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705-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus
išvadoje“ (persvarstytas) turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į su 200-ąjį TAS „Bendrieji nepriklausomo
auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.

705-ASIS TAS „NUOMONĖS MODIFIKAVIMAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“ (PERSVARSTYTAS)

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šis tarptautinis audito standartas (TAS) nagrinėja auditoriaus atsakomybę išleisti tinkamą
1
auditoriaus išvadą tais atvejais, kai formuodamas nuomonę pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą)
jis padaro išvadą, kad reikia modifikuoti nuomonę apie finansines ataskaitas. Šiame TAS taip
pat nagrinėjama, kokios įtakos turi nuomonės modifikavimas auditoriaus išvados formai ir
turiniui. Visais atvejais taikomi 700-ajame TAS (persvarstytame) nurodyti išvadai keliami
reikalavimai, todėl šiame TAS jie dar kartą nepateikiami, išskyrus atvejus, kai juos aiškiai apima
ar keičia šio TAS reikalavimai.

Modifikuotų nuomonių tipai
2.

Šiame TAS nustatyti trys modifikuotų nuomonių tipai, būtent, sąlyginė nuomonė, neigiama
nuomonė ir atsisakymas pareikšti nuomonę. Priimant sprendimą, kuris modifikuotos nuomonės
tipas yra tinkamas, atsižvelgiama į šiuos veiksnius:
a)

dalyko, nulemiančio modifikavimą, pobūdį, t. y. ar finansinės ataskaitos yra reikšmingai
iškraipytos arba, jei negalima surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, gali būti
reikšmingai iškraipytos; ir

b)

auditoriaus sprendimą apie dalyko poveikio paplitimą arba galimą poveikį finansinėms
ataskaitoms (žr. A1 dalį).

Įsigaliojimo data
3.

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

Tikslas
4.

Auditoriaus tikslas yra aiškiai pareikšti tinkamai modifikuotą nuomonę apie finansines
ataskaitas, kuri yra būtina tada, kai:
a)

auditorius, remdamasis gautais audito įrodymais, padaro išvadą, kad finansinės
ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipytos; arba

b)

auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais remdamasis galėtų
padaryti išvadą, kad finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos

Apibrėžtys
5.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

1

paplitęs – sąvoka, vartojama kalbant apie iškraipymus, kad būtų galima apibūdinti
iškraipymų poveikį finansinėms ataskaitoms arba galimą iškraipymų (jei jų yra), neaptiktų
dėl to, kad negalima surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, poveikį finansinėms
ataskaitoms. Paplitęs poveikis finansinėms ataskaitoms yra toks, kuris, auditoriaus
nuomone:

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

neapsiriboja
straipsniais;

konkrečiais

finansinių

ataskaitų

elementais,

sąskaitomis

ii)

jei tuo apsiriboja, apima arba galėtų apimti didelę finansinių ataskaitų dalį; arba

ar

iii) jei tai susiję su atskleidžiama informacija, yra esminis vartotojo finansinių ataskaitų
supratimui;
b)

modifikuota nuomonė – sąlyginė nuomonė, neigiama nuomonė arba atsisakymas
pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas.

Reikalavimai
Aplinkybės, kurioms esant būtina modifikuoti auditoriaus nuomonę
6.

Auditorius turi modifikuoti nuomonę auditoriaus išvadoje tada, kai:
a)

auditorius, remdamasis gautais audito įrodymais, padaro išvadą, kad finansinės
ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipytos (žr. A2–A7 dalis); arba

b)

auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais remdamasis galėtų
padaryti išvadą, kad finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos (žr.
A8–A12 dalis).

Auditoriaus nuomonės modifikavimo tipo nustatymas
Sąlyginė nuomonė
7.

Auditorius turi pareikšti sąlyginę nuomonę tada, kai:
a)

auditorius, surinkęs pakankamų tinkamų audito įrodymų, padaro išvadą, kad iškraipymai,
atskirai arba visi kartu, yra reikšmingi, bet nėra paplitę finansinėse ataskaitose; arba

b)

auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kuriais galėtų pagrįsti savo
nuomonę, bet jis padaro išvadą, kad galimas neaptiktų iškraipymų poveikis finansinėms
ataskaitoms, jeigu tokių iškraipymų yra, galėtų būti reikšmingas, bet nepaplitęs.

Neigiama nuomonė
8.

Auditorius turi pareikšti neigiamą nuomonę tada, kai, surinkęs pakankamų tinkamų audito
įrodymų, padaro išvadą, kad iškraipymai, atskirai arba visi kartu, yra ir reikšmingi, ir paplitę
finansinėse ataskaitose.

Atsisakymas pareikšti nuomonę
9.

Auditorius turi atsisakyti pareikšti nuomonę tada, kai jis negali surinkti pakankamų tinkamų
audito įrodymų, kuriais galėtų pagrįsti savo nuomonę, ir padaro išvadą, kad galimas neaptiktų
iškraipymų poveikis finansinėms ataskaitoms, jeigu tokių iškraipymų yra, galėtų būti ir
reikšmingas, ir paplitęs.

10.

Auditorius turi atsisakyti pareikšti nuomonę tada, kai nepaprastai retomis aplinkybėmis, esant
keletui neapibrėžtumų, jis padaro išvadą, kad, nepaisant surinktų pakankamo kiekio tinkamų
audito įrodymų dėl kiekvieno konkretaus neapibrėžtumo, yra neįmanoma suformuoti nuomonės
apie finansines ataskaitas dėl potencialios šių neapibrėžtumų sąveikos ir jų galimo bendro
poveikio finansinėms ataskaitoms.
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Padariniai, atsirandantys dėl to, kad negalima surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl
vadovybės nustatyto apribojimo po to, kai auditorius prisiėmė vykdyti užduotį
11.

Jei prisiėmęs vykdyti užduotį auditorius sužino, kad vadovybė nustatė audito apimties
apribojimą, ir dėl šio apribojimo, auditoriaus nuomone, gali būti pareikšta sąlyginė nuomonė
arba atsisakyta pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas, jis turi pareikalauti, kad vadovybė
panaikintų šį apribojimą.

12.

Jei vadovybė atsisako panaikinti 11 dalyje nurodytą apribojimą, auditorius apie tai turi informuoti
už valdymą atsakingus asmenis, išskyrus tuos atvejus, kai visi už valdymą atsakingi asmenys
2
yra susiję su vadovavimu įmonei , ir nuspręsti, ar įmanoma atlikti alternatyvias procedūras ir
gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų.

13.

Jei auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, jis turi priimti tokius
sprendimus:

14.

a)

jei auditorius padaro išvadą, kad neaptiktų iškraipymų (jei tokių yra) galimas poveikis
finansinėms ataskaitoms galėtų būti reikšmingas, bet nepaplitęs, jis turi pareikšti sąlyginę
nuomonę; arba

b)

jei auditorius padaro išvadą, kad neaptiktų iškraipymų (jei tokių yra) galimas poveikis
finansinėms ataskaitoms galėtų būti ir reikšmingas ir paplitęs taip, kad siekiant informuoti
apie situacijos svarbą nepakaktų pareikšti sąlyginę nuomonę, jis turi:
i)

atsisakyti tęsti auditą, jeigu tai įmanoma ir galima pagal taikomus įstatymus ar
teisės aktus (žr. A13 dalį); arba

ii)

jei atsisakyti tęsti auditą prieš auditoriaus išvados pateikimą neįmanoma ar
negalima, auditorius turi atsisakyti pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas (žr.
A14 dalį).

Jei auditorius atsisako tęsti auditą, kaip aprašyta 13 dalies b punkto i papunktyje, prieš
atsisakydamas jis turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie visus svarbius dalykus,
susijusius su audito metu nustatytais iškraipymais, dėl kurių būtų prireikę modifikuoti nuomonę
(žr. A15 dalį).

Kitos su neigiama nuomone arba atsisakymu ją pareikšti susijusios aplinkybės
15.

Kai auditorius mano, kad būtina pareikšti neigiamą nuomonę apie finansines ataskaitas kaip
visumą arba atsisakyti ją pareikšti, į savo išvadą jis taip pat negali įtraukti nemodifikuotos
nuomonės apie atskirą finansinę ataskaitą arba vieną ar daugiau finansinės ataskaitos
konkrečių elementų, sąskaitų ar straipsnių, kuriems taikoma ta pati finansinės atskaitomybės
3
tvarka. Šiomis aplinkybėmis įtraukus tokią nemodifikuotą nuomonę į tą pačią išvadą , būtų
prieštaraujama auditoriaus neigiamai nuomonei ar atsisakymui pareikšti nuomonę apie
finansines ataskaitas kaip visumą (žr. A16 dalį).

2

260-ojo TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“ (persvarstyto) 13 dalis

3

805-ajame TAS „Specialūs svarstymai – atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ar
straipsnių auditas“ nagrinėjamos aplinkybės, kai auditorius yra įpareigotas pateikti atskirą nuomonę dėl vieno arba
daugiau konkrečių finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ar straipsnių.
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Auditoriaus išvados forma ir turinys tais atvejais, kai nuomonė modifikuojama
Auditoriaus nuomonė
16.

Kai auditorius modifikuoja nuomonę, „Nuomonės“ skyriuje auditorius turi atitinkamai naudoti
tokias antraštes kaip „Sąlyginė nuomonė“, „Neigiama nuomonė“ arba „Atsisakymas pareikšti
nuomonę“ (žr. A17–A19 dalis).

Sąlyginė nuomonė
17.

Kai auditorius pareiškia sąlyginę nuomonę dėl reikšmingo iškraipymo finansinėse ataskaitose,
jis turi nurodyti kad, jo nuomone, išskyrus dalyko (-ų), aprašyto „Sąlyginės nuomonės pagrindo“
pastraipoje, poveikį:
a)

pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba
parodo tikrą ir teisingą vaizdą) [...] pagal [taikomą finansinės atskaitomybės tvarką], kai
ataskaitos teikiamos pagal teisingo pateikimo tvarką; arba

b)

finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal [taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką], kai ataskaitos teikiamos pagal atitikties tvarką.

Kai nuomonė modifikuojama dėl to, kad negalima surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų,
auditorius, pareikšdamas modifikuotą nuomonę, turi vartoti atitinkamą frazę „išskyrus šio dalyko
(-ų) galimą poveikį…“ (žr. A20 dalį).
Neigiama nuomonė
18.

Kai auditorius pareiškia neigiamą nuomonę, jis turi nurodyti, kad, jo nuomone, dėl „Neigiamos
nuomonės pagrindo“ skyriuje aprašyto (-ų) dalyko (-ų) reikšmingumo:
a)

pridėtos finansinės ataskaitos teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo)
[...] pagal [taikomą finansinės atskaitomybės tvarką], kai ataskaitos teikiamos pagal
teisingo pateikimo tvarką; arba

b)

finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais neparengtos pagal [taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką], kai ataskaitos teikiamos pagal atitikties tvarką.

Atsisakymas pareikšti nuomonę
19.

Kai auditorius atsisako pareikšti nuomonę dėl to, kad negali surinkti pakankamų tinkamų audito
įrodymų, jis turi:
a)

nurodyti, kad jis nepareiškia nuomonės apie pridėtas finansines ataskaitas;

b)

pareikšti, kad dėl „Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindo“ skyriuje aprašyto (-ų) dalyko
(-ų) reikšmingumo jis negalėjo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kad galėtų
pagrįsti auditoriaus nuomonę apie finansines ataskaitas; ir

c)

pakeisti pagal 700-ojo TAS (persvarstyto) 24 dalies b punktą reikalaujamą sakinį, kuriame
nurodoma, kad finansinės ataskaitos buvo audituotos, ir nurodyti, kad auditorius dalyvavo
atliekant finansinių ataskaitų auditą.
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Nuomonės pagrindas
20.

Kai auditorius modifikuoja nuomonę apie finansines ataskaitas, be konkrečių pagal 700-ąjį TAS
(persvarstytą) reikalaujamų elementų, jis turi (žr. A21 dalį):
a)

pakeisti pagal 700-ojo TAS (persvarstyto) 28 dalį reikalaujamą antraštę „Nuomonės
pagrindas“ į tokią atitinkamą antraštę kaip „Sąlyginės nuomonės pagrindas“, „Neigiamos
nuomonės pagrindas“ ar „Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindas“; ir

b)

į šį skyrių įtraukti dalyko, dėl kurio modifikuojama nuomonė, apibūdinimą.

21.

Jei finansinėse ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų, susijusių su konkrečiomis finansinių
ataskaitų sumomis (įskaitant kiekybinę aiškinamajame rašte atskleistą informaciją), auditorius
turi „Nuomonės pagrindo“ skyriuje pateikti iškraipymo finansinės įtakos apibūdinimą ir kiekybinį
įvertinimą, išskyrus tuos atvejus, kai to neįmanoma padaryti. Jei neįmanoma kiekybiškai įvertinti
finansinės įtakos, auditorius turi šiame skyriuje nurodyti tokį faktą (žr. A22 dalį).

22.

Jei finansinėse ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų, susijusių su aprašomojo pobūdžio
informacija, auditorius „Nuomonės pagrindo“ skyriuje turi paaiškinti, kaip atskleista informacija
yra iškraipyta.

23.

Jei finansinėse ataskaitose yra reikšmingų iškraipymų dėl to, kad neatskleista informacija, kurią
privaloma atskleisti, auditorius turi:
a)

aptarti neatskleidimą su už valdymą atsakingais asmenimis;

b)

„Nuomonės pagrindo“ skyriuje apibūdinti praleistos informacijos esmę; ir

c)

jei tai nedraudžiama pagal įstatymą ar teisės aktą, atskleisti praleistą informaciją, su
sąlyga, kad įmanoma tą padaryti ir kad auditorius surinko pakankamų tinkamų audito
įrodymų apie šią praleistą informaciją (žr. A23 dalį).

24.

Jei nuomonė modifikuojama dėl to, kad negalima surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų,
auditorius „Nuomonės pagrindo“ skyriuje privalo nurodyti to priežastis.

25.

Kai auditorius pareiškia sąlyginę arba neigiamą nuomonę, jis, nurodydamas žodį „sąlyginė“ ar,
jei būtina, „neigiama“, turi pakeisti pareiškimą dėl to, ar surinkti audito įrodymai yra pakankamas
ir tinkamas pagrindas auditoriaus nuomonei pareikšti, kaip to reikalaujama pagal 700-ojo TAS
(persvarstyto) 28 dalies d punktą.

26.

Kai auditorius atsisako pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas, auditoriaus ataskaitoje
neturėtų būti pagal 700-ojo TAS (persvarstyto) 28 dalies b ir d dalis reikalaujamų elementų.
Tokie elementai yra:

27.

a)

nuoroda į auditoriaus išvados skyrių, kuriame apibūdinta auditoriaus atsakomybė; ir

b)

pareiškimas, kad surinkti audito įrodymai yra pakankamas ir tinkamas pagrindas
auditoriaus nuomonei pareikšti.

Net jei auditorius pareiškė neigiamą nuomonę arba atsisakė pareikšti nuomonę apie finansines
ataskaitas, „Nuomonės pagrindo“ skyriuje jis turi nurodyti visų kitų dalykų, apie kuriuos
auditorius žino ir dėl kurių būtų reikėję modifikuoti nuomonę, priežastis ir poveikį (žr. A24 dalį).

705-ASIS TAS „NUOMONĖS MODIFIKAVIMAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“ (PERSVARSTYTAS)

Auditoriaus atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą aprašymas tuo atveju, kai auditorius atsisako
pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas
28.

Kai auditorius atsisako pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas dėl to, kad negali surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų, jis turi koreguoti pagal 700-ojo TAS (persvarstyto) 38–40
dalis reikalaujamą atsakomybės apibūdinimą ir nurodyti tik tokius dalykus (žr. A25 dalį):
a)

pareiškimą, kad auditoriaus pareiga yra atlikti įmonės finansinių ataskaitų auditą pagal
tarptautinius audito standartus ir išleisti auditoriaus išvadą;

b)

pareiškimą, kad dėl „Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindo“ skyriuje aprašyto (-ų)
dalyko (-ų) reikšmingumo auditorius negalėjo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų,
kad galėtų pagrįsti auditoriaus nuomonę apie finansines ataskaitas; ir

c)

pareiškimą apie auditoriaus nepriklausomumą ir kitus etikos reikalavimus, nurodytus 700ojo TAS (persvarstyto) 28 dalies c punkte.

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

Kai auditorius atsisako pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas, auditoriaus išvadoje jis
4
neturėtų pateikti „Pagrindinių audito dalykų“ skyriaus, nurodyto 701-ajame TAS , jeigu to
nereikalaujama pagal įstatymą ar teisės aktą (žr. A26 dalį).

Už valdymą atsakingų asmenų informavimas
30.

Kai auditorius numato modifikuoti nuomonę auditoriaus išvadoje, jis turi informuoti už valdymą
atsakingus asmenis apie aplinkybes, kurios nulėmė numatomą modifikavimą, ir pateikti siūlomą
modifikavimo formuluotę (žr. A27 dalį).

***
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Modifikuotų nuomonių tipai (žr. 2 dalį)
A1. Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kaip auditoriaus sprendimas dėl dalyko, nulemiančio
modifikavimą, pobūdžio ir jo poveikio arba galimo poveikio paplitimo finansinėse ataskaitose
daro įtaką pareiškiamos nuomonės tipui.

Dalyko, nulemiančio
modifikavimą, pobūdis

4

Auditoriaus sprendimas dėl poveikio arba galimo poveikio paplitimo
finansinėse ataskaitose
Reikšmingas, bet nepaplitęs

Reikšmingas ir paplitęs

Finansinės ataskaitos
yra reikšmingai
iškraipytos

Sąlyginė nuomonė

Neigiama nuomonė

Negalėjimas surinkti
pakankamų tinkamų
audito įrodymų

Sąlyginė nuomonė

Atsisakymas pareikšti nuomonę

701-ojo TAS „Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ 11–13 dalys.
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Aplinkybės, kurioms esant būtina modifikuoti auditoriaus nuomonę
Reikšmingų iškraipymų pobūdis (žr. 6 dalies a punktą)
A2.

700-ajame TAS reikalaujama, kad auditorius, siekdamas susidaryti nuomonę apie finansines
ataskaitas, padarytų išvadą, ar buvo gautas pakankamas užtikrinimas, kad finansinės
5
ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos . Darant šią išvadą atsižvelgiama į
6
neištaisytų iškraipymų, jei tokių yra, finansinėse ataskaitose įvertinimą pagal 450-ąjį TAS .

A3.

450-ajame TAS iškraipymas apibrėžtas kaip skirtumas tarp pateiktos finansinės ataskaitos
straipsnio sumos, grupavimo, pateikimo ar atskleidimo ir reikalaujamos straipsnio sumos,
grupavimo, pateikimo ar atskleidimo, kad jis atitiktų taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.
Atitinkamai finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipytos dėl:
a)

pasirinktų apskaitos metodų tinkamumo;

b)

pasirinktų apskaitos metodų taikymo; arba

c)

finansinėse ataskaitose atskleidžiamos informacijos tinkamumo arba pakankamumo.

Pasirinktų apskaitos metodų tinkamumas
A4.

A5.

Reikšmingi finansinių ataskaitų iškraipymai dėl vadovybės pasirinktų apskaitos metodų
tinkamumo gali atsirasti tais atvejais, kai:
a)

pasirinkti apskaitos metodai neatitinka taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos; arba

b)

finansinės ataskaitos, įskaitant aiškinamąjį raštą, neparodo pagrindinių sandorių ir įvykių
taip, kad būtų pasiektas teisingo pateikimo tikslas.

Finansinės atskaitomybės tvarka dažnai apima apskaitos metodų pakeitimų apskaitos ir
atskleidimo reikalavimus. Jeigu įmonė pakeičia svarbius pasirinktus apskaitos metodus ir
nesilaiko šių reikalavimų, finansinės ataskaitos gali būti reikšmingai iškraipomos.

Pasirinktų apskaitos metodų taikymas
A6.

Reikšmingi finansinių ataskaitų iškraipymai dėl pasirinktų apskaitos metodų taikymo gali
atsirasti:
a)

jei vadovybė nuosekliai netaikė pasirinktų apskaitos metodų, atitinkančių finansinės
atskaitomybės tvarką, įskaitant tuos atvejus, kai vadovybė nuosekliai netaikė pasirinktų
apskaitos metodų visais laikotarpiais arba panašiems sandoriams ir įvykiams (taikymo
nuoseklumas); arba

b)

dėl pasirinktų apskaitos metodų taikymo būdų (pavyzdžiui, netyčinė taikymo klaida).

Finansinėse ataskaitose atskleidžiamos informacijos tinkamumas arba pakankamumas
A7.

Reikšmingi finansinių ataskaitų iškraipymai dėl finansinėse ataskaitose atskleidžiamos
informacijos tinkamumo arba pakankamumo gali atsirasti tais atvejais, kai:

5

700-ojo TAS (persvarstyto) 11 dalis.

6

450-ojo TAS „Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“ 11 dalis.
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a)

į finansines ataskaitas neįtraukta visa informacija, kurią būtina atskleisti pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką;

b)

finansinių ataskaitų informacija nepateikta pagal taikomą finansinės atskaitomybės
tvarką; arba

c)

finansinėse ataskaitose neatskleista informacija, būtina teisingo pateikimo tikslui pasiekti.

Negalėjimo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų pobūdis (žr. 6 dalies b punktą)
A8.

A9.

Auditoriaus negalėjimą surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų (tai vertinant kaip audito
apimties apribojimą) gali nulemti:
a)

aplinkybės, kurių įmonė negali kontroliuoti;

b)

aplinkybės, susijusios su auditoriaus darbo pobūdžiu ar atlikimo laiku; arba

c)

vadovybės taikomi apribojimai.

Tai, kad auditorius negali atlikti konkrečių procedūrų, tačiau gali gauti pakankamų tinkamų
audito įrodymų atlikdamas alternatyvias procedūras, nelaikoma audito apimties apribojimu.
Jeigu tai neįmanoma, taikomi atitinkamai 7 dalies b punkto ir 9–10 dalių reikalavimai.
Vadovybės taikomi apribojimai gali turėti ir kitos įtakos auditui, t. y. auditoriaus apgaulės rizikos
įvertinimui ir svarstymui, ar tęsti užduotį.

A10. Aplinkybių, kurių įmonė negali kontroliuoti, pavyzdžiai:


sunaikinti įmonės apskaitos įrašai;



valdžios organai neapibrėžtam laikui konfiskavo svarbaus komponento apskaitos įrašus.

A11. Aplinkybių, susijusių su auditoriaus darbo pobūdžiu arba laiko pasirinkimu, pavyzdžiai:


įmonė privalo taikyti nuosavybės metodą asocijuotosios įmonės apskaitai, ir auditorius
negali surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie pastarosios įmonės finansinę
informaciją, kad galėtų įvertinti, ar nuosavybės metodas buvo tinkamai taikytas;



auditorius paskiriamas tokiu metu, kada jis negali stebėti, kaip fiziškai skaičiuojamos
atsargos;



auditorius nustato, kad nepakanka vien tik atlikti pagrindines procedūras, nes įmonės
kontrolės priemonės nėra veiksmingos.

A12. Atvejų, kai negalima surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl vadovybės nustatyto
audito apimties apribojimo, pavyzdžiai:


vadovybė neleidžia auditoriui stebėti fizinio atsargų skaičiavimo;



vadovybė neleidžia auditoriui pareikalauti, kad išorės šalis patvirtintų konkrečių sąskaitų
likučius.
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Auditoriaus nuomonės modifikavimo tipo nustatymas
Padariniai, atsirandantys dėl to, kad negalima surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl
vadovybės nustatyto apribojimo po to, kai auditorius prisiėmė vykdyti užduotį (žr. 13 dalies b punkto i
papunktį ir 14 dalį)
A13. Galimybė atsisakyti toliau tęsti auditą gali priklausyti nuo užduoties baigtumo lygmens tuo
momentu, kai vadovybė pradeda taikyti apribojimą. Jeigu auditorius iš esmės baigė auditą,
prieš atsisakydamas toliau tęsti užduotį jis gali nutarti jį užbaigti, kiek tai yra įmanoma, atsisakyti
pareikšti nuomonę ir paaiškinti apimties apribojimą „Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindo“
skyriuje.
A14. Esant tam tikroms aplinkybėms, gali būti neįmanoma atsisakyti toliau tęsti audito užduotį, jeigu
įstatymas ar teisės aktas numato, kad auditorius privalo ją tęsti. Taip galėtų būti tuo atveju, kai
auditorius yra paskirtas audituoti viešojo sektoriaus įmonių finansines ataskaitas. Be to, taip
galėtų būti tuo atveju, kai pagal jurisdikciją auditorius paskirtas audituoti konkretaus laikotarpio
finansines ataskaitas arba jis paskirtas konkrečiam laikotarpiui ir draudžiama atsisakyti tęsti
užduotį atitinkamai arba prieš baigiant tų finansinių ataskaitų auditą, arba prieš pasibaigiant
šitam nustatytam laikotarpiui. Auditorius taip pat gali svarstyti būtinumą įtraukti šią informaciją į
7
auditoriaus išvados „Kitų dalykų“ pastraipą .
A15. Auditorius gali nuspręsti, kad būtina atsisakyti toliau tęsti auditą dėl apimties apribojimo, tačiau
pagal profesinį, įstatymo ar teisės akto reikalavimą jis gali būti priverstas informuoti priežiūros
institucijas arba įmonės savininkus apie dalykus, susijusius su atsisakymu toliau tęsti užduotį.
Kitos su neigiama nuomone arba atsisakymu ją pareikšti susijusios aplinkybės (žr. 15 dalį)
A16. Toliau pateikiami išvadų aplinkybių, kurios neprieštarautų neigiamai nuomonei arba atsisakymui
pareikšti nuomonę, pavyzdžiai:


nemodifikuota nuomonė apie finansines ataskaitas, parengtas pagal nustatytą finansinės
atskaitomybės tvarką, ir toje pačioje išvadoje pareikšta neigiama nuomonė apie tas
8
pačias finansines ataskaitas pagal skirtingą finansinės atskaitomybės tvarką ;



atsisakymas pareikšti nuomonę dėl veiklos rezultatų ir pinigų srautų, kur tinkama, ir
9
nemodifikuota nuomonė apie finansinę padėtį (žr. 510-ąjį TAS ). Šiuo atveju auditorius
neatsisako pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas kaip visumą.

Auditoriaus išvados forma ir turinys tais atvejais, kai nuomonė modifikuojama
Pavyzdinės auditoriaus išvados (žr. 16 dalį)
A17. Priedo 1-ajame ir 2-ajame pavyzdyje pateiktos auditoriaus išvados su atitinkamai sąlygine ir
neigiama nuomone, nes finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos.
A18. Priedo 3 pavyzdyje pateikta auditoriaus išvada su sąlygine nuomone, kai auditorius negali
surinkti pakankamų tinamų audito įrodymų. 4 pavyzdyje pateiktas atsisakymas pareikšti
nuomonę dėl negalėjimo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie atskirą finansinių

7

706-ojo TAS „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ (persvarstyto)
A10 dalis

8

Šios aplinkybės aprašytos 700-ojo TAS (persvarstyto) A31 dalyje.

9

510-ojo TAS „Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai“ 10 dalis.
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ataskaitų elementą. 5 pavyzdyje pateiktas atsisakymas pareikšti nuomonę dėl negalėjimo
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie kelis finansinių ataskaitų elementus.
Paskutiniais dviem atvejais negalėjimo surinkti įrodymų galimas poveikis finansinėms
ataskaitoms yra reikšmingas ir paplitęs. Priede, kuriame pateikiamos nuorodos į kitų TAS
10
išvadų rengimo reikalavimus, įskaitant 570-ąjį TAS (persvarstytą) , taip pat pateiktos
pavyzdinės ataskaitos su modifikuotomis nuomonėmis.
Auditoriaus nuomonė (žr. 16 dalį)
A19. Pakeitus šią antraštę vartotojams tampa aišku, kad auditoriaus nuomonė yra modifikuota, ir
kokio tipo modifikavimas buvo atliktas.
Sąlyginė nuomonė (žr. 17 dalį)
A20. Kai auditorius pareiškia sąlyginę nuomonę, „Nuomonės“ skyriuje netinka vartoti tokias frazes
kaip „kaip pirmiau paaiškinta“ arba „atsižvelgiant į“, nes šios frazės yra nepakankamai aiškios
arba įtikinamos.
Pagrindas nuomonei pareikšti (žr. 20, 21, 23 ir 27 dalis)
A21. Jei auditoriaus išvada yra nuosekli, vartotojams lengviau ją suprasti ir nustatyti neįprastas
aplinkybes, kai jų atsiranda. Taigi, nors gali būti neįmanoma vienodai suformuluoti modifikuotą
nuomonę ir paaiškinti modifikavimo priežastis, pageidautina, kad auditoriaus išvada tiek formos,
tiek turinio atžvilgiu būtų nuosekli.
A22. Auditoriaus išvados „Nuomonės pagrindo“ skyriuje auditorius galėtų apibūdinti, pavyzdžiui,
kiekybinį įtakos pelno mokesčiui, pelnui prieš mokesčius, grynosioms pajamoms ir nuosavam
kapitalui, įvertinimą, kai atsargos parodytos didesne verte.
A23. „Nuomonės pagrindo“ skyriuje neįmanoma atskleisti praleistos informacijos, jeigu:
a)

vadovybė neparengė tokios atskleidžiamos informacijos arba auditorius kitaip lengvai
negali jos gauti; arba

b)

auditoriaus nuomone, atskleista informacija bus nepagrįstai didelės apimties palyginti su
auditoriaus išvada.

A24. Jeigu dėl konkretaus dalyko, aprašyto „Nuomonės“ skyriuje, pareiškiama neigiama nuomonė
arba atsisakoma pareikšti nuomonę, tai nereiškia, kad galima praleisti kitus nustatytus dalykus,
dėl kurių priešingu atveju būtų reikėję modifikuoti auditoriaus nuomonę. Tokiais atvejais gali būti
svarbu finansinių ataskaitų vartotojams atskleisti tuos kitus dalykus, apie kuriuos auditorius
sužino.
Auditoriaus atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą aprašymas tuo atveju, kai auditorius atsisako
pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas (žr. 28 dalį)
A25. Kai auditorius atsisako pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas, auditoriaus išvados
„Auditoriaus atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą“ skyriuje reikėtų pateikti toliau
nurodytus pareiškimus, kaip tai parodyta šio TAS priedo 4–5 pavyzdžiuose:


10

pagal 700-ojo TAS (persvarstyto) 28 dalies a punktą reikalaujamą pareiškimą, ji

570-asis TAS „Veiklos tęstinumas“ (persvarstytas)
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pakeičiant taip, kad būtų nurodoma, jog auditorius privalo atlikti įmonės finansinių
ataskaitų auditą pagal tarptautinius audito standartus; ir


pagal 700-ojo TAS (persvarstyto) 28 dalies c punktą reikalaujamą pareiškimą apie
auditoriaus nepriklausomumą ir kitus etikos reikalavimus.

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 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. Todėl, kai auditorius atsisako pareikšti
nuomonę apie finansines ataskaitas, pagal šio TAS 29 dalį draudžiama auditoriaus išvadoje
pateikti „Pagrindinių audito dalykų“ skyrių, jeigu pagal kitus įstatymo ar teisės akto reikalavimus
auditorius neprivalo pateikti pagrindinių audito dalykų.
Už valdymą atsakingų asmenų informavimas (žr. 30 dalį)
A27. Už valdymą atsakingų asmenų informavimas apie aplinkybes, kurios lemia numatomą
auditoriaus nuomonės modifikavimą, ir apie siūlomą modifikavimo formuluotę suteikia galimybę:
a)

auditoriui iš anksto pranešti už valdymą atsakingiems asmenims apie numatomą (-us)
modifikavimą (-us) ir apie modifikavimo (-ų) priežastis (arba aplinkybes);

b)

auditoriui suderinti su už valdymą atsakingais asmenimis dalyką (-us), kuris (-ie) lemia
numatomą modifikavimą, arba prašyti patvirtinti dalykus, dėl kurių nesutariama su
vadovybe; ir

c)

už valdymą atsakingiems asmenims, kai tinkama, pateikti auditoriui tolesnę informaciją ir
paaiškinimus dėl dalyko (-ų), kuris (-ie) lemia numatomą (-us) modifikavimą (-us).
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Priedas
(žr. A17–A18, A25 dalis)
Auditoriaus išvadų su modifikuota nuomone pavyzdžiai



1-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada, kurioje pateikta sąlyginė išvada dėl reikšmingo finansinių
ataskaitų iškraipymo.



2-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada, kurioje pateikta neigiama išvada dėl reikšmingo
konsoliduotų finansinių ataskaitų iškraipymo.



3-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada, kurioje pateikta sąlyginė nuomonė, nes auditorius negalėjo
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie užsienio asocijuotąją įmonę.



4-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada, kurioje pateiktas atsisakymas pareikšti nuomonę, nes
auditorius negalėjo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie atskirą konsoliduotų
finansinių ataskaitų elementą.



5-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada, kurioje pateiktas atsisakymas pareikšti nuomonę, nes
auditorius negalėjo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie kelis finansinių ataskaitų
elementus.
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1 pavyzdys. Sąlyginė nuomonė dėl reikšmingo finansinių ataskaitų iškraipymo.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio auditas atliktas pagal teisingo pateikimo tvarką. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600-asis
11
TAS netaikomas).



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



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas atsakomybės už finansinės ataskaitas apibūdinimas pateiktas
12
audito užduoties sąlygose .



Atsargų suma yra iškraipyta. Iškraipymas laikomas reikšmingu, tačiau ne paplitusiu 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).



Pagrindiniai audito dalykai pateikti pagal 701-ąjį TAS.



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 įstatyme nurodytų išvados pateikimo
pareigų.

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

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito13
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“ aprašyto (-ų) dalyko (-ų) 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).

11

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

12

210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“

13

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 finansinės būklės ataskaitoje parodytos xxx verte. 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 auditui pagal
[jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes tikime, kad mūsų
surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei 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. Be skyriuje „Sąlyginės nuomonės pagrindo“ 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

14

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

14

Terminai „vadovybė“ ir „už valdymą atsakingi asmenys“ gali būti keičiami visoje pavyzdinėje auditoriaus išvadoje į kitą terminą,
kuris tinkamas atsižvelgiant į konkrečios jurisdikcijos teisinę sistemą.
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2 pavyzdys. Neigiama nuomonė dėl reikšmingo konsoliduotų finansinių ataskaitų iškraipymo.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso konsoliduotų finansinių
ataskaitų rinkinio auditas atliktas pagal teisingo pateikimo tvarką. Atliktas grupės ir jos
patronuojamųjų įmonių auditas (t. y. taikomas 600-asis TAS).



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



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas atsakomybės už konsoliduotas finansinės ataskaitas
apibūdinimas pateiktas audito užduoties sąlygose.



Konsoliduotos finansinės ataskaitos yra reikšmingai iškraipytos dėl patronuojamosios įmonės
nekonsolidavimo. Manoma, kad reikšmingas iškraipymas yra paplitęs konsoliduotose finansinėse
ataskaitose. Iškraipymo poveikis konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms nebuvo nustatytas
todėl, kad tai padaryti buvo neįmanoma (t. y. pakanka neigiamos 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).



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



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



Be konsoliduotų finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatyme nurodytų išvados
pateikimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų audito
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Neigiama nuomonė
Atlikome ABC įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupės) konsoliduotų finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduota finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių
metų konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita, konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
konsoliduota pinigų srautų ataskaita, konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant
svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos konsoliduotos finansinės ataskaitos dėl mūsų išvados skyriuje „Neigiamos
nuomonės pagrindas“ aprašyto (-ų) dalyko (-ų) reikšmingumo teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir
teisingo vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotos finansinę būklės ir tą dieną pasibaigusių
15

Paantraštės „Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė
„Išvada dėl kitų taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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metų konsoliduotų finansinių veiklos rezultatų ir konsoliduotų 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 tokią patronuojamąją įmonę ir įsigijimą
apskaityti pagal preliminariai nustatytas sumas. Jeigu XYZ įmonė būtų konsoliduota, daugelis čia
pridedamų konsoliduotų finansinių ataskaitų dalių reikšmingai pasikeistų. Nekonsolidavimo įtaka
konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms nebuvo nustatyta.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotų finansinių ataskaitų
auditą“. Esame nepriklausomi nuo Grupės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam
konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus,
susijusius su šiais reikalavimais. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami
mūsų neigiamai nuomonei pagrįsti.
Pagrindiniai audito dalykai
Nustatėme, kad mūsų išvadoje nereikia pateikti kitų pagrindinių audito dalykų, išskyrus išvados
„Neigiamos nuomonės pagrindo“ skyriuje apibūdintą dalyką.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotas finansines ataskaitas
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[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotų 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 audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu – atsižvelgiant į
tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]
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Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
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3 pavyzdys. Sąlyginė nuomonė, nes auditorius negali surinkti pakankamai audito įrodymų apie užsienio
asocijuotąją įmonę.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso konsoliduotų finansinių
ataskaitų rinkinio auditas atliktas pagal teisingo pateikimo tvarką. Atliktas grupės ir jos
patronuojamųjų įmonių auditas (t. y. taikomas 600-asis TAS).



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



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas atsakomybės už konsoliduotas finansinės ataskaitas
apibūdinimas pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius negalėjo surinkti pakankamų tinkamų įrodymų dėl investicijų į užsienio asocijuotąją
įmonę. Negalėjimo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų galimas poveikis laikomas
reikšmingu, bet 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.



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



Be konsoliduotų finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatyme nurodytų išvados
pateikimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų audito
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Sąlyginė nuomonė
Atlikome ABC įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupės) konsoliduotų finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduota finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių
metų konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita, konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
konsoliduota pinigų srautų ataskaita, konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant
svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos konsoliduotos finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Sąlyginės
nuomonės pagrindas“ aprašyto (-ų) dalyko (-ų) poveikį, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia
(arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Grupės 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotą finansinę būklę ir tą
dieną pasibaigusių metų konsoliduotus finansinius veiklos rezultatus ir konsoliduotus pinigų srautus pagal
17

Paantraštės „Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė
„Išvada dėl kitų taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).
Sąlyginės nuomonės pagrindas
Grupės investicija į XYZ įmonę, kuri yra užsienio asocijuotoji įmonė, įsigyta šiais metais ir apskaityta
pagal nuosavybės metodą, 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoje 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 koreguot šias sumas.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotų finansinių ataskaitų
auditą“. Esame nepriklausomi nuo Grupės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam
konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui pagal [jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus,
susijusius su šiais reikalavimais. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami
mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.
Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į
konsoliduotų finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių konsoliduotų
finansinių ataskaitų, todėl nepateikiame atskiros nuomonės apie šiuos dalykus. Be skyriuje „Sąlyginės
nuomonės pagrindas“ aprašyto 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 konsoliduotas finansines ataskaitas
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
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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) 2-ąjį pavyzdį.]
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra [vardas ir
pavardė].
[Auditoriaus parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu – atsižvelgiant į
tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]
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4 pavyzdys. Atsisakymas pareikšti nuomonę, nes auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito
įrodymų apie atskirą konsoliduotų finansinių ataskaitų elementą.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso konsoliduotų finansinių
ataskaitų rinkinio auditas atliktas pagal teisingo pateikimo tvarką. Atliktas grupės ir jos
patronuojamųjų įmonių auditas (t. y. taikomas 600-asis TAS).



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



Pagal 210-ąjį TAS reikalaujamas atsakomybės už konsoliduotas finansinės ataskaitas
apibūdinimas pateiktas audito užduoties sąlygose.



Auditorius negalėjo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie atskirą konsoliduotų
finansinių ataskaitų elementą, t. y., auditorius negalėjo surinkti audito įrodymų apie investicijų,
kurios sudaro 90 proc. įmonės grynojo turto, į bendrąją įmonę finansinę informaciją. Negalėjimo
surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų poveikis laikomas reikšmingu ir paplitusiu finansinėse
ataskaitose (t. y. reikia atsisakyti pareikšti nuomonę).



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



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



Auditoriaus atsakomybės skyriuje turi būti pateiktas labai glaustas apibūdinimas.



Be konsoliduotų finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatyme nurodytų išvados
pateikimo pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų audito
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Atsisakymas pareikšti nuomonę
Buvome paskirti atlikti ABC įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupės) konsoliduotų finansinių
ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d. konsoliduota finansinės būklės ataskaita ir tą dieną
pasibaigusių metų konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita, konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaita, konsoliduota pinigų srautų ataskaita, konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas,
įskaitant svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
Nepareiškiame nuomonės apie pridėtas Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas, nes dėl skyriuje
„Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindas“ aprašyto (-ų) dalyko (-ų) reikšmingumo negalėjome surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų savo nuomonei apie šias konsoliduotas finansines ataskaitas
pagrįsti.
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Paantraštės „Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė
„Išvada dėl kitų taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.

705-ASIS TAS „NUOMONĖS MODIFIKAVIMAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“ (PERSVARSTYTAS)

Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindas
Grupės investicija, kuri 20X1 m. gruodžio 31 d. sudaro 90 proc. Grupės grynojo turto, į XYZ bendrąją
įmonę Grupės konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje parodytos xxx suma. Mums nebuvo leista
susisiekti su XYZ įmonės vadovybe ir šios įmonės auditoriais, įskaitant tai, kad negavome XYZ įmonės
auditorių parengtų audito dokumentų. Dėl to negalėjome nustatyti, ar reikėjo koreguoti Grupei
priklausančią XYZ įmonės turto dalį, kurią ji bendrai valdo, jai priskiriamą XYZ įmonės įsipareigojimų dalį,
už kurią ji bendrai atsako, jai priklausančią XYZ įmonės metinių pajamų ir išlaidų dalį bei elementus, kurie
sudaro konsoliduotų nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų dalį.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotas finansines ataskaitas
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[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą
Mūsų atsakomybė yra atlikti Grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą pagal tarptautinius audito
standartus ir išleisti auditoriaus išvadą. Tačiau dėl skyriuje „Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindas“
aprašyto (-ų) dalyko (-ų) negalėjome surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų savo nuomonei apie
šias konsoliduotas finansines ataskaitas pagrįsti.
Esame nepriklausomi nuo Grupės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam auditu pagal
[jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 2-ąjį pavyzdį.]
[Auditoriaus parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu – atsižvelgiant į
tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]
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Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

705-ASIS TAS „NUOMONĖS MODIFIKAVIMAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“ (PERSVARSTYTAS)

5 pavyzdys. Atsisakymas pareikšti nuomonę, nes auditorius negali surinkti pakankamų tinkamų audito
įrodymų apie kelis finansinių ataskaitų elementus.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių ataskaitų
rinkinio auditas atliktas pagal teisingo pateikimo tvarką. 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 atsakomybės už finansinės ataskaitas apibūdinimas pateiktas
audito užduoties sąlygose.



Auditorius negalėjo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie kelis finansinių ataskaitų
elementus, t. y. auditorius negalėjo surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų apie įmonės
atsargas ir gautinas sumas. Negalėjimo surinkti pakankamų tinkamų įrodymų galimas poveikis
laikomas reikšmingu, bet nepaplitusiu finansinėse ataskaitose.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



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



Būtina įtraukti skyrių, kuriame būtų pateiktas labai glaustas auditoriaus atsakomybės
apibūdinimas.



Be finansinių ataskaitų audito, auditorius turi kitų vietos įstatyme nurodytų išvados pateikimo
pareigų.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
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Atsisakymas pareikšti nuomonę
Buvome paskirti atlikti 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, aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos
metodų santrauką, auditą.
Nepareiškiame nuomonės apie pridėtas Įmonės finansines ataskaitas, nes dėl skyriuje „Atsisakymo
pareikšti nuomonę pagrindas“ aprašyto (-ų) dalyko (-ų) reikšmingumo negalėjome surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų savo nuomonei apie šias finansines ataskaitas pagrįsti.
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Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.

705-ASIS TAS „NUOMONĖS MODIFIKAVIMAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“ (PERSVARSTYTAS)

Atsisakymo pareikšti išvadą pagrindas
Mes nebuvome paskirti Įmonės auditoriais iki 20X1 m. gruodžio 31 d., todėl nestebėjome atsargų
inventorizacijos metų pradžioje ir metų pabaigoje. Mums nepakako alternatyvių procedūrų tam, kad
galėtume patikrinti atsargų, kurių balansinė vertė atitinkamai yra xxx ir xxx, kiekį 20X0 m. gruodžio 31 d. ir
20X1 m. gruodžio 31 d. Be to, dėl 20X1 m. rugsėjį įdiegtos naujos kompiuterizuotos gautinų sumų
apskaitos sistemos buvo padaryta daug klaidų gautinų sumų sąskaitose. Auditoriaus išvados išleidimo
datą vadovybė vis dar šalino sistemos trūkumus ir taisė klaidas. Negalėjome alternatyviomis
procedūromis patvirtinti arba patikrinti gautinų sumų, kurių 20X1 m. gruodžio 31 d. balansinė vertė buvo
xxx. Dėl šių dalykų negalėjome nustatyti, ar būtų reikėję atlikti koregavimus, susijusius su
užregistruotomis arba neužregistruotomis atsargomis ir gautinomis sumomis bei pelno (nuostolių),
nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų elementais.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
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[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų atsakomybė yra atlikti Įmonės finansinių ataskaitų auditą pagal tarptautinius audito standartus ir
išleisti auditoriaus išvadą. Tačiau dėl skyriuje „Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindas“ aprašyto (-ų)
dalyko (-ų) negalėjome surinkti pakankamų tinkamų audito įrodymų savo nuomonei apie šias finansines
ataskaitas pagrįsti.
Esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam auditui pagal
[jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
[Išvados rengimas pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Žr. 700-ojo (persvarstyto) 1-ąjį pavyzdį.]
[Auditoriaus parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu – atsižvelgiant į
tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]
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Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.
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