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706-ASIS TAS „DALYKO PABRĖŽIMO“ IR „KITŲ DALYKŲ“ PASTRAIPOS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“
(PERSVARSTYTAS)

706-asis tarptautinis audito standartas (TAS) „Dalyko pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“ pastraipos
nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ (persvarstytas) turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į 200-ąjį TAS
„Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.

706-ASIS TAS „DALYKO PABRĖŽIMO“ IR „KITŲ DALYKŲ“ PASTRAIPOS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“
(PERSVARSTYTAS)

Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

2.

3.
4.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) nagrinėjama papildoma auditoriaus išvadoje
pateikiama informacija, kai, auditoriaus nuomone, yra būtina:
a)

atkreipti vartotojų dėmesį į finansinėse ataskaitose pateiktus ar atskleistus dalyką ar dalykus,
kurie yra tokie svarbūs, kad turi esminės reikšmės vartotojams suprantant finansines
ataskaitas; arba

b)

atkreipti vartotojų dėmesį į kitą ar kitus negu pateikta ar atskleista finansinėse ataskaitose
dalyką ar dalykus, kurie yra svarbūs vartotojams suprantant auditą, auditoriaus pareigas ar
auditoriaus išvadas.
1

701-ajame TAS nustatyti reikalavimai ir pateiktos nuorodos taikomos, kai auditorius nustato
pagrindinius audito dalykus ir juos pateikia auditoriaus išvadoje. Šiame TAS nagrinėjamas ryšys
tarp pagrindinių audito dalykų ir papildomos informacijos, kuri pateikiama auditoriaus išvadoje pagal
šio TAS reikalavimus, tais atvejais, kai auditorius į savo išvadą įtraukia „Pagrindinių audito dalykų“
skyrių (žr. A1–A3 dalis).
2
570-ajame TAS (persvarstytame) nustatyti reikalavimai ir pateiktos nuorodos apie informacijos,
susijusios su veiklos tęstinumu, pateikimą auditoriaus išvadoje.
1 ir 2 prieduose pateikti tarptautiniai audito standartai, kuriuose nurodyti konkretūs reikalavimai
auditoriui įtraukti į auditoriaus išvadą „Dalyko pabrėžimo“ pastraipas arba „Kitų dalykų“ pastraipas.
Tokiomis aplinkybėmis taikomi šio TAS reikalavimai dėl tokių pastraipų formos (žr. A4 dalį).

Įsigaliojimo data
5.

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

Tikslas
6.

Suformavęs nuomonę apie finansines ataskaitas, auditorius siekia atkreipti vartotojų dėmesį, jei tai,
jo nuomone, yra būtina, į toliau nurodytus dalykus auditoriaus išvadoje pateikdamas aiškią
papildomą informaciją:
a)

dalyką, kuris, nors ir tinkamai pateiktas ar atskleistas finansinėse ataskaitose, yra toks
svarbus, kad turi esminės reikšmės vartotojams suprantant finansines ataskaitas; arba

b)

jeigu reikia, į bet kurį kitą dalyką, kuris yra svarbus vartotojams suprasti auditą, auditoriaus
pareigas ar auditoriaus išvadą.

1

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

2

570-asis TAS „Veiklos tęstinumas“ (persvarstytas)
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Apibrėžtys
7.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa – į auditoriaus išvadą įrašyta pastraipa, skirta finansinėse
ataskaitose tinkamai pateiktam ar atskleistam dalykui, kuris, auditoriaus nuomone, yra toks
svarbus, kad turi esminės reikšmės vartotojams suprantant finansines ataskaitas;

b)

„Kitų dalykų“ pastraipa – į auditoriaus išvadą įrašyta pastraipa, skirta kitam nei finansinėse
ataskaitose pateiktas ar atskleistas dalykui, kuris, auditoriaus nuomone, yra svarbus
vartotojams suprantant auditą, auditoriaus pareigas ar auditoriaus išvadą.

Reikalavimai
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos auditoriaus išvadoje
8.

9.

3

Jeigu, auditoriaus nuomone, būtina atkreipti vartotojų dėmesį į finansinėse ataskaitose pateiktą ar
atskleistą dalyką, kuris, jo nuomone, yra toks svarbus, kad turi esminės reikšmės vartotojams
suprantant finansines ataskaitas, auditorius į auditoriaus išvadą įrašo „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą,
jeigu (žr. A5–A6 dalis):
3

a)

auditoriui nereikės modifikuoti nuomonės pagal 705-ąjį TAS (persvarstytą) dėl tokio dalyko; ir

b)

taikomas 701-asis TAS, dalykas negali būti laikomas pagrindiniu audito dalyku, apie kurį
reikia informuoti auditoriaus išvadoje (žr. A1–A3 dalis).

Jeigu auditorius įtraukia į auditoriaus išvadą „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą, jis turi:
a)

atskirame auditoriaus išvados skyriuje pateikti pastraipą su atitinkama antrašte, kuri apima
terminą „dalyko pabrėžimas“;

b)

pateikti pastraipoje aiškią nuorodą į pabrėžiamą dalyką ir nurodyti, kurioje finansinių ataskaitų
vietoje galima rasti atitinkamą išsamiai dalyką apibūdinančią atskleistą informaciją. Tokioje
pastraipoje turi būti pateikiama nuoroda į finansinėse ataskaitose pateiktą arba atskleistą
informaciją;

c)

nurodyti, kad auditoriaus nuomonė dėl dalyko, kurį jis pabrėžia, nėra modifikuota (žr. A7–A8,
A16–A17 dalis).

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ (persvarstytas)
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„Kitų dalykų“ pastraipos auditoriaus išvadoje
10.

11.

Jeigu, auditoriaus nuomone, būtina informuoti apie kitą nei finansinėse ataskaitose pateiktą ar
atskleistą dalyką, kuris, jo nuomone, yra svarbus vartotojams suprantant auditą, auditoriaus
pareigas ar auditoriaus išvadą, auditorius turi į auditoriaus išvadą įtraukti pastraipą „Kiti dalykai“,
jeigu:
a)

tai nedraudžiama pagal įstatymą ar teisės aktą; ir

b)

taikomas 701-asis TAS, dalykas negali būti laikomas pagrindiniu audito dalyku, apie kurį
reikia informuoti auditoriaus išvadoje (žr. A9–A14 dalis).

Jeigu auditorius į savo išvadą įrašo „Kitų dalykų“ pastraipą, jis turi tai padaryti atskirame skyriuje su
antrašte „Kiti dalykai“ arba kita atitinkama antrašte (žr. A15–A17 dalis).

Už valdymą atsakingų asmenų informavimas
12.

Jeigu auditorius ketina į auditoriaus išvadą įrašyti „Dalyko pabrėžimo“ arba „Kitų dalykų“ pastraipą,
apie šiuos savo ketinimus jis turi informuoti už valdymą atsakingus asmenis ir pateikti siūlomą
tokios pastraipos formuluotę (žr. A18 dalį).
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Ryšys tarp auditoriaus išvados „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Pagrindinių audito dalykų“
pastraipos (žr. 2 dalį ir 8 dalies b punktą)
A1.

Pagrindiniai audito dalykai 701-ajame TAS apibrėžti kaip dalykai, kurie, auditoriaus profesiniu
sprendimu, buvo labai svarbūs atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą.
Pagrindiniai audito dalykai atrenkami iš dalykų, apie kuriuos buvo informuoti už valdymą atsakingi
asmenys ir kurie apima reikšmingus pastebėjimus, nustatytus einamojo laikotarpio finansinių
4
ataskaitų audito metu . Informuojant numatomus vartotojus apie pagrindinius audito dalykus
suteikiama papildoma informacija apie finansines ataskaitas, kad jie galėtų suprasti dalykus, kurie,
auditoriaus profesiniu sprendimu, buvo labai svarbūs auditui ir kurie gali jiems padėti suprasti
įmonę ir audituotų finansinių ataskaitų sritis, dėl kurių vadovybė priėmė svarbius sprendimus. Jeigu
taikomas 701-asis TAS, „Dalyko pabrėžimo“ pastraipa negali pakeisti atskirų pagrindinių audito
dalykų apibūdinimo.

A2.

Dalykai, kurie pagal 701-ąjį TAS nustatomi kaip pagrindiniai audito dalykai, taip pat, auditoriaus
nuomone, gali būti svarbūs vartotojams, kad jie galėtų suprasti finansines ataskaitas. Tokiais
atvejais, informuodamas apie dalyką, kuris pagal 701-ąjį TAS laikomas pagrindiniu audito dalyku,
auditorius gali akcentuoti arba atkreipti daugiau dėmesio į santykinę jo svarbą. Auditorius taip pat
gali „Pagrindinių audito dalykų“ skyriuje tokį dalyką padaryti labiau pastebimą (pvz., pateikti pirmą)
nei kiti dalykai arba pagrindinio audito dalyko apibūdinime pateikti papildomos informacijos,
norėdamas parodyti vartotojams, kad jis yra svarbus suprantant finansines ataskaitas.

A3.

Gali būti nustatytas dalykas, kuris pagal 701-ąjį TAS nelaikomas pagrindiniu audito dalyku (t. y. į jį
auditoriui nereikia atkreipti daugiau dėmesio), tačiau jis, auditoriaus nuomone, labai svarbus
vartotojams suprantant finansines ataskaitas (pvz., pobalansiniai įvykiai). Jeigu auditorius mano,

4

260-ojo TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“ (persvarstyto) 16 dalis
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kad reikia atkreipti vartotojų dėmesį į tokį dalyką, jį reikia įtraukti į auditoriaus išvados „Dalyko
pabrėžimo“ pastraipą pagal šio TAS reikalavimus.
Aplinkybės, kurioms esant reikia pateikti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą (žr. 4 ir 8 dalis)
A4.

A5.

A6.

1-ajame priede nurodyti TAS, kuriuose pateikti specialūs reikalavimai auditoriui tam tikromis
aplinkybėmis įrašyti „Dalyko pabrėžimo“ į auditoriaus išvadą. Tokios aplinkybės yra:


pagal įstatymus ar teisės aktus nustatyta finansinės atskaitomybės tvarka nėra priimtina,
tačiau būtina nurodyti faktą, kad ji nustatyta pagal įstatymus ar teisės aktus;



įspėti vartotojus, kad finansinės ataskaitos parengtos pagal specialios paskirties tvarką;



kai auditorius po auditoriaus išvados išleidimo dienos sužino faktus (t. y. pobalansiniai
5
įvykiai), dėl kurių jis turės pateikti naują arba pakeistą auditoriaus išvadą .

Aplinkybės, kurioms esant auditorius gali nuspręsti, kad būtina įrašyti „Dalyko pabrėžimo“
pastraipą, pavyzdžiai:


neapibrėžtumas, susijęs su išimtiniu bylinėjimusi ar priežiūros institucijos veiksmais;



reikšmingas pobalansinis įvykis, kuris įvyko tarp finansinių ataskaitų datos ir praktikuojančio
6
asmens ataskaitos datos ;



išankstinis naujos apskaitos standarto, kuris turi reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms,
taikymas (jeigu leidžiama);



didelė katastrofa, kuri turėjo ar tebeturi reikšmingos įtakos įmonės finansinei būklei.

Tačiau dažnai naudojant „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą, sumažėja auditoriaus informavimo apie
tokius dalykus veiksmingumas.

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos įrašymas į auditoriaus išvadą (žr. 7 dalį)
A7.

A8.

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos įrašymas į auditoriaus išvadą nedaro įtakos auditoriaus nuomonei.
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa nepakeičia:
a)

auditoriaus pareikštos modifikuotos nuomonės pagal 705-ąjį TAS (persvarstytą), jeigu tai
būtina atsižvelgiant į konkrečios audito užduoties aplinkybes;

b)

informacijos, kurią vadovybė privalo atskleisti finansinėse ataskaitose pagal taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką ar kitus reikalavimus, siekiant teisingai pateikti finansines
ataskaitas; arba

c)

išvados, kuri rengiama pagal 570-ąjį TAS (persvarstytą) , kai egzistuoja su įvykiais ar
sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl
įmonės gebėjimo tęsti veiklą.

7

A16–A17 pateikta daugiau nuorodų apie „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos įrašymą tam tikromis
aplinkybėmis.

5

560-ojo TAS „Pobalansiniai įvykiai“ 12 dalies b punktas ir 16 dalis.

6

560-ojo TAS 6 dalis.

7

570-ojo TAS (persvarstyto) 22–23 dalis.
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„Kitų dalykų“ pastraipos auditoriaus išvadoje (žr. 10–dalis)
Aplinkybės, kurioms esant gali prireikti „Kitų dalykų“ pastraipos
Svarbios vartotojams suprantant auditą
A9.

260-ajame TAS (persvarstytame) reikalaujama, kad auditorius informuotų už valdymą atsakingus
asmenis apie planuojamą audito apimtį ir atlikimo laiką, įskaitant auditoriaus nustatytą reikšmingą
8
riziką. Nors su reikšminga rizika susiję dalykai gali būti laikomi pagrindiniais audito dalykais, 701ajame TAS pateiktą apibrėžtį kiti su planavimu ir apimties nustatymu susiję dalykai (pvz.,
planuojama audito apimtis arba reikšmingumo principo taikymas atliekant auditą) neturėtų būti
laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tačiau pagal įstatymą ar teisės aktą gali būti reikalaujama,
kad auditorius savo išvadoje informuotų apie su planavimu ir apimties nustatymu susijusius
dalykus, todėl jis gali nuspręsti apie juos informuoti „Kitų dalykų“ pastraipoje.

A10. Retais atvejais, kai auditorius negali atsisakyti toliau vykdyti užduotį, nors jo negalėjimo surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl vadovybės nustatytų audito apimties apribojimų poveikis
9
gali būti paplitęs , jis gali nuspręsti į auditoriaus išvadą įrašyti „Kitų dalykų“ pastraipą, kad
paaiškintų, kodėl auditorius negali atsisakyti toliau vykdyti užduoties.
Vartotojams svarbios aplinkybės suprantant auditoriaus pareigas ar auditoriaus išvadą
A11. Įstatymai, teisės aktai arba bendrai priimta jurisdikcijos praktika gali reikalauti arba leisti auditoriui
išsamiau aprašyti dalykus, kurie paaiškina auditoriaus pareigas atliekant finansinių ataskaitų auditą
arba rengiant auditoriaus išvadą dėl tokių finansinių ataskaitų. Jeigu „Kitų dalykų“ pastraipoje
apibūdinamas daugiau nei vienas dalykas, kuris, auditoriaus nuomone, svarbus vartotojams
suprantant auditą, auditoriaus atsakomybę ar jo išvadą, kiekvienam tokiam dalykui apibūdinti
reikėtų naudoti atskiras paantraštes.
A12. „Kitų dalykų“ pastraipa nesusijusi su atvejais, kai, be auditoriaus pareigos pareikšti nuomonę apie
finansines ataskaitas pagal tarptautinius audito standartus (žr. 700-ojo TAS (persvarstyto) skyrių
10
„Kitos išvados pateikimo pareigos“ ), jis turi kitų išvados pateikimo pareigų arba jeigu auditoriaus
buvo paprašyta atlikti papildomas konkrečias procedūras ir pateikti ataskaitą arba pareikšti
nuomonę apie konkrečius dalykus.
Išvados apie daugiau kaip vieną finansinių ataskaitų rinkinį teikimas
A13. Įmonė gali sudaryti vieną finansinių ataskaitų rinkinį pagal bendrosios paskirties tvarką (pvz.,
nacionalinę tvarką) ir kitą finansinių ataskaitų rinkinį pagal kitą bendrosios paskirties tvarką (pvz.,
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus) ir pasamdyti auditorių pateikti išvadą apie abu
finansinių ataskaitų rinkinius. Jeigu auditorius nustato, kad atitinkamomis aplinkybėmis tvarkos yra
tinkamos, jis į auditoriaus išvadą gali įrašyti „Kitų dalykų“ pastraipą ir joje nurodyti, kad ta pati įmonė
parengė kitą finansinių ataskaitų rinkinį pagal kitą bendrosios paskirties tvarką ir kad apie tas
finansines ataskaitas auditorius pateikė išvadą.

8

260-ojo TAS (persvarstyto) 15 dalis.

9

Ši aplinkybė aptarta 705-ojo TAS (persvarstyto) 13 dalies b punkto ii papunktyje.
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700-ojo TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“ (persvarstyto) 42–44 dalys.

706-ASIS TAS „DALYKO PABRĖŽIMO“ IR „KITŲ DALYKŲ“ PASTRAIPOS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“
(PERSVARSTYTAS)

Apribojimai platinti ar naudoti auditoriaus išvadą
A14. Specialiam tikslui sudaromos finansinės ataskaitos gali būti parengtos pagal bendrosios paskirties
tvarką, kadangi numatomi vartotojai nusprendžia, kad tokios bendrosios paskirties finansinės
ataskaitos tenkina jų finansinės informacijos poreikius. Kadangi auditoriaus išvada skirta
konkretiems vartotojams, auditorius gali nuspręsti, kad tam tikromis aplinkybėmis būtina įrašyti „Kitų
dalykų“ pastraipą, ir nurodyti, kad auditoriaus išvada skirta tik numatomiems vartotojams ir neturėtų
būti platinama kitoms šalims ar jų naudojama.
„Kitų dalykų“ pastraipos įrašymas į auditoriaus išvadą
A15. „Kitų dalykų“ pastraipos turinys aiškiai parodo, kad tokių kitų dalykų nereikia pateikti ir atskleisti
finansinėse ataskaitose. „Kitų dalykų“ pastraipoje negali būti pateikiama informacija, kurią auditoriui
draudžiama atskleisti pagal įstatymus, teisės aktus ar kitus profesinius standartus, pavyzdžiui, su
informacijos slaptumu susijusius etikos standartus. „Kitų dalykų“ pastraipoje taip pat negali būti
informacijos, kurią privalo pateikti vadovybė.
„Dalyko pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“ pastraipos pateikimas auditoriaus išvadoje (žr. 9 ir 11 dalis)
A16. „Dalyko pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“ pastraipų vieta priklauso nuo norimos pateikti informacijos
pobūdžio ir auditoriaus sprendimo, kiek tokia informacija svarbi numatomiems vartotojams palyginti
su kitais elementais, kurie turi būti pateikiami pagal 700-ąjį TAS (persvarstytą). Pavyzdžiui:
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos


Jeigu „Dalyko pabrėžimo“ pastraipa yra susijusi su taikoma finansinės atskaitomybės tvarka,
įskaitant aplinkybes, kurioms esant auditorius nustato, pagal įstatymus ar teisės aktus
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nustatyta finansinės atskaitomybės tvarka nėra priimtina , auditorius gali nuspręsti, kad
reikėtų tokią pastraipą pateikti iš karto po „Nuomonės pagrindo“ skyriaus, kad galima būtų
atitinkamai pagrįsti auditoriaus nuomonę.



Jeigu auditoriaus išvadoje pateikiamas „Pagrindinių audito dalykų“ skyrius, „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. Auditorius taip pat gali papildyti „Dalyko pabrėžimo“ antraštę,
pavyzdžiui, „Dalyko pabrėžimas – pobalansiniai įvykiai“, ir taip atskirti „Dalyko pabrėžimo“
pastraipą nuo „Pagrindinių audito dalykų“ skyriuje apibūdintų dalykų.

„Kitų dalykų“ pastraipos
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Jeigu auditoriaus išvadoje be „Pagrindinių audito dalykų“ skyriaus būtina pateikti ir „Kitų
dalykų“ pastraipą, auditorius gali papildyti „Kitų dalykų antraštę“, pavyzdžiui, „Kiti dalykai –
audito apimtis“, taip atskirdamas „Kitų dalykų“ pastraipą nuo „Pagrindinių audito dalykų“
skyriuje apibūdintų dalykų.



Jeigu „Kitų dalykų“ pastraipa pateikiama, siekiant atkreipti vartotojų dėmesį į dalykus,
susijusius su kitomis auditoriaus išvadoje minimomis išvados pateikimo pareigomis, pastraipa
gali būti įrašoma „Išvados dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų“ skyriuje.

Pavyzdžiui, pagal 210-ojo TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“ 19 dalį ir 800-ojo TAS „Specialūs svarstymai – atskirų
finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas“ 14 dalį.

706-ASIS TAS „DALYKO PABRĖŽIMO“ IR „KITŲ DALYKŲ“ PASTRAIPOS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“
(PERSVARSTYTAS)



Jeigu „Kitų dalykų“ pastraipa susijusi su visomis auditoriaus pareigomis arba būtina
vartotojams suprantant auditoriaus išvadą, ji gali būti pateikiama kaip atskiras skyrius po
tokiais skyriais kaip „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ ir „Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros
reikalavimų“.

A17. 3 priede pavaizduota „Pagrindinių audito dalykų“ skyriaus ir „Dalyko pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“
pastraipų sąsaja, kai jie visi pateikiami auditoriaus išvadoje. 4 priede pateikta pavyzdinė išvada
apima „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą, pateikiamą įmonės, kurios vertybiniais popieriais
neprekiaujama vertybinių popierių biržoje, auditoriaus išvadoje, kurioje pateikiama sąlyginė
nuomonė ir kurioje pagrindiniai audito dalykai nebuvo nurodyti.
Už valdymą atsakingų asmenų informavimas (žr. 12 dalį)
A18. Pagal 12 dalį reikalaujamas informavimas suteikia galimybę už valdymą atsakingiems asmenims
sužinoti apie konkrečių dalykų, kuriuos auditorius ketina pabrėžti auditoriaus išvadoje, pobūdį ir,
jeigu reikia, prašyti auditoriaus pateikti papildomų paaiškinimų. Jeigu „Kitų dalykų“ pastraipa dėl
konkretaus klausimo įtraukiama į auditoriaus išvadą atliekant kiekvieną paskesnę užduotį,
auditorius gali nuspręsti, kad atliekant kiekvieną užduotį nebūtina pakartotinai informuoti, jeigu to
daryti nereikalaujama pagal įstatymą ar teisės aktą.

1 priedas
(žr. 4, A4 dalis)

Tarptautinių audito standartų, kuriuose pateikti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipoms
taikomi reikalavimai, sąrašas
Šiame priede nurodomos kitų tarptautinių audito standartų dalys, pagal kurias tam tikromis aplinkybėmis
auditorius į auditoriaus išvadą privalo įrašyti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą. Šis sąrašas neatleidžia nuo
pareigos vykdyti kituose tarptautiniuose audito standartuose apibrėžtus reikalavimus ir atsižvelgti į
susijusią taikymo ir kitą aiškinamąją medžiagą.


210-ojo TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“ 19 dalies b punktas.



560-ojo TAS „Pobalansiniai įvykiai“ 12 dalies b punktas ir 16 dalis.



800-ojo TAS „Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų
auditas“ 14 dalis.

706-ASIS TAS „DALYKO PABRĖŽIMO“ IR „KITŲ DALYKŲ“ PASTRAIPOS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“
(PERSVARSTYTAS)

2 priedas
(žr. 4 dalį)

Tarptautinių audito standartų, kuriuose pateikti „Kitų dalykų“ pastraipoms taikomi
reikalavimai, sąrašas
Šiame priede nurodomos kitų tarptautinių audito standartų dalys, pagal kurias tam tikromis aplinkybėmis
auditorius į auditoriaus išvadą privalo įrašyti „Kitų dalykų“ pastraipą. Šis sąrašas neatleidžia nuo pareigos
vykdyti kituose tarptautiniuose audito standartuose apibrėžtus reikalavimus ir atsižvelgti į susijusią
taikymo ir kitą aiškinamąją medžiagą.


560-ojo TAS „Pobalansiniai įvykiai“ 12 dalies b punktas ir 16 dalis.



710-ojo TAS „Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės ataskaitos“
13–14, 16–17 ir 19 dalys.



720-ojo TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos
audituotos finansinės ataskaitos“ 10 dalies a punktas.

706-ASIS TAS „DALYKO PABRĖŽIMO“ IR „KITŲ DALYKŲ“ PASTRAIPOS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“
(PERSVARSTYTAS)

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 auditas atliktas pagal teisingo pateikimo tvarką. Tai nėra grupės auditas (t. y. 600-asis
12
TAS netaikomas).



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



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



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



Pagrindiniai audito dalykai pateikti pagal 701-ąjį TAS.



Atitinkami duomenys yra pateikti, be to, ankstesnių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą atliko
ankstesnis auditorius. Kadangi pagal įstatymą ar teisės aktą auditoriui nedraudžiama pateikti
nuorodas į ankstesnio auditoriaus išvadoje nurodytus atitinkamus duomenis, jis nusprendė
pasinaudoti tokia galimybe.



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

706-ASIS TAS „DALYKO PABRĖŽIMO“ IR „KITŲ DALYKŲ“ PASTRAIPOS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“
(PERSVARSTYTAS)

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

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito13
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, 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 auditui pagal
[jurisdikciją], ir įvykdėme kitus etikos reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes tikime, kad mūsų
surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Dalyko pabrėžimas

14

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 20X0 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas auditavo kitas auditorius,
kuris 20X1 m. kovo 31 d. pareiškė nemodifikuotą nuomonę apie tokias finansines ataskaitas.

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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Kaip nurodyta A16 dalyje, „Dalyko pabrėžimo“ pastraipa gali būti pateikiama iš karto prieš „Pagrindinių audito dalykų“ skyrių
arba po jo atsižvelgiant į auditoriaus sprendimą, kiek „Dalyko pabrėžimo“ pastraipoje pateikta informacija yra svarbi.

706-ASIS TAS „DALYKO PABRĖŽIMO“ IR „KITŲ DALYKŲ“ PASTRAIPOS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“
(PERSVARSTYTAS)

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.]

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]

15

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.

706-ASIS TAS „DALYKO PABRĖŽIMO“ IR „KITŲ DALYKŲ“ PASTRAIPOS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“
(PERSVARSTYTAS)

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 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.



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
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.



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.

706-ASIS TAS „DALYKO PABRĖŽIMO“ IR „KITŲ DALYKŲ“ PASTRAIPOS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“
(PERSVARSTYTAS)

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

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito16
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, 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 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.
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
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[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.]
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Paantraštės „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
taikomų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

706-ASIS TAS „DALYKO PABRĖŽIMO“ IR „KITŲ DALYKŲ“ PASTRAIPOS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOJE“
(PERSVARSTYTAS)

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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