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805-asis tarptautinis standartas auditui (TAS) „Specialūs svarstymai – atskirų finansinių
ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas“ turėtų būti
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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

100 – 700-osios serijų tarptautiniai audito standartai (TAS) taikomi finansinių ataskaitų
auditui ir turi būti pritaikomi kaip tinkama atsižvelgus į aplinkybes, kai taikomi kitos
istorinės informacijos auditams. Šiame TAS aptariami specialūs svarstymai tuos
tarptautinius audito standartus taikant atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro
finansinės ataskaitos elemento, sąskaitos ar straipsnio auditui. Atskira finansinė ataskaita
ar atskiras finansinės ataskaitos elementas, sąskaita ar straipsnis gali būti sudaryti pagal
bendros ar specialios paskirties finansinės atskaitomybės tvarką. Jeigu jie sudaromi pagal
specialios paskirties tvarką, auditui taip pat taikomas 800-asis TAS1 (žr. A1-A4 dalis).

2.

Šis TAS netaikomas komponento auditoriaus išvadai, teikiamai įmonių grupės finansinių
ataskaitų auditą atliekančios įmonių grupės užduoties grupės prašymu patikrinus
komponento finansinę informaciją (žr. 600-ąjį TAS2).

3.

Šis TAS neturi viršenybės kitų tarptautinių audito standartų reikalavimų atžvilgiu; taip pat
šiuo standartu nesiekiama aptarti visų specialių vertinimų, kurie gali būti svarbūs
atsižvelgiant į užduoties aplinkybes.

Įsigaliojimo data
4.

Šis TAS galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių atskirų
finansinių ataskaitų ir atskirų elementų, sąskaitų ar straipsnių auditams. Atliekant
konkrečią datą sudarytų atskirų finansinių ataskaitų ar atskirų finansinės ataskaitos
elementų, sąskaitų ar straipsnių auditą, šis TAS galioja 2010 m. gruodžio 14 d. ar vėliau
prasidedančiais laikotarpiais sudarytos tokios informacijos auditams.

Tikslas
5.

Auditoriaus tikslas, taikant tarptautinius audito standartus atskiros finansinės ataskaitos arba
atskiro finansinės ataskaitos elemento, sąskaitos ar straipsnio auditui, yra tinkamai apsvarstyti
šiuos dalykus, kurie yra svarbūs:
a)

sutinkant atlikti audito užduotį;

b)

planuojant ir atliekant užduotį; ir

c)

susidarant nuomonę ir teikiant išvadą apie atskirą finansinę ataskaitą arba apie
atskirą finansinės ataskaitos elementą, sąskaitą ar straipsnį.

Apibrėžtys
6.

Šiame TAS vartojamos tokios sąvokų reikšmės:
a)

„finansinės ataskaitos elementas“ arba „elementas“ reiškia „finansinės ataskaitos
elementą, sąskaitą ar straipsnį“,

1

800-asis TAS „Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas“.

2

600-asis TAS „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“.
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b)

„tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus“ reiškia Tarptautinių apskaitos
standartų valdybos išleistus tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus; ir

c)

atskira finansinė ataskaita arba atskiras finansinės ataskaitos elementas apima susijusį
aiškinamąjį raštą. Aiškinamajame rašte paprastai pateikiama svarbių apskaitos metodų
santrauka ir kita su finansine ataskaita ar elementu susijusi aiškinamoji informacija.

Reikalavimai
Svarstymai prisiimant užduotį
Tarptautinių audito standartų taikymas
7.

Pagal 200-ąjį TAS auditorius turi laikytis visų su auditu susijusių TAS3. Atliekant
atskiros finansinės ataskaitos ar atskiro finansinės ataskaitos elemento auditą šis
reikalavimas taikomas nepriklausomai nuo to, ar auditorius atlieka viso įmonės finansinių
ataskaitų rinkinio auditą. Jeigu auditorius viso įmonės finansinių ataskaitų audito
neatlieka, auditorius turi nustatyti, ar atlikti atskiros finansinės ataskaitos ar atskiro tų
finansinių ataskaitų elemento auditą pagal tarptautinius audito standartus yra tikslinga (žr.
A5-A6 dalis).

Finansinės atskaitomybės tvarkos priimtinumas
8.

210-asis TAS reikalauja, kad auditorius nustatytų, ar taikoma finansinės atskaitomybės
tvarka yra priimtina4. Atliekant atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės
ataskaitos elemento auditą taip pat turi būti nustatoma, ar taikant finansinės atskaitomybės
tvarką finansinės ataskaitos užtikrins pakankamai atskleistą informaciją, kad numatomi
vartotojai galėtų suprasti finansinėje ataskaitoje ar elemente pateiktą informaciją,
reikšmingų ūkinių operacijų ir įvykių poveikį finansinėje ataskaitoje ar elemente pateiktai
informacijai (žr. A7 dalį).

3

200-asis TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“, 18 dalis.

4

210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduoties sąlygų“, 6 dalies a punktas.
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Nuomonės forma
9.

Pagal 210-ąjį TAS reikalaujama, kad susitarimu numatytose audito užduoties atlikimo
sąlygose būtų nurodyta numatoma auditoriaus išvados forma5. Atlikdamas atskiros
finansinės ataskaitos ar atskiro finansinės ataskaitos elemento auditą auditorius turi
apsvarstyti, ar atsižvelgus į aplinkybes tokia numatoma auditoriaus išvados forma yra
tinkama (žr. A8-A9 dalis).

Svarstymai planuojant ir atliekant auditą
10.

200-ąjame TAS teigiama, kad tarptautiniai audito standartai yra taikomi auditoriui
atliekant finansinių ataskaitų auditą; kai taikomi kitos istorinės informacijos auditui,
standartai pritaikomi atsižvelgus į aplinkybes6 7. Planuodamas atskiros finansinės
ataskaitos ar atskiro finansinės ataskaitos elemento auditą auditorius turi taikyti visus su
auditu susijusius tarptautinius audito standartus, kaip būtina atsižvelgus į užduoties
aplinkybes (žr. A10-A14 dalis).

Svarstymai susidarant nuomonę ir teikiant išvadą
11.

Susidarydamas nuomonę ir teikdamas išvadą apie atskirą finansinę ataskaitą ar atskirą
finansinės ataskaitos elementą, auditorius turi taikyti 700-ojo TAS8 reikalavimus,
pritaikytus kaip būtina atsižvelgus į užduoties aplinkybes (žr. A15-A16 dalis).

Išvados apie visą įmonės finansinių ataskaitų rinkinį ir apie atskirą finansinę ataskaitą ar apie
atskirą tokių finansinių ataskaitų elementą teikimas
12.

Jeigu auditorius imasi užduoties pateikti išvadą apie atskirą finansinę ataskaitą arba atskirą
finansinės ataskaitos elementą kartu vykdydamas užduotį atlikti įmonės viso finansinių
ataskaitų rinkinio auditą, auditorius turi pareikšti atskirą nuomonę pagal kiekvieną užduotį.

13. Atskira audituota finansinė ataskaita arba atskiras audituotas finansinės ataskaitos
elementas gali būti paskelbtas kartu su visu audituotu įmonės finansinių ataskaitų
rinkiniu. Jeigu auditorius padaro išvadą, kad atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro
finansinės ataskaitos elemento pateikimas juos nepakankamai išskiria iš viso finansinių
ataskaitų rinkinio, auditorius turi prašyti padėtį ištaisyti. Laikydamasis 15 ir 16 dalies
reikalavimų auditorius taip pat turi atskirti nuomonę apie atskirą finansinę ataskaitą arba
atskirą finansinės ataskaitos elementą nuo nuomonės apie visą finansinių ataskaitų
rinkinį. Auditorius turi paskelbti auditoriaus išvadą su nuomone apie atskirą finansinę
ataskaitą arba atskirą finansinės ataskaitos elementą tik įsitikinęs, kad ji yra pakankamai
atskirta nuo nuomonės apie visą finansinių ataskaitų rinkinį.

5

210-asis TAS, 10 dalies e punktas.

6

200-asis TAS, 2 dalis.

7

200-ojo TAS 13 dalies f punkte aiškinama, kad terminas „finansinės ataskaitos“dažniausiai reiškia visą finansinių ataskaitų rinkinį, nustatomą
pagal taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus.

8

700-asis TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“.
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Modifikuota nuomonė, „Dalyko pabrėžimo“ pastraipa arba „Kitų dalykų“ pastraipa auditoriaus
išvadoje apie visą įmonės finansinių ataskaitų rinkinį
14.

Jeigu auditoriaus nuomonė jo išvadoje apie įmonės visą finansinių ataskaitų rinkinį yra
modifikuota, arba tokioje išvadoje įrašoma „Dalyko pabrėžimo“ pastraipa arba „Kitų
dalykų“ pastraipa , auditorius turi nustatyti, kokį poveikį tai gali turėti auditoriaus išvadai
apie atskirą finansinę ataskaitą arba atskirą finansinės ataskaitos elementą. Jeigu tinkama,
auditorius turi modifikuoti savo nuomonę apie atskirą finansinę ataskaitą ar atskirą
finansinės ataskaitos elementą, arba, atitinkamai, į auditoriaus išvadą įrašyti „Dalyko
pabrėžimo“ pastraipą arba „Kitų dalykų“ pastraipą (žr. A17 dalį).

15.

Jeigu auditorius nusprendžia, kad apie visą įmonės finansinių ataskaitų rinkinį reikia
pareikšti neigiamą nuomonę, arba atsisakyti pareikšti nuomonę, pagal 705-ąjį TAS
auditorius negali toje pačioje auditoriaus išvadoje pareikšti nemodifikuotą nuomonę apie
atskirą tas finansines ataskaitas sudarančią finansinę ataskaitą arba apie atskirą tų
finansinių ataskaitų elementą9. Taip yra todėl, kad tokia nemodifikuota nuomonė
prieštarautų neigiamai nuomonei arba atsisakymui pareikšti nuomonę apie visą finansinių
ataskaitų rinkinį (žr. A18 dalį).

16.

Jeigu auditorius nutaria, kad būtina pareikšti neigiamą nuomonę arba atsisakyti pareikšti
nuomonę apie visą įmonės finansinių ataskaitų rinkinį, tačiau atlikdamas atskirą tokių
finansinių ataskaitų elemento auditą, auditorius vis dėlto nusprendžia apie tą elementą
pareikšti nemodifikuotą nuomonę, auditorius tokią nemodifikuotą nuomonę turi pareikšti
tik, jeigu:

17.

a)

įstatymas ar teisės aktas nedraudžia auditoriui to daryti;

b)

tokia auditoriaus išvadoje pareikšta nuomonė nėra skelbiama kartu su auditoriaus
išvada, kurioje pareikšta neigiama nuomonė, arba atsisakymas nuomonę pareikšti;
ir

c)

konkretus elementas nesudaro didžiosios įmonės visų finansinių ataskaitų rinkinio
dalies.

Auditorius turi nepareikšti nemodifikuotos nuomonės apie viso finansinių ataskaitų
rinkinio atskirą finansinę ataskaitą, jeigu auditorius yra pareiškęs neigiamą nuomonę arba
atsisakęs pareikšti nuomonę apie visą finansinių ataskaitų rinkinį. Šis reikalavimas
taikomas net jeigu auditoriaus išvada apie atskirą finansinę ataskaitą nėra skelbiama kartu
su auditoriaus išvada, kurioje pareikšta neigiama nuomonė, arba atsisakyta pareikšti
nuomonę. Taip yra todėl, kad laikoma, kad atskira finansinė ataskaita sudaro didžiąją
tokių finansinių ataskaitų dalį.

***
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Šio TAS taikymo sritis (žr. 1 dalį)
A1. 200-ajame TAS sąvoka „istorinė finansinė informacija“ apibrėžta kaip finansine išraiška
išreikšta su konkrečia įmone susijusi informacija, daugiausia gaunama iš įmonės
9

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“, 15 dalis.
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apskaitos sistemos, apie praėjusiais laikotarpiais įvykusius ūkinius įvykius arba apie tam
tikru metu buvusias ekonomines sąlygas ar aplinkybes10.
A2. 200-ajame TAS sąvoka „finansinės ataskaitos“ apibrėžta kaip struktūrizuotai pateikta
istorinė finansinė informacija, įskaitant aiškinamąjį raštą, skirta informuoti apie tam tikru
momentu įmonės turimus ekonominius išteklius ar įsipareigojimus arba jų pasikeitimus
per apibrėžtą laikotarpį pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Sąvoka
dažniausiai reiškia visą finansinių ataskaitų rinkinį, nustatomą pagal taikomos finansinės
atskaitomybės tvarkos reikalavimus, tačiau taip pat gali reikšti ir atskirą finansinę
ataskaitą11.
A3. Tarptautiniai audito standartai taikomi finansinių ataskaitų auditui12; jie turi būti
adaptuojami kaip būtina atsižvelgus į aplinkybes, kai taikomi kitos istorinės finansinės
informacijos, tokios kaip atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos
elemento auditui. Šis TAS skirtas padėti tai padaryti. (1 priede pateikti tokios kitos
istorinės finansinės informacijos pavyzdžiai).
A4. Kitos, nei istorinės finansinės informacijos auditas, pakankamo užtikrinimo užduotys
atliekamos pagal 3000-ąjį tarptautinį užtikrinimo užduočių standartą (TUUS)13.
Svarstymai prisiimant užduotį priimant paskyrimą atlikti auditą
Tarptautinių audito standartų taikymas (žr. 7 dalį)
A5. Pagal 200-ąjį TAS auditorius privalo laikytis a) atitinkamų etikos reikalavimų, įskaitant
reikalavimą užtikrinti nepriklausomumą atliekant finansinių ataskaitų audito užduotis, ir
b) visų su auditu susijusių TAS. 200-ajame TAS taip pat reikalaujama auditoriaus laikytis
visų TAS reikalavimų, nebent, atsižvelgus į konkrečias atliekamo audito aplinkybes, visas
TAS nėra aktualus, arba atskiras reikalavimas nėra aktualus, kadangi jis yra sąlyginis, o
atitinkama sąlyga neegzistuoja. Išskirtinėmis aplinkybėmis auditorius gali nuspręsti, kad
būtina nukrypti nuo atitinkamo TAS reikalavimo, to reikalavimo tikslams pasiekti
atliekant alternatyvias audito procedūras14.
A6. Laikytis atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento auditui
taikomų tarptautinių audito standartų reikalavimų gali būti nepraktiška, jeigu auditorius tuo
pat metu nėra susitaręs atlikti viso įmonės finansinių ataskaitų rinkinio audito. Tokiais
atvejais auditorius gali būti ne taip išsamiai susipažinęs su įmone ir jos aplinka, įskaitant jos
vidaus kontrolę, kaip auditorius, kuris taip pat atlieka viso finansinių ataskaitų rinkinio
auditą. Auditorius taip pat neturi audito įrodymų apie bendrą apskaitos dokumentų ar kitos
apskaitos informacijos kokybę, kokius galima gauti atliekant viso įmonės finansinių
ataskaitų rinkinio auditą. Todėl auditoriui gali prireikti papildomų įrodymų patvirtinti iš
apskaitos dokumentų gautus audito įrodymus. Atliekant atskiro finansinės ataskaitos
elemento auditą, pagal kai kuriuos tarptautiniai audito standartus reikalaujama atlikti audito
darbą, kuris savo apimtimi gali būti neproporcingas elementui, kurio auditas yra atliekamas.
10

200-asis TAS, 13 dalies g punktas.

11

200-asis TAS, 13 dalies f punktas.

12

200-asis TAS, 2 dalis.

13

3000 TUUS „Užtikrinimo užduotys, išskyrus istorinės finansinės informacijos auditus ir peržvalgas“.

14

200-asis TAS, 14, 18 ir 22-23 dalys.
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Pavyzdžiui, nors 570-ojo TAS15 reikalavimai dažniausiai yra aktualūs atliekant gautinų
sumų lentelės auditą, laikytis tokių reikalavimų gali būti praktiškai neįmanoma dėl tuo
tikslu būtinų audito pastangų. Jeigu auditorius nusprendžia, kad atlikti atskiros finansinės
ataskaitos ar atskiro finansinės ataskaitos elemento auditą pagal tarptautinius audito
standartus yra neįmanoma, auditorius gali pasitarti su vadovybe, ar nebūtų tikslingiau
numatyti kitokios rūšies užduotį.
Finansinės atskaitomybės tvarkos priimtinumas (žr. 8 dalį)
A7. Atskira finansinė ataskaita arba atskiras finansinės ataskaitos elementas gali būti sudaryti
pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, grindžiamą įgaliotos ir pripažintos, standartus
nustatančios organizacijos patvirtinta visam finansinių ataskaitų rinkiniui taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka (pavyzdžiui, tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais). Tokiu
atveju nustatant taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos priimtinumą gali prireikti
įvertinti, ar tokia tvarka apima visus tvarkos, kuria ji grindžiama, reikalavimus, kurie yra
svarbūs atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento pateikimui,
užtikrinančiam pakankamą atskleistą informaciją.
Nuomonės forma (žr. 9 dalį)
A8. Auditoriaus pareikštos nuomonės forma priklauso nuo taikomos finansinės atskaitomybės
tvarkos ir nuo taikomo įstatymo ar teisės akto 16. Pagal 700-ąjį TAS17:
a)

pareikšdamas nemodifikuotą nuomonę apie visą finansinių ataskaitų rinkinį,
sudarytą pagal teisingo pateikimo tvarką, jeigu kitaip nėra reikalaujama pagal
įstatymą ar teisės aktą, auditoriaus nuomonėje naudojamas vienas iš šių posakių: (i)
finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi ,
vadovaujantis [taikoma finansinės atskaitomybės tvarka]; arba finansinės ataskaitos
parodo tikrą ir teisingą vaizdą vadovaujantis [taikoma finansinės atskaitomybės
tvarka]; ir

b)

Kai pareiškiama nemodifikuota nuomonė apie visą finansinių ataskaitų rinkinį ,
parengtą vadovaujantis atitikties tvarka, turi būti pateikta auditoriaus nuomonė, kad
finansinės ataskaitos yra parengtos visais reikšmingais atžvilgiais vadovaujantis
[taikoma finansinės atskaitomybės tvarka].

A9. Sudarant atskirą finansinę ataskaitą arba atskirą finansinės ataskaitos elementą taikoma
finansinės atskaitomybės tvarka gali nepateikti išsamaus paaiškinimo dėl finansinės
ataskaitos ar elemento pateikimo. Tai gali būti tais atvejais, kai taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka yra grindžiama įgaliotos ir pripažintos, standartus nustatančios
organizacijos patvirtinta visam finansinių ataskaitų rinkiniui taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka (pavyzdžiui, tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais). Todėl
auditorius turi nuspręsti, ar atsižvelgiant į taikomą finansinės atskaitomybės tvarką
numatyta nuomonės forma yra priimtina. Nuspręsdamas, ar auditoriaus nuomonėje
naudoti tokius posakius, kaip „visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi“ arba
„parodo tikrą ir teisingą vaizdą“ auditorius atsižvelgia į tokius veiksnius:
15

570-asis TAS „Veiklos tęstinumas“.

16

200-asis TAS, 8 dalis.

17

700-asis TAS, 35-36 dalys.
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ar yra tiesiogiai arba netiesiogiai nurodyta, kad taikoma finansinės atskaitomybės
tvarka taikoma tik sudarant visą finansinių ataskaitų rinkinį.



ar atskira finansinė ataskaita arba atskiras finansinės ataskaitos elementas:
o

visiškai atitinka visus tvarkos reikalavimus, taikomos konkrečiai finansinei
ataskaitai ar konkrečiam elementui, ir pateikiant finansinę ataskaitą ar
elementą yra įtraukiamas aiškinamasis raštas.

o

jeigu būtina užtikrinti teisingą pateikimą, pateikia papildomą atskleistą informaciją
prie reikalaujamų pagal finansinių ataskaitų sudarymo tvarką, arba, išskirtinėmis
aplinkybėmis, nukrypsta nuo tvarkos reikalavimų.

Auditoriaus sprendimas dėl numatomos nuomonės formos priklauso nuo jo profesinio
sprendimo. Tokiam sprendimui įtakos gali turėti ir tai, ar konkrečioje jurisdikcijoje yra
apskritai priimta auditoriaus nuomonėje dėl atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro
finansinės ataskaitos elemento, sudaryto pagal teisingo pateikimo tvarką naudoti tokius
posakius kaip „visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi“ arba „parodo tikrą ir
teisingą vaizdą“.
Svarstymai planuojant ir atliekant auditą (žr. 10 dalį)
A10. Kiekvieno TAS aktualumą reikia atidžiai apsvarstyti. Netgi jeigu audito objektu yra tik
atskiras finansinės ataskaitos elementas, tokie TAS, kaip 240-asis TAS18, 550-asis TAS19
ir 570-asis TAS, iš principo yra svarbūs. Taip yra todėl, kad elementas gali būti
iškraipytas dėl apgaulės, susijusių šalių ūkinių operacijų poveikio, arba pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką neteisingai pritaikius veiklos tęstinumo prielaidą.
A11. Tarptautiniai audito standartai yra parašyti finansinių ataskaitų auditui; jie turi būti
pritaikomi kaip būtina atsižvelgus į aplinkybes, kai taikomi kitos istorinės finansinės
informacijos, tokios kaip atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos
elemento, auditui20. Pavyzdžiui, vietoje rašytinių vadovybės pareiškimų apie visą finansinių
ataskaitų rinkinį būtų pateikiamas rašytinis pareiškimas apie finansinės ataskaitos arba
elemento pateikimą pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.
A12. Atlikdamas atskiros finansinės ataskaitos arba atskiro finansinės ataskaitos elemento
auditą kartu su viso įmonės finansinių ataskaitų rinkinio auditu auditorius gali naudoti
viso finansinių ataskaitų rinkinio audito metu gautus audito įrodymus atskiros finansinės
ataskaitos ar elemento auditui. Tačiau pagal tarptautinius audito standartus auditorius
privalo planuoti ir atlikti finansinės ataskaitos ar elemento auditą taip, kad gautų
pakankamus tinkamus audito įrodymus nuomonei apie finansinę ataskaitą ar elementą
pagrįsti.
A13. Atskiros finansinės ataskaitos, sudarančios visą finansinių ataskaitų rinkinį ir dauguma
tokių finansinių ataskaitų elementų, įskaitant jų aiškinamuosius raštus, yra tarpusavyje
susiję. Atitinkamai, atlikdamas atskiros finansinės ataskaitos ar atskiro finansinės
ataskaitos elemento auditą, auditorius gali neturėti galimybės atskirai vertinti tokią
finansinę ataskaitą ar tokį elementą. Todėl audito tikslams pasiekti auditoriui gali prireikti
18

240-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą“.

19

550-asis TAS „Susijusios šalys“.

20

200-asis TAS, 2 dalis.
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taikyti procedūras susijusiems straipsniams.
A14. Be to, atskirai finansinei ataskaitai ar atskiram finansinės ataskaitos elementui nustatytas
reikšmingumo lygis gali būti žemesnis, nei visam įmonės finansinių ataskaitų rinkiniui
nustatytas reikšmingumas; tai turi reikšmės audito procedūrų pobūdžiui, atlikimo laikui ir
apimčiai, bei neištaisytų iškraipymų vertinimui.
Svarstymai susidarant nuomonę ir teikiant išvadą (žr. 11 dalį)
A15. Pagal 700-ąjį TAS, susidarydamas nuomonę auditorius privalo įvertinti, ar finansinėse
ataskaitose pateikta
tinkama atskleista informacija, padedantys numatomiems
vartotojams suprasti reikšmingų ūkinių operacijų ir įvykių poveikį finansinėse ataskaitose
pateiktai informacijai21. Sudarant atskiras finansines ataskaitas arba atskirą finansinės
ataskaitos elementą, labai svarbu, kad finansinėje ataskaitoje arba elemente, įskaitant susijusį
aiškinamąjį raštą, atsižvelgiant į taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus,
būtų pateikta tinkama atskleista informacija ,kad numatomi vartotojai galėtų suprasti
finansinėje ataskaitoje ar elemente pateiktą informaciją ir reikšmingų ūkinių operacijų ir
įvykių poveikį finansinėje ataskaitoje ar elemente pateiktai informacijai.
A16. Šio TAS 2 priede pateikti auditorių išvadų apie atskirą finansinę ataskaitą ir atskirą
finansinės ataskaitos elementą pavyzdžiai.
Modifikuota nuomonė, „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos arba „Kitų dalykų“ pastraipos
auditoriaus išvadoje apie visą įmonės finansinių ataskaitų rinkinį (žr. 14-15 dalis).
A17. Netgi jeigu modifikuota nuomonė apie visą įmonės finansinių ataskaitų rinkinį, „Dalyko
pabrėžimo“ pastraipa arba „Kitų dalykų“ pastraipa nėra taikoma audituojamai finansinei
ataskaitai ar audituojamam elementui, auditorius vis tiek gali nuspręsti modifikuoti
auditoriaus išvadą apie finansinę ataskaitą ar elementą tai pažymėdamas „Kitų dalykų“
pastraipoje, jeigu auditoriaus nuomone tai svarbu vartotojams suprantant audituotą
finansinę ataskaitą, ar audituotą elementą ar susijusią auditoriaus išvadą (žr. 706-ąjį
TAS)22.
A18. Auditoriaus išvadoje apie visą finansinių ataskaitų rinkinį atsisakymas pareikšti nuomonę dėl
veiklos rezultatų ir, jeigu reikia, pinigų srautų, ir nemodifikuota nuomonė dėl finansinės
būklės yra leidžiami, kadangi atsisakymas pareikšti nuomonę teikiamas tik dėl veiklos
rezultatų ir pinigų srautų, o ne dėl visų finansinių ataskaitų23.

21

700- asis TAS, 13 dalies e punktas.

22

706-asis TAS „ „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos arba „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje“

23

510-asis TAS „Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai“, A8 dalis, ir 705-asis TAS, A16 dalis.
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1 priedas
(žr. A3 dalį)

Atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių pavyzdžiai


Gautinos sumos, abejotinų gautinų sumų nuvertėjimas, atsargos, sukaupti privataus pensijų
plano išmokų įsipareigojimai, apskaityta nustatyto nematerialaus turto vertė, arba
įsipareigojimai pagal „patirtus bet neapskaitytus“ draudimo portfelio reikalavimus,
įskaitant aiškinamąsias pastabas .



Valdomo kitų įmonių turto ir privataus pensijų plano pajamų lentelė , įskaitant aiškinamąjį
raštą.



Grynojo materialiojo turto lentelė, įskaitant aiškinamąjį raštą.



Išmokų už išperkamosios nuomos būdu naudojamą turtą lentelė, įskaitant aiškinamąjį
raštą.



Pelno dalies arba išmokų darbuotojams lentelė, įskaitant aiškinamąjį raštą.
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2 priedas
(žr. A16 dalį)

Auditorių išvados apie atskirą finansinę ataskaitą ir apie atskirą finansinės
ataskaitos elementą pavyzdžiai


1 pavyzdys: auditoriaus išvada apie atskirą finansinę ataskaitą, sudarytą pagal bendrosios
paskirties tvarką (šiame pavyzdyje, teisingo pateikimo tvarką).



2 pavyzdys: auditoriaus išvada apie atskirą finansinę ataskaitą, sudarytą pagal specialios
paskirties tvarką (šiame pavyzdyje, teisingo pateikimo tvarką).



3 pavyzdys: auditoriaus išvada apie atskirą finansinės ataskaitos elementą, sąskaitą ar
straipsnį, sudarytą pagal specialios paskirties tvarką (šiame pavyzdyje, atitikties tvarką).
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1 pavyzdys:
Aplinkybės gali būti tokios:


Balanso (t.y., atskiros finansinės ataskaitos) auditas.



Balansą sudarė įmonės vadovybė pagal X jurisdikcijoje balanso sudarymui
taikomus finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus.



Taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra teisingo pateikimo tvarka skirta
tenkinti plataus vartotojų rato bendro pobūdžio finansinės informacijos poreikius.



Audito užduoties sąlygos atitinka 210-ajame TAS pateiktą vadovybės atsakomybės
už finansines ataskaitas aprašymą;



Auditorius nustatė, kad auditoriaus nuomonėje tinkama naudoti tokius posakius
kaip „visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo“.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Mes atlikome ABC įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. balanso ir reikšmingų apskaitos metodų
santraukos bei kitos aiškinamosios informacijos (kartu vadinami „finansinė ataskaita“), auditą.
Vadovybės24 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šios finansinės ataskaitos parengimą ir teisingą pateikimą pagal X
jurisdikcijoje taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos tokios finansinės ataskaitos sudarymui
taikomus reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinei
ataskaitai parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu.
Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes
laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume
pakankamą užtikrinimą, jog lentelėje nėra reikšmingų iškraipymų.
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinės
ataskaitos sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus
sprendimo, įskaitant finansinės ataskaitos reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos
vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės
finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės
veiksmingumą25. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės
24

Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas

25

Tais atvejais, kai auditorius taip pat turi su finansinės ataskaitos auditu susijusią pareigą pareikšti nuomonę apie
įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą, šis sakinys būtų formuluojamas taip: „Vertindamas šią riziką, auditorius
atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinės ataskaitos rengimu ir teisingu pateikimu, kad
pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras.“
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atliekamų apskaitinių įvertinimų, jei tokie yra, racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų
pateikimo įvertinimą.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei
pagrįsti.
Nuomonė
Mūsų nuomone, finansinė ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi ABC įmonės
finansinę būklę 20X1 m. gruodžio 31 d. pagal X jurisdikcijoje taikomos finansinės
atskaitomybės tvarkos tokios finansinės ataskaitos sudarymui taikomus reikalavimus.
[Auditoriaus parašas]
[Auditoriaus išvados data]
[Auditoriaus adresas]
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2 pavyzdys:
Aplinkybės gali būti tokios:


Pinigų gavimų ir išmokėjimų ataskaitos (t.y., atskiros finansinės ataskaitos) auditas.



Finansinė ataskaita buvo sudaryta įmonės vadovybės pinigų gavimų ir išmokėjimų
apskaitos pagrindu atsakant į kreditoriaus prašymą pateikti informaciją apie
pinigų srautus. Vadovybė gali pasirinkti finansinės atskaitomybės tvarką;



Taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra teisingo pateikimo tvarka, skirta
tenkinti konkrečių finansinės informacijos vartotojų poreikius26.



Auditorius nustatė, kad auditoriaus nuomonėje tinkama naudoti tokius posakius
kaip „visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo“.



Auditoriaus išvada gali būti platinama be jokių apribojimų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Mes atlikome ABC įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d įmonės pinigų gavimų ir išmokėjimų
ataskaitos ir reikšmingų apskaitos metodų santraukos bei kitos aiškinamosios informacijos (kartu
vadinami „finansinė ataskaita“), auditą. Finansinę ataskaitą sudarė vadovybė pinigų gavimų ir
išmokėjimų apskaitos pagrindu, kuris aprašytas X pastaboje.
Vadovybės27 atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šios finansinės ataskaitos parengimą ir teisingą pateikimą pinigų
gavimų ir išmokėjimų apskaitos pagrindu, kuris aprašytas X pastaboje, tuo tikslu būtina
nustatyti, kad pinigų gavimų ir išmokėjimų apskaitos pagrindas atsižvelgiant į aplinkybes yra
tinkamas pagrindas sudaryti šią finansinę ataskaitą, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės
nuomone, yra būtina finansinei ataskaitai parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar
klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu.
Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes
laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume
pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinės
ataskaitos sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus
sprendimo, įskaitant finansinės ataskaitos reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos
vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės
finansinės ataskaitos rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas
26

800-ajame TAS išdėstyti reikalavimai ir pateiktos gairės dėl finansinių ataskaitų, sudaromų pagal specialios paskirties tvarką, formos ir
turinio.

27

Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas.
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audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės
veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės
atliekamų apskaitinių įvertinimų, jei tokie yra, racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų
pateikimo įvertinimą.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei
pagrįsti.
Nuomonė
Mūsų nuomone, finansinė ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi ABC įmonės
pinigų gavimus ir išmokėjimus per 20X1 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus pinigų gavimų ir
išmokėjimų apskaitos pagrindu, kuris yra aprašytas X pastaboje.
Apskaitos pagrindas
Nemodifikuodami savo nuomonės mes atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų X pastabą,
kurioje apibūdintas apskaitos pagrindas. Ši finansinė ataskaita yra sudaryta siekiant pateikti
informaciją XYZ kreditoriui. Todėl finansinė ataskaita gali būti netinkama naudoti kitais tikslais.
[Auditoriaus parašas]
[Auditoriaus išvados data]
[Auditoriaus adresas]
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3 pavyzdys:
Aplinkybės gali būti tokios:


Įsipareigojimų pagal „patirtus, bet neapskaitytus“ draudimo portfelio reikalavimus
(t.y., finansinės ataskaitos elemento, sąskaitos ar straipsnio) auditas.



Finansinę informaciją parengė vadovybė pagal priežiūros institucijos patvirtintas
nuostatas dėl finansinės atskaitomybės vykdant tos priežiūros institucijos
reikalavimus; vadovybė neturi galimybės pasirinkti finansinės atskaitomybės
tvarkos;



Taikoma finansinės atskaitomybės tvarka yra atitikties tvarka, skirta tenkinti
konkrečių finansinės informacijos vartotojų poreikius28.



Audito užduoties sąlygos atitinka 210-ajame TAS pateiktą vadovybės atsakomybės
už finansines ataskaitas aprašymą;



Auditoriaus išvados platinimas yra apribotas.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Adresatas]
Mes atlikome ABC draudimo įmonės toliau pateikiamos 20X1 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų
pagal „patirtus bet neapskaitytus“ reikalavimus lentelės („Lentelės“) auditą. Lentelę sudarė
vadovybė pagal [apibūdinti priežiūros institucijos patvirtintas nuostatas dėl finansinės
atskaitomybės].
Vadovybės29 atsakomybė už Lentelę
Vadovybė yra atsakinga už Lentelės sudarymą pagal [apibūdinti priežiūros institucijos patvirtintas
nuostatas dėl finansinės atskaitomybės], ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra
būtina Lentelei parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė – apie šią Lentelę pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome
auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes
laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume
pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl Lentelės sumų ir
atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant
finansinės ataskaitos reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą.
Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės Lentelės
rengimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad
pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų
28

800-ajame TAS išdėstyti reikalavimai ir pateiktos gairės dėl finansinių ataskaitų, sudaromų pagal specialios paskirties tvarką, formos ir
turinio.

29

Ar kitas šios jurisdikcijos teisinėje sistemoje tinkamas terminas.
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apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir
bendros Lentelės pateikimo įvertinimą.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei
pagrįsti.
Nuomonė
Mūsų nuomone, ABC draudimo įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų pagal „patirtus,
bet neapskaitytus“ reikalavimus Lentelėje pateikta finansinė informacija visais reikšmingais
atžvilgiais yra parengta pagal [apibūdinti priežiūros institucijos patvirtintas nuostatas dėl
finansinės atskaitomybės].
Apskaitos pagrindas ir platinimo ir platinimo apribojimai
Nemodifikuodami savo nuomonės mes atkreipiame dėmesį į Lentelės X pastabą, kurioje
apibūdintas apskaitos pagrindas. Lentelė sudaryta siekiant padėti ABC draudimo įmonei vykdyti
DEF priežiūros institucijos reikalavimus. Todėl ši Lentelė gali būti netinkama naudoti kitais
tikslais. Mūsų išvada yra skirta tik ABC draudimo įmonei ir DEF priežiūros institucijai, ir
neturėtų būti platinama jokioms kitoms šalims, išskyrus ABC draudimo įmonę ar DEF priežiūros
instituciją.
[Auditoriaus parašas]
[Auditoriaus išvados data]
[Auditoriaus adresas]
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