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720-ASIS TAS (PERSVARSTYTAS) „AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ, SUSIJUSI SU KITA INFORMACIJA“

720-asis tarptautinis audito standartas (TAS) (persvarstytas) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita
informacija“ turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į 200-ąjį TAS „Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir
audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.

5

720-ASIS TAS (PERSVARSTYTAS) „AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ, SUSIJUSI SU KITA INFORMACIJA“

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) nagrinėjama auditoriaus atsakomybė, susijusi su
įmonės metinėje ataskaitoje pateikiama kita – finansine arba nefinansine – informacija (kita nei
finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas). Įmonės metinė ataskaita gali būti atskiras
dokumentas arba keli dokumentai, kurie naudojami tam pačiam tikslui.

2.

Šis TAS parengtas atsižvelgiant į finansinių ataskaitų audito, kurį atlieka nepriklausomas auditorius,
kontekstą. Todėl šiame TAS nurodyti auditoriaus tikslai turi būti suprantami atsižvelgiant į
1
bendruosius auditoriaus tikslus, išvardytus 200-ojo TAS 11 dalyje . Tarptautinių audito standartų
reikalavimai formuluojami taip, kad auditorius galėtų įgyvendinti juose nurodytus tikslus ir bendrąjį
auditoriaus tikslą. Auditoriaus nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir šis
TAS nereikalauja rinkti daugiau audito įrodymų nei reikia, išskyrus tuos, kurių reikia nuomonei apie
finansines ataskaitas suformuoti.

3.

Šis TAS reikalauja, kad auditorius perskaitytų ir išnagrinėtų kitą informaciją, nes kita informacija,
kuri yra reikšmingai nesuderinta su finansinėmis ataskaitomis arba auditoriaus per auditą įgytomis
žiniomis, gali rodyti, kad finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos arba kad kita informacija
yra reikšmingai iškraipyta, todėl dėl kiekvieno iš šių dalykų gali sumažėti finansinių ataskaitų ir
auditoriaus išvados apie jas patikimumas. Tokie reikšmingi iškraipymai taip pat gali turėti neigiamos
įtakos ekonominiams vartotojų, kuriems rengiama auditoriaus išvada, sprendimams.

4.

Laikydamasis šio TAS, auditorius taip pat gali įgyvendinti atitinkamus etikos reikalavimus ,
nurodančius, kad auditorius neturėtų būti sąmoningai susijęs su informacija, kurioje, auditoriaus
nuomone, yra reikšmingai neteisingų arba klaidinančių tvirtinimų, neatsakingai pateiktų tvirtinimų ar
informacijos, praleistos ar neaiškiai pateiktos informacijos, kai toks nepateikimas arba neaiškumas
yra klaidinantis.

5.

Kita informacija gali apimti sumas ar kitus straipsnius, kurie turėtų būti tokie patys kaip ir
finansinėse ataskaitose pateiktos sumos ar kiti straipsniai, ar kurie gali būti naudojami finansinėse
ataskaitose pateiktoms sumoms arba straipsniams apibendrinti arba išsamiau paaiškinti, arba kitas
sumas ar straipsnius, apie kuriuos auditorius per auditą įgijo žinių. Kita informacija taip pat gali
apimti kitus dalykus.

6.

Atsakomybę, susijusią su kita informacija (išskyrus atsakomybę parengti išvadą), auditorius turi
prisiimti nepaisydamas to, ar kitą informaciją auditorius gavo prieš auditoriaus išvados parengimo
datą ar po jos.

7.

Šis TAS netaikomas:

8.

2

a)

preliminariai finansinei informacijai; arba

b)

vertybinių popierių siūlymo dokumentams, įskaitant prospektus.

Pagal šį TAS nustatyta auditoriaus atsakomybė nelaikoma užtikrinimo užduotimi dėl kitos
informacijos ir neįpareigoja auditoriaus gauti užtikrinimo dėl kitos informacijos.

1

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

2

Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos Buhalterių profesionalų etikos kodekso (TBESV kodeksas) 110.2 dalis.
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9.

Pagal įstatymus ar teisės aktus gali būti reikalaujama, kad auditorius už kitą informaciją prisiimtų
papildomą atsakomybę, kurios šis TAS nenumato.

Įsigaliojimo data
10.

Šis TAS galioja 2016 m. gruodžio 15 d. ar vėliau pasibaigusių laikotarpių finansinių ataskaitų
auditui.

Tikslai
11.

Auditoriaus, kuris perskaitė kitą informaciją, tikslai:
a)

įvertinti, ar tarp kitos informacijos ir finansinių ataskaitų yra reikšmingas nesuderinamumas;

b)

įvertinti, ar tarp kitos informacijos ir auditoriaus per auditą įgytų žinių yra reikšmingas
nesuderinamumas;

c)

tinkamai reaguoti, kai auditorius nustato, kad toks reikšmingas nesuderinamumas egzistuoja,
arba kai auditorius kitaip sužino, kad kita informacija yra reikšmingai iškraipyta; ir

d)

pateikti išvadą remiantis šiuo TAS.

Apibrėžtys
12.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

metinė ataskaita – dokumentas ar keli dokumentai, kuriuos vadovybė ar už valdymą atsakingi
asmenys paprastai rengia kiekvienais metais pagal įstatymus, teisės aktus ar nusistovėjusią
praktiką ir kurie skirti teikti savininkams (ar panašioms suinteresuotoms šalims) informaciją
apie įmonės veiklą, finansinius rezultatus ir finansinę būklę, kaip nurodyta finansinėse
ataskaitose. Metinė ataskaita apima finansines ataskaitas ir auditoriaus išvadą apie jas (arba
yra prie jų pridedama) ir paprastai joje pateikiama informacija apie įmonės plėtrą, ateities
perspektyvas, riziką ir neapibrėžtumus, įmonės valdymo organo pareiškimas ir ataskaitos,
apimančios valdymo dalykus (žr. A1–A5 dalis);

b)

kitos informacijos iškraipymas – kita informacija laikoma iškraipyta, kai kita informacija yra
neteisingai suformuluota arba kitaip klaidinanti (įskaitant dėl to, kad joje praleista ar neaiškiai
pateikta informacija, kurios reikia tinkamai suprasti dalyką, atskleistą kitoje informacijoje) (žr.
A6–A7 dalis);

c)

kita informacija – finansinė arba nefinansinė informacija (kita nei finansinės ataskaitos ir
auditoriaus išvada apie jas), kuri pateikiama įmonės metinėje ataskaitoje (žr. A8–A10 dalis).

Reikalavimai
Kitos informacijos gavimas
13.

Auditorius turi (žr. A11–A22 dalis):
a)

diskutuodamas su vadovybe nustatyti, kurį (kuriuos) dokumentą (-us) apima metinė ataskaita,
ir įmonės numatytą tokio (-ių) dokumento (-ų) išleidimo būdą ir laiką;

b)

atitinkamai susitarti su vadovybe, kad galutinės versijos dokumentas (-ai), kurį (kuriuos)
apima metinė ataskaita, būtų pateiktas (-i) laiku arba, jeigu įmanoma, prieš auditoriaus
išvados datą;
7
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c)

jeigu tam tikras (-i) dokumentas (-ai) ar visi dokumentai, nurodyti a punkte, negali būti pateikti
iki auditoriaus išvados datos, pareikalauti vadovybės pateikti rašytinį pareiškimą, kad
galutinės versijos dokumentas (-ai) bus pateiktas (-i) auditoriui, kai tik tai bus įmanoma,
tačiau prieš juos įmonei išleidžiant, kad auditorius galėtų užbaigti šiame TAS nurodytas
procedūras (žr. A22 dalį).

Kitos informacijos skaitymas ir nagrinėjimas
14.

15.

Auditorius turi perskaityti kitą informaciją ir tą darydamas jis turi (žr. A23–A24 dalis):
a)

įvertinti, ar tarp kitos informacijos ir finansinių ataskaitų yra reikšmingas nesuderinamumas.
Kaip nagrinėjimo pagrindą, auditorius turi įvertinti tokios informacijos suderinamumą, palyginti
pasirinktas sumas ar kitus straipsnius, nurodytus kitoje informacijoje (kurie turėtų būti tokie
patys kaip ir finansinėse ataskaitose pateiktos sumos ar kiti straipsniai, ar kurie gali būti
naudojami finansinėse ataskaitose pateiktoms sumoms arba straipsniams apibendrinti arba
išsamiau paaiškinti), su finansinių ataskaitų sumomis ir kitais straipsniais (žr. A25–A29 dalis);
ir

b)

apsvarstyti, ar kita informacija ir auditoriaus per auditą įgytos žinios yra reikšmingai
nesuderintos atsižvelgiant į per auditą surinktus įrodymus ir padarytas išvadas (žr. A30–A36
dalis).

Skaitydamas kitą informaciją, kaip tai nurodyta 14 dalyje, auditorius turėtų būti budrus ir pastebėti
požymius, kad kita informacija, nesusijusi su finansinėmis ataskaitomis ar auditoriaus per auditą
įgytomis žiniomis, yra reikšmingai iškraipyta (žr. A24 ir A37–A38 dalis).

Atsakas, kai nustatoma, kad gali būti reikšmingas nesuderinamumas ar kad kita informacija gali
būti reikšmingai iškraipyta
16.

Jeigu auditorius nustato, kad gali būti reikšmingas nesuderinamumas (ar sužino, kad kita
informacija gali būti reikšmingai iškraipyta), auditorius turi aptarti tokį dalyką su vadovybe ir, jei
būtina, atlikti kitas procedūras, kad galėtų padaryti išvadą, jog (žr. A39–A43 dalis):
a)

kita informacija yra reikšmingai iškraipyta;

b)

finansinė informacija yra reikšmingai iškraipyta; arba

c)

būtina atnaujinti auditoriaus supratimą apie įmonę ir jos aplinką.

Atsakas, kai auditorius padaro išvadą, kad kitoje informacijoje yra reikšmingas iškraipymas
17.

18.

Jeigu auditorius padaro išvadą, kad kitoje informacijoje yra reikšmingas iškraipymas, auditorius turi
reikalauti, kad vadovybė ištaisytų kitą informaciją. Jeigu vadovybė:
a)

sutinka taisyti, auditorius turi nustatyti, ar informacija buvo ištaisyta; arba

b)

atsisako taisyti, auditorius turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie tokį dalyką ir
reikalauti, kad informacija būtų ištaisyta.

Jeigu auditorius padaro išvadą, kad kitoje informacijoje, kuri buvo gauta iki auditoriaus išvados
datos, yra reikšmingas iškraipymas ir ji nebuvo ištaisyta apie tai informavus už valdymą atsakingus
asmenis, auditorius turi imtis reikiamų veiksmų (žr. A44 dalį), tame tarpe:

8

720-ASIS TAS (PERSVARSTYTAS) „AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ, SUSIJUSI SU KITA INFORMACIJA“

19.

a)

įvertinti įtaką auditoriaus išvadai ir informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie auditoriaus
ketinimą reikšmingus iškraipymus nurodyti auditoriaus išvadoje (žr. 22 dalies e punkto ii
papunktį) (žr. A45 dalį); arba

b)

atsisakyti vykdyti užduotį, jei toks atsisakymas yra leidžiamas pagal taikomus įstatymus ar
teisės aktus (žr. A46–A47 dalis).

Jeigu auditorius padaro išvadą, kad kitoje informacijoje, gautoje po auditoriaus išvados datos, yra
reikšmingas iškraipymas, auditorius turi:
a)

jeigu kita informacija buvo ištaisyta, atlikti konkrečiomis aplinkybėmis būtinas procedūras, (žr.
A48 dalį); arba

b)

jeigu kita informacija nebuvo ištaisyta apie tai informavus už valdymą atsakingus asmenis,
imtis tinkamų veiksmų atsižvelgiant į auditoriaus juridines teises ir įsipareigojimus, kad
vartotojai, kuriems rengiama auditoriaus išvada, būtų tinkamai informuoti apie neištaisytą
reikšmingą iškraipymą (žr. A49–A50 dalis).

Atsakas, kai finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos arba kai auditorius turi atnaujinti
įgytą supratimą apie įmonę ir jos aplinką
20.

Jeigu atlikęs 14–15 dalyse nurodytas procedūras auditorius padaro išvadą, kad finansinėse
ataskaitose yra reikšmingas iškraipymas arba kad reikia atnaujinti auditoriaus supratimą apie įmonę
ir jos aplinką, auditorius turi tinkamai reaguoti remdamasis kitais tarptautiniais audito standartais
(žr. A51 dalį).

Išvados rengimas
21.

22.

Auditoriaus išvadoje būtina pateikti atskirą skyrių su antrašte „Kita informacija“ arba kita tinkama
antrašte, kai auditoriaus išvados datą:
a)

audituodamas įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansines
ataskaitas, auditorius gavo kitos informacijos arba tikisi ją gauti; arba

b)

audituodamas įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje,
finansines ataskaitas, auditorius gavo dalį kitos informacijos arba visą tokią informaciją (žr.
A52 dalį).

Jeigu auditoriaus išvadoje privalo būti skyrius „Kita informacija“, kaip nurodyta 21 dalyje, šiame
skyriuje būtina pateikti (žr. A53 dalį):
a)

pareiškimą, kad vadovybė atsako už kitą informaciją;

b)

nuorodą į:

c)

i)

kitą informaciją, jeigu ji buvo gauta prieš auditoriaus išvados datą; ir

ii)

audituojant įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
finansines ataskaitas, kitą informaciją, jei tokia yra, kurą tikimasi gauti po auditoriaus
išvados datos;

pareiškimą, kad auditoriaus nuomonė neapima kitos informacijos ir, atitinkamai, kad
auditorius nepareiškia (ar nepareikš) nuomonės arba nepateikia bet kokios formos
užtikrinimo išvados dėl tokios kitos informacijos;
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23.

d)

auditoriaus atsakomybės, susijusios su kitos informacijos skaitymu, nagrinėjimu ir pateikimu
auditoriaus išvadoje, apibūdinimą pagal šio TAS nuostatas; ir

e)

jeigu kita informacija buvo gauta prieš auditoriaus išvados datą:
i)

pareiškimą, kad auditorius neturi nieko pateikti auditoriaus išvadoje; arba

ii)

jeigu auditorius nusprendė, kad reikšmingas kitos informacijos iškraipymas nebuvo
ištaisytas, pareiškimą dėl neištaisyto reikšmingo kitos informacijos iškraipymo.
3

Jeigu auditorius pareiškia sąlyginę ar neigiamą nuomonę pagal 705-ojo TAS (persvarstyto)
nuostatas, auditorius turi įvertinti tokio dalyko, dėl kurio modifikuojama nuomonė apie finansines
ataskaitas, poveikį pareiškimui, kuris reikalaujamas 22 dalies e punkte (žr. A54–A58 dalis).

Auditoriaus išvada, nustatyta įstatymais ar teisės aktais
24.

Jeigu pagal konkrečios jurisdikcijos įstatymus ar teisės aktus reikalaujama, kad auditorius savo
auditoriaus išvadoje pateiktų nuorodą į kitą informaciją naudodamas specialų išdėstymą ar
formuluotę, nuoroda į tarptautinius audito standartus gali būti pateikiama auditoriaus išvadoje tik tuo
atveju, jeigu ji apima bent šiuos dalykus (žr. A59 dalį):
a)

kitos informacijos, jeigu ji buvo gauta prieš auditoriaus išvados datą, identifikavimas;

b)

auditoriaus atsakomybės už kitą informaciją apibūdinimas; ir

c)

aiškus pareiškimas dėl auditoriaus darbo, atlikto šiuo tikslu, rezultato.

Dokumentavimas
25.

4

Įgyvendindamas 230-ojo TAS reikalavimus, susijusius su šiuo TAS, audito dokumentuose turi būti:
a)

pagal šį TAS atliktų procedūrų dokumentai; ir

b)

galutinė kitos informacijos, dėl kurios auditorius atliko pagal šį TAS reikalaujamą darbą,
versija.
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Apibrėžtys
Metinė ataskaita (Žr. 12 dalies a punktą)
A1.

Pagal įstatymus, teisės aktus arba nusistovėjusią praktiką gali būti apibrėžiamas pagal tam tikrą
jurisdikciją veikiančių įmonių metinės ataskaitos turinys ir ją nusakantis pavadinimas, tačiau tiek ta
pati jurisdikcija, tiek ir skirtingos jurisdikcijos gali nustatyti skirtingo turinio ir pavadinimo metines
ataskaitas.

A2.

Paprastai metinė ataskaita rengiama kiekvienais metais. Jeigu audituojamos finansinės ataskaitos
rengiamos už trumpesnį ar ilgesnį nei vieni metai laikotarpį, taip pat gali būti rengiama metinė
ataskaita, kuri apima tą patį laikotarpį kaip ir finansinės ataskaitos.

3

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“

4

230-ojo TAS „Audito dokumentavimas“ 8–11 dalys.
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A3.

Vienais atvejais įmonės metinė ataskaita gali būti atskiras dokumentas, vadinamas „metine
ataskaita“ arba kitaip. Kitais atvejais pagal įstatymus, teisės aktus ar nusistovėjusią praktiką gali
būti reikalaujama, kad įmonė pateiktų savininkams (ar panašioms suinteresuotoms šalims)
informaciją apie įmonės veiklą, finansinius rezultatus ir finansinę būklę, kaip tai nurodyta
finansinėse ataskaitose (t. y. metinėje ataskaitoje), naudodama vieną, du ar daugiau dokumentų,
kurie visi kartu skirti vienam tikslui. Pavyzdžiui, remiantis konkrečios jurisdikcijos įstatymais, teisės
aktais ar nusistovėjusia praktika, vienas ar keli toliau nurodyti dokumentai gali būti metinės
ataskaitos dalimi:


vadovybės ataskaita, vadovybės pastabos arba veiklos ir finansų apžvalga, arba panašios
ataskaitos (pavyzdžiui, direktorių ataskaita), kurias rengia už valdymą atsakingi asmenys;



valdybos pirmininko ataskaita;



įmonių valdymo ataskaita;



vidaus kontrolės ir rizikos įvertinimo ataskaita.

A4.

Metinė ataskaita gali būti pateikiama vartotojams spausdinta arba elektronine forma, taip pat ji gali
būti skelbiama įmonės interneto svetainėje. Dokumentas (ar keli dokumentai) gali būti vadinami
metine ataskaita neatsižvelgiant į jo pateikimo vartotojams būdą.

A5.

Dėl savo pobūdžio, paskirties ir turinio, metinė ataskaita skiriasi nuo kitų ataskaitų, pavyzdžiui,
ataskaitų, kurios rengiamos konkrečių suinteresuotųjų šalių informacijos poreikiams patenkinti, arba
ataskaitų, kurios skirtos konkrečiam priežiūros reikalavimui įgyvendinti (net jeigu tokios ataskaitos
turi būti viešai skelbiamos). Toliau pateikiami pavyzdžiai tų ataskaitų, kurios tais atvejais, kai
rengiamos kaip atskiri dokumentai, paprastai nėra kelių dokumentų, kurie apima metinę ataskaitą
(rengiamą pagal įstatymus, teisės aktus ar nusistovėjusią praktiką), dalis ir todėl nelaikomos kita
informacija, kuriai taikomas šis TAS:


atskiros pramonės ar priežiūros ataskaitos (pavyzdžiui, kapitalo pakankamumo ataskaitos),
kurias gali rengti bankai, draudimo bendrovės ir pensijų fondai;



įmonių socialinės atsakomybės ataskaitos;



tvarumo ataskaitos;



įvairovės ir lygių galimybių ataskaitos;



atsakomybės už produktą ataskaitos;



ataskaitos apie darbo praktiką ir darbo sąlygas;



žmogaus teisių ataskaitos.

Kitos informacijos iškraipymas (žr. 12 dalies b punktą)
A6.

Kai kitoje informacijoje atskleidžiamas konkretus dalykas, tokioje kitoje informacijoje gali būti
praleista ar neaiškiai pateikta informacija, kurios reikia dalykui tinkamai suprasti. Pavyzdžiui, jeigu
kita informacija skirta vadovybės naudotiems pagrindiniams veiklos rodikliams apibūdinti, tokių
vadovybės naudotų pagrindinių veiklos rodiklių praleidimas gali būti požymiu, kad kita informacija
yra klaidinanti.

A7.

Reikšmingumo sąvoka gali būti aptariama laikantis kitai informacijai keliamų reikalavimų. Tokiu
atveju auditorius gali vadovautis tokiais reikalavimais kaip nuoroda sprendimams dėl reikšmingumo
priimti pagal šį TAS. Tačiau daugeliu atveju keliamuose reikalavimuose gali nebūti aptartos kitai
11
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informacijai taikomo reikšmingumo sąvokos. Tokiais atvejais auditorius gali vadovautis toliau
nurodytomis charakteristikomis kaip nuorodomis, kaip nustatyti, ar kitos informacijos iškraipymas
yra reikšmingas:


reikšmingumas vertinamas atsižvelgiant į bendrus vartotojų kaip grupės informacijos
poreikius. Tikėtina, kad kitos informacijos vartotojai ir finansinių ataskaitų vartotojai yra tie
patys, nes greičiausiai tokie vartotojai skaitys kitą informaciją, kad galėtų suprasti finansines
ataskaitas; 



sprendimai dėl reikšmingumo priimami atsižvelgiant į konkrečias iškraipymo aplinkybes ir
vertinant, ar neištaisyti iškraipymai turės įtakos vartotojams. Ne visi iškraipymai turės įtakos
ekonominiams vartotojų sprendimams;



priimant sprendimus dėl reikšmingumo apsvarstomi kokybiniai ir kiekybiniai dalykai. Priimant
tokius sprendimus, atsižvelgiama į straipsnių, kurie kitoje informacijoje vertinami įmonės
metinės ataskaitos kontekste, pobūdį ir mastą.

Kita informacija (žr. 12 dalies c punktą)
A8.

1 priede pateikti sumų ar kitų straipsnių, kurie gali būti įtraukti į kitą informaciją, pavyzdžiai.

A9.

Kai kuriais atvejais pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką gali būti reikalaujama atskleisti
5
konkrečią informaciją, tačiau tą leidžiama daryti ne finansinėse ataskaitose . Kadangi atskleisti
tokią informaciją reikalaujama pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, ji laikoma finansinių
ataskaitų dalimi. Todėl pagal šį TAS tokia atskleista informacija nelaikoma kita informacija.

A10. Išplėstinės verslo ataskaitų kalbos (angl. eXtensible Business Reporting Language (XBRL)) žymės
pagal šį TAS nelaikomos kita informacija.
Kitos informacijos gavimas (žr. 13 dalį)
A11. Remiantis įstatymais, teisė aktais ar nusistovėjusia praktika dažnai būna aišku, kuris (kurie)
dokumentas (-ai) yra metinė ataskaita ar ją apima. Daugeliu atveju vadovybė ar už valdymą
atsakingi asmenys išleidžia dokumentų, kurie visi kartu apima arba turėtų apimti metinę ataskaitą,
rinkinį. Kartais gali būti neaišku, kuris (kurie) dokumentas (-ai) yra metinė ataskaita ar ją apima.
Tokiais atvejais dokumentų parengimo laikas ir paskirtis (bei kam jie skirti) yra auditoriui svarbūs
požymiai, pagal kuriuos jis gali nustatyti, kuris (kurie) dokumentas (-ai) yra metinė ataskaita ar ją
apima.
A12. Kai pagal įstatymus ar teisės aktus metinė ataskaita išverčiama į kitas kalbas (tais atvejais, kai
pagal jurisdikciją galioja daugiau nei viena oficiali kalba) arba kai pagal skirtingus teisės aktus
parengiamos kelios „metinės ataskaitos“ (pavyzdžiui, kai įmonės vertybiniais popieriais prekiaujama
kelių jurisdikcijų viešosiose rinkose), reikėtų apsvarstyti, ar viena ar kelios „metinės ataskaitos“
sudaro kitos informacijos dalį. Tokiu atveju vietos įstatymai ar teisės aktai gali nustatyti papildomus
gaires.

5

Pavyzdžiui, pagal 7-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) „Finansinės priemonės. Atskleidimai“ leidžiama,
kad tam tikra pagal kai kuriuos tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus reikalaujama atskleisti informacija būtų
pateikta finansinėse ataskaitos arba kad finansinėse ataskaitose būtų pateikta kryžminė nuoroda į kai kurias kitas ataskaitas,
pavyzdžiui, vadovybės pastabas ar rizikos ataskaitą, kuri prieinama finansinių ataskaitų vartotojams tokiomis pačiomis
sąlygomis ir laiku kaip ir finansinės ataskaitos.
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A13. Vadovybė arba už valdymą atsakingi asmenys atsako už metinės ataskaitos parengimą. Auditorius
gali informuoti vadovybę ar už valdymą atsakingus asmenis apie tokius dalykus:


auditoriaus lūkesčius dėl galutinės versijos metinės ataskaitos (įskaitant kelių dokumentų,
kurie visi kartu sudaro metinę ataskaitą) gavimo laiku – iki auditoriaus išvados datos, kad
auditorius galėtų užbaigti pagal šį TAS reikalaujamas procedūras iki auditoriaus išvados
datos, arba, jeigu tai neįmanoma, kiek įmanoma greičiau ir bet kokiu atveju prieš tai, kai
įmonė paskelbia tokią informaciją;



galimas pasekmes, kai kita informacija yra gaunama po auditoriaus išvados datos. 

A14. A13 dalyje nurodyta informacija gali būti ypač svarbi, pavyzdžiui, tokiais atvejais:


atliekant pirmąją audito užduotį;



pasikeitus vadovybei ar už valdymą atsakingiems asmenims;



kai tikėtina, kad kita informacija bus gauta po auditoriaus išvados datos.

A15. Jeigu už valdymą atsakingi asmenys turi patvirtinti kitą informaciją prieš įmonei ją skelbiant,
galutinės versijos kita informacija yra laikoma ta informacija, kurią už valdymą atsakingi asmenys
patvirtino kaip galimą skelbti.
A16. Kai kuriais atvejais įmonės metinė ataskaita gali būti atskiras dokumentas, kuris pagal įstatymus,
teisės aktus ar įmonės ataskaitų teikimo praktiką išleidžiamas iš karto pasibaigus įmonės finansinės
atskaitomybės laikotarpiui, kad auditorius galėtų jį gauti prieš auditoriaus išvados datą. Kitais
atvejais gali būti leidžiama tokį dokumentą išleisti vėliau arba įmonės pasirinktu laiku. Esant tam
tikroms aplinkybėms, įmonės metinė ataskaita gali būti keli dokumentai, kuriems taikomi skirtingi
reikalavimai ar įmonės ataskaitų teikimo praktika dėl išleidimo laiko.
A17. Taip pat esant tam tikroms aplinkybėms, įmonė gali nuspręsti auditoriaus išvados datą parengti
dokumentą, kuris galėtų būti įmonės metinės ataskaitos dalimi (pavyzdžiui, savanoriškai
suinteresuotoms šalims teikiama ataskaita), tačiau vadovybė gali neturėti galimybės patvirtinti
auditoriui tokio dokumento paskirties ar jo parengimo laiko. Jeigu auditorius negali nustatyti tokio
dokumento paskirties ir parengimo laiko, pagal šį TAS toks dokumentas nelaikomas kita
informacija.
A18. Kai kita informacija gaunama laiku – iki auditoriaus išvados datos, būtinus finansinių ataskaitų,
auditoriaus išvados ir kitos informacijos pataisymus galima atlikti prieš tai, kai šie dokumentai
6
išleidžiami. Audito užduoties sutartyje galima pateikti nuorodą, kad su vadovybe buvo sutarta, jog
kita informacija auditoriui bus pateikta laiku ir, jei įmanoma, iki auditoriaus išvados datos.
A19. Jeigu kitą informaciją vartotojai gali gauti tik įmonės interneto svetainėje, iš įmonės, o ne tiesiogiai
iš įmonės interneto svetainės gauta kita informacija yra reikiamas dokumentas, dėl kurio auditorius
atliks procedūras vadovaudamasis šiuo TAS. Pagal šį TAS auditorius neprivalo ieškoti kitos
informacijos, įskaitant įmonės interneto svetainėje skelbiamą kitą informaciją, taip pat jis neprivalo
atlikti jokių procedūrų, kad galėtų patvirtinti, jog kita informacija yra tinkamai pateikta įmonės
interneto svetainėje ar kitaip perduota ar parodyta elektroniniu būdu.
A20. Jeigu auditorius negavo dalies ar visos kitos informacijos, auditoriui nedraudžiama nustatyti
auditoriaus išvados datą arba ją išleisti.
6

210-ojo TAS „Susitarimas dėl užduoties sąlygų“ A23 dalis.
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A21. Jeigu auditorius gauna kitą informaciją po auditoriaus išvados datos, auditorius neprivalo atnaujinti
7
procedūrų, kurias jis atliko pagal 560-ojo TAS 6 ir 7 dalį .
.

8

A22. 580-ajame TAS nustatyti reikalavimai ir pateiktos gairės, kaip naudoti rašytinius pareiškimus.
Naudodamas 13 dalies c punkte nurodytus būtinus pateikti rašytinius pareiškimus dėl kitos
informacijos, kurią bus galima gauti tik po auditoriaus išvados datos, auditorius gali užbaigti pagal šį
TAS reikalaujamas procedūras, apimančias tokią informaciją. Be to, auditorius gali nuspręsti, kad
reikėtų prašyti rašytinių pareiškimų, pavyzdžiui, dėl to, kad:


vadovybė informavo auditorių apie visus dokumentus, kuriuos ji tikisi išleisti ir kurie apims
kitą informaciją;



finansinės ataskaitos ir kita informacija, kurią auditorius gavo iki auditoriaus išvados datos,
atitinka vienos kitą ir kad kitoje informacijoje nėra reikšmingų iškraipymų; ir



jeigu auditorius negavo kitos informacijos iki auditoriaus išvados datos, vadovybė ketina
parengti ir išleisti tokią kitą informaciją nurodant numatomą išleidimo datą.

Kitos informacijos skaitymas ir nagrinėjimas (žr. 14–15 dalis)
9

A23. Pagal 200 reikalaujama, kad planuodamas ir atlikdamas auditą auditorius laikytųsi profesinio
skepticizmo. Skaitant ir nagrinėjant kitą informaciją išlaikomas profesinis skepticizmas, kai,
pavyzdžiui, pripažįstama, kad vadovybė pernelyg optimistiškai mano, jog pavyks sėkmingai
įgyvendinti planus, ir atkreipiamas dėmesys į informaciją, kuri gali būti nesuderinta su:
-

a)
b)

finansinėmis ataskaitomis; arba
auditoriaus per auditą įgytomis žiniomis.
10

A24. Pagal 220-ąjį TAS reikalaujama, kad užduoties partneris prisiimtų atsakomybę už vadovavimą,
priežiūrą, planavimą ir audito užduoties atlikimą pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius ir
priežiūros reikalavimus. Šis TAS numato, kad siekiant nustatyti, kurie užduoties grupės nariai
sugebės įvykdyti 14–15 dalių reikalavimus, reikėtų atsižvelgti į šiuos veiksnius:






užduoties grupės narių turima reikiama patirtis; 
ar užduoties grupės nariai, kuriems skiriamos tam tikros užduotys, turi per auditą įgytų
reikiamų žinių, kad galėtų nustatyti nesuderinamumus tarp kitos informacijos ir tokių žinių; 
gebėjimo priimti tinkamus sprendimus lygis, būtinas 14–15 dalių reikalavimams įvykdyti.
Pavyzdžiui, mažiau patirties turintys užduoties grupės nariai galėtų atlikti procedūras, skirtas
įvertinti kitoje informacijoje pateiktų sumų, kurios turėtų būti tokios pačios kaip ir finansinėse
ataskaitose pateiktos sumos, suderinamumą; 
ar atliekant grupės auditą būtina pateikti paklausimus komponento auditoriui, kad galima
būtų patikrinti kitą informaciją, susijusią su komponentu.

Svarstymai, ar tarp kitos informacijos ir finansinių ataskaitų yra reikšmingas nesuderinamumas (žr. 14
dalies a punktą)

7

560-asis TAS „Pobalansiniai įvykiai“.

8

580-asis TAS „Rašytiniai pareiškimai“

9

200-ojo TAS 15 dalis.

10

220-ojo TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“ 15 dalies a punktas.
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A25. Kita informacija gali apimti sumas ar kitus straipsnius, kurie turėtų būti tokie patys kaip finansinėse
ataskaitose pateiktos sumos ir kiti straipsniai, ar kurie gali būti naudojami finansinėse ataskaitose
pateiktoms sumoms arba straipsniams apibendrinti arba išsamiau paaiškinti. Tokios sumos ar kiti
straipsniai, pavyzdžiui, gali būti:





lentelės, diagramos ar grafikai, kuriuose pateikiama dalis finansinių ataskaitų informacijos;
atskleista informacija, kurioje pateikta išsamesnė informacija apie finansinių ataskaitų likutį
ar sąskaitą, pavyzdžiui, „20X1 m. pajamas sudaro XXX milijonas X produkto pardavimo
pajamų ir YYY milijonas Y produkto pardavimo pajamų“;
finansinių rezultatų apibūdinimas, toks kaip „20X1 m. bendros mokslinių tyrimų ir plėtros
sąnaudos buvo XXX“.

A26. Vertindamas pasirinktų kitoje informacijoje pateiktų sumų ar kitų straipsnių suderinamumą su
finansinėmis ataskaitomis, auditorius neprivalo palyginti visas kitoje informacijoje pateiktas sumas
ar kitus straipsnius, kurie turėtų būti tokie patys kaip finansinėse ataskaitose pateiktos sumos ir kiti
straipsniai, ar kurie gali būti naudojami finansinėse ataskaitose pateiktoms sumoms arba
straipsniams apibendrinti arba išsamiau paaiškinti, su tokiomis finansinėse ataskaitose pateiktomis
sumomis ar kitais straipsniais.
A27. Siekiant pasirinkti palyginimui naudojamas sumas ar kitus straipsnius, būtina priimti profesinį
sprendimą. Tokiam sprendimui įtakos turi šie veiksniai:


sumos ar kito straipsnio reikšmingumas konkrečiame kontekste, kuriame jie yra pateikti, nes
toks reikšmingumas gali turėti įtakos tam, kiek svarbiais vartotojai laikys tokią sumą ar kitą
straipsnį (pavyzdžiui, pagrindinį rodiklį ar sumą);



jei vertinama kiekybiniu požiūriu, santykinis sumos dydis palyginti su finansinių ataskaitų
sumomis ar kitais straipsniais arba kita informacija, su kuria jie yra susiję;



kitoje informacijoje pateiktos konkrečios sumos ar kito straipsnio konfidencialumas,
pavyzdžiui, akcijomis išreikšti mokėjimai aukščiausiai vadovybei.

A28. Siekiant nustatyti procedūrų, skirtų 14 dalies a punkto reikalavimui įvykdyti, pobūdį ir apimtį, būtina
priimti profesinį sprendimą ir pripažinti, kad vykdydamas šiame TAS nustatytas pareigas, auditorius
neprivalo atlikti užtikrinimo užduoties ar gauti užtikrinimą dėl kitos informacijos. Galima, pavyzdžiui,
atlikti šias procedūras:





palyginti informaciją, kuri turėtų būti tokia pati kaip ir finansinėse ataskaitose pateikta
informacija, su finansinėse ataskaitose pateikta informacija;
palyginti informacijoje, kuri turėtų perteikti tą pačią reikšmę kaip ir finansinėse ataskaitose
atskleista informacija, vartojamus žodžius, įvertinti, kiek svarbios naudojamos skirtingos
formuluotės, ir nustatyti, ar dėl tokių skirtumų informacija įgyja kitą reikšmę;
gauti iš vadovybės kitoje informacijoje ir finansinėse ataskaitose pateiktų sumų suderinimą ir:
○

palyginti straipsnius, kurie pateikti finansinių ataskaitų ir kitos informacijos suderinime;
ir

○

patikrinti, ar suderinime pateikti skaičiavimai yra aritmetiškai teisingi.

A29. Vertinant pasirinktų sumų ar kitų straipsnių, kurie pateikti kitoje informacijoje, suderinamumą su
finansinėmis ataskaitomis, būtina atsižvelgti į kitos informacijos pobūdį, tokių sumų ir kitų straipsnių
pateikimo būdą palyginti su finansinėmis ataskaitomis.
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Svarstymai, ar kita informacija ir auditoriaus per auditą įgytos žinios yra reikšmingai nesuderintos (žr. 14
dalies b punktą)
A30. Kita informacija gali apimti sumas ar kitus straipsnius, kurie yra susiję su auditoriaus per auditą
įgytomis žiniomis (išskyrus 14 dalies a punkte nurodytas žinias). Tokios sumos ar straipsniai,
pavyzdžiui, gali būti:


atskleista informacija apie pagamintus produkcijos vienetus arba lentelė, kurioje tokia
produkcija apibendrinama pagal geografinius regionus;



pareiškimas, kad „ataskaitiniais metais įmonė pradėjo gaminti X ir Y produktus“;



pagrindinių įmonės veiklos vietų apibūdinimas tokias žodžiais kaip „Daugiausia veiklą įmonė
vykdo X šalyje, taip pat įmonė turi padalinių Y ir Z šalyse“.

A31. Auditoriaus per auditą įgytos žinios apima auditoriaus supratimą apie įmonę ir jos aplinką, įskaitant
11
žinias, kurias jis privalo įgyti pagal 315-ąjį TAS (persvarstytą) , apie įmonės vidaus kontrolę. 315ajame TAS (persvarstytame) nurodyta, kad auditorius privalo suprasti šiuos dalykus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ūkio šaka, reguliavimo ir kiti išorės veiksniai;
įmonės pobūdis;
įmonės pasirinkti ir taikomi apskaitos metodai;
įmonės tikslai ir strategijos;
įmonės finansinių rezultatų vertinimas ir peržiūra; ir
įmonės vidaus kontrolė.

A32. Auditoriaus per auditą įgytos žinios taip pat gali apimti perspektyvinio pobūdžio dalykus, pavyzdžiui,
įmonės prognozes ir būsimuosius pinigų srautus, kuriuos auditorius nagrinėjo vertindamas
prielaidas, kurių vadovybė laikosi atlikdama nematerialiojo turto, tokio kaip prestižas, vertės
sumažėjimo patikrinimus, arba vertindamas vadovybės atliktą įmonės gebėjimo tęsti veiklą
įvertinimą.
A33. Svarstydamas, ar tarp kitos informacijos ir auditoriaus per auditą įgytų žinių yra reikšmingas
nesuderinamumas, auditorius gali sutelkti dėmesį į tokius kitus dalykus, kurie pateikti kitoje
informacijoje ir kurie tokie svarbūs, kad kitos informacijos, susijusios su tokiu dalyku, iškraipymas
gali būti reikšmingas.
A34. Dėl daugelio kitoje informacijoje pateiktų dalykų auditoriui gali pakakti prisiminti, kokius audito
įrodymus jis surinko ir kokias išvadas padarė atlikdamas auditą, kad auditorius galėtų nuspręsti, ar
tarp kitos informacijos ir auditoriaus per auditą įgytų žinių yra reikšmingas nesuderinamumas. Kuo
daugiau patirties auditorius turi ir kuo geriau jis susipažinęs su pagrindiniais audito aspektais, tuo
didesnė tikimybė, kad auditoriui pakaks prisiminti atitinkamus dalykus. Pavyzdžiui, jeigu auditorius
prisimena diskusijas su vadovybe ar už valdymą atsakingais asmenimis arba per auditą atliktų
procedūrų, pavyzdžiui, valdybos protokolų skaitymo, rezultatus, jis, nesiimdamas jokių papildomų
veiksmų, galės nustatyti, ar tarp kitos informacijos ir auditoriaus per auditą įgytų žinių yra
reikšmingas nesuderinamumas.
A35. Auditorius gali nuspręsti, kad rėmimasis atitinkamais audito dokumentais, paklausimais
atitinkamiems užduoties grupės nariams arba atitinkamiems komponento auditoriams yra tinkamas
11

315-ojo TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“ (persvarstyto) 11–
12 dalys
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pagrindas pagrįsti auditoriaus sprendimą, kad egzistuoja reikšmingas nesuderinamumas.
Pavyzdžiui:




kai kitoje informacijoje yra apibūdintas planuojamas pagrindinės gamybos linijos
atsisakymas ir kai auditorius, žinantis apie planuojamą atsisakymą, gali pateikti paklausimus
atitinkamiems užduoties grupės nariams, kurie šioje srityje atliko audito procedūras, kad
galėtų pagrįsti sprendimą dėl to, jog apibūdinimas yra reikšmingai nesuderintas su
auditoriaus per auditą įgytomis žiniomis;
kai kitoje informacijoje yra apibūdintos svarbios bylos, į kurią buvo atsižvelgta atliekant
auditą, detalės, kurių auditorius gerai neprisimena, auditorius turėtų remtis audito
dokumentais, kuriuose apibendrintos tokios detalės, kad galėtų geriau prisiminti bylą.

A36. Norėdamas nuspręsti, ar remsis ir, jei nuspręs remtis, kokiu mastu remsis atitinkamais audito
dokumentais arba paklausimais atitinkamiems užduoties grupės nariams ar atitinkamiems
komponento auditoriams, auditorius turi priimti profesinį sprendimą. Tačiau auditoriui nebūtina dėl
dalyko, įtraukto į kitą informaciją, remtis atitinkamais audito dokumentais arba dėl tokio dalyko
apklausti atitinkamus užduoties grupės narius ar atitinkamus komponento auditorius.
Auditorius turi išlikti budrus ir pastebėti kitus požymius, kad kita informacija yra reikšmingai iškraipyta (žr.
15 dalį)
A37. Kitoje informacijoje gali būti pateiktos diskusijos apie dalykus, kurie nėra susiję su finansinėmis
ataskaitomis ir apie kuriuos auditorius gali neturėti žinių, įgytų atliekant auditą. Pavyzdžiui, kitoje
informacijoje gali būti pateikti pareiškimai apie įmonės išmetamus šiltnamio efektą sukeliančius dujų
kiekius.
A38. Jeigu auditorius išliks budrus ir pastebės kitus požymius, kad kita informacija, kuri nesusijusi su
finansinėmis ataskaitomis ar auditoriaus per auditą įgytomis žiniomis, yra reikšmingai iškraipyta,
jam bus paprasčiau įvykdyti atitinkamus etikos reikalavimus, nurodančius, kad auditorius neturėtų
būti sąmoningai susijęs su kita informacija, kurioje, auditoriaus nuomone, yra iš esmės klaidingas
arba klaidinantis tvirtinimas, neatsakingai pateiktas tvirtinimas, praleista ar neaiškiai pateikta
12
informacija, kai dėl to tokia kita informacija yra klaidinanti . Jeigu auditorius išliks budrus ir
pastebės kitus požymius, kad kita informacija yra reikšmingai iškraipyta, labai tikėtina, kad
auditorius galės nustatyti tokius dalykus kaip:


skirtumus tarp kitos informacijos ir bendro užduoties grupės nario supratimo (išskyrus per
auditą įgytą supratimą), kurį jis įgyja skaitydamas kitą informaciją, kai tokie skirtumai verčia
auditorių tikėti, kad kita informacija yra reikšmingai iškraipyta; arba



nesuderinamumus kitoje informacijoje, kai tokie nesuderinamumai verčia auditorių tikėti, kad
kita informacija yra reikšmingai iškraipyta.

Atsakas, kai nustatoma, kad gali būti reikšmingas nesuderinamumas ar kad kita informacija gali
būti reikšmingai iškraipyta (žr. 16 dalį)
A39. Aptardamas su vadovybe reikšmingą nesuderinamumą (ar kitą informaciją, kuri gali būti
reikšmingai iškraipyta), auditorius gali reikalauti, kad vadovybė pagrįstų tokioje kitoje informacijoje
pateiktus savo pareiškimus. Remdamasis vadovybės pateikta papildoma informacija ar
paaiškinimais, auditorius gali įsitikinti, kad tokia kita informacija nėra reikšmingai iškraipyta.
12

TBESV kodekso 110.2 dalis.
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Pavyzdžiui, vadovybės paaiškinimai gali būti tvirtas ir pakankamas pagrindas esamiems
skirtingiems sprendimams pagrįsti.
A40. Taip pat per diskusijas su vadovybe auditorius gali gauti papildomos informacijos, kuri pagrindžia
auditoriaus išvadą, kad kita informacija yra reikšmingai iškraipyta.
A41. Auditoriui gali būti sunkiau ginčyti vadovybės pateikiamą informaciją apie dalykus, kurie yra
vertinamojo pobūdžio, nei apie dalykus, kurie pagrįsti faktais. Tačiau esant tam tikroms
aplinkybėms auditorius gali padaryti išvadą, kad kitoje informacijoje yra pateiktas pareiškimas, kuris
neatitinka finansinių ataskaitų arba auditoriaus per auditą įgytų žinių. Tokiais atvejais gali kilti
abejonių dėl kitos informacijos, finansinių ataskaitų ar auditoriaus per auditą įgytų žinių.
A42. Kadangi kita informacija gali būti iškraipyta įvairiais būdais, procedūrų, kurias auditorius gali atlikti,
kad galėtų įsitikinti, jog kita informacija yra reikšmingai iškraipyta, pobūdį ir apimtį auditorius turi
nustatyti priimdamas konkrečiomis aplinkybėmis tinkamą profesinį sprendimą.
A43. Jeigu dalykas nesusijęs su finansinėmis ataskaitomis ar auditoriaus per auditą įgytomis žiniomis,
auditoriui gali nepavykti iki galo įvertinti vadovybės atsakymų į auditoriaus pateiktus paklausimus.
Nepaisant to, auditorius, remdamasis vadovybės pateikta papildoma informacija ar paaiškinimais
arba vadovybės atliktais kitos informacijos pakeitimais, gali įsitikinti, kad reikšmingo
nesuderinamumo nebeliko arba kad kita informacija jau nėra reikšmingai iškraipyta. Kai auditorius
negali padaryti išvados, kad reikšmingo nesuderinamumo nebeliko ar kad kita informacija jau nėra
reikšmingai iškraipyta, auditorius gali pareikalauti, kad vadovybė kreiptųsi patarimo į kompetentingą
trečiąją šalį (pavyzdžiui, vadovybės ekspertą ar teisininką). Tam tikrais atvejais, auditoriui,
įvertinusiam vadovybės pateiktus atsakymus, gali nepavykti padaryti išvados, kad kita informacija
yra arba nėra reikšmingai iškraipyta. Tokiais atvejais auditorius turėtų imtis vieno ar kelių šių
veiksmų:


kreiptis patarimo į auditoriaus teisininką;



įvertinti įtaką auditoriaus išvadai, pavyzdžiui, ar reikia apibūdinti aplinkybes, kai vadovybė
taiko apribojimus; arba



atsisakyti atlikti auditą, jeigu toks atsisakymas yra leidžiamas pagal taikomus įstatymus ar
teisės aktus

Atsakas, kai auditorius padaro išvadą, kad kitoje informacijoje yra reikšmingų iškraipymų
Atsakas, kai auditorius padaro išvadą, kad kitoje informacijoje, kuri buvo gauta iki auditoriaus išvados
datos, yra reikšmingų iškraipymų (žr. 18 dalį)
A44. Norėdamas nuspręsti, kokių veiksmų reikia imtis tais atvejais, kai, informavus už valdymą
atsakingus asmenis, kita informacija neištaisoma, auditorius turi priimti profesinį sprendimą.
Auditorius gali remtis tuo, kad vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų pateiktas paaiškinimas,
kodėl pataisymai nebuvo atlikti, kelia abejonių dėl vadovybės ar už valdymą atsakingų asmenų
dorumo ir sąžiningumo, pavyzdžiui, kai auditorius įtaria ketinimą suklaidinti. Auditorius taip pat gali
nuspręsti, kad būtina kreiptis patarimo į teisininką. Kai kuriais atvejais įstatymai, teisės aktai ar kiti
profesiniai standartai gali reikalauti, kad auditorius apie tokį dalyką informuotų priežiūros įstaigą ar
atitinkamą profesinę asociaciją.
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Įtaka auditoriaus išvadai (žr. 18 dalies a punktą)
A45. Labai retais atvejais, kai dėl atsisakymo ištaisyti reikšmingai iškraipytą kitą informaciją kyla abejonių
dėl vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų sąžiningumo ir apskritai audito įrodymų
patikimumo, geriausia būtų atsisakyti pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas.
Atsisakymas vykdyti užduotį (žr. 18 dalies b punktą)
A46. Atsisakymas vykdyti užduotį, jei jis galimas pagal taikomus įstatymus ar teisės aktus, yra geriausias
sprendimas tais atvejais, kai dėl aplinkybių, susijusių su atsisakymu ištaisyti reikšmingai iškraipytą
kitą informaciją, kyla abejonių dėl vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų sąžiningumo ir per
auditą gautų jų pareiškimų patikimumo.
Viešojo sektoriaus įmonėms taikomos nuostatos (žr. 18 dalies b punktą)
A47. Atsisakymas vykdyti užduotį gali būti neįmanomas, jeigu auditas atliekamas viešajame sektoriuje.
Tokiais atvejais auditorius gali pateikti įstatymų leidžiamajam organui pranešimą su išsamia
informacija apie dalyką arba imtis kitų tinkamų veiksmų.
Atsakas, kai auditorius padaro išvadą, kad kitoje informacijoje, kuri buvo gauta po auditoriaus išvados
datos, yra reikšmingų iškraipymų (žr. 19 dalį)
A48. Jeigu auditorius padaro išvadą, kad kita informacija, kuri buvo gauta po auditoriaus išvados datos,
yra reikšmingai iškraipyta ir kad tokį reikšmingą iškraipymą galima ištaisyti, auditorius turi atlikti
konkrečiomis aplinkybėmis būtinas procedūras: nustatyti, ar pataisymai buvo atlikti (pagal 17 dalies
a punktą), ir peržiūrėti vadovybės veiksmus, kurių ji ėmėsi, kad galėtų informuoti kitos informacijos,
jeigu ji buvo anksčiau paskelbta, gavėjus apie pataisymus.
A49. Jei už valdymą atsakingi asmenys nesutinka taisyti kitos informacijos, atitinkamus veiksmus,
siekiant tinkamai atkreipti vartotojų, kuriems rengiama auditoriaus išvada, dėmesį į neištaisytus
iškraipymus, galima atlikti tik priėmus profesinį sprendimą ir atsižvelgus į atitinkamus konkrečios
jurisdikcijos įstatymus ar teisės aktus, kurie turi įtakos tokiems veiksmams. Taip pat auditorius gali
nuspręsti, kad reikia kreiptis teisinio patarimo dėl auditoriaus teisių ir įsipareigojimų.
A50. Jeigu reikšmingas kitos informacijos iškraipymas neištaisomas, atitinkami veiksmai, kurių auditorius
gali imtis, kad tinkamai atkreiptų vartotojų, kuriems rengiama auditoriaus išvada, dėmesį į
neištaisytus iškraipymus, ir kurie yra leidžiami pagal įstatymus ar teisės aktus, gali būti šie:


pateikti vadovybei naują ar pakeistą auditoriaus išvadą, įskaitant pagal 22 dalį modifikuotą
skyrių, ir pareikalauti, kad vadovybė tokią naują ar pakeistą auditoriaus išvadą pateiktų
vartotojams, kuriems auditoriaus išvada buvo parengta. Norėdamas tą padaryti, auditorius
turi įvertinti poveikį (jei toks yra) naujos arba pakeistos auditoriaus išvados datai
atsižvelgdamas į tarptautinių audito standartų ar taikomų įstatymų ar teisės aktų
reikalavimus, Auditorius taip pat gali peržiūrėti vadovybės veiksmus, kurių ji ėmėsi, kad
galėtų pateikti naują ar pakeistą auditoriaus išvadą tokiems vartotojams;



atkreipti vartotojų, kuriems auditoriaus išvada buvo parengta, dėmesį į reikšmingą kitos
informacijos iškraipymą (pavyzdžiui, aptarti dalyką per visuotinį akcininkų susirinkimą);



informuoti priežiūros instituciją ar atitinkamą profesinę asociaciją apie neištaisytą reikšmingą
iškraipymą; arba



įvertinti pasekmes, jei užduotis bus tęsiama (taip pat žr. A46 dalį).
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Atsakas, kai finansinėse ataskaitose yra reikšmingas iškraipymas arba kai auditorius turi
atnaujinti įgytą supratimą apie įmonę ir jos aplinką (žr. 20 dalį)
A51. Skaitydamas kitą informaciją auditorius gali sužinoti naują informaciją, kuri turi įtakos:


auditoriaus supratimui apie įmonę ir jos aplinką, o tai, atitinkamai, gali būti požymis, kad
13
auditorius turi peržiūrėti rizikos vertinimą ;



auditoriaus atsakomybei dėl nustatytų iškraipymų įtakos auditui ir neištaisytų iškraipymų, jei
14
tokių yra, įtakos finansinėms ataskaitoms vertinimo ;
;



15

auditoriaus atsakomybei, susijusiai su pobalansiniais įvykiais .
s

.

Išvados rengimas (žr. 21–24 dalis)
A52. Atlikdamas įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, auditą, auditorius
gali nuspręsti, kad auditoriaus išvadoje būtų tikslinga identifikuoti kitą informaciją, kurią jis tikisi
gauti po auditoriaus išvados datos, kad galėtų padidinti kitos informacijos, už kurią auditorius
atsako pagal šį TAS, skaidrumą. Auditorius gali nuspręsti, kad būtų tikslinga tą padaryti, kai,
pavyzdžiui, vadovybė gali įrodyti auditoriui, jog tokia kita informacija bus išleista po auditoriaus
išvados datos.
Pareiškimų pavyzdžiai (žr. 21–22 dalis)
A53. Auditoriaus išvados skyriaus „Kita informacija“ pavyzdžiai pateikti 2 priede.
Įtaka auditoriaus išvadai, kai auditorius pareiškia sąlyginę arba neigiamą nuomonę apie finansines
ataskaitas (žr. 23 dalį)
A54. Sąlyginė arba neigiama auditoriaus nuomonė apie finansines ataskaitas gali neturėti įtakos
pareiškimui, kurį būtina pateikti pagal 22 dalies e punktą, jeigu dalykas, dėl kurio auditoriaus
nuomonė buvo modifikuota, nepateiktas ar kitaip neaptartas kitoje informacijoje ir jeigu toks dalykas
neturi įtakos nė vienai kitos informacijos daliai. Pavyzdžiui, sąlyginė nuomonė, pareiškiama dėl
direktoriams mokamų atlyginimų, kurie neatskleidžiami, kaip to reikalauja taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka, apie finansines ataskaitas gali neturėti jokios įtakos auditoriaus išvadai,
rengiamai pagal šį TAS. Kitais A55–A58 dalyse aprašytais atvejais gali būti nustatyta įtaka
auditoriaus išvadai.
Sąlyginė nuomonė dėl reikšmingo finansinėse ataskaitose esančio iškraipymo
A55. Tais atvejais, kai pareiškiama sąlyginė auditoriaus nuomonė, būtina apsvarstyti, ar kita informacija
yra taip pat reikšmingai iškraipyta dėl to paties dalyko arba dalyko, kuris yra susijęs su dalyku, dėl
kurio pareiškiama sąlyginė nuomonė apie finansines ataskaitas.
Sąlyginė nuomonė dėl apimties ribojimo
A56. Jeigu apimties apribojimas yra susijęs reikšmingu finansinių ataskaitų straipsniu, auditorius negali
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie tokį dalyką. Tokiais atvejais auditoriui gali
13

315-ojo TAS 11, 31 ir A1 dalys.

14

450-asis TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“.

15

560-ojo TAS 10 ir 14 dalys.
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nepavykti padaryti išvados, kad dėl sumų ar kitų straipsnių, pateiktų kitoje informacijoje, susijusioje
su tokiu dalyku, kita informacija bus reikšmingai iškraipyta. Atitinkamai, auditoriui gali tekti
modifikuoti pareiškimą, kurį būtina pateikti pagal 22 dalies e punktą, kad auditorius galėtų
paaiškinti, jog jis negali įvertinti kitoje informacijoje vadovybės pateikto dalyko apibūdinimo ir jog dėl
to auditorius turi pareikšti sąlyginę nuomonę apie finansines ataskaitas, kaip tai paaiškinta
pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“. Tačiau auditorius turi pranešti apie kitus neištaisytus
reikšmingus kitos informacijos iškraipymus, kuriuos jis nustatė.
Neigiama nuomonė
A57. Jeigu neigiama nuomonė apie finansines ataskaitas pareiškiama dėl konkretaus (-čių) dalyko (-ų),
apibūdinto (-ų) pastraipoje „Neigiamos nuomonės pagrindas“, tai nereiškia, kad auditorius gali
praleisti reikšmingus kitos informacijos iškraipymus, kuriuos auditorius nurodė auditoriaus išvadoje
pagal 22 dalies e punkto ii papunktį. Jeigu auditorius pareiškia neigiamą nuomonę apie finansines
ataskaitas, jis turėtų atitinkamai modifikuoti pareiškimą, reikalaujamą pateikti pagal 22 dalies e
punktą, pavyzdžiui, nurodyti, kad kitoje informacijoje pateiktos sumos ar straipsniai yra reikšmingai
iškraipyti dėl to paties dalyko arba dalyko, kuris yra susijęs su dalyku, dėl kurio pareiškiama
neigiama nuomonė apie finansines ataskaitas.
Atsisakymas pareikšti nuomonę
A58. Jeigu auditorius atsisako pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas, papildoma informacija apie
auditą, įskaitant skyrių, kuriame apibūdinta kita informacija, gali iš esmės užgožti atsisakymą
pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas. Tokiais atvejais pagal 705-ąjį TAS (persvarstytą)
reikalaujama, kad auditoriaus išvadoje nebūtų skyriaus, kuriame būtų apibūdinti pagal šį TAS
privalomi pateikti auditoriaus išvados rengimo reikalavimai.
Auditoriaus išvada, nustatyta įstatymais ar teisės aktais (žr. 24 dalį)
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A59. 200-ajame TAS paaiškinta, kad be tarptautinių audito standartų auditoriui gali tekti laikytis
įstatymų ar teisės aktų reikalavimų. Esant tokioms aplinkybėms auditoriui gali tekti auditoriaus
išvadoje naudoti specialų išdėstymą ar formuluotę, kurie skiriasi nuo šiame TAS apibūdinto
išdėstymo ar formuluotės. Kai auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus, nuosekliai
pateikiamos auditoriaus išvados skatina patikimumą pasaulio rinkoje, nes yra lengviau atpažinti
tuos auditus, kurie buvo atlikti pagal visuotinai pripažintus standartus. Nuorodą į tarptautinius audito
standartus galima pateikti auditoriaus išvadoje tais atvejais, kai skirtumai tarp įstatymų ar teisės
aktų reikalavimų ir šio TAS reikalavimų dėl kitos informacijos pateikimo auditoriaus išvadoje yra
susiję vien tik su auditoriaus išvados išdėstymu ar formuluote ir kai auditoriaus išvadoje yra
pateikiamos visos 24 dalyje nurodytos sudedamosios dalys. Esant tokioms aplinkybėms, laikoma,
kad auditorius laikėsi šio TAS reikalavimų, net jeigu auditoriaus išvadoje naudotas įstatymuose ar
teisės aktuose nustatytas išdėstymas ir formuluotė.
S

16

200-ojo TAS A55 dalis.
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1 priedas
(žr. 14 ir A8 dalis)

Sumų ar kitų straipsnių, kurie gali būti pateikti kitoje informacijoje, pavyzdžiai
Toliau nurodyti sumų ar kitų straipsnių, kurie gali būti pateikti kitoje informacijoje, pavyzdžiai. Šis sąrašas
negali būti laikomas baigtiniu.
Sumos


Pagrindinių finansinių rezultatų santraukoje pateikti straipsniai, tokie kaip grynosios pajamos,
pelnas, tenkantis vienai akcijai, dividendai, pardavimo pajamos ir kitos veiklos pajamos, įsigijimo ir
veiklos sąnaudos.



Pasirinkti veiklos duomenys, tokie kaip pajamos iš nuolatinės veiklos, vykdomos pagrindinėje
veiklos srityje, arba atskiro geografinio segmento ar gamybos linijos pardavimo pajamos.



Specialūs straipsniai, tokie kaip turto perleidimas, atidėjiniai bylinėjimosi išlaidoms padengti, turto
nuvertėjimas, mokesčių perskaičiavimas, atidėjiniai buvusiai aplinkos būklei atstatyti,
restruktūrizavimo ir reorganizavimo išlaidos.



Informacija apie likvidumą ir kapitalo išteklius, tokia kaip grynieji pinigai, pinigų ekvivalentai ir
apyvartiniai vertybiniai popieriai, dividendai, paskolos, išperkamoji nuoma ir mažumos dalies
įsipareigojimai.



Segmento ar padalinio kapitalo investicijos.



Nebalansinių sandorių sumos ir su jais susijusios finansinės pasekmės.



Garantijų, sutartinių įsipareigojimų, teisinių ar aplinkosaugos pareiškimų bei kitų neapibrėžtumų
sumos.



Finansinės priemonės ar koeficientai, tokie kaip bendrasis pelnas, vidutinė panaudoto kapitalo
grąža, vidutinė nuosavo kapitalo grąža, einamojo likvidumo koeficientas, palūkanų padengimo
koeficientas ir įsiskolinimo koeficientas. Kai kurias iš jų galima tiesiogiai palyginti su finansinėmis
ataskaitomis.

Kiti straipsniai


Labai svarbių apskaitinių įvertinimų ir susijusių prielaidų paaiškinimas.



Susijusių šalių identifikavimas ir su jais susijusių sandorių apibūdinimas.



Įmonės politikos ar požiūrio į prekių, užsienio valiutos kurso pasikeitimo ar palūkanų rizikos
valdymą išaiškinimas, pavyzdžiui, sudarant išankstinius sandorius, palūkanų normų apsikeitimo
sandorius ar naudojant kitas finansines priemones.



Nebalansinių sandorių pobūdžio apibūdinimas.



Garantijų, žalos atlyginimo, sutartinių įsipareigojimų, bylinėjimosi ar atlyginimo už žalą aplinkai
atvejų bei kitų neapibrėžtumų apibūdinimas, įskaitant vadovybės atliekamus kokybinius su įmone
susijusios rizikos vertinimus.
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Teisinių ar priežiūros reikalavimų pasikeitimų apibūdinimas, tokių kaip naujų mokesčių ar aplinkos
apsaugos teisės aktų, kurie turi didelės įtakos įmonės veiklai ar finansinei būklei arba turės didelės
įtakos būsimoms įmonės finansinėms perspektyvoms, paskelbimas.



Vadovybės atliekamas kokybinis naujų finansinės atskaitomybės standartų, kurie įsigaliojo
einamuoju laikotarpiu ar įsigalios kitame laikotarpyje, įtakos įmonės finansiniams rezultatams,
finansinei būklei ir pinigų srautams įvertinimas. 



Bendras verslo aplinkos ir perspektyvos apibūdinimas.



Strategijos apžvalga. 



Pagrindinių prekių ir žaliavų rinkos kainų tendencijų apibūdinimas.



Skirtinguose geografiniuose regionuose vyraujanti, pasiūla, paklausa ir priežiūros aplinkybės.



Konkrečių veiksnių, turinčių įtakos konkrečių įmonės segmentų pelningumui, paaiškinimas.
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2 priedas
(Žr. 21‒22, A53 dalis)

Su kita informacija susijusios auditoriaus išvados pavyzdžiai


1 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, neatsižvelgiant į tai, ar jos vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, su nemodifikuota nuomone, kai auditorius visą kitą informaciją gauna
iki auditoriaus išvados datos ir kai auditorius nustato, kad kitoje informacijoje reikšmingo iškraipymo
nėra.



2 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, su nemodifikuota nuomone, kai auditorius, gavęs dalį kitos informacijos iki auditoriaus
išvados datos, nustato, kad kitoje informacijoje nėra reikšmingo iškraipymo, ir kai kitą dalį kitos
informacijos jis tikisi gauti po auditoriaus išvados datos.



3 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje
rinkoje, su nemodifikuota nuomone, kai auditorius, gavęs dalį kitos informacijos iki auditoriaus
išvados datos, nustato, kad kitoje informacijoje nėra reikšmingo iškraipymo, ir kai kitą dalį kitos
informacijos jis tikisi gauti po auditoriaus išvados datos.



4 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, su nemodifikuota nuomone, kai auditorius negauna jokios kitos informacijos iki auditoriaus
išvados datos, tačiau tikisi ją gauti po auditoriaus išvados datos.



5 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, neatsižvelgiant į tai, ar jos vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, su nemodifikuota nuomone, kai auditorius visą kitą informaciją gauna
iki auditoriaus išvados datos ir kai auditorius nustato, kad kitoje informacijoje yra reikšmingas
iškraipymas.



6 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, neatsižvelgiant į tai, ar jos vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, su sąlygine nuomone, kai auditorius visą kitą informaciją gauna iki
auditoriaus išvados datos ir kai taikomas apimties apribojimas, susijęs su reikšmingu
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų straipsniu, kuris taip pat turi įtakos kitai informacijai.



7 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, neatsižvelgiant į tai, ar jos vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, su neigiama nuomone, kai auditorius visą kitą informaciją gauna iki
auditoriaus išvados datos ir kai neigiama nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas taip
pat turi įtakos kitai informacijai.
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1 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, neatsižvelgiant į tai, ar jos vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje, su nemodifikuota nuomone, kai auditorius visą kitą informaciją gauna iki auditoriaus
išvados datos ir kai auditorius nustato, kad kitoje informacijoje reikšmingo iškraipymo nėra.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, neatsižvelgiant į tai, ar jos vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso
finansinių ataskaitų rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės
1
auditas (t. y. 600-asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus audito
įrodymus.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
2
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame) .



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS .



Auditorius visą kitą informaciją gavo iki auditoriaus išvados datos ir nenustatė, kad kita informacija yra
reikšmingai iškraipyta.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

3

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito4
Nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba
parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių
1

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

2

570-asis TAS (persvarstytas) „Veiklos tęstinumas“.

3

701-asis TAS „Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ Pagrindinius audito dalykus būtina
pateikti tik tais atvejais, kai audituojamos įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje.

4

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS).
Nuomonės pagrindas
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
5

[Pagrindiniai audito dalykai

Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių
ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame
atskiros nuomonės apie šiuos dalykus.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]]
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės ataskaitos ir
auditoriaus išvada apie jas“]
6

7

Vadovybė yra atsakinga už kitą informaciją. Kita informacija yra [informacija, pateikta X ataskaitoje ,
tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir auditoriaus išvados apie jas.]
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir nepareiškiame jokio užtikrinimo
išvados dėl kitos informacijos.
Atlikdami finansinių ataskaitų auditą turime perskaityti kitą informaciją, ir tą darydami turime įvertinti, ar
kita informacija nėra reikšmingai nesuderinta su finansinėmis ataskaitomis ar mūsų per auditą įgytomis
žiniomis arba kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu padarome išvadą, kad tokia kita
informacija yra reikšmingai iškraipyta, auditoriaus išvadoje turime nurodyti šį faktą. Šiuo atžvilgiu neturime
nieko, ką turėtume pateikti auditoriaus išvadoje.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

8

9

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą) . Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

5

Pagrindinius audito dalykus būtina pateikti tik tais atvejais, kai audituojamos įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje.

6

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

7

Konkretesnis kitos informacijos apibūdinimas, toks kaip „vadovybės ataskaita ir valdybos pirmininko ataskaita“, gali būti
naudojamas kitai informacijai įvardyti.

8

Visose pavyzdinėse auditoriaus išvadose terminai „vadovybė“ ir „už valdymą atsakingi asmenys“ gali būti keičiami į kitą
terminą, kuris tinkamas atsižvelgiant į konkrečios jurisdikcijos teisinę sistemą.

9

700-asis TAS (persvarstytas) „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“.
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Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
10
pavardė] .]
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

10

Užduoties partnerio vardas ir pavardė turi būti nurodyti įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio auditoriaus išvadoje, išskyrus, kai, labai retais atvejais, pagrįstai tikima, kad
tokia atskleista informacija gali sukelti grėsmę asmens saugumui (žr. 700-ojo TAS (persvarstyto) 46 dalį).
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2 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, su
nemodifikuota nuomone, kai auditorius, gavęs dalį kitos informacijos iki auditoriaus išvados datos,
nustato, kad kitoje informacijoje nėra reikšmingo iškraipymo, ir kai kitą dalį kitos informacijos jis tikisi gauti
po auditoriaus išvados datos.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus audito
įrodymus.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius, gavęs dalį kitos informacijos iki auditoriaus išvados datos, nenustatė, kad kita informacija yra
reikšmingai iškraipyta. Kitą dalį kitos informacijos auditorius tikisi gauti po auditoriaus išvados datos.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito11
Nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba
parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių
metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS).

11

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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Nuomonės pagrindas
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių
ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame
atskiros nuomonės apie šiuos dalykus.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės ataskaitos ir
auditoriaus išvada apie jas“]
12

13

Vadovybė yra atsakinga už kitą informaciją. Kita informacija apima X ataskaitą (tačiau neapima
finansinių ataskaitų ir auditoriaus išvados apie jas), kurią gavome iki auditoriaus išvados datos, ir Y
ataskaitą, kurią tikimės gauti po šios datos.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir dabar nepareiškiame ir vėliau
nepareikšime jokios užtikrinimo išvados dėl kitos informacijos.
Atlikdami finansinių ataskaitų auditą turime perskaityti anksčiau nurodytą kitą informaciją, ir tą darydami
turime įvertinti, ar kita informacija nėra reikšmingai nesuderinta su finansinėmis ataskaitomis ar mūsų per
auditą įgytomis žiniomis arba yra kitaip reikšmingai iškraipyta.
Jeigu remdamiesi atliktu darbu dėl kitos informacijos, kurią gavome iki šios auditoriaus išvados datos,
padarome išvadą, kad tokia kita informacija yra reikšmingai iškraipyta, auditoriaus išvadoje turime
nurodyti šį faktą. Šiuo atžvilgiu neturime nieko, ką turėtume pateikti auditoriaus išvadoje.
[Jeigu skaitydami Y ataskaitą nustatome, kad joje yra reikšmingas iškraipymas, apie tokį dalyką turime
informuoti už valdymą atsakingus asmenis ir [apibūdinti veiksmus, reikalaujamus pagal konkrečią
14
jurisdikciją]] .
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

15

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
12

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

13

Konkretesnis kitos informacijos apibūdinimas, toks kaip „vadovybės ataskaita ir valdybos pirmininko ataskaita“, gali būti
naudojamas kitai informacijai įvardyti.

14

Šią papildomą pastraipą vertėtų įtraukti, kai auditorius nustato neištaisytą reikšmingą iškraipymą kitoje informacijoje, gautoje po
auditoriaus išvados datos, ir kai pagal įstatymus jis privalo imtis konkrečių veiksmų.

15

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
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Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
16
pavardė] .
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

16

Užduoties partnerio vardas ir pavardė turi būti nurodyti įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio auditoriaus išvadoje, išskyrus, kai, labai retais atvejais, pagrįstai tikima, kad
tokia atskleista informacija gali sukelti grėsmę asmens saugumui (žr. 700-ojo TAS (persvarstyto) 46 dalį).
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3 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje,
su nemodifikuota nuomone, kai auditorius, gavęs dalį kitos informacijos iki auditoriaus išvados datos,
nustato, kad kitoje informacijoje nėra reikšmingo iškraipymo, ir kai kitą dalį kitos informacijos jis tikisi gauti
po auditoriaus išvados datos.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus audito
įrodymus.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar sąlygomis
susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti
veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Auditorius neprivalo ir jis kitaip nenusprendžia pateikti pagrindinių audito dalykų pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius, gavęs dalį kitos informacijos iki auditoriaus išvados datos, nenustatė, kad kita informacija yra
reikšmingai iškraipyta. Kitą dalį kitos informacijos auditorius tikisi gauti po auditoriaus išvados datos.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Auditorius neturi kitų pagal įstatymus ar teisės aktus nustatytų išvados pateikimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba
parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių
metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS).
Nuomonės pagrindas
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
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Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
17

Vadovybė yra atsakinga už kitą informaciją. Kita informacija, gauta šios auditoriaus išvados datą, yra
18
[informacija, pateikta X ataskaitoje , tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir auditoriaus išvados apie jas].
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir nepareiškiame jokio užtikrinimo
išvados dėl kitos informacijos.
Atlikdami finansinių ataskaitų auditą turime perskaityti kitą informaciją, ir tą darydami turime įvertinti, ar
kita informacija nėra reikšmingai nesuderinta su finansinėmis ataskaitomis ar mūsų per auditą įgytomis
žiniomis arba kitaip reikšmingai iškraipyta.
Jeigu remdamiesi atliktu darbu dėl kitos informacijos, kurią gavome iki šios auditoriaus išvados datos,
padarome išvadą, kad kita informacija yra reikšmingai iškraipyta, auditoriaus išvadoje turime nurodyti šį
faktą. Šiuo atžvilgiu neturime nieko, ką turėtume pateikti auditoriaus išvadoje.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

19

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

17

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

18

Konkretesnis kitos informacijos apibūdinimas, toks kaip „vadovybės ataskaita ir valdybos pirmininko ataskaita“, gali būti
naudojamas kitai informacijai įvardyti.

19

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
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4 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, su
nemodifikuota nuomone, kai auditorius negauna jokios kitos informacijos iki auditoriaus išvados datos,
tačiau tikisi ją gauti po auditoriaus išvados datos.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus audito
įrodymus.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius negavo jokios kitos informacijos iki auditoriaus išvados datos, tačiau tikisi tokią kitą
informaciją gauti po auditoriaus išvados datos.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito20
Nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba
parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių
metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS).
Nuomonės pagrindas
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
20

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių
ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame
atskiros nuomonės apie šiuos dalykus.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
21

22

Vadovybė yra atsakinga už kitą informaciją. Kita informacija apima [informaciją, pateiktą X ataskaitoje ,
tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir auditoriaus išvados apie jas]. X ataskaitą tikimės gauti po šios
auditoriaus išvados datos.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir nepareiškiame jokio užtikrinimo
dėl kitos informacijos.
Atlikdami finansinių ataskaitų auditą turime perskaityti pirmiau nurodytą kitą informaciją (kai tik ją
gausime), ir tą darydami turime įvertinti, ar kita informacija nėra reikšmingai nesuderinta su finansinėmis
ataskaitomis ar mūsų per auditą įgytomis žiniomis arba kitaip reikšmingai iškraipyta.
[Jeigu skaitydami X ataskaitą nustatome, kad joje yra reikšmingas iškraipymas, apie tokį dalyką turime
informuoti už valdymą atsakingus asmenis ir [apibūdinti veiksmus, reikalaujamus pagal konkrečią
23
jurisdikciją].]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

24

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
pavardė].
21

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

22

Konkretesnis kitos informacijos apibūdinimas, toks kaip „vadovybės ataskaita ir valdybos pirmininko ataskaita“, gali būti
naudojamas kitai informacijai įvardyti.

23

Šią papildomą pastraipą vertėtų įtraukti, kai auditorius nustato neištaisytą reikšmingą iškraipymą kitoje informacijoje, gautoje po
auditoriaus išvados datos, ir kai pagal įstatymus jis privalo imtis konkrečių veiksmų.
Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

24

34

720-ASIS TAS (PERSVARSTYTAS) „AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ, SUSIJUSI SU KITA INFORMACIJA“

[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

35

720-ASIS TAS (PERSVARSTYTAS) „AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ, SUSIJUSI SU KITA INFORMACIJA“

5 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, neatsižvelgiant į tai, ar jos vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje, su nemodifikuota nuomone, kai auditorius visą kitą informaciją gauna iki auditoriaus
išvados datos ir kai auditorius nustato, kad kitoje informacijoje yra reikšmingas iškraipymas.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, neatsižvelgiant į tai, ar jos vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso
finansinių ataskaitų rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės
auditas (t. y. 600-asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus audito
įrodymus.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar sąlygomis
susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti
veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius visą kitą informaciją gavo iki auditoriaus išvados datos ir nustatė, kad kita informacija yra
reikšmingai iškraipyta.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Auditorius neturi kitų pagal įstatymus ar teisės aktus nustatytų išvados pateikimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba
parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių
metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS).
Nuomonės pagrindas
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
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Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
25

26

Vadovybė yra atsakinga už kitą informaciją. Kita informacija yra [informacija, pateikta X ataskaitoje ,
tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir auditoriaus išvados apie jas].
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir nepareiškiame jokio užtikrinimo
išvados dėl kitos informacijos.
Atlikdami finansinių ataskaitų auditą turime perskaityti kitą informaciją, ir tą darydami turime įvertinti, ar
kita informacija nėra reikšmingai nesuderinta su finansinėmis ataskaitomis ar mūsų per auditą įgytomis
žiniomis arba kitaip reikšmingai iškraipyta.
Jeigu remdamiesi atliktu darbu padarome išvadą, kad tokia kita informacija yra reikšmingai iškraipyta,
auditoriaus išvadoje turime nurodyti šį faktą. Kaip apibūdinta toliau, padarėme išvadą, kad kita informacija
yra reikšmingai iškraipyta.
[Reikšmingo kitos informacijos iškraipymo apibūdinimas.]
27

[Pagrindiniai audito dalykai

Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių
ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame
atskiros nuomonės apie šiuos dalykus.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

28

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
29
pavardė]. ]
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]
25

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

26

Konkretesnis kitos informacijos apibūdinimas, toks kaip „vadovybės ataskaita ir valdybos pirmininko ataskaita“, gali būti
naudojamas kitai informacijai įvardyti.

27

Pagrindinius audito dalykus būtina pateikti tik tais atvejais, kai audituojamos įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje.

28

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

29

Užduoties partnerio vardas ir pavardė turi būti nurodyti įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio auditoriaus išvadoje, išskyrus, kai, labai retais atvejais, pagrįstai tikima, kad
tokia atskleista informacija gali sukelti grėsmę asmens saugumui (žr. 700-ojo TAS (persvarstyto) 46 dalį).
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6 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, neatsižvelgiant į tai, ar jos vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje, su sąlygine nuomone, kai auditorius visą kitą informaciją gauna iki auditoriaus išvados
datos ir kai taikomas apimties apribojimas, susijęs su reikšmingu konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
straipsniu, kuris taip pat turi įtakos kitai informacijai.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, neatsižvelgiant į tai, ar jos vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas.
Tai yra grupės auditas (t. y. taikomas 600-asis TAS).



Įmonės vadovybė parengė konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties
tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už konsoliduotąsias finansines ataskaitas
apibūdinimas pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius negalėjo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl investicijų į užsienio įmonę.
Negalėjimo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų galimas poveikis gali būti reikšmingas, bet
nepaplitęs konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose (t. y. gali būti pareiškiama sąlyginė nuomonė).



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar sąlygomis
susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti
veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius gavo visą kitą informaciją iki auditoriaus išvados datos ir dalykas, dėl kurio modifikuojama
nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas, taip pat turi įtakos kitai informacijai.



Asmenys, atsakingi už konsoliduotosios finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys
asmenys, kurie atsako už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.



Auditorius neturi kitų pagal įstatymus ar teisės aktus nustatytų išvados pateikimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Sąlyginė nuomonė
Atlikome ABC įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupės) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių
metų konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita, konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant
svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos konsoliduotosios finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje
„Sąlyginės nuomonės pagrindas“ apibūdinto dalyko galimą poveikį, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Grupės 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotąją finansinę
būklę ir tą dieną pasibaigusių metų konsoliduotuosius finansinius veiklos rezultatus ir konsoliduotuosius
pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Grupės investicija į XYZ įmonę, kuri yra užsienio asocijuotoji įmonė, įsigyta šiais metais ir apskaityta
38
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nuosavybės metodu, 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotojoje finansinės būklės ataskaitoje parodyta xxx
suma. ABC įmonės grynojo pelno dalis XYZ įmonėje yra xxx, kuri yra įtraukta į tą dieną pasibaigusių metų
ABC įmonės pajamas. Negalėjome surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie balansinę ABC
investicijų į XYZ vertę 20X1 m. gruodžio 31 d. ir metinę ABC grynojo pelno dalį XYZ įmonėje, nes mums
buvo neleista gauti finansinės informacijos ir pasikalbėti su vadovybe bei XYZ auditoriais. Dėl šios
priežasties negalėjome nustatyti, ar reikia koreguoti šias sumas.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
auditą“. Esame nepriklausomi nuo Grupės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus,
susijusius su šiais reikalavimais. Mes tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų
sąlyginei nuomonei pagrįsti.
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
30

31

Vadovybė yra atsakinga už kitą informaciją. Kita informacija yra [informacija, pateikta X ataskaitoje ,
tačiau ji neapima konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir auditoriaus išvados apie jas].
Mūsų nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir nepareiškiame
jokio užtikrinimo dėl kitos informacijos.
Atlikdami konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą turime perskaityti kitą informaciją, ir tą darydami
turime įvertinti, ar kita informacija nėra reikšmingai nesuderinta su konsoliduotosiomis finansinėmis
ataskaitomis ar mūsų per auditą įgytomis žiniomis arba kitaip reikšmingai iškraipyta.
Jeigu remdamiesi atliktu darbu padarome išvadą, kad tokia kita informacija yra reikšmingai iškraipyta,
auditoriaus išvadoje turime nurodyti šį faktą. Kaip apibūdinta pirmiau pateiktame skyriuje „Sąlyginės
nuomonės pagrindas“, negalėjome surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie balansinę ABC
investicijų į XYZ vertę 20X1 m. gruodžio 31 d. ir metinę ABC grynojo pelno dalį XYZ įmonėje. Todėl
negalėjome padaryti išvados, ar kita informacija yra reikšmingai iškraipyta dėl tokio dalyko.
32

[Pagrindiniai audito dalykai

Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant
į konsoliduotųjų finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame atskiros nuomonės apie šiuos dalykus. Be skyriuje
„Sąlyginės nuomonės pagrindas“ apibūdinto dalyko, nustatėme, kad toliau apibūdinti dalykai yra
pagrindiniai audito dalykai, kurie turi būti pateikti mūsų išvadoje.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]]

30

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

31

Konkretesnis kitos informacijos apibūdinimas, toks kaip „vadovybės ataskaita ir valdybos pirmininko ataskaita“, gali būti
naudojamas kitai informacijai įvardyti.

32

Pagrindinius audito dalykus būtina pateikti tik tais atvejais, kai audituojamos įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje.
39
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

33

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
34
pavardė] .]
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

33

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

34

Užduoties partnerio vardas ir pavardė turi būti nurodyti įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio auditoriaus išvadoje, išskyrus, kai, labai retais atvejais, pagrįstai tikima, kad
tokia atskleista informacija gali sukelti grėsmę asmens saugumui (žr. 700-ojo TAS (persvarstyto) 46 dalį).
40

720-ASIS TAS (PERSVARSTYTAS) „AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ, SUSIJUSI SU KITA INFORMACIJA“

7 pavyzdys. Auditoriaus išvada apie įmonę, neatsižvelgiant į tai, ar jos vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, su neigiama nuomone, kai auditorius visą kitą informaciją gauna iki
auditoriaus išvados datos ir kai neigiama nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas taip pat
turi įtakos kitai informacijai.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, neatsižvelgiant į tai, ar jos vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas.
Tai yra grupės auditas (t. y. taikomas 600-asis TAS).



Įmonės vadovybė parengė konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties
tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už konsoliduotąsias finansines ataskaitas
apibūdinimas pateiktas audito užduoties sąlygose.



Konsoliduotosios finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos dėl patronuojamosios įmonės
nekonsolidavimo. Manoma, kad reikšmingas iškraipymas yra paplitęs konsoliduotosiose finansinėse
ataskaitose. Iškraipymo poveikis konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms nebuvo nustatytas
todėl, kad tai padaryti buvo neįmanoma (t. y. turi būti pareiškiama neigiama nuomonė).



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar sąlygomis
susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti
veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius gavo visą kitą informaciją iki auditoriaus išvados datos ir dalykas, dėl kurio pareiškiama
neigiama nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas, taip pat turi įtakos kitai informacijai.



Asmenys, atsakingi už konsoliduotosios finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie
patys asmenys, kurie atsako už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.



Auditorius neturi kitų pagal įstatymus ar teisės aktus nustatytų išvados pateikimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Neigiama nuomonė
Atlikome ABC įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupės) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių
metų konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita, konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant
svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos konsoliduotosios finansinės ataskaitos dėl mūsų išvados skyriuje „Neigiamos
nuomonės pagrindas“ aprašyto dalyko svarbumo teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo
vaizdo) Grupės 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotosios finansinės būklės ir tą dieną pasibaigusių metų
konsoliduotųjų finansinių veiklos rezultatų ir konsoliduotųjų pinigų srautų pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS).
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Neigiamos nuomonės pagrindas
Kaip paaiškinta X pastaboje, Grupė nekonsolidavo patronuojamosios įmonės XYZ, kurią Grupė įsigijo
20X1 m., finansinių ataskaitų, kadangi ji dar negalėjo nustatyti reikšmingo patronuojamosios įmonės turto
ir įsipareigojimų tikrųjų verčių įsigijimo datą. Todėl ši investicija buvo apskaitoma savikainos metodu.
Pagal TFAS reikalavimus Grupė turėjo konsoliduoti šią patronuojamąją įmonę ir įsigijimą apskaityti pagal
preliminariai nustatytas sumas. Jeigu XYZ įmonė būtų konsoliduota, daugelis čia pridedamų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų dalių reikšmingai pasikeistų. Nekonsolidavimo įtaka konsoliduotosioms
finansinėms ataskaitoms nebuvo nustatyta.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
auditą“. Esame nepriklausomi nuo Grupės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus,
susijusius su šiais reikalavimais. Mes tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų
neigiamai nuomonei pagrįsti.
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
35

36

Vadovybė yra atsakinga už kitą informaciją. Kita informacija yra [informacija, pateikta X ataskaitoje ,
tačiau ji neapima konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir auditoriaus išvados apie jas].
Mūsų nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir nepareiškiame
jokio užtikrinimo dėl kitos informacijos.
Atlikdami konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą turime perskaityti kitą informaciją, ir tą darydami
turime įvertinti, ar kita informacija nėra reikšmingai nesuderinta su konsoliduotosiomis finansinėmis
ataskaitomis ar mūsų per auditą įgytomis žiniomis arba kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi
atliktu darbu padarome išvadą, kad tokia kita informacija yra reikšmingai iškraipyta, auditoriaus išvadoje
turime nurodyti šį faktą. Kaip apibūdinta pirmiau pateiktame skyriuje „Neigiamos nuomonės pagrindas“,
Grupė turėjo konsoliduoti XYZ įmonę ir įsigijimą apskaityti pagal preliminariai nustatytas sumas.
Padarėme išvadą, kad kita informacija yra reikšmingai iškraipyta dėl tos pačios priežasties – XYZ įmonės
nekonsolidavimas turi įtakos X ataskaitos sumoms ar kitiems straipsniams.
37

[Pagrindiniai audito dalykai

Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame atskiros nuomonės apie šiuos dalykus. Be skyriuje „Neigiamos
nuomonės pagrindas“ apibūdinto dalyko, nustatėme, kad toliau apibūdinti dalykai yra pagrindiniai audito
dalykai, kurie turi būti pateikti mūsų išvadoje.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]]
35

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

36

Konkretesnis kitos informacijos apibūdinimas, toks kaip „vadovybės ataskaita ir valdybos pirmininko ataskaita“, gali būti
naudojamas kitai informacijai įvardyti.

37

Pagrindinius audito dalykus būtina pateikti tik tais atvejais, kai audituojamos įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
viešojoje rinkoje.
42

720-ASIS TAS (PERSVARSTYTAS) „AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ, SUSIJUSI SU KITA INFORMACIJA“

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

38

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
39
pavardė] .]
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

38

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

39

Užduoties partnerio vardas ir pavardė turi būti nurodyti įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio auditoriaus išvadoje, išskyrus, kai, labai retais atvejais, pagrįstai tikima, kad
tokia atskleista informacija gali sukelti grėsmę asmens saugumui (žr. 700-ojo TAS (persvarstyto) 46 dalį).
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Pastaba. Patvirtinus 720-ąjį TAS (persvarstytą), buvo atlikti toliau nurodyti patvirtinti kitų tarptautinių
audito standartų pakeitimai. Šie pakeitimai įsigalios vienu metu kaip ir 720-asis TAS (persvarstytas) ir yra
parodyti kaip matomi paskutinių patvirtintų tarptautinių audito standartų, apimančių 2015 m. sausį
paskelbtų naujų ir persvarstytų auditoriaus išvadą reglamentuojančių standartų, versijų pakeitimai. Šiuose
pakeitimuose nurodytų išnašų numeriai nesutampa su pakeistų tarptautinių audito standartų išnašų
numeriais, todėl būtina pateikti nuorodas į šiuos tarptautinius audito standartus.

210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduoties sąlygų“
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Papildoma informacija (žr. b punkto iii papunkčio b dalį)
A19a. Papildoma informacija, kurios auditorius gali prašyti iš vadovybės audito tikslais, gali apimti (jei
taikoma) dalykus, susijusius su kita informacija pagal 720-ojo TAS (persvarstyto) reikalavimus.
Kai auditorius tikisi gauti kitą informaciją po auditoriaus išvados datos, į audito užduoties sąlygas
taip pat galima įtraukti auditoriaus atsakomybę, susijusią su tokia kita informacija, įskaitant (jei
taikoma) veiksmus, kurių auditorius galėtų ar turėtų imtis, jeigu padaro išvadą, kad kita
*
informacija, gauta po auditoriaus išvados datos, yra reikšminga iškraipyta .

1 priedas
Audito užduoties sutarties pavyzdys
[Išvados pateikimas]
[Įrašyti tinkamą informaciją apie numatomą auditoriaus išvados formą ir turinį, įskaitant (jei taikoma)
išvadą apie kitą informaciją pagal 720-ojo TAS (persvarstyto) reikalavimus.]
Mūsų išvados formą ir turinį gali prireikti keisti atsižvelgus į mūsų atlikto audito pastebėjimus.

230-asis TAS „Audito dokumentavimas“
Priedas
(žr. 1 dalį)
Specialūs kituose TAS nustatyti audito dokumentams taikomi reikalavimai
Šiame priede nurodytos atitinkamos kitų TAS dalys, kuriose apibrėžiami specialūs reikalavimai audito
dokumentams. Šis sąrašas nepakeičia TAS apibrėžtų reikalavimų ir susijusios taikymo ir kitos
aiškinamosios medžiagos.
…
610-ojo TAS (persvarstyto 2013 m.) „Vidaus auditorių darbo naudojimas“ 3637 dalys


*

720-ojo TAS (persvarstyto) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“ 25 dalis

Kai susiję pakeitimas įsigalios, ši pastraipa taps A20 dalimi, todėl tolesnių pastraipų numeracija turės būti atitinkamai pakeista.
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260-asis TAS (persvarstytas) „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Planuojama audito apimtis ir audito atlikimo laikas (žr. 15 dalį)
…
A14. Kiti su planavimu susiję dalykai, kuriuos būtų galima aptarti su už valdymą atsakingais asmenimis:











56

jeigu įmonėje yra vidaus audito funkcija, kaip išorės bei vidaus auditoriai gali geriausiai dirbti
kartu konstruktyviai ir papildydami vienas kito darbą, įskaitant tai, kaip bus naudojamas
suplanuotas vidaus audito funkcijas atliekančių asmenų darbas ir kaip bei kiek planuojama
56
naudoti tiesioginę vidaus auditorių pagalbą ;
už valdymą atsakingų asmenų požiūris dėl:
o

asmens (-ų), su kuriais turi būti bendraujama, įmonės valdymo struktūroje;

o

pareigų pasiskirstymo tarp už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės;

o

įmonės tikslų bei strategijos ir susijusios verslo rizikos, dėl kurios gali atsirasti
reikšmingų iškraipymų;

o

dalykų, kuriems, už valdymą atsakingų asmenų nuomone, audito metu turi būti
skiriama ypač daug dėmesio, ir sričių, kuriose už valdymą atsakingi asmenys prašo
atlikti papildomas procedūras;

o

priežiūros institucijoms teikiamos reikšmingos informacijos;

o

kitų dalykų, kurie, už valdymą atsakingų asmenų nuomone, gali turėti įtakos finansinių
ataskaitų auditui;

už valdymą atsakingų asmenų požiūris, informuotumas ir veiksmai: a) įmonės vidaus
kontrolės ir jos svarbos įmonės veiklai atžvilgiu, įskaitant tai, kaip už valdymą atsakingi
asmenys vykdo vidaus kontrolės efektyvumo priežiūrą, ir b) apgaulės nustatymo ar jos
tikimybės atžvilgiu;
už valdymą atsakingų asmenų veiksmai reaguojant į apskaitos standartų, įmonių valdymo
praktikos, įtraukimo į biržos vertybinių popierių prekybos sąrašus taisyklių ar susijusių
dalykų pakeitimus; 
už valdymą atsakingų asmenų atsakas į anksčiau su auditoriumi apsikeistą informaciją; 
dokumentai, kuriuose pateikta kita informacija (kaip apibrėžta 720-ajame TAS
(persvarstytame)), ir planuojamas tokių dokumentų išleidimo būdas ir laikas. Jeigu auditorius
tikisi gauti kitą informaciją po auditoriaus išvados datos, su užvaldymą atsakingais
asmenimis auditorius taip pat gali aptarti veiksmus, kurių auditorius galėtų ar turėtų imtis,
jeigu padaro išvadą, kad kita informacija, gauta po auditoriaus išvados datos, yra reikšmingai
iškraipyta.

610-ojo TAS „Vidaus auditorių darbo naudojimas“ (persvarstyto) 18 dalis ir 610-ojo TAS „Vidaus auditorių darbo naudojimas“
(2013 m. persvarstyto) 31 dalis.
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Reikšmingi audito pastebėjimai (žr. 16 dalį)
…
Aplinkybės, kurios turi įtakos auditoriaus išvados formai ir turiniui (žr. 16 dalies d punktą)
…
A24. Aplinkybės, kurioms esant auditorius privalo ar pats nusprendžia auditoriaus išvadoje pateikti
papildomą informaciją pagal tarptautinių audito standartų reikalavimus, ir apie kurias jis privalo
informuoti už valdymą atsakingus asmenis, gali būti:







auditorius tikisi, kad reikės modifikuoti auditoriaus išvadoje pateiktą nuomonę pagal 705-ąjį
57
TAS (persvarstytą) ;
pranešta apie reikšmingą neapibrėžtumą, susijusį su veiklos tęstinumu pagal 570-ąjį TAS
58
(persvarstytą) ;
59
pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS ;
auditorius nusprendžia, kad būtina įtraukti „Dalyko pabrėžimo“ ar „Kitų dalykų“ pastraipą
60
pagal 706-ąjį TAS (persvarstytą) arba taip jis turi pasielgti pagal kitų tarptautinių audito
standartų reikalavimus.
auditorius padarė išvadą, kad reikšmingas kitos informacijos iškraipymas nebuvo ištaisytas
61
pagal 720-ąjį TAS (persvarstytą). 

Tokiais atvejais auditorius gali nuspręsti, kad reikėtų už valdymą atsakingiems asmenims pateikti
auditoriaus išvados projektą, kad būtų paprasčiau aptarti, kaip tokius dalykus nurodyti auditoriaus
išvadoje.
…
Kiti finansinės atskaitomybės procesui svarbūs klausimai (žr. 16 dalies e punktą)
…
A27. Kiti svarbūs per auditąo metu pastebėti dalykai, kurie yra tiesiogiai svarbūs už valdymą
atsakingiems asmenims jiems vykdant finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, gali būti
reikšmingi faktų iškraipymai arba reikšmingi kartu su audituotomis finansinėmis ataskaitomis
pateikiamos kitos informacijos iškraipymai nesuderinamumai, kurie buvo ištaisyti.

57

705-ojo TAS (persvarstyto) „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ 30 dalis.

58

570-ojo TAS (persvarstyto) „Veiklos tęstinumas“ 25 dalies d punktas.

59

701-ojo TAS 17 dalis.

60

706-ojo TAS (persvarstyto) „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje“
(persvarstyto) 12 dalis

61

720-ojo (persvarstyto) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“ 18 dalies a punktas.
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1 priedas
(žr. 3 dalį)

Specialūs 1-ajame TKKS ir kituose TAS apibrėžti už valdymą atsakingų asmenų
informavimo reikalavimai
62

Šiame priede nurodytos 1-ojo TKKS ir kitų tarptautinių audito standartų dalys, pagal kurias reikalaujama
apie konkrečius klausimus informuoti už valdymą atsakingus asmenis. Šis sąrašas nepakeičia TAS
apibrėžtų reikalavimų ir susijusios taikymo ir kitos aiškinamosios medžiagos.


720-ojo TAS (persvarstyto) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“ 17–19 dalys

450-asis TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Neištaisytų iškraipymų poveikio vertinimas (žr. 10–11 dalis)
A16. Atsižvelgdamas į su kai kuriais iškraipymais susijusias aplinkybes, auditorius juos gali vertinti
kiekvieną atskirai ar kartu su kitais audito metu sukauptais iškraipymais kaip reikšmingus, netgi
jeigu jie yra mažesni negu finansinių ataskaitų kaip visumos nustatytas reikšmingumas. Vertinimui
gali daryti įtaką tai, kokiu mastu iškraipymas:
…
daro įtaką kitai informacijai, kuri bus pateikta įmonės metinėje ataskaitoje pateiktai
dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos (pavyzdžiui,
dokumentuose „Vadovybės aptarimas ir analizė“ arba „Veiklos ir finansinė apžvalga“
pateikiamai informacijai), kuri, kaip pagrįstai galima manyti, daro įtaką ekonominiams
63
finansinių ataskaitų vartotojų sprendimams. 720-ajame TAS (persvarstytame) aptarta, kaip
auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija apsvarsto kitą informaciją
dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos, apie kurią auditorius teikti
išvados neprivalo.

500-asis TAS „Audito įrodymai“
Apibrėžtys
5.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
c) audito įrodymai – informacija, kuria remdamasis auditorius daro išvadas, kuriomis grindžiama
auditoriaus nuomonė. Audito įrodymus sudaro apskaitos dokumentuose esanti informacija,
kuria remiantis rengiamos finansinės ataskaitos, ir kita informacija, gauta iš kitų šaltinių;

62

1-asis TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių
paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“

63

720-asis TAS (persvarstytas)„Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija dėl kitos informacijos dokumentuose, į
kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos“.
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510-asis TAS „Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai“
Priedas
(žr. A8 dalį)

Auditoriaus išvadų su modifikuota nuomone pavyzdžiai
1 pavyzdys.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 60064
asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS) (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
65
pateiktas audito užduoties sąlygose .



Auditorius nestebėjo atsargų inventorizacijos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir negalėjo surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl ataskaitinio laikotarpio pradžios atsargų likučių.



Tai, kad nebuvo galimybės surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl atsargų pradinių likučių,
gali daryti reikšmingą įtaką, tačiau ši įtaka nepaplitusi visuose įmonės finansiniuose veiklos
66
rezultatuose ir pinigų srautuose .



Finansinė būklė metų pabaigoje yra teisingai pateikta.



Pagal šios konkrečios jurisdikcijos įstatymus ir teisės aktus draudžiama auditoriui pareikšti sąlyginę
nuomonę apie finansinius rezultatus ir pinigų srautus bei nemodifikuotą nuomonę apie finansinę
būklę.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
67
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame) .



Auditorius neprivalo ir jis kitaip nenusprendžia pateikti pagrindinių audito dalykų pagal 701-ąjį
68
TAS .



Auditorius visą kitą informaciją gavo iki auditoriaus išvados datos ir nenustatė, kad kita informacija yra
reikšmingai iškraipyta.



Atitinkami duomenys yra pateikti ir ankstesnis auditorius atliko praėjusio laikotarpio finansinių ataskaitų
auditą. Pagal įstatymus ir teisės aktus auditoriui nedraudžiama remtis ankstesnio auditoriaus išvada
apie atitinkamus duomenis, todėl jis nusprendė ja pasinaudoti.

64

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

65

210-asis TAS „Susitarimas dėl užduoties sąlygų“.

66

Jeigu auditorius priima sprendimą, kad galimas poveikis reikšmingas ir paplitęs įmonės veiklos rezultatuose ir pinigų srautuose,
auditorius atsisako pareikšti nuomonę apie finansinius rezultatus ir pinigų srautus.

67

570-asis TAS (persvarstytas) „Veiklos tęstinumas“.

68

701-asis TAS „Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
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Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito69
Sąlyginė nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Sąlyginės nuomonės
pagrindas“ apibūdinto dalyko galimą poveikį, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo
tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų
finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus
(TFAS).
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Mes buvome paskirti Įmonės auditoriais 20X1 m. birželio 30 d., todėl nestebėjome atsargų
inventorizacijos, kuri buvo atlikta metų pradžioje. Alternatyviomis priemonėmis mes negalėjome patikrinti
atsargų kiekio, kuris įmonėje buvo 20X0 m. gruodžio 31 d. Kadangi pradiniai atsargų likučiai yra
reikšmingi nustatant finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, mes negalėjome nustatyti, ar reikėjo
koreguoti metų pelną, pateiktą bendrųjų pajamų ataskaitoje, ir grynuosius pagrindinės veiklos pinigų
srautus, pateiktus pinigų srautų ataskaitoje.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.
Kiti dalykai
Įmonės metų, pasibaigusių 20X0 m. gruodžio 31 d., finansinių ataskaitų auditą atliko kitas auditorius,
kuris 20X1 m. kovo 31 d. pareiškė nemodifikuotą nuomonę apie tas ataskaitas.
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 1-ąjį pavyzdį.]
69

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

70

71

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą) . Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

2 pavyzdys.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius nestebėjo atsargų inventorizacijos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir negalėjo surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl ataskaitinio laikotarpio pradžios atsargų likučių.



Tai, kad nebuvo galimybės surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl atsargų pradinių likučių,
gali daryti reikšmingą įtaką, tačiau ši įtaka nepaplitusi visuose įmonės finansiniuose veiklos
72
rezultatuose ir pinigų srautuose .



Finansinė būklė metų pabaigoje yra teisingai pateikta.



Tokiomis aplinkybėmis sąlyginė nuomonė dėl finansinių rezultatų ir pinigų srautų bei nemodifikuota
nuomonė dėl finansinės būklės yra laikoma tinkama.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Auditorius neprivalo ir jis kitaip nenusprendžia pateikti pagrindinių audito dalykų pagal 701-ąjį TAS.

70

Visose pavyzdinėse auditoriaus išvadose terminai „vadovybė“ ir „už valdymą atsakingi asmenys“ gali būti keičiami į kitą
terminą, kuris tinkamas atsižvelgiant į konkrečios jurisdikcijos teisinę sistemą.

71

700-asis TAS (persvarstytas). „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“.

72

Jeigu auditorius priima sprendimą, kad galimas poveikis reikšmingas ir paplitęs įmonės veiklos rezultatuose ir pinigų srautuose,
auditorius atsisako pareikšti nuomonę apie finansinius rezultatus ir pinigų srautus.
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Auditorius visą kitą informaciją gavo iki auditoriaus išvados datos ir nenustatė, kad kita informacija
yra reikšmingai iškraipyta.



Atitinkami duomenys yra pateikti ir ankstesnis auditorius atliko praėjusio laikotarpio finansinių
ataskaitų auditą. Pagal įstatymus ir teisės aktus auditoriui nedraudžiama remtis ankstesnio
auditoriaus išvada apie atitinkamus duomenis, todėl jis nusprendė ja pasinaudoti.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito73
Nuomonės
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Sąlyginė nuomonė apie finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus
Mūsų nuomone, bendrųjų pajamų ataskaita ir pinigų srautų ataskaita, išskyrus skyriuje „Sąlyginės
nuomonės pagrindas“ aprašyto dalyko poveikį atitinkamiems duomenims, visais reikšmingais atžvilgiais
teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų
finansinius veiklos rezultatus bei pinigų srautus, vadovaujantis tarptautiniais finansinės atskaitomybės
standartais (TFAS).
Nuomonė apie finansinę būklę
Mūsų nuomone, finansinės būklės ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo
tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę vadovaujantis TFAS.
Nuomonės pagrindas, įskaitant sąlyginės nuomonės dėl finansinių veiklos rezultatų ir pinigų
srautų pagrindą
Mes buvome paskirti Įmonės auditoriais 20X1 m. birželio 30 d., todėl nestebėjome atsargų
inventorizacijos, kuri buvo atlikta metų pradžioje. Alternatyviomis priemonėmis mes negalėjome patikrinti
atsargų kiekio, kuris įmonėje buvo 20X0 m. gruodžio 31 d. Kadangi pradiniai atsargų likučiai yra
reikšmingi nustatant finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, mes negalėjome nustatyti, ar reikėjo
koreguoti metų pelną, pateiktą bendrųjų pajamų ataskaitoje, ir grynuosius pagrindinės veiklos pinigų
srautus, pateiktus pinigų srautų ataskaitoje.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
73

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų besąlyginei nuomonei dėl finansinės
būklės ir sąlyginei nuomonei dėl finansinių rezultatų ir pinigų srautų pagrįsti.
Kiti dalykai
Įmonės metų, pasibaigusių 20X0 m. gruodžio 31 d., finansinių ataskaitų auditą atliko kitas auditorius,
kuris 20X1 m. kovo 31 d. pareiškė nemodifikuotą nuomonę apie tas ataskaitas.
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 1-ąjį pavyzdį.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

74

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

560-asis TAS „Pobalansiniai įvykiai“.
Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) nagrinėjamos auditoriaus pareigos, susijusios su
pobalansiniais įvykiais atliekant finansinių ataskaitų auditą. Jis nenagrinėja dalykų, susijusių su
auditoriaus atsakomybe už kitą informaciją, kurią jis gavo po auditoriaus išvados datos ir kurią
75
nagrinėja 720-asis TAS (persvarstytas) . Tačiau turint tokią kitą informaciją gali paaiškėti
pobalansinis įvykis, kuriam taikomas šis TAS (žr. A1 dalį).

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Šio TAS taikymo sritis (žr. 1 dalį)

74

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

75

720-asis TAS (persvarstytas) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“.
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A1.

Kai audituotos finansinės ataskaitos po jų (išskyrus metinę ataskaitą, kuriai taikomas 720-asis TAS
(persvarstytas)) paskelbimo įtraukiamos į kitus dokumentus, auditorius gali turėti papildomų
pareigų, susijusių su pobalansiniais įvykiais, kuriuos jis privalo apsvarstyti, pavyzdžiui, teisės aktų
ar priežiūros reikalavimus dėl vertybinių popierių viešo siūlymo tose jurisdikcijose, kuriose
vertybiniai popieriai yra siūlomi. Pavyzdžiui, auditoriui iki galutinio siūlymo dokumento datos gali
tekti atlikti papildomas audito procedūras. Šios procedūros gali apimti 6 ir 7 dalyse aprašytas
procedūras, atliekamas iki galutinio siūlymo dokumento datos ar kuo arčiau galutinio siūlymo
dokumento įsigaliojimo datos, ir siūlymo dokumento perskaitymą tam, kad auditorius galėtų įvertinti,
ar kita informacija siūlymo dokumente atitinka finansinę informaciją, su kuria auditorius siejamas.

Faktai, kuriuos auditorius sužino po auditoriaus išvados datos, tačiau prieš finansinių ataskaitų
paskelbimo datą
Kitos informacijos, gautos po auditoriaus išvados datos, įtaka (žr. 10 dalį)
A10a. Nors auditorius neprivalo atlikti audito procedūrų su finansinėmis ataskaitomis po auditoriaus
išvados datos, tačiau prieš finansinių ataskaitų paskelbimo datą, 720-ajame TAS (persvarstytame)
pateikti reikalavimai ir gairės dėl kitos informacijos, gautos po auditoriaus išvados datos, kai tokioje
auditoriaus išvadoje gali būti pateikta kita informacija, gauta po auditoriaus išvados datos, tačiau iki
*
finansinių ataskaitų paskelbimo datos .
…
Faktai, kuriuos auditorius sužino po finansinių ataskaitų paskelbimo datos
Kitos informacijos, gautos po finansinių ataskaitų paskelbimo datos, įtaka (žr. 14 dalį)
A16a. Auditoriaus atsakomybę už kitą informaciją, kurią jis gavo po auditoriaus išvados datos, nagrinėja
720-asis TAS (persvarstytas). Nors auditorius neprivalo atlikti audito procedūrų su finansinėmis
ataskaitomis po jų paskelbimo datos, 720-ajame TAS (persvarstytame) pateikti reikalavimai ir
*
gairės dėl kitos informacijos, gautos po auditoriaus išvados datos .

570-asis TAS (persvarstytas) „Veiklos tęstinumas“
Priedas
(žr. A29, A31–A32 dalis).

Su veiklos tęstinumu susijusios auditoriaus išvados pavyzdžiai


1 pavyzdys. Auditoriaus išvadoje pateikta nemodifikuota nuomonė, kai auditorius padaro išvadą,
kad reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja ir jis tinkamai atskleistas finansinėse ataskaitose.



2 pavyzdys. Auditoriaus išvadoje pateikta sąlyginė nuomonė, kai auditorius padaro išvadą, kad
reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja ir kad finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos, nes
jose informacija atskleista netinkamai.

*

Kai atitinkamas pakeitimas įsigalios, ši pastraipa taps A11 dalimi, todėl tolesnių pastraipų numeracija turės būti atitinkamai
pakeista.

*

Kai atitinkamas pakeitimas įsigalios, ši pastraipa taps A17 dalimi, todėl tolesnių pastraipų numeracija turės būti atitinkamai
pakeista.
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3 pavyzdys. Auditoriaus išvadoje pateikta neigiama nuomonė, kai auditorius padaro išvadą, kad
reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja ir kad finansinėse ataskaitose neatskleista reikalaujama
informacija apie reikšmingą neapibrėžtumą.

1 pavyzdys. Nemodifikuota nuomonė, kai egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, kuris finansinėse
ataskaitose yra tinkamai atskleistas.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 60076
asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus
audito įrodymus.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad egzistuoja su įvykiais ar
sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą. Reikšmingas neapibrėžtumas finansinėse ataskaitose atskleistas tinkamai.



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius visą kitą informaciją gavo iki auditoriaus išvados datos ir nenustatė, kad kita informacija
yra reikšmingai iškraipyta.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

77

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito78
Nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba
76

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

77

210-asis TAS „Susitarimas dėl užduoties sąlygų“.

78

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių
metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS).
Nuomonės pagrindas
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Su veiklos tęstinumu susijęs reikšmingas neapibrėžtumas
Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų 6 pastabą, kurioje nurodoma, kad Įmonė per metus, kurie
pasibaigė 20X1 m. gruodžio 31 d., patyrė ZZZ gryną nuostolį, ir nuo tos dienos Įmonės trumpalaikiai
įsipareigojimai YYY suma viršija bendrą turto vertę. Kaip nurodyta 6 pastaboje, šie įvykiai ar sąlygos kartu
su kitais 6 pastaboje pateiktais dalykais, parodo, kad reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, ir gali
sukelti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Dėl šio dalyko savo nuomonės
nemodifikuojame.
Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių
ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame
atskiros nuomonės apie šiuos dalykus. Be skyriuje „Reikšmingas neapibrėžtumas, susijęs su veiklos
tęstinumu“ apibūdinto dalyko, nustatėme, kad toliau apibūdinti dalykai yra pagrindiniai audito dalykai,
kurie turi būti pateikti mūsų išvadoje.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 1-ąjį pavyzdį.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

79

80

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį .]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
80

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį .]

79

Visose pavyzdinėse auditoriaus išvadose terminai „vadovybė“ ir „už valdymą atsakingi asmenys“ gali būti keičiami į kitą
terminą, kuris tinkamas atsižvelgiant į konkrečios jurisdikcijos teisinę sistemą.

80

Pagal 700-ojo TAS (persvarstyto) 33 34 ir 38 39 dalis reikalaujamos su veiklos tęstinumu susijusios formuluotės turėtų būti
vartojamos visoms įmonėms skirtose auditoriaus išvadose, siekiant apibūdinti už finansinių ataskaitų parengimą atsakingų
asmenų ir auditoriaus atsakomybę dėl veiklos tęstinumo.
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Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
pavardė].
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

2 pavyzdys. Sąlyginė nuomonė, kai egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas ir finansinės ataskaitos yra
reikšmingai iškraipytos dėl netinkamai atskleistos informacijos.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad egzistuoja su įvykiais ar
sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą. Finansinių ataskaitų yy pastaboje aptartas finansavimo susitarimų mastas,
pabaigos data ir bendros finansavimo susitarimų sumos, tačiau finansinėse ataskaitose neaptarta
refinansavimo įtaka ar jo prieinamumas, arba tokia situacija apibūdinta kaip reikšmingas
neapibrėžtumas.



Finansinės ataskaitos reikšmingai iškraipytos dėl netinkamai atskleisto reikšmingo neapibrėžtumo.
Pareikšta sąlyginė nuomonė, nes auditorius padarė išvadą, kad netinkamo atskleidimo įtaka
finansinėms ataskaitoms yra reikšminga, tačiau nepaplitusi finansinėse ataskaitose.



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius gavo visą kitą informaciją iki auditoriaus išvados datos ir dalykas, dėl kurio
modifikuojama nuomonė apie finansines ataskaitas, taip pat turi įtakos kitai informacijai.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
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Išvada dėl finansinių ataskaitų audito81
Sąlyginė nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, išskyrus nepakankamą mūsų išvados skyriuje „Sąlyginės
nuomonės pagrindas“ apibūdinto dalyko atskleidimą, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia
(arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną
pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS).
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Kaip aptarta yy pastaboje, baigiasi Įmonės finansavimo susitarimų galiojimo laikotarpis ir likusias sumas ji
turi sumokėti 20X2 m. kovo 19 d. Įmonei nepavyko susitarti dėl naujų ar alternatyvių finansavimo
priemonių. Tokia situacija parodo, kad egzistuoja reikšmingi neapibrėžtumai, dėl kurių gali kilti rimtų
abejonių Įmonės gebėjimu tęsti veiklą. Šis faktas finansinėse ataskaitose atskleistas nepakankamai.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 6-ąjį pavyzdį. Paskutinė 6 pavyzdyje pateiktos kitos informacijos pastraipa turėtų
būti keičiama, kad joje galima būtų apibūdinti konkretų dalyką, dėl kurio pareiškiama sąlyginė nuomonė ir
kuris taip pat veikia kitą informaciją.]
Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių
ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame
atskiros nuomonės apie šiuos dalykus. Be skyriuje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ apibūdinto dalyko,
nustatėme, kad toliau apibūdinti dalykai yra pagrindiniai audito dalykai, kurie turi būti pateikti mūsų
išvadoje.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]

81

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

82
83

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį. ]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
83

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį. ]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
pavardė].
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

3 pavyzdys. Neigiama nuomonė, kai egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, kuris nebuvo atskleistas
finansinėse ataskaitose.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad egzistuoja su įvykiais ar
sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, be to, Įmonė svarsto bankroto galimybę. Finansinėse ataskaitose neatskleista
reikalaujama informacija, susijusi su reikšmingu neapibrėžtumu. Pareiškiama neigiama nuomonė,
nes tokio praleidimo įtaka finansinėms ataskaitoms yra reikšminga ir paplitusi.



Auditorius neprivalo ir jis kitaip nenusprendžia pateikti pagrindinių audito dalykų pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius gavo visą kitą informaciją iki auditoriaus išvados datos ir dalykas, dėl kurio pareiškiama
sąlyginė / neigiama nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas, taip pat turi įtakos kitai
informacijai.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie

82

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

83

Pagal 700-ojo TAS (persvarstyto) 33 34 ir 38 39 dalis reikalaujamos su veiklos tęstinumu susijusios formuluotės turėtų būti
vartojamos visoms įmonėms skirtose auditoriaus išvadose, siekiant apibūdinti už finansinių ataskaitų parengimą atsakingų
asmenų ir auditoriaus atsakomybę dėl veiklos tęstinumo.
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atsako už finansinių ataskaitų parengimą.


Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito84
Neigiama nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos dėl mūsų išvados skyriuje „Neigiamos nuomonės
pagrindas“ nurodytos praleistos informacijos teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo)
Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir tą dieną pasibaigusių metų finansinių veiklos
rezultatų ir pinigų srautų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).
Neigiamos nuomonės pagrindas
Įmonės finansavimo susitarimų galiojimo laikas pasibaigė ir įmonė likusias sumas turi sumokėti 20X1 m.
gruodžio 31 d. Įmonei nepavyko susitarti dėl naujų ar alternatyvių finansavimo priemonių, todėl ji svarsto
bankroto galimybę. Tokia situacija parodo, kad egzistuoja reikšmingi neapibrėžtumai, dėl kurių gali kilti
rimtų abejonių Įmonės gebėjimu tęsti veiklą. Šis faktas finansinėse ataskaitose atskleistas nepakankamai.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme savo etikos reikalavimus, susijusius su šiais
reikalavimais. Mes tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų neigiamai nuomonei
pagrįsti.

84

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 7-ąjį pavyzdį. Paskutinė 7 pavyzdyje pateiktos kitos informacijos pastraipa turėtų
būti keičiama, kad joje galima būtų apibūdinti konkretų dalyką, dėl kurio pareiškiama sąlyginė nuomonė ir
kuris taip pat veikia kitą informaciją.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

85
86

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį .]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
11

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį ]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

580-asis TAS „Rašytiniai pareiškimai“
1 priedas
(žr. 2 dalį)

TAS, kuriuose nustatyti rašytinių pareiškimų reikalavimai, sąrašas
Šiame priede pateiktos kitų TAS dalys, kuriose aptarti su jų turiniu susiję rašytiniai pareiškimai. Šis
sąrašas nepakeičia TAS apibrėžtų reikalavimų ir susijusios taikymo ir kitos aiškinamosios medžiagos.
…
720-asis (persvarstytas) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“, 13 dalies c punktas
600-asis TAS „ Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų
auditorių darbą)“

1 priedas
(žr. A19 dalį):

85

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

86

Pagal 700-ojo TAS (persvarstyto) 33 34 ir 38 39 dalis reikalaujamos su veiklos tęstinumu susijusios formuluotės turėtų būti
vartojamos visoms įmonėms skirtose auditoriaus išvadose, siekiant apibūdinti už finansinių ataskaitų parengimą atsakingų
asmenų ir auditoriaus atsakomybę dėl veiklos tęstinumo.
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Auditoriaus išvados, kai grupės užduoties grupė negali surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų grupės auditoriaus nuomonei pagrįsti, pavyzdys
Pavyzdys. Sąlyginės nuomonės, kai grupės užduoties grupė negali surinkti pakankamų tinkamų audito
įrodymų grupės auditoriaus nuomonei pagrįsti, pavyzdys
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai yra grupės
auditas (t. y. taikomas 600-asis TAS).



Įmonės vadovybė parengė konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties
tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už konsoliduotąsias finansines ataskaitas
apibūdinimas pateiktas audito užduoties sąlygose.



Grupės užduoties grupė negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, susijusių su svarbiu
nuosavybės metodu apskaitytu komponentu (finansinės būklės ataskaitoje pripažįstant 15 mln. JAV
dolerių verte, kas sudaro dalį bendros 60 mln. JAV dolerių turto vertės), kadangi grupės užduoties
grupė neturėjo galimybės gauti komponento apskaitos dokumentų ar bendrauti su komponento
vadovybe ar auditoriumi.



Grupės užduoties grupė perskaitė audituotas komponento 20X1 m. gruodžio 31 d. finansines
ataskaitas, įskaitant auditoriaus išvadą apie šias ataskaitas, ir įvertino su šiuo komponentu susijusią
grupės vadovybės turimą finansinę informaciją.



Grupės užduoties partnerio nuomone, tai, kad negalima buvo surinkti pakankamų tinkamų audito
87
įrodymų, grupės finansinėms ataskaitoms turėjo reikšmingą, bet ne paplitusį poveikį .



Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos Buhalterių profesionalų etikos kodekse pateikti visi
atitinkami etikos reikalavimai, kurie taikomi auditui.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Auditorius neprivalo ir jis kitaip nenusprendžia pateikti pagrindinių audito dalykų pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius gavo visą kitą informaciją iki auditoriaus išvados datos ir sąlyginė nuomonė apie
konsoliduotąsias finansines ataskaitas turi įtakos kitai informacijai.



Asmenys, atsakingi už konsoliduotosios finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys
asmenys, kurie atsako už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.



Be konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų
pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

87

Jei, grupės užduoties partnerio nuomone, poveikis dėl to, kad negalima surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, grupės
finansinėms ataskaitoms yra reikšmingas ir paplitęs, grupės užduoties partneris atsisako pareikšti nuomonę pagal 720-ąjį TAS
(persvarstytą).
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ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito88
Sąlyginė nuomonė
Atlikome ABC įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupės) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių
metų konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita, konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant
svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos konsoliduotosios finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje
„Sąlyginės nuomonės pagrindas“ apibūdinto dalyko galimą poveikį, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Grupės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną
pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS).
Sąlyginės nuomonės pagrindas
ABC įmonės investicija į XYZ įmonę, kuri yra užsienio asocijuotoji įmonė, įsigyta šiais metais ir apskaityta
nuosavybės metodu, 20X1 m. gruodžio 31 d. balanse parodyta 15 mln. USD suma. ABC įmonės grynojo
pelno dalis XYZ įmonėje yra 1 mln. USD, kuris yra įtrauktas į tą dieną pasibaigusių metų ABC įmonės
konsoliduotąją bendrųjų pajamų ataskaitą. Negalėjome surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie
balansinę ABC investicijų į XYZ vertę 20X1 m. gruodžio 31 d. ir metinę ABC grynojo pelno dalį XYZ
įmonėje, nes mums buvo neleista gauti finansinės informacijos ir pasikalbėti su vadovybe bei XYZ
auditoriais. Dėl šios priežasties negalėjome nustatyti, ar reikia koreguoti šias sumas.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai
apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą“.
Esame nepriklausomi nuo Grupės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos Buhalterių
profesionalų etikos kodeksą (TBESV kodeksą) ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus pagal TBESV kodeksą.
Mes tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti.
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 6-ąjį pavyzdį. Paskutinė 6 pavyzdyje pateiktos kitos informacijos pastraipa turėtų
būti keičiama, kad joje galima būtų apibūdinti konkretų dalyką, dėl kurio pareiškiama sąlyginė nuomonė ir
kuris taip pat veikia kitą informaciją.]

88

Paantraštės „Išvada dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė
„Išvada dėl kitų taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotąsias finansines
89
ataskaitas
90

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą) . Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį. Paskutinės
dvi pastraipos, kurios taikomos tik įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje,
auditui, neįtraukiamos.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

700-asis TAS (persvarstytas) „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas
ir pateikimas“
Reikalavimai
Auditų, atliktų pagal tarptautinius audito standartus, auditoriaus išvada
…
Kita informacija
32.

Jei taikoma, rengdamas auditoriaus išvadą auditorius turi vadovautis 720-uoju TAS (persvarstytu).

Atsakomybė už finansines ataskaitas
3233. Auditoriaus išvadoje turi būti skyrius su antrašte „Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas“.
Joje neprivalo būti konkrečiai nurodoma „vadovybė“, bet turi būti vartojamas terminas, kuris yra
tinkamas pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką. Pagal kai kurias jurisdikcijas tinkamesnė
*
nuoroda būtų į „už įmonės valdymą atsakingi asmenys“ (žr. A39 dalį) ...
Auditoriaus išvada, nustatyta pagal įstatymų ar teisės aktų reikalavimus
4950. Jeigu pagal konkrečios jurisdikcijos įstatymą ar teisės aktą reikalaujama, kad auditorius naudotų
tam tikrą auditoriaus išvados išdėstymą arba konkrečią formuluotę, jis gali nurodyti, kad rėmėsi
tarptautiniais audito standartais, jeigu jo auditoriaus išvada mažų mažiausiai apima visus šiuos
elementus (žr. A70–A71 dalis):
89

Visose pavyzdinėse auditoriaus išvadose terminai „vadovybė“ ir „už valdymą atsakingi asmenys“ gali būti keičiami į kitą
terminą, kuris tinkamas atsižvelgiant į konkrečios jurisdikcijos teisinę sistemą.

90

700-asis TAS (persvarstytas) „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“.

*

Kai atitinkamas pakeitimas įsigalios, ši pastraipa taps 33 dalimi, todėl tolesnių pastraipų numeracija turės būti atitinkamai
pakeista.
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a) pavadinimą;
b) adresatą, kaip reikalaujama pagal užduoties aplinkybes;
c) „Nuomonės“ skyrių, apimantį pareikštą nuomonę apie finansines ataskaitas ir nuorodą į
taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, naudojamą finansinėms ataskaitoms parengti
(įskaitant finansinės atskaitomybės tvarkos, kuri nėra tarptautiniai finansinės atskaitomybės
standartai arba tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai, kilmės jurisdikciją, žr. 26
dalį);
d) įmonių finansinių ataskaitų, kurios buvo audituojamos, identifikavimą;
e) pareiškimą, kad auditorius yra nepriklausomas nuo įmonės pagal atitinkamus su auditu
susijusius etikos reikalavimus ir kad jis įvykdė kitas auditoriaus etikos pareigas, nustatytas
pagal šiuos reikalavimus. Pareiškime turi būti nurodyta atitinkamų etikos reikalavimų kilmės
jurisdikcija arba pateikta nuoroda į TBESV kodeksą;
f) jei taikytina, skyrius, kuriame įgyvendinami 570-ojo TAS (persvarstyto) 22 dalyje nurodyti
išvados pateikimo reikalavimai ir kuris nėra nesuderintas su tokiais reikalavimais;
g) jei taikytina, „Sąlyginės (arba neigiamos) nuomonės pagrindimo“ skyrius, kuriame įgyvendinami
570-ojo TAS (persvarstyto) 23 dalyje nurodyti išvados pateikimo reikalavimai ir kuris nėra
nesuderintas su tokiais reikalavimais;
h) jei taikytina, skyrių, kuriame pateikiama pagal 701-ąjį TAS reikalaujama arba papildoma
informacija apie įstatymu ar teisės aktu nustatytą auditą ir kuriame įvykdomi tokiame TAS
91
nurodyti išvados pateikimo reikalavimai, ir kuris nėra nesuderintas su tokiais reikalavimais (žr.
A72–A75 dalis);
92
i) jei taikytina, skyrius, kuriame įgyvendinami 720-ojo TAS (persvarstyto) 24 dalyje nurodyti
išvados pateikimo reikalavimai;
j) vadovybės atsakomybės už finansinių ataskaitų parengimą apibūdinimas ir už finansinės
atskaitomybės proceso priežiūrą atsakingų asmenų nurodymas, kuris atitinka 33–36 dalių
reikalavimus ir nėra su jais nesuderintas;
k) nuoroda į tarptautinius audito standartus ir įstatymą ar teisės aktą, taip pat auditoriaus
atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą apibūdinimas, kuris atitinka 37–40 dalių
reikalavimus ir nėra su jais nesuderintas (žr. A54–A55 dalis);
l) užduoties partnerio vardas ir pavardė, jeigu atliekamas įmonių, kurių vertybiniais popieriais
prekiaujama viešojoje rinkoje, bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio auditas,
išskyrus, kai, labai retais atvejais, pagrįstai tikima, kad tokia atskleista informacija gali sukelti
grėsmę asmens saugumui;
m) auditoriaus parašas;
n) auditoriaus adresas;
o) auditoriaus išvados data.

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Papildoma su finansinėmis ataskaitomis pateikta informacija (žr. 52–53 dalis)
…
A79. Faktas, kad papildoma informacija yra neaudituota, neatleidžia auditoriaus nuo atsakomybės,
apibūdintos 720-ajame TAS (persvarstytame).
91

701-ojo TAS 11–16 dalys.

92

720-ojo TAS (persvarstyto) 24 dalis.
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Priedas
(žr. A14 dalį):

Pavyzdinės nepriklausomo auditoriaus išvados apie finansines ataskaitas


1 pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, finansinių ataskaitų, parengtų pagal teisingo pateikimo tvarką.



2 pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, parengtų pagal teisingo pateikimo tvarką.



3 pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje
rinkoje, finansinių ataskaitų, parengtų pagal teisingo pateikimo tvarką (kai pateikiama nuoroda į
atitinkamos institucijos svetainėje esančią medžiagą).



4 pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje
rinkoje, finansinių ataskaitų, parengtų pagal bendrosios paskirties atitikties tvarką.

1-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, finansinių ataskaitų, parengtų pagal teisingo pateikimo tvarką.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus audito
įrodymus.



Auditui taikomi atitinkami etikos reikalavimai apima Tarptautinės buhalterių etikos standartų valdybos
išleistą „Buhalterių profesionalų etikos kodeksą“ ir etikos reikalavimus, susijusius su auditu pagal
konkrečią jurisdikciją. Auditorius laikosi visų šių etikos reikalavimų.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius visą kitą informaciją gavo iki auditoriaus išvados datos ir nenustatė, kad kita informacija
yra reikšmingai iškraipyta.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
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Išvada dėl finansinių ataskaitų audito93
Nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba
parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių
metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS).
Nuomonės pagrindas
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinės buhalterių etikos standartų valdybos išleistą „Buhalterių
profesionalų etikos kodeksą“ (TBESV kodeksą) ir etikos reikalavimus, susijusius su auditu pagal
[jurisdikciją]. Taip pat įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais ir TBESV
kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių
ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame
atskiros nuomonės apie šiuos dalykus.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 1-ąjį pavyzdį.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

94
95

Vadovybė atsako už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal TFAS ir tokią vidaus
kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

93

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.

94

Visose pavyzdinėse auditoriaus išvadose terminai „vadovybė“ ir „už valdymą atsakingi asmenys“ gali būti keičiami į kitą
terminą, kuris tinkamas atsižvelgiant į konkrečios jurisdikcijos teisinę sistemą.

95

Jeigu vadovybė turi parengti finansines ataskaitas, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, galima tokia formuluotė: „Vadovybė
atsako už finansinių ataskaitų, kurios pateikia tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus ir tokią...“
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Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus
tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip
pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys atsako už Įmonės finansinių ataskaitų rengimo proceso priežiūrą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų
nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą
iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti audito, atliekamo pagal tarptautinius audito standartus,
metu. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai
numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams,
priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Šio TAS 40 41 dalies b punkte paaiškinta, kad toliau pateiktas pilka spalva pažymėtas tekstas gali būti įtrauktas į auditoriaus išvados
priedą. 4041 dalies c punkte paaiškinta, kad, jeigu įstatymas, teisės aktas ar nacionaliniai audito standartai aiškiai leidžia pateikti
nuorodą į atitinkamos institucijos svetainę, kurioje apibūdinta auditoriaus atsakomybė, o ne įtraukti tokią medžiagą į auditoriaus
išvadą, jeigu svetainėje pateiktas apibūdinimas apima toliau pateiktą auditoriaus atsakomybės aprašymą ir nėra su juo
nesuderintas.

Atlikdami auditą pagal tarptautinius audito standartus, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus
ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:


nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką,
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų
audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra
didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas,
klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;



supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus
96
kontrolės efektyvumą ;



įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės
atskleidimų pagrįstumą;



padarėme išvadą dėl vadovybės taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to,
ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome
atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos
surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė
negalės toliau tęsti savo veiklos;



įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo
pateikimo koncepciją.

96

Šį sakinį galima atitinkamai keisti tais atvejais, kai auditorius privalo pareikšti nuomonę dėl vidaus kontrolės, susijusios su
finansinių ataskaitų auditu, efektyvumo.
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Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko
bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme
audito metu.
Taip pat pateikėme už valdymą atsakingiems asmenims pareiškimą, kad laikėmės atitinkamų etikos
reikalavimų dėl nepriklausomumo, ir juos informavome apie visus santykius ir kitus dalykus, kurie, kaip
pagrįstai manome, gali turėti įtakos mūsų nepriklausomumui, ir, jei reikia, apie susijusias apsaugos
priemones.
Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos dalykus, kurie buvo
svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito
dalykais. Tokius dalykus apibūdiname auditoriaus išvadoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą
nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad
dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų išvadoje, nes galima pagrįstai tikėtis, jog neigiamos tokios
pateikimo pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų išvados pateikimo
pareigų, nustatytų pagal įstatymą, teisės aktą ar nacionalinius audito standartus, pobūdį. Kitame įstatyme,
teisės akte ar nacionaliniuose audito standartuose nagrinėjami dalykai (vadinami „kitos išvados pateikimo
pareigos“) turi būti apibūdinami šiame skyriuje, išskyrus atvejus, kai kitos išvados pateikimo pareigos apima
tokius pačius dalykus, kurie apibūdinti skyriuje „Išvada dėl finansinių atskaitų audito“ kartu su pagal TAS
reikalaujamomis pateikimo pareigomis. Kitos išvados pateikimo pareigos, kurios apima tuos pačius klausimus
kaip ir pagal TAS reikalaujamos išvados pateikimo pareigos, gali būti sujungiamos (t. y. pateikiamos skyriuje
„Išvados dėl finansinių atskaitų audito“ su atitinkamomis paantraštėmis), jeigu pagal auditoriaus išvados
formuluotę galima aiškiai atskirti kitas išvados pateikimo pareigas nuo išvados pateikimo pareigų, reikalaujamų
pagal TAS, ir jeigu tokios pareigos skiriasi.
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
pavardė].
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

2-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, parengtų pagal teisingo pateikimo tvarką.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai yra grupės auditas (t.
y. taikomas 600-asis TAS).



Įmonės vadovybė parengė konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties
tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už konsoliduotąsias finansines ataskaitas
apibūdinimas pateiktas audito užduoties sąlygose.
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Auditorius pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus audito
įrodymus.



Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos Buhalterių profesionalų etikos kodekse pateikti visi
atitinkami etikos reikalavimai, kurie taikomi auditui.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius visą kitą informaciją gavo iki auditoriaus išvados datos ir nenustatė, kad kita informacija yra
reikšmingai iškraipyta.



Asmenys, atsakingi už konsoliduotosios finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys
asmenys, kurie atsako už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.



Be konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo
pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito97
Nuomonė
Atlikome ABC įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupės) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių
metų konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita, konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant
svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Grupės 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotąją finansinę
būklę ir tą dieną pasibaigusių metų konsoliduotuosius finansinius veiklos rezultatus ir konsoliduotuosius
pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).
Nuomonės pagrindas
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
auditą“. Esame nepriklausomi nuo Grupės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos
Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (TBESV kodeksą) ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus pagal
TBESV kodeksą. Mes tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei
pagrįsti.
Pagrindiniai audito dalykai

97

Paantraštės „Išvada dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė
„Išvada dėl kitų taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant
į konsoliduotųjų finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame atskiros nuomonės apie šiuos dalykus.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 1-ąjį pavyzdį.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotąsias finansines
98
ataskaitas
99

Vadovybė atsako už šių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal TFAS
ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina konsoliduotosioms finansinėms
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama konsoliduotąsias finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Grupės gebėjimą tęsti veiklą
ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo
taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Grupę ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių
alternatyvų taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys atsako už Grupės finansinių ataskaitų rengimo proceso priežiūrą.
Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar konsoliduotosios finansinės ataskaitos kaip
visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje
pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad
reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti audito, kuris atliekamas pagal tarptautinius
audito standartus, metu. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais,
jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis.

Šio TAS 4041 dalies b punkte paaiškinta, kad toliau pateiktas pilka spalva pažymėtas tekstas gali būti įtrauktas į auditoriaus išvados
priedą. 4041 dalies c punkte paaiškinta, kad, jeigu įstatymas, teisės aktas ar nacionaliniai audito standartai aiškiai leidžia pateikti
nuorodą į atitinkamos institucijos svetainę, kurioje apibūdinta auditoriaus atsakomybė, o ne įtraukti tokią medžiagą į auditoriaus
išvadą, jeigu svetainėje pateiktas apibūdinimas apima toliau pateiktą auditoriaus atsakomybės aprašymą ir nėra su juo
nesuderintas.

Atlikdami auditą pagal tarptautinius audito standartus, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus
ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:


nustatėme ir įvertinome konsoliduotųjų finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome

98

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

99

Jeigu vadovybė turi parengti finansines ataskaitas, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, galima tokia formuluotė: „Vadovybė
atsako už finansinių ataskaitų, kurios pateikia tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus ir tokią...“
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pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule
gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių
nepaisymas;


supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Grupės vidaus
100
kontrolės efektyvumą ;



įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės
atskleidimų pagrįstumą;



padarėme išvadą dėl vadovybės taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to,
ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Grupės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome
atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose arba, jeigu
tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito
įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali
lemti, kad Grupė negalės toliau tęsti savo veiklos;



įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar
konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad
atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.



surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų apie įmonių finansinę informaciją ar verslo veiklą
Grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas.
Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą
mūsų nuomonę apie auditą.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko
bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme
audito metu.
Taip pat pateikėme už valdymą atsakingiems asmenims pareiškimą, kad laikėmės atitinkamų etikos
reikalavimų dėl nepriklausomumo, ir juos informavome apie visus santykius ir kitus dalykus, kurie, kaip
pagrįstai manome, gali turėti įtakos mūsų nepriklausomumui, ir, jei reikia, apie susijusias apsaugos
priemones.
Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos dalykus, kurie buvo
svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi
pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname auditoriaus išvadoje, jeigu pagal įstatymą arba
teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome,
kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų išvadoje, nes galima pagrįstai tikėtis, jog neigiamos tokios
pateikimo pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Šios auditoriaus išvados dalies forma ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į auditoriaus kitų išvados pateikimo
pareigų, nustatytų pagal įstatymą, teisės aktą ar nacionalinius audito standartus, pobūdį. Kitame įstatyme,
100

Šį sakinį galima atitinkamai keisti tais atvejais, kai auditorius privalo pareikšti nuomonę dėl vidaus kontrolės, susijusios su
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditu, efektyvumo.
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teisės akte ar nacionaliniuose audito standartuose nagrinėjami dalykai (vadinami „kitos išvados pateikimo
pareigos“) turi būti apibūdinami šiame skyriuje, išskyrus atvejus, kai kitos išvados pateikimo pareigos
apima tokius pačius dalykus, kurie apibūdinti skyriuje „Išvada dėl konsoliduotųjų finansinių atskaitų
audito“ kartu su pagal TAS reikalaujamomis pateikimo pareigomis. Kitos išvados pateikimo pareigos, kurios
apima tuos pačius klausimus kaip ir pagal TAS reikalaujamos išvados pateikimo pareigos, gali būti
sujungiamos (t. y. pateikiamos skyriuje „Išvados dėl konsoliduotųjų finansinių atskaitų audito“ su atitinkamomis
paantraštėmis), jeigu pagal auditoriaus išvados formuluotę galima aiškiai atskirti kitas išvados pateikimo
pareigas nuo išvados pateikimo pareigų, reikalaujamų pagal TAS, ir jeigu tokios pareigos skiriasi.
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
pavardė].
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]
3-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama
viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų, parengtų pagal teisingo pateikimo tvarką.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus audito
įrodymus.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar sąlygomis
susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti
veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Auditorius neprivalo ir jis kitaip nenusprendžia pateikti pagrindinių audito dalykų pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius visą kitą informaciją gavo iki auditoriaus išvados datos ir nenustatė, kad kita informacija yra
reikšmingai iškraipyta.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Auditorius neturi kitų pagal vietos įstatymus nustatytų išvados pateikimo pareigų.



Auditorius nusprendė laikytis auditoriaus atsakomybės apibūdinimo, kuris pateiktas atitinkamos
institucijos svetainėje.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
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Nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba
parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių
metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS).
Nuomonės pagrindas
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 1-ąjį pavyzdį.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

101
102

Vadovybė atsako už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal TFAS ir tokią vidaus
kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus
tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip
pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys atsako už Įmonės finansinių ataskaitų rengimo proceso priežiūrą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų
nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą
iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti audito, kuris atliekamas pagal tarptautinius audito
standartus, metu. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu

101

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

102

Jeigu vadovybė turi parengti finansines ataskaitas, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, galima tokia formuluotė: „Vadovybė
atsako už finansinių ataskaitų, kurios pateikia tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus ir tokią...“
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galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Išsamesnis mūsų atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą apibūdinimas pateiktas [Organizacijos]
svetainėje, adresu: [nuoroda į svetainę]. Šis apibūdinimas yra sudedamoji auditoriaus išvados dalis.
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]
4-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje
rinkoje, finansinių ataskaitų, parengtų pagal bendrosios paskirties atitikties tvarką.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio auditas, reikalaujamas pagal įstatymus ar teisės aktus. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



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



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus audito
įrodymus.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar sąlygomis
susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti
veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Auditorius neprivalo ir jis kitaip nenusprendžia pateikti pagrindinių audito dalykų pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius visą kitą informaciją gavo iki auditoriaus išvados datos ir nenustatė, kad kita informacija yra
reikšmingai iškraipyta.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Auditorius neturi kitų pagal vietos įstatymus nustatytų išvados pateikimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
[Tam tikras adresatas]
Nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
74

SUSIJĘ KITŲ TAS PAKEITIMAI

Mūsų nuomone, Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais yra parengtos pagal X jurisdikcijos XYZ įstatymus.
Nuomonės pagrindas
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų auditui pagal [jurisdikciją], ir mes įvykdėme savo etikos reikalavimus, susijusius su
šiais reikalavimais. Mes tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei
pagrįsti.
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 1-ąjį pavyzdį.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

103

104

Vadovybė atsako už finansinių ataskaitų parengimą pagal X jurisdikcijos
XYZ įstatymą ir tokią vidaus
kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus
tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip
pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys atsako už Įmonės finansinių ataskaitų rengimo proceso priežiūrą.

103

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

104

Jeigu vadovybė turi parengti finansines ataskaitas, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, galima tokia formuluotė: „Vadovybė
atsako už finansinių ataskaitų, kurios pateikia tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus ir tokią...“
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Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų
nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą
iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti audito, kuris atliekamas pagal tarptautinius audito
standartus, metu. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu
galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Šio TAS 4041 dalies b punkte paaiškinta, kad toliau pateiktas pilka spalva pažymėtas tekstas gali būti įtrauktas į auditoriaus išvados
priedą. 4041 dalies c punkte paaiškinta, kad, jeigu įstatymas, teisės aktas ar nacionaliniai audito standartai aiškiai leidžia pateikti
nuorodą į atitinkamos institucijos svetainę, kurioje apibūdinta auditoriaus atsakomybė, o ne įtraukti tokią medžiagą į auditoriaus
išvadą, jeigu svetainėje pateiktas apibūdinimas apima toliau pateiktą auditoriaus atsakomybės aprašymą ir nėra su juo
nesuderintas.

Atlikdami auditą pagal tarptautinius audito standartus, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus
ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:


nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką,
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų
audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra
didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas,
klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;



supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus
105
kontrolės efektyvumą ;



įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės
atskleidimų pagrįstumą;



padarėme išvadą dėl vadovybės taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to,
ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome
atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos
surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė
negalės toliau tęsti savo veiklos;

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko
bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme
audito metu.
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]

105

Šį sakinį galima atitinkamai keisti tais atvejais, kai auditorius privalo pareikšti nuomonę dėl vidaus kontrolės, susijusios su
finansinių ataskaitų auditu, efektyvumo.
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[Data]

701-asis TAS „Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus
išvadoje“
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Pagrindinių audito dalykų pateikimas
...
Atskirų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas (žr. 13 dalį)
…
A38. 720-ajame TAS (persvarstytame) apibrėžta sąvoka „metinė ataskaita“ ir paaiškinta, kad
dokumentai, tokie kaip vadovybės ataskaita, vadovybės pastabos arba veiklos ir finansų apžvalga,
arba panašios ataskaitos, kurias rengia už valdymą atsakingi asmenys (pavyzdžiui, direktorių
ataskaita), valdybos pirmininko ataskaita, įmonės valdymo ataskaita arba vidaus kontrolės ir rizikos
106
vertinimo ataskaitos gali būti metinės ataskaitos dalimi . 720-asis TAS (persvarstytas)
„Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“ nagrinėja auditoriaus atsakomybę, susijusią
su kita informacija, kuri pateikiama metinėje ataskaitoje. Nors auditoriaus nuomonė dėl finansinių
107
ataskaitų neapima kitos informacijos, kuri nagrinėjama 720-ajame TAS,
auditorius,
formuluodamas pagrindinių audito dalykų apibūdinimą, gali atsižvelgti į tokią informaciją kaip ir į kitą
viešai įmonės ar kitų patikimų šaltinių pateikiamą informaciją.

705-asis TAS (persvarstytas)
auditoriaus išvadoje“

„Nuomonės

modifikavimas

nepriklausomo

Reikalavimai
Svarstymai, kai auditorius atsisako pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas
29.

Kai auditorius atsisako pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas, auditoriaus išvadoje jis
neturėtų pateikti skyriaus „Pagrindiniai audito dalykai“, nurodyto 701-ajame TAS, arba skyriaus
108, 109
„Kita informacija“, nurodyto 720-ajame TAS (persvarstytame)
, jeigu to nereikalaujama pagal
įstatymą ar teisės aktą (žr. A26 dalį).

…

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Svarstymai, kai auditorius atsisako pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas (žr. 29 dalį)
A26. Auditoriaus išvados „Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindo“ skyriuje pateiktas paaiškinimas,
kodėl auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, suteikia naudingos informacijos
vartotojams, kad jie galėtų suprasti auditoriaus atsisakymą pareikšti nuomonę apie finansines
106

720-ojo (persvarstyto) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“ 12 dalies a punktas ir A1–A3 dalys.

107

720-asis TAS (persvarstytas)„Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos
finansinės ataskaitos“.

108

701-ojo TAS „Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ 11–13 dalys.

109

720-ojo (persvarstyto) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“ A54 dalis.
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ataskaitas, ir apsaugo nuo tolesnio netinkamo pasitikėjimo jomis. Tačiau pateikus pagrindinius
audito dalykus, kurie neapima dalyko (-ų), dėl kurio (-ių) buvo atsisakyta pareikšti nuomonę, gali
reikšti, kad dėl tokių dalykų finansinės ataskaitos kaip visuma yra patikimesnės, tačiau tai nėra
tinkama konkrečiomis aplinkybėmis ir nesuderinta su atsisakymu pareikšti nuomonę apie finansines
ataskaitas kaip visumą. Atitinkamai nereikėtų įtraukti skyriaus „Kita informacija“, nurodyto 720ajame TAS (persvarstytame) ir reglamentuojančio auditoriaus svarstymus dėl kitos informacijos
suderinimo su finansinėmis ataskaitomis. Todėl, kai auditorius atsisako pareikšti nuomonę apie
finansines ataskaitas, pagal šio TAS 29 dalį draudžiama auditoriaus išvadoje pateikti „Pagrindinių
audito dalykų“ arba „Kitos informacijos“ skyrių, jeigu pagal kitus įstatymo ar teisės akto reikalavimus
auditorius neprivalo pateikti pagrindinių audito dalykų ar kitos informacijos.

Priedas
(žr. A17–A18, A25 dalis):
Auditoriaus išvados su modifikuota nuomone pavyzdžiai


1 pavyzdys. Auditoriaus išvada, kurioje pateikta sąlyginė nuomonė dėl finansinėse ataskaitose
esančio reikšmingo iškraipymo.



2 pavyzdys. Auditoriaus išvada, kurioje pateikta neigiama nuomonė dėl konsoliduotosiose
finansinėse ataskaitose esančio reikšmingo iškraipymo.



3 pavyzdys. Auditoriaus išvada, kurioje pateikta sąlyginė išvada, kai auditorius negali gauti
pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl užsienio asocijuotosios įmonės.



4 pavyzdys. Auditoriaus išvada, kurioje pateiktas atsisakymas pareikšti nuomonę, kai auditorius
negali gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl vieno konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
elemento.


5 pavyzdys. Auditoriaus išvada, kurioje pateiktas atsisakymas pareikšti nuomonę, kai auditorius
negali gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl kelių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
elementų.
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1 pavyzdys. Sąlyginė nuomonė dėl reikšmingo finansinėse ataskaitose esančio iškraipymo
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600110
asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Atsargų suma yra iškraipyta. Iškraipymas laikomas reikšmingu, tačiau nepaplitusiu finansinėse
ataskaitose (t. y. pakanka sąlyginės nuomonės).



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius gavo visą kitą informaciją iki auditoriaus išvados datos ir dalykas, dėl kurio
modifikuojama nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas, taip pat turi įtakos kitai
informacijai.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

111

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito112
Sąlyginė nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Sąlyginės nuomonės
pagrindas“ apibūdinto dalyko poveikį, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir
teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius
veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).

110

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

111

210-asis TAS „Susitarimas dėl užduoties sąlygų“.

112

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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Sąlyginės nuomonės pagrindas
Įmonės atsargos bendrųjų pajamų ataskaitoje sudaro xxx. Vadovybė atsargų neįtraukė į apskaitą
savikainos arba grynosios galimo realizavimo vertės suma – atsižvelgdama į tai, kuri mažesnė, bet
pateikė jas savikaina, o tai neatitinka TFAS reikalavimų. Įmonės įrašai rodo, kad jeigu vadovybė būtų
pateikusi atsargas savikainos arba grynosios galimo realizavimo vertės suma – atsižvelgusi į tai, kuri
mažesnė, atsargų vertę būtų reikėję sumažinti iki grynosios galimo realizavimo vertės xxx suma.
Atitinkamai pardavimo savikaina būtų padidinta xxx, o pelno mokestis, grynasis pelnas ir akcininkų
nuosavo kapitalo dalis būtų sumažinti atitinkamai xxx, xxx ir xxx.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 6-ąjį pavyzdį. Paskutinė 6 pavyzdyje pateiktos kitos informacijos pastraipa turėtų būti
keičiama, kad joje galima būtų apibūdinti konkretų dalyką, dėl kurio pareiškiama sąlyginė nuomonė ir kuris taip
pat veikia kitą informaciją.]
Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių
ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame
atskiros nuomonės apie šiuos dalykus. Be skyriuje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ apibūdinto dalyko,
nustatėme, kad toliau apibūdinti dalykai yra pagrindiniai audito dalykai, kurie turi būti pateikti mūsų
išvadoje.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

113

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

113

Visose pavyzdinėse auditoriaus išvadose terminai „vadovybė“ ir „už valdymą atsakingi asmenys“ gali būti keičiami į kitą
terminą, kuris tinkamas atsižvelgiant į konkrečios jurisdikcijos teisinę sistemą.
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Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
pavardė].
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]
2 pavyzdys. Neigiama nuomonė dėl reikšmingo finansinėse ataskaitose esančio iškraipymo
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai yra grupės auditas (t.
y. taikomas 600-asis TAS).



Įmonės vadovybė parengė konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios
paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už konsoliduotąsias finansines
ataskaitas apibūdinimas pateiktas audito užduoties sąlygose.



Konsoliduotosios finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos dėl patronuojamosios įmonės
nekonsolidavimo. Manoma, kad reikšmingas iškraipymas yra paplitęs konsoliduotosiose
finansinėse ataskaitose. Iškraipymo poveikis konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms nebuvo
nustatytas todėl, kad tai padaryti buvo neįmanoma (t. y. turi būti pareiškiama neigiama nuomonė).



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Taikomas 701-asis TAS, tačiau auditorius nustatė, kad nėra pagrindinių audito dalykų, išskyrus
„Neigiamos nuomonės pagrindo“ skyriuje aprašytą dalyką.



Auditorius gavo visą kitą informaciją iki auditoriaus išvados datos ir dalykas, dėl kurio pareiškiama
neigiama nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas, taip pat turi įtakos kitai informacijai.



Asmenys, atsakingi už konsoliduotosios finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys
asmenys, kurie atsako už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.



Be konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų
pranešimo pareigų.
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito114
Neigiama nuomonė
Atlikome ABC įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupės) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių
metų konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita, konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant
svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos konsoliduotosios finansinės ataskaitos dėl mūsų išvados skyriuje „Neigiamos
nuomonės pagrindas“ aprašyto dalyko reikšmingumo teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo
vaizdo) Grupės 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotosios finansinę būklės ir tą dieną pasibaigusių metų
konsoliduotųjų finansinių veiklos rezultatų ir konsoliduotųjų pinigų srautų pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS).
Neigiamos nuomonės pagrindas
Kaip paaiškinta X pastaboje, Grupė nekonsolidavo patronuojamosios įmonės XYZ, kurią Grupė įsigijo
20X1 m., finansinių ataskaitų, kadangi ji dar negalėjo nustatyti reikšmingo patronuojamosios įmonės turto
ir įsipareigojimų tikrųjų verčių įsigijimo datą. Todėl ši investicija buvo apskaitoma pagal savikainos
metodą. Pagal TFAS reikalavimus, Įmonė turėjo konsoliduoti šią patronuojamąją įmonę ir įsigijimą
apskaityti pagal preliminariai nustatytas sumas. Jeigu XYZ įmonė būtų konsoliduota, daugelis čia
pridedamų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų dalių reikšmingai pasikeistų. Nekonsolidavimo įtaka
konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms nebuvo nustatyta.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
auditą“. Esame nepriklausomi nuo Grupės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus,
susijusius su šiais reikalavimais. Mes tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų
neigiamai nuomonei pagrįsti.
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 7-ąjį pavyzdį. Paskutinė 7 pavyzdyje pateiktos kitos informacijos pastraipa turėtų būti
keičiama, kad joje galima būtų apibūdinti konkretų dalyką, dėl kurio pareiškiama sąlyginė nuomonė ir kuris taip
pat veikia kitą informaciją.]
Pagrindiniai audito dalykai
Nustatėme, kad nėra kitų pagrindinių audito dalykų, kuriuos reikia pateikti mūsų išvadoje, išskyrus

114

Paantraštės „Išvada dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė
„Išvada dėl kitų taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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išvados skyriuje „Neigiamos nuomonės pagrindas“ apibūdintą dalyką.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotąsias finansines
115
ataskaitas
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
pavardė].
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

3 pavyzdys. Sąlyginė išvada, kai auditorius negali gauti pakankamų audito įrodymų dėl užsienio
asocijuotosios įmonės.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai yra grupės auditas (t.
y. taikomas 600-asis TAS).



Įmonės vadovybė parengė konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios
paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už konsoliduotąsias finansines
ataskaitas apibūdinimas pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius negalėjo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl investicijų į užsienio įmonę.
Negalėjimo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų galimas poveikis gali būti reikšmingas, bet
nepaplitęs konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose (t. y. gali būti pareiškiama sąlyginė nuomonė).



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius gavo visą kitą informaciją iki auditoriaus išvados datos ir dalykas, dėl kurio modifikuojama
nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas, taip pat turi įtakos kitai informacijai.



Asmenys, atsakingi už konsoliduotosios finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys
115

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
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asmenys, kurie atsako už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.


Be konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų
pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito116
Sąlyginė nuomonė
Atlikome ABC įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupės) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių
metų konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita, konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant
svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos konsoliduotosios finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje
„Sąlyginės nuomonės pagrindas“ apibūdinto dalyko galimą poveikį, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Grupės 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotąją finansinę
būklę ir tą dieną pasibaigusių metų konsoliduotuosius finansinius veiklos rezultatus ir konsoliduotuosius
pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Grupės investicija į XYZ įmonę, kuri yra užsienio asocijuotoji įmonė, įsigyta šiais metais ir apskaityta
nuosavybės metodu, 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotojoje finansinės būklės ataskaitoje parodyta xxx
suma. ABC įmonės grynojo pelno dalis XYZ įmonėje yra xxx, kuri yra įtraukta į tą dieną pasibaigusių metų
ABC įmonės pajamas. Negalėjome surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie balansinę ABC
investicijų į XYZ vertę 20X1 m. gruodžio 31 d. ir metinę ABC grynojo pelno dalį XYZ įmonėje, nes mums
buvo neleista gauti finansinės informacijos ir pasikalbėti su vadovybe bei XYZ auditoriais. Dėl šios
priežasties negalėjome nustatyti, ar reikia koreguoti šias sumas.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
auditą“. Esame nepriklausomi nuo Grupės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus,
susijusius su šiais reikalavimais. Mes tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų
sąlyginei nuomonei pagrįsti.
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 6-ąjį pavyzdį. Paskutinė 6 pavyzdyje pateiktos kitos informacijos pastraipa turėtų būti
keičiama, kad joje galima būtų apibūdinti konkretų dalyką, dėl kurio pareiškiama sąlyginė nuomonė ir kuris taip

116

Paantraštės „Išvada dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė
„Išvada dėl kitų taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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pat veikia kitą informaciją.]
Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant
į konsoliduotųjų finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame atskiros nuomonės apie šiuos dalykus. Be skyriuje
„Sąlyginės nuomonės pagrindas“ apibūdinto dalyko, nustatėme, kad toliau apibūdinti dalykai yra
pagrindiniai audito dalykai, kurie turi būti pateikti mūsų išvadoje.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotąsias finansines
117
ataskaitas
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
pavardė].
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

706-asis TAS (persvarstytas) „Dalyko pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“ pastraipos
nepriklausomo auditoriaus išvadoje“
Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
…
3.

118

119

570-ajame TAS (persvarstytame)
ir 720-ajame (persvarstytame)
nustatyti reikalavimai ir
pateiktos nuorodos apie informacijos, susijusios su veiklos tęstinumu, ir atitinkamai kitos
informacijos pateikimą auditoriaus išvadoje.

117

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

118

570-asis TAS (persvarstytas) „Veiklos tęstinumas“.

119

720-asis TAS (persvarstytas) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“.
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3 priedas
(žr. A17 dalį):

Auditoriaus išvados kurioje pateikiamas „Pagrindinių audito dalykų“ skyrius,
„Dalyko pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“ pastraipos, pavyzdys
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600120
asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS) (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus
audito įrodymus.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų iki auditoriaus išvados parengimo datos įmonės gamybinėse
patalpose kilo gaisras, kurį įmonė atskleidė kaip pobalansinį įvykį. Auditoriaus nuomone, įvykis yra
labai svarbus vartotojams suprantant finansines ataskaitas. Atlikdamas einamųjų metų finansinių
ataskaitų auditą, auditorius neprivalo atkreipti daug dėmesio į šį dalyką.



Pateikti pagrindiniai audito dalykai pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius visą kitą informaciją gavo iki auditoriaus išvados datos ir nenustatė, kad kita informacija
yra reikšmingai iškraipyta.



Atitinkami duomenys yra pateikti ir ankstesnis auditorius atliko praėjusio laikotarpio finansinių
ataskaitų auditą. Pagal įstatymus ir teisės aktus auditoriui nedraudžiama remtis ankstesnio
auditoriaus išvada apie atitinkamus duomenis, todėl jis nusprendė ja pasinaudoti.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

120

600-asis TAS „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“.
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito121
Nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba
parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių
metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS).
Nuomonės pagrindas
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Dalyko pabrėžimas

122

Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų X pastabą, kurioje apibūdintas Įmonės gamybinėse patalpose
kilusio gaisro poveikis. Dėl šio dalyko savo nuomonės nemodifikuojame.
Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių
ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame
atskiros nuomonės apie šiuos dalykus.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]
Kiti dalykai
ABC įmonės metų, pasibaigusių 20X0 m. gruodžio 31 d., finansinių ataskaitų auditą atliko kitas auditorius,
kuris 20X1 m. kovo 31 d. pareiškė nemodifikuotą nuomonę apie tas ataskaitas.

121

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.

122

Kaip nurodyta A16 dalyje, „Dalyko pabrėžimo“ pastraipa gali būti pateikiama iš karto po „Pagrindinių audito dalykų“ skyriaus ar
prieš jį, atsižvelgiant į auditoriaus sprendimą, kiek „Dalyko pabrėžimo pastraipoje“ pateikta informacija yra svarbi.
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Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 1-ąjį pavyzdį.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

123

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
pavardė].
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

4 priedas
(žr. A8 dalį)

Auditoriaus išvados, kurioje pateikiama sąlyginė nuomonė dėl nukrypimo nuo
taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos ir į kurią įtraukiama „Dalyko
pabrėžimo“ pastraipa, pavyzdys
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Sąlyginė nuomonė pateikiama dėl nukrypimo nuo taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos
reikalavimų.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar

123

Visose pavyzdinėse auditoriaus išvadose terminai „vadovybė“ ir „už valdymą atsakingi asmenys“ gali būti keičiami į kitą
terminą, kuris tinkamas atsižvelgiant į konkrečios jurisdikcijos teisinę sistemą.

88

SUSIJĘ KITŲ TAS PAKEITIMAI

sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).


Per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų iki auditoriaus išvados parengimo datos įmonės gamybinėse
patalpose kilo gaisras, kurį įmonė atskleidė kaip pobalansinį įvykį. Auditoriaus nuomone, įvykis yra
labai svarbus vartotojams suprantant finansines ataskaitas. Atlikdamas einamųjų metų finansinių
ataskaitų auditą, auditorius neprivalo atkreipti daug dėmesio į šį dalyką.



Auditorius neprivalo ir jis kitaip nenusprendžia pateikti pagrindinių audito dalykų pagal 701-ąjį TAS.



Per laikotarpį iki auditoriaus išvados datos auditorius negavo kitos informacijos.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito124
Sąlyginė nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Sąlyginės nuomonės
pagrindas“ apibūdinto dalyko poveikį, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir
teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius
veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Įmonės trumpalaikiai apyvartiniai vertybiniai popieriai finansinės būklės ataskaitoje parodyti xxx verte.
Vadovybė neperkainojo šių vertybinių popierių tikrąja verte, bet juos parodė įsigijimo savikaina. Tačiau tai
neatitinka TFAS reikalavimų. Remiantis Įmonės dokumentais pastebėta, kad jeigu vadovybė apyvartinius
vertybinius popierius būtų perkainojusi tikrąja verte, einamųjų metų bendrųjų pajamų ataskaitoje Įmonė
būtų pripažinusi xxx nerealizuotą nuostolį. Vertybinių popierių balansinė vertė 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinėse ataskaitose būtų sumažinta tokia pačia suma, o pelno mokestis, grynasis pelnas ir akcininkų
nuosavybės dalis atitinkamai sumažėtų xxx, xxx ir xxx sumomis.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.

124

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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Dalyko pabrėžimas – gaisro įtaka
Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų X pastabą, kurioje apibūdintas Įmonės gamybinėse patalpose
kilusio gaisro poveikis. Dėl šio dalyko savo nuomonės nemodifikuojame.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

125

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

710-asis TAS „Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios
finansinės ataskaitos“
Priedas
Auditoriaus išvadų pavyzdžiai
Pastaba. Remiantis 700-uoju TAS (persvarstytu), šiose auditoriaus išvadų pavyzdžiuose pirmiausia
pateiktas skyrius „Nuomonė“, o iš karto po jo – skyrius „Nuomonės pagrindas“ . Taip pat pirmas ir
paskutinis sakiniai, kurie buvo pateikti išsamaus auditoriaus atsakomybės apibūdinimo skyriuje,
dabar perkelti į naują skyrių „Nuomonės pagrindas“.
1 pavyzdys. Atitinkami duomenys (žr. A5 dalį)
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600126
asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS) (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS
reikalaujamas vadovybės
apibūdinimas pateiktas audito užduoties sąlygose.



Anksčiau paskelbtoje auditoriaus išvadoje apie praėjusį laikotarpį pateikta sąlyginė nuomonė.

127

atsakomybės

už finansines

ataskaitas

125

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

126

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

127

210-asis TAS „Susitarimas dėl užduoties sąlygų“.
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Dalykas, dėl kurios nuomonė buvo modifikuota, nebuvo išspręstas.



Dalyko poveikis ar galimas poveikis einamojo ataskaitinio laikotarpio duomenims yra reikšmingas,
todėl auditoriaus nuomonę apie einamojo ataskaitinio laikotarpio duomenis reikia modifikuoti.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
128
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame) .



Auditorius neprivalo ir jis kitaip nenusprendžia pateikti pagrindinių audito dalykų pagal 701-ąjį
129
TAS .



Per laikotarpį iki auditoriaus išvados datos auditorius negavo kitos informacijos.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito130
Sąlyginė nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinės
būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Sąlyginės nuomonės
pagrindas“ apibūdinto dalyko poveikį, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir
teisingą vaizdą) ABC Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų
finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus
(TFAS).
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Kaip nurodoma finansinių ataskaitų X pastaboje, šiose finansinėse ataskaitose nėra skaičiuojamas
nusidėvėjimas. Tačiau tai neatitinka TFAS reikalavimų. Toks neatitikimas atsirado dėl praėjusių finansinių
metų pradžioje vadovybės priimto sprendimo, dėl kurio mes pareiškėme sąlyginę nuomonę apie praėjusių
metų finansines ataskaitas. Taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą, 5 % metinę nusidėvėjimo normą pastatui bei
20 % įrangai, metų nuostolis turėtų būti padidintas xxx 20X1 m. ir xxx 20X0 m., ilgalaikio materialiojo turto vertė
turėtų būti sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma xxx 20X1 m. ir xxx 20X0 m., o sukaupti nuostoliai 20X1 m.
turėtų būti padidinti xxx, o 20X0 m. – xxx.

128

570-asis TAS (persvarstytas) „Veiklos tęstinumas“.

129

701-asis TAS „Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.

130

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotąsias finansines
131
ataskaitas
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]
2 pavyzdys. Atitinkami duomenys (Žr. A5 dalį)
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Anksčiau paskelbtoje auditoriaus išvadoje apie praėjusį laikotarpį pateikta sąlyginė nuomonė.



Dalykas, dėl kurios nuomonė buvo modifikuota, nebuvo išspręstas.



Dalyko poveikis ar galimas poveikis einamojo ataskaitinio laikotarpio duomenims yra
nereikšmingas, tačiau dėl neišspręsto dalyko poveikio ar galimo poveikio einamojo ataskaitinio
laikotarpio duomenų ir atitinkamų duomenų palyginamumui auditoriaus nuomonę būtina
modifikuoti.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Auditorius neprivalo ir jis kitaip nenusprendžia pateikti pagrindinių audito dalykų pagal 701-ąjį

131

Visose pavyzdinėse auditoriaus išvadose terminai „vadovybė“ ir „už valdymą atsakingi asmenys“ gali būti keičiami į kitą
terminą, kuris tinkamas atsižvelgiant į konkrečios jurisdikcijos teisinę sistemą.
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TAS.


Per laikotarpį iki auditoriaus išvados datos auditorius negavo kitos informacijos.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito132
Sąlyginė nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Sąlyginės nuomonės
pagrindas“ apibūdinto dalyko galimą poveikį atitinkamiems duomenims, visais reikšmingais atžvilgiais
teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą
dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS).
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Kadangi Įmonės auditoriais buvome paskirti 20X0 m., stebėti atsargų inventorizacijos to laikotarpio
pradžioje ar patikrinti šių atsargų kiekio kitomis priemonėmis negalėjome. Kadangi pradiniai atsargų
likučiai turi įtakos veiklos rezultatų nustatymui, mes negalėjome nustatyti, ar turėjo būti atlikti 20X0 m.
veiklos rezultatų ir laikotarpio pradžios nepaskirstyto pelno koregavimai. Mūsų nuomonė apie 20X0 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusio laikotarpio finansines ataskaitas buvo atitinkamai modifikuota. Mūsų
nuomonė apie einamojo laikotarpio finansines ataskaitas taip pat yra modifikuota dėl galimo poveikio
einamojo laikotarpio duomenų ir atitinkamų duomenų palyginamumui.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

133

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
132

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.

133

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
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[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]
3 pavyzdys. Atitinkami duomenys (Žr. A7 dalį)
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus
audito įrodymus.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Auditorius neprivalo ir jis kitaip nenusprendžia pateikti pagrindinių audito dalykų pagal 701-ąjį TAS.



Auditorius visą kitą informaciją gavo iki auditoriaus išvados datos ir nenustatė, kad kita
informacija yra reikšmingai iškraipyta.



Atitinkami duomenys yra pateikti ir ankstesnis auditorius atliko praėjusio laikotarpio finansinių
ataskaitų auditą.



Pagal įstatymus ir teisės aktus auditoriui nedraudžiama remtis ankstesnio auditoriaus išvada apie
atitinkamus duomenis, todėl jis nusprendė ja pasinaudoti.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito134
Nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba
parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių
metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus (TFAS).
Nuomonės pagrindas
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti.
Kiti dalykai
Įmonės metų, pasibaigusių 20X0 m. gruodžio 31 d., finansinių ataskaitų auditą atliko kitas auditorius,
kuris 20X1 m. kovo 31 d. pareiškė nemodifikuotą nuomonę apie tas ataskaitas.
Kita informacija [arba kita atitinkama antraštė, tokia kaip „Kita informacija nei finansinės
ataskaitos ir auditoriaus išvada apie jas“]
[Išvados rengimas pagal 720-ajame TAS (persvarstytame) numatytus pateikimo reikalavimus. Žr. 720-ojo
(persvarstyto) 2 priedo 1-ąjį pavyzdį.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

135

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

134

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.

135

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
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[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]
4 pavyzdys. Atitinkami duomenys (Žr. A9 dalį)
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto naudojant teisingo pateikimo tvarką, auditas. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600asis TAS netaikomas).



Įmonės vadovybė parengė finansines ataskaitas pagal TFAS (bendrosios paskirties tvarką).



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas vadovybės atsakomybės už finansines ataskaitas apibūdinimas
pateiktas audito užduoties sąlygose.



Atlikęs einamojo laikotarpio auditą, auditorius privalo pateikti išvadą apie einamojo ir praėjusio
laikotarpių finansines ataskaitas.



Anksčiau paskelbtoje auditoriaus išvadoje apie praėjusį laikotarpį pateikta sąlyginė nuomonė.



Dalykas, dėl kurios nuomonė buvo modifikuota, nebuvo išspręstas.



Dalyko poveikis ar galimas poveikis einamojo ataskaitinio laikotarpio duomenims yra reikšmingas
tiek einamojo, tiek praėjusio laikotarpių finansinėms ataskaitoms, todėl auditoriaus nuomonę reikia
modifikuoti.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais audito įrodymais auditorius padarė išvadą, kad nėra su įvykiais ar
sąlygomis susijusio reikšmingo neapibrėžtumo, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės
gebėjimo tęsti veiklą, kaip tai nurodyta 570-ajame TAS (persvarstytame).



Auditorius neprivalo ir jis kitaip nenusprendžia pateikti pagrindinių audito dalykų pagal 701-ąjį
TAS.



Per laikotarpį iki auditoriaus išvados datos auditorius negavo kitos informacijos.



Asmenys, atsakingi už finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą, nėra tie patys asmenys, kurie
atsako už finansinių ataskaitų parengimą.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatymuose nurodytų pranešimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito136
Sąlyginė nuomonė
Atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. ir
20X0 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos, ir tą dieną pasibaigusių 20X0 ir 20X0 metų bendrųjų
136

Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas,
įskaitant svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Sąlyginės nuomonės
pagrindas“ apibūdintų dalykų poveikį, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir
teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. ir 20X0 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną
pasibaigusių 20X0 ir 20X0 metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus (TFAS).
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Kaip nurodoma finansinių ataskaitų X pastaboje, šiose finansinėse ataskaitose nėra skaičiuojamas
nusidėvėjimas. Tačiau tai neatitinka TFAS reikalavimų. Taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą, 5 % metinę
nusidėvėjimo normą pastatui bei 20 % įrangai, metų nuostolis turėtų būti padidintas xxx 20X1 m. ir xxx
20X0 m., ilgalaikio materialiojo turto vertė turėtų būti sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma xxx
20X1 m. ir xxx 20X0 m., o sukaupti nuostoliai 20X1 m. turėtų būti padidinti xxx, o 20X0 m. – xxx.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame
nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam finansinių ataskaitų
auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes
tikime, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei auditoriaus nuomonei pagrįsti.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

137

[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
[Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu –
atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

810-asis TAS „Užduotys pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų santraukos“
Reikalavimai
Kita informacija dokumentuose, kuriuose pateikiama finansinių ataskaitų santrauka
24.

137

Auditorius turi susipažinti su dokumentuose, kuriuose pateikiama finansinių ataskaitų santrauka,
esančia kita informacija ir susijusia auditoriaus išvada, kad galėtų nustatyti, ar yra aptikti
reikšmingas neatitiktis tarp kitos informacijos finansinių ataskaitų santraukos, jeigu tokių yra. Jeigu,
nagrinėdamas kitą informaciją auditorius nustato reikšmingą nesuderinamumą, jis turi nuspręsti, ar
Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
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reikia koreguoti audituotą finansinių ataskaitų santrauką ar kitą informaciją. Jeigu, nagrinėdamas
kitą informaciją, auditorius sužino apie akivaizdžius reikšmingus faktų iškraipymus, kad kita
informacija turi būti koreguojama, tokį dalyką auditorius turi aptarti su vadovybe (žr. A19 dalį):

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
138

A19. 720-ajame TAS (persvarstytame) išdėstyti reikalavimai ir pateiktos gairės, susijusios su dėl kitos
informacijos atliekant finansinių ataskaitų audito užduotįpateikiamos dokumente, kuriame
pateikiamos audituotos finansinės ataskaitos ir susijusi auditoriaus išvada, skaitymo, ir veiksmų
atsižvelgiant į reikšmingus nesuderinamumus ir reikšmingus faktų iškraipymus. Atitinkamai
pritaikius konkrečioms aplinkybėms, jos galėtų būti naudingos į gyvendinant 24 dalies reikalavimą.

138

720-asis TAS (persvarstytas)„Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija dėl kitos informacijos dokumentuose, į
kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos“.
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standartas (ISA) (persvarstytas) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“, kurį 2015 m.
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kalbą išvertė Lietuvos auditorių rūmai, yra platinamas gavus IFAC leidimą. 720-ojo tarptautinio audito
standarto (ISA) (persvarstyto) „Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija“ vertimo procesas
buvo apsvarstytas IFAC ir vertimas atliktas remiantis „Politikos pareiškimu – IFAC išleistų standartų
vertimo ir platinimo politika“. Patvirtintas 720-ojo tarptautinio audito standarto (ISA) (persvarstyto)
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