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Auditoriaus išvados būdavo
ir itin trumpos
Auditoriaus išvada
Mes pranešame, kad išnagrinėjome aukščiau pateiktą Balansą
su juo susijusiomis Sąskaitomis ir Čekiais... ir su Sąskaitomis
gautomis iš Filialų, ir patvirtiname, kad jis yra teisingas. Mes taip
pat patikrinome Bankuose esančių ir Grynų Pinigų Likutį.
Pasirašyta, A. N. Buhalteris
Londonas: 1895 m. vasario 26 d. *

*Versta iš PWC (2015). The revolution in audit reports. www.pwc.co.uk/assets/pdf/revolution-in-audit-reports.pdf
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Trys išplėstinės auditoriaus
išvados reglamentavimai

Didžiosios Britanijos FRC
Audito standartai
reikalauja auditoriaus
išvadose pateikti „tikrą,
subalansuotą ir
suprantamą“ pareiškimą
bei suteikti „daugiau
skaidrumo“ apie auditą

537/2014 ES
Reglamentas reikalauja
be kitų dalykų VIĮ
auditoriaus išvadoje
pateikti reikšmingiausias
iškraipymo rizikas, atsaką
į jas ir pagrindinius
dalykus dėl jų

700 TAS pakeitimai ,
pateikti
„pagrindinius audito
dalykus“
listinguojamų įmonių
audito atveju,
reikalaujant teisės
aktams ir auditoriui
nusprendus

2016-06-10
Šiandien

Išvadoms už
laikotarpį
prasidedantį po
2012-10-01

Išvadoms po
2016-06-17

Išvadoms už
laikotarpį
prasidedantį po
2016-12-15

VIĮ audito reglamentas
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VIĮ auditoriaus išvada turi atitikti ES direktyvoje auditoriaus išvadai keliamus
reikalavimus, be to papildomai joje pateikiama:
• kas samdo ir paskiria auditorių
• kiek metų ir nuo kada nepertraukiamai VIĮ naudojasi šio auditoriaus
paslaugomis
• įvertintos reikšmingų iškraipymų rizikos aprašymas + atsakas į tą
riziką + prireikus pastabos + prireikus nuoroda į atitinkamą informacijos
atskleidimą finansinėse ataskaitose
• kokiu mastu per auditą, buvo galima nustatyti pažeidimus, įskaitant apgaulę
•patvirtinamas, kad audito nuomonė atitinka papildomą ataskaitą audito
komitetui
•pareiškimas, kad draudžiamos ne audito paslaugos nebuvo teikiamos ir
auditorius ar audito įmonė per auditą išliko nepriklausomi
•nurodomos visos paslaugos, kurias auditorius, audito įmonė, tinklo narys
suteikė audituojamai įmonei ir kurios nebuvo atskleistos metinėje ataskaitoje
arba finansinėse ataskaitose

700 TAS pakeitimai - taikymas
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 Šis TAS taikomas visam įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje, bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkiniui ir tais atvejais,
kai auditorius nusprendžia auditoriaus išvadoje pateikti pagrindinius audito dalykus.
Šis TAS taip pat taikomas tais atvejais, kai pagal įstatymus ar teisės aktus
reikalaujama*, kad auditoriaus išvadoje būtų pateikti pagrindiniai audito dalykai
 Pagrindiniai audito dalykai (PAD) – tai dalykai, kurie, auditoriaus profesiniu
sprendimu, buvo svarbiausi einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditui.
Pagrindiniai audito dalykai atrenkami iš dalykų, apie kuriuos buvo informuoti už
valdymą atsakingi asmenys**

*537/2014 ES Audito reglamente yra reikalaujama
**537/2014 ES Audito reglamente nėra tokio apribojimo, dėl to gali būti svarstoma ar pagal reglamentą nereikia
PAD pateikti ir tai atvejais kai už valdymą atsakingi asmenys neinformuoti

700 TAS pakeitimai - pateikimas
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 Siekdamas nustatyti PAD ir juos pateikti atskirame auditoriaus išvados
skyriuje su antrašte „Pagrindiniai audito dalykai“, auditorius turi nustatyti,
kurie iš žemiau nustatyti dalykai buvo svarbiausi einamojo laikotarpio
finansinių ataskaitų auditui (700 TAS, 9-11 dalys):
 a) didesnės įvertintos reikšmingo iškraipymo rizikos sritis ar reikšmingą riziką,
kurią nustatė pagal 315-ąjį TAS

 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
 Apibūdinant kiekvieną PAD auditoriaus išvadoje būtina pateikti nuorodą į
finansinėse ataskaitose atkleistą susijusią informaciją (jei tokia yra) ir tai (700
TAS, 13 dalis):
 a) kodėl dalykas laikomas vienu iš svarbiausių auditui ir todėl apibrėžiamas kaip
pagrindinis audito dalykas; ir
 b) kaip dalykas buvo sprendžiamas audito metu
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Nauji TAS pakeitimai – kitoks auditoriaus
išvados išdėstymas
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

700 TAS. Nuomonė
700 TAS, 705 TAS. Pagrindas nuomonei pareikšti:
570 TAS. Su veiklos tęstinumu susijęs reikšmingas neapibrėžtumas
706 TAS. Dalyko pabrėžimas (gali būti pateiktas ir po Pagrindinių audito dalykų, jei jie
labiau svarbūs)

701 TAS. Pagrindiniai audito dalykai
706 TAS. Kiti dalykai
700 TAS. Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
700 TAS. Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
720 TAS. Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
Kitos išvados pateikimo pareigos
700 TAS. Užduoties partnerio vardas ir pavardė
Auditoriaus parašas, adresas ir auditoriaus išvados data

Didžiosios Britanijos patirtis (1/3)*
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Auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų sudarytų nuo 2012 m. spalio 1
d. turi suteikti „daugiau skaidrumo“, t.y. jose būti pateikta:
 a) Įvertintų reikšmingų iškraipymų rizikų, kurios buvo
identifikuotos auditoriaus ir kurios turi didžiausią įtaką bendrai
strategijai, aprašymas; Resursų paskirstymas audite ir audito
komandos pastangų nukreipimas;
 b) Paaiškinimas kaip auditorius pritaikė reikšmingumo
koncepciją;
 c) Audito apimties santrauka, įskaitant paaiškinimą kaip apimtis
keitėsi atsižvelgus į įvertintas reikšmingo iškraipymo rizikas (a) ir
reikšmingumo koncepciją (b).
Audito standartai ragina auditorius pateikti paaiškinimus, kurie gali būti
susieti su konkrečiomis audituotos įmonės aplinkybėmis, o ne bendro
pobūdžio ar abstrakčius paaiškinimus išreikštus standartine kalba
*FRC (2015). Extended auditor‘s reports. A review of experiance in the first year. March 2015

Didžiosios Britanijos patirtis (2/3)*
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 Patirtis po pirmų pritaikymo metų :
 Atskleistas nepataisytų skirtumų (nukrypimų) dydis pateiktas Audito komitetui
 Atskleisti naudoti reikšmingumo kriterijai
 Auditoriaus išvados papildytos diagramomis ir grafikais
 Auditoriaus nuomonė perkelta į priekį, o ne rodoma gale
 Audito įmonės pateikė nuo 1 iki 10 iškraipymo rizikų

 Daugiau rizikų pateikta FTSE 100 įmonėms
 Keletas įtraukė standartines reikšmingo iškraipymo rizikas dėl apgaulės ir klaidų
arba vadovybės galimybės įtakoti kontrolę
 Daugiausia rizikų atskleista pramonės sektoriuje (nafta, dujos ir telekomai)
 Vyrauja detalizuota, konkreti rizikų informacija (61% iš imties atvejų) prieš bendro
pobūdžio rizikos informaciją (39% iš imties atvejų).
 Bendro pobūdžio informacija apie audito apimtį perkelta į tinklapį

*Šaltiniai: FRC (2015). Extended auditor‘s reports. A review of experiance in the first year. March 2015, FRC duomenys, pristatymas
IFIAR posėdžio metu 2016-04-19

Didžiosios Britanijos patirtis (3/3)*
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Antrų metų patirtis:
 Matosi nedidelis tobulėjimas, kurių keletą atvejų padarytas atsižvelgus į
investuotojų susirūpinimus ir aspiracijas
 Audito firmos skirtingai pateikia informaciją srityse – nėra grįžimo į
standartizuotą pateikimą
 Ženkliai daugiau auditorių išvadų sugretina audito pastebėjimus (angl.
findings) su reikšmingomis rizikomis – PWC rodo pavyzdį
 Beveik visos audito firmos dabar nuomonę pateikia auditoriaus išvados
pradžioje
 Nebuvo nei vieno atvejo, kad nebūtų atkleistas reikšmingumo kriterijus –
2014 m. keletas audito firmų toi nedarė. Tačiau labai mažas firmų skaičius
bandė paaiškinti „darbinio reikšmingumo“ sąvoką.

*Šaltiniai: FRC (2016). Extended auditor‘s reports. A further review of experiance. January 2016
FRC duomenys, pristatymas IFIAR posėdžio metu 2016-04-19
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FRC patirtis dėl išplėstinės
auditoriaus išvados taikymo rinkoje*

 Didelę naudą davė ankstyvas pritaikymas Vodafone
įmonėje (žr. toliau)
 Didelę naudą davė geras dialogas su ir pasiūlymai iš
suinteresuotų pusių
 Absoliučiai pozityvi

 Auditoriai viršijo lūkesčius
 Atsirado pateikimo skirtumų tarp audito firmų ir net jose
* FRC duomenys, pristatymas IFIAR posėdžio metu 2016-04-19

Investuotojų reakcija*
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Bendrai teigiama, kadangi sudaro pagrindą
dialogui:
 Jau 2 metai rinkoje ir tobulėja
 Reikia daugiau reikšmingumo paaiškinimų

 Reikia koncentruotis į konkrečias, o ne bendro pobūdžio rizikas
 Daugiau ‘Rolls-Royce’ stiliaus auditoriaus išvadų
 Atskleisti taisytus ir netaisytus audito skirtumus (nukrypimus)
 Lauktų daugiau inovacijų

* FRC duomenys, pristatymas IFIAR posėdžio metu 2016-04-19

Vodafone auditoriaus išvada*
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2015 m. auditoriaus išvada išsiplėtė iki 8 puslapių.
Joje be tradicinių komponentų, pateikta:
 Pateiktas reikšmingumo dydis ir kaip jis nustatytas
 Aptartos šios audito fokuso (dėmesio) sritys:
 Apmokestinimas
 Prestižo balansinė vertė
 Atidėjiniai r neapibrėžti įsipareigojimai
 Apskaitytų pajamų teisingumas
 Įsigijimo apskaita
 Kapitalizavimas ir turto naudojimo laikas

 IT sistema ir kontrolė
 Aptarti audito apimties ypatumai
 Išplėstinis veiklos tęstinumo aptarimas
 Ir kiti užtvirtinimai dėl įvairių ataskaitų
*http://www.vodafone.com/content/annualreport/annualreport15/assets/pdf/financials.pdf
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Audito, apskaitos, turto vertinimo ir
nemokumo valdymo tarnyba
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Ukmergės g. 222
LT-07157 Vilnius
Telefonas (8 ~ 5) 212 5464
Faksas (8 ~ 5) 262 0782
El. p. info@avnt.lt
www.avnt.lt

Tarnybos darbo laikas
I-IV 8.00-17.00
V 8.00- 15.45

Pietų pertrauka
12.00-12.45

