinti suteiktų paslaugų įtaką auditoriaus
nepriklausomumui; ir

Palyginimas

Informacinis dokumentas
Tema

Turinys

ES

TAS

Kiekvieno tokio svarbaus trūkumo atveju papildomoje
ataskaitoje nurodoma, ar vadovybė ištaisė aptariamą
trūkumą;
k) nurodomi atliekant auditą nustatyti svarbūs klausimai,
susiję su faktiniu ar įtariamu įstatymų ir kitų teisės aktų arba
įstatų nesilaikymu, jeigu manoma, kad jie yra svarbūs
siekiant sudaryti galimybes audito komitetui atlikti savo
užduotis;
l) nurodomi ir įvertinami įvairiems metinių finansinių ataskaitų
arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų straipsniams taikyti
vertinimo metodai, įskaitant bet kokį tokių metodų pakeitimų
poveikį;
m) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisės aktų nustatyto
audito atveju paaiškinama konsolidavimo apimtis ir
audituojamos įmonės taikyti neįtraukimo kriterijai, taikomi
nekonsoliduojamoms įmonėms (jei jų esama), taip pat ar tie
taikyti kriterijai atitinka finansinės atskaitomybės tvarką;
n) atitinkamais atvejais nurodoma, kokią su konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų teisės aktų nustatytu auditu susijusią
audito veiklą atlieka trečiosios šalies auditorius (-ai), teisės
aktų nustatytą auditą atliekantis (-ys) auditorius (-ai),
trečiosios šalies audito subjektas (-ai) arba audito įmonė (-s),
nepriklausantys tam pačiam tinklui kaip konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų auditorius;
o) nurodoma, ar audituojama įmonė pateikė visus prašytus
paaiškinimus ir dokumentus;
p) nurodomi:
i) et kokie dideli sunkumai, su kuriais susidurta atliekant
teisės aktų nustatytą auditą;
ii) bet kokie svarbūs klausimai, kilę atliekant teisės aktų
nustatytą auditą, kurie buvo aptarti arba dėl kurių
susirašinėjama su vadovybe, ir
iii) bet kokie kiti atliekant teisės aktų nustatytą auditą kilę
klausimai, kurie, profesionaliu auditoriaus vertinimu, yra
svarbūs finansinės atskaitomybės proceso priežiūrai. […]

ii) nurodyti susijusias apsaugos priemones, taikytas siekiant pašalinti
nustatytas grėsmes nepriklausomumui ar sumažinti jas iki priimtino
lygio.

Palyginimas

Other reporting
netaikoma

Ataskaita viešojo
intereso įmonių
priežiūros institucijoms

Reglamento 12 straipsnis

Skaidrumo pranešimas

Reglamento 13 straipsnis

* Šios 700-ojo TAS (persvarstyto) dalys bus keičiamos atsižvelgiant į paskutinius 720-ojo TAS (persvarstyto) pakeitimus.

Neįmanoma palygintų šių dviejų tvarkų.
(Pagal TAS nereikalaujama, kad audito įmonės
pateiktų skaidrumo pranešimus.)
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FEE ir jos nariai
Islandija
Suomija
Norvegija
Danija
Švedija
Estija
Jungtinė Karalystė
Latvija

Lietuva

Airija
Estija

Lenkija
Nyderlandai

Slovakija
Belgija
Rumunija

Vengrija

Portugalija

Bulgarija

Liuksemburgas

Turkija
Austrija

Prancūzija
Serbija

Vokietija

Kipras
Austrija
Ispanija
Šveicarija

Monakas

Italija

Slovėnija

Juodkalnija

Kroatija

Graikija

Izraelis

Malta

FEE yra regioninė Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) organizacija.

Apie FEE
FEE (Europos buhalterių federacija, pranc. Fédération des Experts-comptables Européens) – tai tarptautinė ne pelno siekianti
organizacija, kurios būstinė yra Briuselyje ir kuri atstovauja 47 profesionalių buhalterių ir auditorių institucijoms 36 Europos
šalyse, tarp kurių yra 28 ES valstybės narės.

FEE taip pat narystę turi daugiau kaip 800 000 profesionalių buhalterių, dirbančių skirtingose srityse: valstybinėse audito tarnybose,
mažose ir didelėse apskaitos įmonėse, įvairių dydžių verslo įmonėse, valstybinėse ir švietimo įstaigose – visi, kurie prisideda prie to,
kad Europos ekonomika taptų veiksmingesnė, skaidresnė ir tvaresnė.

Ieškokite mūsų socialiniuose tinkluose!

