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Priedas. Nepriklausomo auditoriaus išvadų dėl finansinių ataskaitų pavyzdžiai

700-asis tarptautinis audito standartas (TAS) (persvarstytas) „Nuomonės apie finansines ataskaitas
susidarymas ir pateikimas“ turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į 200-ąjį TAS „Bendrieji nepriklausomo
auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“.
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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) nagrinėjama auditoriaus pareiga suformuoti nuomonę
apie finansines ataskaitas. Jame taip pat nagrinėjama auditoriaus išvados, kuri išleidžiama atlikus
finansinių atskaitų auditą, forma ir turinys.

2.

701-ajame TAS nagrinėjama auditoriaus atsakomybė už pagrindinių audito dalykų pateikimą
2
3
auditoriaus išvadoje. 705-ajame TAS (persvarstytame) ir 706-ajame TAS (persvarstyta)
nagrinėjama, kaip keičiasi auditoriaus išvados forma ir turinys, kai auditorius išreiškia modifikuotą
nuomonę arba įtraukia „Dalyko pabrėžimo“ arba „Kitų dalykų“ pastraipą į auditoriaus išvadą. Kituose
TAS taip pat nurodyti išvados pateikimo reikalavimai, kurie taikomi išleidžiant auditoriaus išvadą.

3.

Šis TAS taikomas atliekant bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio auditą, dėl kurio jis
4
buvo parašytas. 800-ajame TAS nagrinėjami specialūs svarstymai, kai finansinės ataskaitos
5
rengiamos pagal specialios paskirties tvarką. 805-ajame TAS nagrinėjami specialūs svarstymai,
susiję su atskiros finansinės ataskaitos arba konkrečių finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ar
straipsnių auditu. Šis TAS taip pat taikomas auditams, kurie atliekami pagal 800-ąjį arba 805-ąjį TAS.

4.

Šiame TAS pateiktų reikalavimų tikslas – palaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp būtinybės užtikrinti
auditoriaus išvados pateikimo nuoseklumą ir palyginamumą pasauliniu mastu ir būtinybės didinti
auditoriaus išvados pateikimo vertę pateikiant vartotojams svarbesnę informaciją auditoriaus
išvadoje. Šiame TAS raginama laikytis nuoseklumo pateikiant auditoriaus išvadą, tačiau
pripažįstama, kad būtinas lankstumas, siekiant prisitaikyti prie konkrečių atskirų jurisdikcijų
aplinkybių. 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. Tai taip pat padeda vartotojui suprasti ir
atpažinti neįprastas aplinkybes tada, kai jos atsiranda.

1

Įsigaliojimo data
5.

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

Tikslai
6.

Auditoriaus tikslai yra tokie:
a) susidaryti nuomonę apie finansines ataskaitas vadovaujantis išvadų, padarytų remiantis
surinktais audito įrodymais, įvertinimu; ir
b) aiškiai išreikšti šią nuomonę rašytinėje išvadoje.

1

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

2

705-asis TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ (persvarstytas)

3

706-asis TAS „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ (persvarstytas)

4

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

5

805-asis TAS „Specialūs svarstymai – atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ar
straipsnių auditas“.
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Apibrėžtys
7.

Tarptautiniuose audito standartuose sąvokos vartojamos toliau apibrėžtomis reikšmėmis:
a)

bendrosios paskirties finansinės ataskaitos – finansinės ataskaitos, parengtos pagal
bendrosios paskirties tvarką;

b)

bendrosios paskirties tvarka – finansinės atskaitomybės tvarka, sukurta plačios vartotojų
grupės bendros finansinės informacijos poreikiams patenkinti. Finansinės atskaitomybės
tvarka gali būti teisingo pateikimo tvarka arba atitikties tvarka.
Terminas „teisingo pateikimo tvarka“ vartojamas apibūdinant finansinės atskaitomybės tvarką,
pagal kurią reikalaujama laikytis tvarkos reikalavimų, ir:
i)

tiesiogiai arba netiesiogiai pripažįstama, kad, siekiant užtikrinti teisingą finansinių
ataskaitų pateikimą, vadovybei gali reikėti atskleisti daugiau dalykų, negu konkrečiai
reikalaujama pagal taikomą tvarką; arba

ii)

tiesiogiai pripažįstama, kad, siekiant užtikrinti teisingą finansinių ataskaitų pateikimą,
vadovybei gali reikėti nukrypti nuo šios tvarkos reikalavimų. Tokie nukrypimai turėtų būti
daromi tik ypač retomis aplinkybėmis.

Terminas „atitikties tvarka“ vartojamas apibūdinant finansinės atskaitomybės tvarką, pagal
kurią reikalaujama laikytis tvarkos reikalavimų, bet ji neapima i arba ii papunkčiuose nurodytų
6
aplinkybių .
c)

nemodifikuota nuomonė – auditoriaus išreikšta nuomonė, kai jis padaro išvadą, kad
finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra parengtos pagal taikomą finansinės
7
atskaitomybės tvarką .

8.

Šiame TAS terminas „finansinės ataskaitos“ reiškia visą bendrosios paskirties finansinių ataskaitų
rinkinį, įskaitant aiškinamąjį raštą. Su jomis susijusiame aiškinamajame rašte paprastai trumpai
išdėstomi reikšmingi apskaitos metodai ir kita aiškinamoji informacija. Taikomos finansinės
atskaitomybės tvarkos reikalavimai lemia finansinių ataskaitų formą bei turinį ir tai, kas sudaro visą
finansinių ataskaitų rinkinį.

9.

Šiame TAS terminas „tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai“ reiškia tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), išleistus Tarptautinių apskaitos standartų valdybos, o
terminas „tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai“ – tarptautinius viešojo sektoriaus
apskaitos standartus (TVSAS), išleistus Tarptautinių viešojo sektoriaus apskaitos standartų
valdybos.

6

7

200-ojo TAS „ Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus“ 13 dalies a
punktas.
25–26 dalyse nagrinėjamos frazės, vartojamos šiai nuomonei išreikšti atitinkamai teisingo pateikimo tvarkos ir atitikties tvarkos
atvejais.
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Reikalavimai
Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas
10.

Auditorius turi susidaryti nuomonę, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais yra
8,9
parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką .

11.

Siekdamas susidaryti tokią nuomonę, auditorius turi padaryti išvadą apie tai, ar jis gavo pakankamą
užtikrinimą, kad finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar
klaidos. Darant tokią išvadą, būtina atsižvelgti į:
a)

pagal 330-ąjį TAS parengtą auditoriaus apibendrinančią išvadą dėl to, ar buvo surinkta
10
pakankamų tinkamų audito įrodymų ;

b)

pagal 450-ąjį TAS parengtą auditoriaus apibendrinančią išvadą dėl to, ar neištaisyti iškraipymai
11
atskirai arba kartu yra reikšmingi ; ir

c)

12–15 dalyse reikalaujamus įvertinimus.

12.

Auditorius turi įvertinti, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal
taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus. Šis įvertinimas turi apimti įmonės apskaitos
praktikos kokybinių aspektų svarstymą, įskaitant galimo šališkumo vadovybės vertinimuose
požymius (žr. A1–A3 dalis).

13.

Labai svarbu, kad auditorius įvertintų, ar, atsižvelgiant į taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos
reikalavimus:
a)

finansinėse ataskaitose tinkamai atskleisti pasirinkti ir taikyti reikšmingi apskaitos metodai;

b)

pasirinkti ir pritaikyti apskaitos metodai atitinka taikomą finansinės atskaitomybės tvarką ir yra
tinkami;

c)

vadovybės atlikti apskaitiniai įvertinimai yra pagristi;

d)

finansinėse ataskaitose pateikta informacija yra svarbi, patikima, palyginama ir suprantama;

e)

finansinėse ataskaitose atskleidžiama tinkama informacija, kuria remdamiesi numatomi
vartotojai gali suprasti reikšmingų sandorių ir įvykių poveikį finansinėse ataskaitose pateiktai
informacijai (žr. A4 dalį); ir

f)

finansinėse ataskaitose vartojami tinkami terminai, įskaitant visų finansinių ataskaitų
pavadinimus.

8

200-ojo TAS 11 dalis.

9

25–26 dalyse nagrinėjamos frazės, vartojamos šiai nuomonei išreikšti atitinkamai teisingo pateikimo tvarkos ir atitikties tvarkos
atvejais.

10

330-ojo TAS „Auditoriaus procedūros, atliekamos atsižvelgiant į įvertintas rizikas“ 26 dalis.

11

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

700-ASIS TAS (PERSVARSTYTAS) „NUOMONĖS APIE FINANSINES ATASKAITAS SUSIDARYMAS IR PATEIKIMAS“

14.

15.

Jeigu finansinės ataskaitos parengtos pagal teisingo pateikimo tvarką, įvertinimas, kurį reikia atlikti
laikantis 12–13 dalių reikalavimų, turi apimti ir klausimą, ar finansinės ataskaitos teisingai
pateiktos. Norėdamas įvertinti, ar finansinės ataskaitos teisingai pateiktos, auditorius turi
apsvarstyti:
a)

bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį; ir

b)

ar finansinėse ataskaitose ir aiškinamajame rašte pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai
taip, kad atitiktų teisingo pateikimo principą.

Auditorius turi įvertinti, ar finansinėse ataskaitose tinkamai nurodoma arba aprašoma taikoma
finansinės atskaitomybės tvarka (žr. A5–A10 dalis).

Nuomonės forma
16.

Auditorius turi pareikšti nemodifikuotą nuomonę, jeigu jis padaro išvadą, kad finansinės ataskaitos
visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką.

17.

Jeigu auditorius:
a)

padaro išvadą, kad, remiantis surinktais audito įrodymais, finansinės ataskaitos kaip visuma
yra reikšmingai iškraipytos; arba

b)

negali surinkti pakankamų tinkamų įrodymų, kad padarytų išvadą, jog finansinės ataskaitos
kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos,

jis turi modifikuoti nuomonę auditoriaus išvadoje pagal 705-ąjį TAS (persvarstytą).
18.

Jeigu pagal teisingo pateikimo tvarkos reikalavimus parengtos finansinės ataskaitos neatitinka
teisingo pateikimo principo, auditorius turi šį klausimą apsvarstyti su vadovybe ir, atsižvelgęs į
taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos reikalavimus ir į tai, kaip šis klausimas yra išspręstas,
turi nuspręsti, ar būtina modifikuoti nuomonę auditoriaus išvadoje pagal 705-ąjį TAS (persvarstytą)
(žr. A11 dalį).

19.

Jeigu finansinės ataskaitos parengtos pagal atitikties tvarką, auditorius neprivalo įvertinti, ar
ataskaitos atitinka teisingo pateikimo principą. Tačiau, jeigu labai retomis aplinkybėmis auditorius
padaro išvadą, kad tokios finansinės ataskaitos yra klaidinančios, jis turi apsvarstyti šį klausimą su
vadovybe ir, atsižvelgęs į tai, kaip jis buvo išspręstas, nuspręsti, ar jį nurodyti auditoriaus išvadoje ir
kaip tai padaryti (žr. A12 dalį).

Auditoriaus išvada
20.

Auditoriaus išvada turi būti pateikta raštu (žr. A13–A14 dalis).

Auditų, atliktų pagal tarptautinius audito standartus, auditoriaus išvada
Pavadinimas
21.

Auditoriaus išvada turi turėti pavadinimą, kuris aiškiai parodo, kad tai yra nepriklausomo auditoriaus
išvada (žr. A15 dalį).
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Adresatas
22.

Auditoriaus išvada turi būti adresuojama atsižvelgiant į užduoties aplinkybes (žr. A16 dalį).

Auditoriaus nuomonė
23.

Į pirmąjį auditoriaus išvados skyrių turi būti įtraukta dalis su antrašte „Nuomonė“, kurioje pateikiama
auditoriaus nuomonė.

24.

Auditoriaus išvados skyriuje „Nuomonė“ taip pat turi būti:

25.

a)

nurodyta įmonė, kurios finansinės ataskaitos buvo audituotos;

b)

konstatuota, kad finansinės ataskaitos buvo audituotos;

c)

nurodytas kiekvienos ataskaitos, kuri sudaro finansinių ataskaitų rinkinį, pavadinimas;

d)

pateiktos nuorodos į aiškinamąjį raštą, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką; ir

e)

nurodyta data ar laikotarpis, kurį apima kiekviena finansinė ataskaita, sudaranti finansinių
ataskaitų rinkinį (žr. A17–A18 dalis).

Jeigu auditorius pareiškia nemodifikuotą nuomonę apie finansines ataskaitas, parengtas pagal
teisingo pateikimo tvarką, auditoriaus nuomonėje jis turi, jeigu tik kitaip nenustatyta įstatymais ar
teisės aktais, vartoti vieną iš šių frazių, kurios laikomos lygiavertėmis:
a) Mūsų nuomone, čia pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
pateikia […] pagal [taikomą finansinės atskaitomybės tvarką]; arba
b) Mūsų nuomone, čia pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą [...] vaizdą pagal
[taikomą finansinės atskaitomybės tvarką] (žr. A19–A26 dalis).

26.

Jeigu auditorius pareiškia nemodifikuotą nuomonę apie finansines ataskaitas, parengtas pagal
atitikties tvarką, jis turi pateikti auditoriaus nuomonę, kad pridėtos finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal [taikomą finansinės atskaitomybės tvarką] (žr. A21–A26
dalis).

27.

Jeigu auditoriaus nuomonėje nurodyta taikoma finansinės atskaitomybės tvarka nėra TFAS, kuriuos
išleido Tarptautinė apskaitos standartų valdyba, arba TVSAS, kuriuos išleido Tarptautinė viešojo
sektoriaus apskaitos standartų valdyba, auditoriaus nuomonėje turi būti nurodyta, kokios
jurisdikcijos tvarka yra taikoma.

Pagrindas nuomonei pareikšti
28.

Iš karto po „Nuomonės“ skyriaus auditoriaus išvadoje turi būti pateiktas skyrius su antrašte
„Pagrindas nuomonei pareikšti“, kuriame (žr. A27 dalį):
a) pareiškiama, kad auditas buvo atliktas pagal tarptautinius audito standartus (žr. A28 dalį);
b) pateikiama nuoroda į auditoriaus išvados skyrių, kuriame apibūdinta auditoriaus atsakomybė
pagal TAS;
c) pateikiamas pareiškimas, 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 kilmės jurisdikcija, kurios
atitinkamų etikos reikalavimų jis laikėsi, arba pateikta nuoroda į Tarptautinės buhalterių etikos
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standartų valdybos išleistą „Buhalterių profesionalų etikos kodeksą“ (TBESV kodeksą) (žr. A29–
A34 dalis);
d) pareiškiama, ar auditorius mano, kad jo surinkti audito įrodymai yra pakankamas ir tinkamas
pagrindas auditoriaus nuomonei pareikšti.
Veiklos tęstinumo principas
29.

12

Prireikus, auditorius turi pareikšti išvadą pagal 570-ojo TAS (persvarstyto) reikalavimus .

Pagrindiniai audito dalykai
30.

Atlikdamas įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso bendrosios
paskirties finansinių ataskaitų rinkinio auditą, auditorius turi pateikti auditoriaus išvadoje
pagrindinius audito dalykus pagal 701-ojo TAS reikalavimus.

31.

Jeigu pagal įstatymus ar teisės aktus reikalaujama arba jeigu auditorius nusprendžia auditoriaus
išvadoje pateikti pagrindinius audito dalykus, jis turi tai padaryti pagal 701-ojo TAS reikalavimus (žr.
A35–A38 dalis).

Atsakomybė už finansines ataskaitas
32.

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).

33.

Šiame auditoriaus išvados skyriuje turi būti apibūdinta vadovybės atsakomybė už (žr. A40–A43
dalis):
a) finansinių ataskaitų rengimą pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką ir tokią vidaus
kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be
reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos; ir
13

b) įmonės gebėjimo tęsti veiklą įvertinimą ir ar taikomas veiklos tęstinumo apskaitos principas
yra tinkamas bei su veiklos tęstinumu susijusių dalykų (jei taikoma), atskleidimą . Vadovybės
atsakomybės už tokį vertinimą paaiškinime turi būti nurodyta, kokiais atvejais reikėtų taikyti
veiklos tęstinumo apskaitos principą (žr. A43 dalį).
34.

Šiame auditoriaus išvados skyriuje taip pat turi būti nurodyti asmenys, kurie atsako už finansinės
atskaitomybės proceso priežiūrą, jeigu už tokią priežiūrą atsakingi asmenys nėra asmenys, kurie
vykdo 33 dalyje nurodytas pareigas. Tokiu atveju šio skyriaus antraštėje taip pat turi būti nurodomas
terminas „už valdymą atsakingi asmenys“ arba kitas terminas, kuris tinkamas pagal konkrečios
jurisdikcijos teisinę tvarką (žr. A44 dalį).

35.

Jeigu finansinės ataskaitos rengiamos pagal teisingo pateikimo tvarką, auditoriaus išvadoje
pateiktame atsakomybės už finansinių ataskaitų parengimą apibūdinime turi būti nurodoma
„parengimas ir teisingas šių finansinių ataskaitų pateikimas“ arba, atsižvelgiant į aplinkybes,
„finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, parengimas“.

12

570-ojo TAS „Veiklos tęstinumas“ (persvarstyto) 21–23 dalis

13

570-ojo TAS (persvarstyto) 2 dalis
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Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
36.

Auditoriaus išvadoje turi būti skyrius su antrašte „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų
auditą“.

37.

Šiame auditoriaus išvados skyriuje būtina pateikti (žr. A45 dalį):
a) pareiškimą, kad auditorius siekia:
i)

gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinės atskaitos kaip visuma nėra reikšmingai
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidų; ir

ii)

parengti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama jo nuomonė (žr. A46 dalį);

b) paaiškinimą, kad pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad
reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal
tarptautinius audito standartus; ir
c) paaiškinimą, kad iškraipymus gali lemti apgaulė arba klaida, ir:

38.

i)

paaiškinimą, kad jie laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar
kartu jie gali turėti įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis
14
finansinėmis ataskaitomis ; arba

ii)

reikšmingumo apibrėžtį arba apibūdinimą pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką
(žr. A47 dalį).

Auditoriaus išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“ taip pat turi
būti pateikta tokia informacija (žr. A45 dalį):
a)

pareiškimas, kad atlikdamas auditą pagal tarptautinius audito standartus, auditorius viso
audito metu priima profesinius sprendimus ir laikosi profesinio skepticizmo principo; ir

b)

audito apibūdinimas nurodant, kad auditoriaus atsakomybė yra:
i)

nustatyti ir įvertinti finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidos
riziką, suplanuoti ir atlikti procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkti pakankamų
tinkamų audito įrodymų auditoriaus 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;

ii)

suprasti su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galima būtų suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus
kontrolės efektyvumą. Kai tam tikromis aplinkybėmis auditorius turi pareikšti nuomonę
apie vidaus kontrolės veiksmingumą kartu atliekant finansinių ataskaitų auditą, jis turi
praleisti frazę, kurioje nurodoma, kad auditoriaus atliktas vidaus kontrolės vertinimas
skirtas ne tam, kad galima būtų pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės
efektyvumą;

iii) įvertinti taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių
vadovybės atskleidimų pagrįstumą;

14

320-ojo TAS „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“ 2 dalis
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iv) padaryti 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 auditorius padaro išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas
egzistuoja, auditoriaus išvadoje jis privalo atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus
finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, jis turi modifikuoti
išvadą. Auditoriaus apibendrinančios išvados turi būti pagrįstos audito įrodymais, kuriuos
jis surinko iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad
įmonės negalės toliau tęsti savo veiklos;
v) įvertinti bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus,
jeigu finansinės ataskaitos parengtos pagal teisingo pateikimo tvarką. Taip pat įvertinti, ar
pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai pateikti finansinėse ataskaitose remiantis teisingo
pateikimo principu;
c)

15

jeigu taikomas 600-asis TAS , būtina pateikti papildomos informacijos apie auditoriaus
atsakomybę grupės audito užduotyje nurodant, kad:
i)

auditorius atsako už pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl įmonių ar verslo veiklų
grupėje finansinės informacijos surinkimą, kad galėtų pareikši nuomonę apie grupės
finansines ataskaitas;

ii)

auditorius atsako už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą; ir

iii) tik auditorius atsako už auditoriaus nuomonę.
39.

15

Auditoriaus išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“ taip pat turi
būti pateikta tokia informacija (žr. A45 dalį):
a)

pareiškimas, kad auditorius, be visų kitų dalykų, informuoja už valdymą atsakingus asmenis
dėl planuojamos audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant
svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos auditorius nustato audito metu;

b)

atliekant įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, auditą būtina
nurodyti, kad auditorius pateikia už valdymą atsakingiems asmenims pareiškimą, kad jis
laikėsi atitinkamų etikos reikalavimų dėl nepriklausomumo, ir juos informuoja apie visus
santykius ir kitus dalykus, kurie, kaip pagrįstai manoma, gali turėti įtakos auditoriaus
nepriklausomumui, ir, jei reikia, apie susijusias apsaugos priemones; ir

c)

atliekant įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, ir kitų įmonių,
kurioms pagrindiniai audito dalykai pateikiami pagal 701-ąjį TAS, auditą būtina pareikšti, kad,
be už valdymą atsakingiems asmenims pateiktų dalykų, auditorius nustato, kurie dalykai buvo
svarbiausi einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditui ir kurie dėl to yra laikomi
pagrindiniais audito dalykais. Auditorius tokius dalykus turi apibūdinti auditoriaus išvadoje,
jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu,
labai retomis aplinkybėmis, auditorius nustato, kad dalykas neturi būti pateikiamas
auditoriaus išvadoje, nes pagrįstai galima tikėtis, jog neigiamos tokio pateikimo pasekmės
persvers visuomenės gaunamą naudą (žr. A48 dalį).

600-asis TAS „ Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“
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Vieta, kurioje pateikiamas auditoriaus atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą apibūdinimas
40.

41.

Pagal 38–39 dalis reikalaujamos auditoriaus atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą
apibūdinimas turi būti pateiktas (žr. A49 dalį):
a)

auditoriaus išvados tekste;

b)

auditoriaus išvados priede. Tokiu atveju auditoriaus išvadose turi būti nurodyta priedo vieta
(žr. A49–A50 dalis); arba

c)

kaip atskira auditoriaus išvadoje pateikiama nuoroda į tokio apibūdinimo vietą atitinkamos
institucijos svetainėje, jeigu pagal įstatymą, teisės aktą ar nacionalinius audito standartus
aiškiai leidžiama auditoriui tą daryti (žr. A49, A51–A52 dalis).

Jeigu auditorius remiasi atitinkamos institucijos svetainėje pateiktu auditoriaus atsakomybės
apibūdinimu, jis turi nurodyti, jog toks apibūdinimas atitinka šio TAS 38–39 dalių reikalavimus ir
jiems neprieštarauja (žr. A51 dalį).

Kitos išvados pateikimo pareigos
42.

Jeigu, be tarptautiniuose audito standartuose nurodytų pareigų, auditorius privalo įvykdyti kitas
pateikimo auditoriaus išvadoje dėl finansinių ataskaitų pareigas, tokios kitos išvados pateikimo
pareigos turi būti nurodytos atskirame auditoriaus išvados skyriuje su antrašte „Išvada dėl kitų
teisinių ir priežiūros reikalavimų“ arba kita antrašte, kuri atitiktų tokio skyriaus turinį. Jeigu tokios
kitos išvados pateikimo pareigos apima klausimus, kurie nurodomi išvados pateikimo pareigų
apibūdinime pagal tarptautinius audito standartus, kitos išvados pateikimo pareigos gali būti
nurodomos tame pačiame skyriuje kaip susiję išvados elementai, reikalaujami pagal tarptautinius
audito standartus (žr. A53–A55 dalis).

43.

Jeigu kitos išvados pateikimo pareigos nurodomos tame pačiame skyriuje kaip susiję išvadų
elementai, reikalaujami pagal tarptautinius audito standartus, auditoriaus išvadose būtina aiškiai
atskirti kitas išvados pateikimo pareigas nuo pagal tarptautinius audito standartus reikalaujamų
išvados pateikimo pareigų (žr. A55 dalį).

44.

Jeigu auditoriaus išvadoje yra atskiras skyrius, kuriame nurodomos kitos išvados pateikimo
pareigos, šio TAS 20–39 dalių reikalavimai turi būti pateikti skyriuje su antrašte „Išvada dėl
finansinių ataskaitų audito“. Skyrius „Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų“ turi būti
pateiktas po skyriaus „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“ (žr. A55 dalį).

Užduoties partnerio vardas ir pavardė
45.

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. Jeigu labai retais atvejais auditorius nusprendžia auditoriaus
išvadoje nenurodyti užduoties partnerio vardo ir pavardės, tokį ketinimą jis turi aptarti su už
valdymą atsakingais asmenimis, kad galėtų juos informuoti apie auditoriaus atliktą reikšmingos
grėsmės asmens saugumui tikimybės ir sunkumo įvertinimą (žr. A56–A58 dalis).

Auditoriaus parašas
46.

Auditoriaus išvada turi būti pasirašyta (žr. A59–A60 dalis).
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Auditoriaus adresas
47.

Auditoriaus išvadoje turi būti nurodyta vieta pagal jurisdikciją šalyje, kurioje praktikuoja auditorius.

Auditoriaus išvados data
48.

Auditoriaus išvadoje turi būti nurodyta data, bet ne ankstesnė kaip data, kai auditorius surinko
pakankamų tinkamų įrodymų, kuriais remdamasis jis turi pareikšti auditoriaus nuomonę apie
finansines ataskaitas, įskaitant įrodymus, kad (žr. A61–A64 dalis):
a)

visos ataskaitos, kurios sudaro finansines ataskaitas, įskaitant susijusį aiškinamąjį raštą, yra
parengtos; ir

b)

atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys patvirtino, jog prisiėmė atsakomybę už šias
finansines ataskaitas.

Auditoriaus išvada, nustatyta pagal įstatymų ar teisės aktų reikalavimus
49.
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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. A65–A66 dalis):
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 tokiems reikalavimams neprieštarauja;

g)

jei taikytina, „Sąlyginės (arba neigiamos) nuomonės pagrindimo“ skyrius, kuriame
įgyvendinami 570-ojo TAS (persvarstyto) 23 dalyje nurodyti išvados pateikimo reikalavimai ir
kuris tokiems reikalavimams neprieštarauja;

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
16
nurodyti išvados pateikimo reikalavimai, ir kuris tokiems reikalavimams neprieštarauja (f žr.
A66–A67 dalis);

701-ojo TAS 11-16 dalys
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i)

vadovybės atsakomybės už finansinių ataskaitų parengimą apibūdinimas ir už finansinės
atskaitomybės proceso priežiūrą atsakingų asmenų nurodymas, kuris atitinka 32–35 dalių
reikalavimus ir jiems neprieštarauja;

j)

nuoroda į tarptautinius audito standartus ir įstatymą ar teisės aktą, taip pat auditoriaus
atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą apibūdinimas, kuris atitinka 36–39 dalių
reikalavimus ir jiems neprieštarauja (žr. A49–A50 dalis);

k)

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;

l)

auditoriaus parašas;

m)

auditoriaus adresas;

n)

auditoriaus išvados data.

Auditoriaus išvada dėl pagal konkrečios jurisdikcijos audito standartus ir tarptautinius audito standartus
atliktų auditų
50.

51.

Iš auditoriaus gali būti reikalaujama atlikti auditą pagal konkrečios jurisdikcijos audito standartus
(nacionalinius audito standartus), bet atlikdamas auditą jis gali papildomai remtis tarptautiniais
audito standartais. Šiuo atveju auditoriaus išvadoje gali būti nurodoma, kad buvo laikomasi
nacionalinių audito standartų ir papildomai tarptautinių audito standartų, tačiau taip nurodyti
auditorius gali tik tada, kai (žr. A71–A72 dalis):
a)

tarp nacionalinių audito standartų ir tarptautinių audito standartų reikalavimų nėra
prieštaravimo, dėl kurio auditorius būtų priverstas: i) susidaryti kitokią nuomonę arba ii)
neįtraukti „Dalyko pabrėžimo“ arba „Kitų dalykų“ pastraipos, kurios, esant konkrečioms
aplinkybėms, reikalaujamos pagal tarptautinius audito standartus; ir

b)

į auditoriaus išvadą įtraukiamas bent jau kiekvienas iš 49 dalies a–n punktuose pateiktų
elementų, jeigu auditorius taiko nacionaliniuose audito standartuose nustatytą išdėstymą arba
formuluotę. Tačiau 49 dalies j punkto nuoroda į įstatymą ar teisės aktą turi būti suprantama
kaip nuoroda į nacionalinius audito standartus. Todėl auditoriaus išvadoje turi būti nurodyti
tokie nacionaliniai audito standartai.

Jeigu auditoriaus išvadoje teigiama, kad buvo remiamasi nacionaliniais audito standartais ir
tarptautiniais audito standartais, būtina nurodyti nacionalinių audito standartų kilmės jurisdikciją.

Papildoma su finansinėmis ataskaitomis pateikta informacija (žr. A73–A79 dalis)
52.

Jeigu su audituotomis finansinėmis ataskaitomis pateikiama papildoma informacija, kurios
nereikalaujama pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, auditorius turi įvertinti, ar, jo
profesiniu sprendimu, tokia papildoma informacija dėl savo pobūdžio ir to, kaip ji yra pateikta,
laikoma neatskiriama finansinių ataskaitų dalimi. Auditoriaus nuomonė turi apimti tokią papildomą
informaciją, jeigu ji yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis.

53.

Jeigu papildoma informacija, kurios nereikalaujama pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką,
nelaikoma neatskiriama audituotų finansinių ataskaitų dalimi, auditorius turi įvertinti, ar tokia
papildoma informacija pateikta taip, kad ją galima būtų aiškiai atskirti nuo audituotų finansinių
ataskaitų. Priešingu atveju auditorius turi paprašyti vadovybės pakeisti neaudituotos papildomos
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informacijos pateikimo būdą. Jeigu vadovybė atsisako tai padaryti, auditorius privalo auditoriaus
išvadoje nurodyti tokią papildomą informaciją ir paaiškinti, kad ji nebuvo audituota.
***

Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Kokybiniai įmonės apskaitos praktikos aspektai (žr. 12 dalį)
A1.

Vadovybė turi priimti daug sprendimų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleidžiamos informacijos.

A2.

260-ajame TAS (persvarstytame) aptarti kokybiniai apskaitos praktikos aspektai Nagrinėdamas
kokybinius įmonės apskaitos praktikos aspektus, auditorius gali sužinoti apie galimą vadovybės
šališkumą priimant sprendimus. Auditorius gali padaryti išvadą, kad neutralumo trūkumo ir
neištaisytų iškraipymų padarinių kaupiamasis poveikis lemia tai, jog finansinės ataskaitos kaip
visuma yra reikšmingai iškraipytos. Neutralumo trūkumo požymiai, kurie gali turėti įtakos
auditoriaus vertinimui, ar finansinės ataskaitos kaip visuma yra reikšmingai iškraipytos, apima:

A3.
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atrankinį iškraipymų, apie kuriuos vadovybė buvo informuota audito metu, koregavimą (pvz.,
koreguojami iškraipymai, dėl kurių rodomos didesnės pajamos, bet nekoreguojami
iškraipymai, dėl kurių rodomos mažesnės pajamos);



galimą vadovybės šališkumą darant apskaitinius įvertinimus.

540-ajame TAS atkreipiamas dėmesys į galimą vadovybės šališkumą darant apskaitinius
18
įvertinimus . Galimo vadovybės šališkumo požymiai nėra iškraipymai siekiant padaryti išvadas apie
individualių apskaitinių įvertinimų pagrįstumą. Tačiau jie gali turėti įtakos auditoriaus vertinimui, ar
finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos.

Reikšmingų sandorių ir įvykių įtakos finansinėse ataskaitose pateiktai informacijai atskleidimas
(žr. 13 dalies e punktą)
A4.

Įprasta, kad finansinėse ataskaitose, parengtose pagal bendrosios paskirties tvarką, parodoma
įmonės finansinė būklė, finansiniai veiklos rezultatai ir pinigų srautai. Esant tokioms aplinkybėms,
auditorius įvertina, ar finansinėse ataskaitose atskleista tinkama informacija, kuri leistų
numatomiems vartotojams suprasti reikšmingų sandorių ir įvykių įtaką įmonės finansinei būklei,
finansiniams veiklos rezultatams ir pinigų srautams.

Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos apibūdinimas (žr. 15 dalį)
A5.

Kaip paaiškinta 200-ajame TAS, vadovybė ir, kur taikoma, už valdymą atsakingi asmenys,
rengdami finansines ataskaitas privalo finansinėse ataskaitose pateikti tinkamą taikomos finansinės
19
atskaitomybės tvarkos apibūdinimą . Pagal tokį apibūdinimą finansinių ataskaitų vartotojai sužino,
pagal kokią tvarką buvo parengtos finansinės ataskaitos.

A6.

Apibūdinimas, kad finansinės ataskaitos parengtos pagal konkrečią taikomą finansinės
atskaitomybės tvarką, yra tinkamas tik tuo atveju, jeigu finansinės ataskaitos atitinka visus šios
tvarkos reikalavimus, kurie galioja finansinių ataskaitų apimamu laikotarpiu.

17

260-ojo TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“ (persvarstyto) 2 priedas

18

540-ojo TAS „Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios atskleistos informacijos
auditas“ 2 dalis.
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200-ojo TAS A2–A3 dalys
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A7.

Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos apibūdinimas vartojant netikslią vertinamąją arba
apribojamąją kalbą (pvz., „finansinės ataskaitos iš esmės atitinka tarptautinių finansinės
atskaitomybės standartų reikalavimus“) laikomas netinkamu tvarkos apibūdinimu, nes gali klaidinti
finansinių ataskaitų vartotojus.

Nuoroda į daugiau nei vieną finansinės atskaitomybės tvarką
A8.

Kai kuriais atvejais finansinės ataskaitos gali būti parengtos pagal dvi finansinės atskaitomybės
tvarkas (pvz., pagal nacionalinę tvarką ir tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus). Taip
gali būti dėl to, kad vadovybė privalo arba pati nusprendžia finansines ataskaitas parengti pagal abi
tvarkas, todėl jos abi laikomos taikomomis finansinės atskaitomybės tvarkomis. Toks apibūdinimas
yra tinkamas tik tuo atveju, jeigu finansinės ataskaitos atitinka kiekvieną iš šių tvarkų atskirai.
Finansinės ataskaitos laikomos parengtos pagal abiejų tvarkas, jeigu jos vienu metu atitinka abi
tvarkas ir jų nereikia suderinti. Praktikoje lygiagreti atitiktis yra mažai tikėtina, nebent pagal tą
jurisdikciją priimta kitokią tvarką (pvz., TFAS) laikyti nacionaline tvarka arba panaikintos visos jos
laikymosi kliūtys.

A9.

Finansinės ataskaitos, kurios parengtos pagal vieną finansinės atskaitomybės tvarką ir kuriose
įrašyta pastaba arba jos papildytos ataskaita, kurioje rezultatai suderinami su tais, kurie būtų
pateikti laikantis kitos tvarkos, negali būti laikomos parengtos pagal tą kitą tvarką. Taip yra todėl,
kad finansinės ataskaitos neapima visos pagal tą kitą tvarką reikalaujamos informacijos.

A10. Finansinės ataskaitos gali būti rengiamos pagal vieną taikomą finansinės atskaitomybės tvarką ir
aiškinamajame rašte gali būti papildomai paaiškinta, kiek jos atitinka kitą tvarką (pvz., finansinės
ataskaitos parengtos pagal nacionalinę tvarką, kuriose taip pat paaiškinta, kiek jos atitinka TFAS).
Toks apibūdinimas yra papildoma finansinė informacija, kurią, kaip aptarta 53 dalyje, turi apimti
auditoriaus nuomonė, jeigu tokios informacijos negalima aiškiai atskirti nuo finansinių ataskaitų.
Nuomonės forma (žr. 18–19 dalis)
A11. Gali būti tokių atvejų, kai finansinės atskaitos, nors ir parengtos pagal teisingo pateikimo tvarkos
reikalavimus, nėra teisingai pateiktos. Šiuo atveju vadovybė gali finansinėse ataskaitose atskleisti
ne tik pagal tvarką reikalaujamą konkrečią, bet ir papildomą informaciją arba, esant itin retoms
aplinkybėms, nukrypti nuo tvarkos reikalavimo tam, kad finansinės ataskaitos būtų teisingai
pateiktos.
A12. Tik itin retais atvejais auditorius laikytų finansines atskaitas, kurios parengtos pagal atitikties tvarką,
20
klaidinančiomis, jeigu pagal 210-ąjį TAS jis nustatė, kad tvarka yra tinkama
Auditoriaus išvada (žr. 20 dalį)
A13. Rašytinė išvada – tai išvados, pateiktos popieriuje, ir tos, kurioms naudojamos elektroninės
priemonės.
A14. Šio TAS priede pateikti auditoriaus išvadų dėl finansinių ataskaitų pavyzdžiai su 20–48 dalyse
aprašytais elementais. Šis TAS nenustato elementų išdėstymo auditoriaus išvadoje tvarkos
(išskyrus „Nuomonės“ ir „Pagrindo nuomonei pareikšti“ skyrius). Tačiau pagal šį TAS reikalaujama
nurodyti konkrečias antraštes, kad galima būtų parengti labiau atpažįstamas auditoriaus išvadas
apie auditus, atliktus pagal tarptautinius audito standartus, ypač tais atvejais, kai auditoriaus
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210-ojo TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“ 6 dalies a punktas.
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išvados elementai išdėstomi tokia tvarka, kuri skiriasi nuo pavyzdinių šio TAS priede pateiktų
auditoriaus išvadų.
Auditų, atliktų pagal tarptautinius audito standartus, auditoriaus išvada
Pavadinimas (žr. 21 dalį)
A15. Nepriklausomo auditoriaus išvada išsiskirs iš kitų pateiktų išvadų, jeigu pavadinime bus nurodyta,
kad išvada yra nepriklausomo auditoriaus išvada, pavyzdžiui, „Nepriklausomo auditoriaus išvada“.
Adresatas (žr. 22 dalį)
A16. Įstatyme, teisės akte arba užduoties sąlygose gali būti nurodyta, kam adresuota auditoriaus išvada
pagal konkrečią jurisdikciją. Auditoriaus išvada paprastai adresuojama tiems, kuriems išvada yra
parengta, dažniausiai įmonės, kurios finansinės ataskaitos audituojamos, akcininkams arba už
valdymą atsakingiems asmenims.

Auditoriaus nuomonė (žr. 24–26 dalis)
Nuoroda į audituotas finansines ataskaitas
A17. Auditoriaus išvadoje turi būti nurodyta, pavyzdžiui, kad auditorius auditavo įmonės finansines
ataskaitas, kurias sudaro [įrašomas pavadinimas kiekvienos finansinės ataskaitos, sudarančios
visą finansinių ataskaitų rinkinį, kurio reikalaujama pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką,
nurodant kiekvienos ataskaitos datą ar laikotarpį], ir aiškinamąjį raštą, įskaitant reikšmingų
apskaitos metodų santrauką.
A18. Kai auditorius žino, kad audituotos finansinės ataskaitos bus įtrauktos į dokumentą, kuriame
pateikta kita informacija, tokį kaip metinė ataskaita, jis gali apsvarstyti galimybę, jeigu galima pagal
pateikimo formą, nurodyti puslapius, kuriuose pateiktos audituotos finansinės ataskaitos. Taip
vartotojai gali nustatyti, kurias finansines ataskaitas apima auditoriaus išvada.
„Visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia“ arba „parodo tikrą ir teisingą vaizdą“
A19. Frazės „visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia“ ar „parodo tikrą ir teisingą vaizdą“ laikomos
lygiavertėmis. Siekiant nuspręsti, kurią frazę – „visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia“ ar
„parodo tikrą ir teisingą vaizdą“ – vartoti pagal konkrečią jurisdikciją, būtina remtis įstatymu arba
teisės aktu, kuris reglamentuoja finansinių ataskaitų auditą pagal tą jurisdikciją, arba bendrai priimta
praktika pagal tą jurisdikciją. Jeigu pagal įstatymus ar teisės aktus reikalaujama vartoti kitokią
formuluotę, tai neturi įtakos šio TAS 14 dalyje pateiktam reikalavimui, kad auditorius įvertintų, ar
finansinės ataskaitos parengtos teisingai pagal teisingo pateikimo tvarką.
A20. Norėdamas pareikšti nemodifikuotą nuomonę, auditorius neturėtų vartoti tokių frazių kaip „remiantis
pirmiau pateiktu paaiškinimu“ arba „atsižvelgiant į“, nes jos gali reikšti, kad nuomonė yra sąlyginė,
ją silpninti ar modifikuoti.
Finansinių ataskaitų ir jose pateiktų dalykų apibūdinimas
A21. Auditoriaus nuomonė pareiškiama dėl viso finansinių ataskaitų rinkinio, nustatyto taikomoje
finansinės atskaitomybės tvarkoje. Pavyzdžiui, pagal daugumą bendrosios paskirties tvarkų
finansines ataskaitas sudaro: finansinės būklės ataskaita, bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, kuriame paprastai
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pateikiama reikšmingų apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji medžiaga. Pagal kai kurias
jurisdikcijas papildoma informacija taip pat gali būti laikoma neatskiriama finansinių atskaitų dalimi.
A22. Jeigu finansinės atskaitos rengiamos pagal teisingo pateikimo tvarką, auditoriaus nuomonėje
nurodoma, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia dalykus,
kuriems parodyti finansinės ataskaitos yra skirtos, arba parodo tikrą ir teisingą dalykų, kuriems
parodyti finansinės ataskaitos yra skirtos, vaizdą. Pavyzdžiui, jeigu finansinės ataskaitos rengiamos
pagal TFAS, tokie dalykai yra įmonės finansinė būklė laikotarpio pabaigoje ir įmonės finansinės
veiklos rezultatai ir pinigų srautai už atitinkamą laikotarpį. Atitinkamai, 25 dalyje ir kitose šio TAS
dalyse vietoje kabučių [...] rašomas tekstas pasviruoju šriftu, jeigu taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka yra TFAS, arba, jeigu taikomos kitos finansinės atskaitomybės tvarkos, vietoje
kabučių rašomi dalykus, kuriems parodyti finansinės ataskaitos yra skirtos, apibūdinantys žodžiai.
Taikomos finansinės atskaitomybės tvarkos aprašymas ir kaip jis gali paveikti auditoriaus išvadą
A23. Taikoma finansinės atskaitomybės tvarka apibrėžiama auditoriaus nuomonėje siekiant informuoti
auditoriaus išvados vartotojus apie kontekstą, kuriame auditoriaus nuomonė yra pareiškiama, o ne
apriboti pagal 14 dalį reikalaujamą vertinimą. Taikoma finansinės atskaitomybės tvarka apibrėžta
tokiomis formuluotėmis:
„...pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus“; arba
„...pagal bendrai priimtus X jurisdikcijos apskaitos principus ...“
A24. Jeigu taikoma finansinės atskaitomybės tvarka apima finansinės atskaitomybės standartus ir
teisinius arba priežiūros reikalavimus, tvarka apibrėžiama naudojant tokias formuluotes kaip
„...pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir X jurisdikcijos Bendrovių įstatymo
reikalavimus.“ 210-ajame TAS nagrinėjamos aplinkybės, kai finansinės atskaitomybės standartai
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prieštarauja teisiniams arba priežiūros reikalavimams .
A25. Kaip nurodyta A8 dalyje, finansinės ataskaitos gali būti parengtos pagal dvi finansinės
atskaitomybės tvarkas, kurios laikomos taikomomis finansinės atskaitomybės tvarkomis. Todėl
formuluojant auditoriaus nuomonę apie finansines ataskaitas, būtina įvertinti kiekvieną tokią tvarką
ir, remiantis 25–27 dalimis, auditoriaus nuomonėje nurodyti abi tvarkas tokiu būdu:
a)

jeigu finansinės ataskaitos atitinka kiekvieną tvarką atskirai, pareiškiamos dvi nuomonės: tai
yra, nuomonė, kad finansinės atskaitos parengtos pagal vieną taikomą finansinės
atsakomybės tvarką (pvz., nacionalinę tvarką), ir nuomonė, kad finansinės ataskaitos
parengtos pagal kitą taikomą finansinės atskaitomybės tvarką (pvz., tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus). Šios nuomonės gali būti pareikštos atskiru arba vienu sakiniu
(pvz., finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais [...] pateiktos teisingai pagal
bendrai priimtus X jurisdikcijos apskaitos principus ir pagal TFAS);

b)

jeigu finansinės ataskaitos atitinka vieną tvarką, bet neatitinka kitos tvarkos, nemodifikuota
nuomonė gali būti pareikšta, kad finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis viena tvarka
(pvz., nacionaline tvarka), bet modifikuota nuomonė pareiškiama kitos tvarkos atžvilgiu (pvz.,
TFAS) vadovaujantis 705-uoju TAS (persvarstytu).

A26. Kaip nurodyta A10 dalyje, finansinės ataskaitos gali būti pateiktos vadovaujantis taikoma finansinės
atskaitomybės tvarka ir jose gali būti papildomai atskleista, kiek jos atitinka kitą finansinės
atskaitomybės tvarką. Auditoriaus nuomonė apima tokią papildomą informaciją, jeigu jos negalima
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210-ojo TAS 18 dalis.

700-ASIS TAS (PERSVARSTYTAS) „NUOMONĖS APIE FINANSINES ATASKAITAS SUSIDARYMAS IR PATEIKIMAS“

aiškiai atskirti nuo finansinių ataskaitų (žr. 52–53 dalis ir susijusią A73–A79 dalyse pateiktą taikymo
medžiagą). Atitinkamai,
a)

jeigu atskleidžiama informacija dėl kitos tvarkos atitikimo yra klaidinanti, būtina pareikšti
modifikuotą nuomonę remiantis 705-uoju TAS (persvarstytu);

b)

jeigu atskleidžiama informacija nėra klaidinanti, bet auditorius nusprendžia, kad ji yra labai
svarbi vartotojams, kad jie galėtų suprasti finansines ataskaitas, remiantis 706-uoju TAS
(persvarstytu) būtina įtraukti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą, kurioje atkreipiamas dėmesys į
šią atskleidžiamą informaciją Pagrindas nuomonei pareikšti (žr. 28 dalį)

A27. Skyriuje „Pagrindas nuomonei pareikšti“ pateikiamas svarbus auditoriaus nuomonės kontekstas.
Atitinkamai šiame TAS reikalaujama, kad auditoriaus išvados skyrius „Pagrindas nuomonei
pareikšti“ būtų pateikiamas iš karto po skyriaus „Nuomonė“.
A28. Pateikiama nuoroda į taikytus standartus informuoti informuoja auditoriaus išvados vartotojus, kad
auditas buvo atliktas pagal galiojančius standartus.
Atitinkami etikos reikalavimai
A29. Atitinkamų etikos reikalavimų, susijusių su konkrečia audito užduotimi, skaidrumą padidina jų
kilmės jurisdikcijos nurodymas. 200-ajame TAS paaiškinta, kad atitinkami etikos reikalavimai
paprastai apima TBESV kodekso A ir B dalyse nurodytus reikalavimus, susijusius su finansinių
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ataskaitų auditu, ir nacionalinius reikalavimus, jeigu jie yra griežtesni . Jeigu atitinkami etikos
reikalavimai apima TBESV kodekso reikalavimus, išvadoje taip pat galima pateikti nuorodą į TBESV
kodeksą. Kilmės jurisdikcijos nereikia nurodyti tais atvejais, kai taikomi visi TBESV kodekso etikos
reikalavimai, susiję su auditu.
A30. Pagal kai kurias jurisdikcijas atitinkami etikos reikalavimai gali būti pateikiami skirtinguose
šaltiniuose, pvz., etikos kodekse (-uose), papildomose taisyklėse, įstatymo ir teisės akto
reikalavimuose. Jeigu nėra daug nepriklausomumui keliamų ir kitų svarbių reikalavimų šaltinių,
auditorius gali nuspręsti nurodyti atitinkamo šaltinio (-ių) pavadinimą (pvz., pagal atitinkamą
jurisdikciją taikomo kodekso, taisyklių ar teisės akto pavadinimą) arba pasirinkti tokį terminą, kuris
yra visiems suprantamas ir tinkamai apibendrina šiuos šaltinius (pvz., pagal X jurisdikciją privačių
įmonių auditams keliami nepriklausomumo reikalavimai).
A31. Pagal įstatymą ar teisės aktą, nacionalinius audito standartus arba audito užduoties sąlygas gali
būti reikalaujama, kad auditorius išvadoje konkrečiau nurodytų atitinkamų etikos reikalavimų
šaltinius, įskaitant nepriklausomumui keliamus reikalavimus, kurie buvo taikomi atliekant finansinių
ataskaitų auditą.
A32. Siekiant nuspręsti, kiek informacijos reikia pateikti auditoriaus išvadoje, jeigu yra daug atitinkamų
etikos reikalavimų, taikomų atliekant finansinių ataskaitų auditą, šaltinių, būtina įvertinti pusiausvyrą
tarp skaidrumo ir rizikos, kad auditoriaus išvadoje pateikiama naudinga informacija gali būti
nustelbta.
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200-ojo TAS A14 dalis.
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Su grupės auditu susiję svarstymai
A33. Jeigu yra įvairių atitinkamų etikos reikalavimų, įskaitant nepriklausomumui keliamus reikalavimus,
taikomų atliekant grupės auditą, šaltinių, auditoriaus išvadoje pateikiama nuoroda į jurisdikciją
paprastai būna susijusi su atitinkamais etikos reikalavimais, kurie taikomi grupės užduoties grupei.
Taip yra dėl to, kad atliekant grupės auditą komponento auditoriai taip pat turi laikytis grupės auditui
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taikomų etikos reikalavimų .
A34. Pagal šį TAS nenustatomi konkretūs auditoriams keliami nepriklausomumo ar etikos reikalavimai,
įskaitant komponento auditorius, todėl jis nepapildo ar kitaip nepanaikina TBESV kodekse nustatytų
nepriklausomumo ar kitų etikos reikalavimų, kurių turi laikytis grupės užduoties grupė. Taip pat
pagal šį TAS nereikalaujama, kad komponento auditorius visada laikytųsi konkrečių
nepriklausomumo reikalavimų, kurie taikomi grupės užduoties grupei. Todėl atliekant grupės auditą
gali kilti sunkumų dėl atitinkamų etikos reikalavimų, įskaitant nepriklausomumo reikalavimus. 60024
ajame TAS
pateiktos nuorodos auditoriams, kurie grupės audito metu atlieka darbą su
komponento finansine informacija, įskaitant situacijas, kuriose komponento auditorius neatitinka
nepriklausomumo reikalavimų, kurių būtina laikytis atliekant grupės auditą.
Pagrindiniai audito dalykai (žr. 30 dalį)
A35. Pagal įstatymą ar teisės aktą gali būti reikalaujama pateikti pagrindinius audito dalykus apie
įmones, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, pavyzdžiui, apie įmones,
kurios tokiame įstatyme ar teisės akte apibrėžiamos kaip viešojo intereso įmonės.
A36. Auditorius gali nuspręsti pateikti pagrindinius audito dalykus apie kitas įmones, įskaitant tokias,
kurios gali būti svarbios viešajam interesui dėl, pavyzdžiui, didelio skaičiaus ir įvairių
suinteresuotųjų šalių, verslo pobūdžio ir dydžio. Tokiomis įmonėmis gali būti, pavyzdžiui, finansų
institucijos (bankai, draudimo bendrovės ir pensijų fondai) ir kitos tokios įmonės kaip labdaros
organizacijos.
A37. 210-ajame TAS nurodyta, kad auditorius turi susitarti su vadovybe ir, jei būtina, už valdymą
atsakingais asmenimis dėl audito užduoties sąlygų, ir paaiškinta, kad vadovybės ir už valdymą
atsakingų asmenų vaidmenys tariantis dėl įmonės audito užduoties sąlygų priklauso nuo įmonės
25
valdymo struktūros ir taikomo įstatymo ar teisės akto . 210-ajame taip pat reikalaujama, kad audito
užduoties sutartyje ar kitame tinkamos formos rašytiniame dokumente būtų pateikta nuoroda dėl
26
numatomos bet kokios auditoriaus išvados formos ir turinio . Jeigu iš auditoriaus nereikalaujama
27
kitaip pateikti pagrindinių audito dalykų, 210-ajame TAS paaiškinta, kad auditoriui būtų naudinga
audito užduoties sutartyje nurodyti galimybę pateikti pagrindinius audito dalykus auditoriaus
išvadoje ir, pagal tam tikras jurisdikcijas, auditorius privalo nurodyti tokią galimybę, kad neprarastų
galimybės to padaryti.
Su viešojo sektoriaus įmonėmis susiję svarstymai
A38. Įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, nėra dažnai pasitaikančios
viešajame sektoriuje. Tačiau viešojo sektoriaus įmonės gali būti svarbios dėl savo dydžio,
23

600-ojo TAS A37 dalis.

24

600-ojo TAS 19-20 dalys

25

210-ojo TAS 9 ir A21 dalys

26

210-ojo TAS 10 dalis.

27

210-ojo TAS A23 dalis
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sudėtingumo ar visuomenei svarbių aspektų. Tokiais atvejais pagal įstatymus ar teisės aktus gali
būti reikalaujama, kad viešojo sektoriaus įmonės auditorius pateiktų arba jis pats gali nuspręsti
pateikti pagrindinius audito dalykus auditoriaus išvadoje.
Atsakomybė už finansines ataskaitas (žr. 32–33 dalis)
A39. 200-ajame TAS paaiškinta prielaida, susijusi su vadovybės ir, jei būtina, už valdymą atsakingų
28
asmenų atsakomybe, kuria remiantis yra atliekamas auditas pagal tarptautinius audito standartus .
Vadovybė ir, jei būtina, už valdymą atsakingi asmenys prisiima atsakomybę už finansinių ataskaitų
rengimą pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką ir, kur tinkama, už teisingą pateikimą.
Vadovybė taip pat prisiima atsakomybę už tokią vidaus kontrolę, kokia, jos nuomone, yra būtina
finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Apibūdinant
vadovybės atsakomybę auditoriaus išvadoje būtina nurodyti abi atsakomybės rūšis, kadangi tai
padeda vartotojams paaiškinti prielaidą, kuria remiantis atliktas auditas. 260-ajame
(persvarstytame) vartojamas terminas „už valdymą atsakingi asmenys“, kuriuo apibūdinamas
asmuo (-ys) arba organizacija (-os), atsakingi už įmonės veiklos priežiūrą, ir aptariama valstybinių
struktūrų įvairovė priklausomai nuo jurisdikcijos ir įmonės.
A40. Tam tikromis aplinkybėmis auditoriui būtų tinkama prie apibūdintos vadovybės ir už valdymą
atsakingų asmenų atsakomybės, nurodytos 33–34 dalyse, atskleisti papildomą atsakomybę,
susijusią su finansinių ataskaitų rengimu, atsižvelgiant į konkrečią jurisdikciją arba įmonės pobūdį.
A41. Pagal 210-ąjį TAS auditorius privalo gauti iš vadovybės patvirtinimą dėl atsakomybės, nurodytos
29
sutartyje dėl užduoties ar kitame tinkamos formos rašytiniame susitarime . Šiuo atveju 210-ajame
TAS suteikta šiek tiek lankstumo ir paaiškinta, kad, jeigu vadovybės ir, jeigu reikia, už valdymą
atsakingų asmenų atsakomybė, kuri susijusi su finansine atskaitomybe, yra apibrėžta įstatyme ar
teisės akte, auditorius gali nustatyti, kad įstatymas arba teisės aktas apima atsakomybę, kuri,
auditoriaus sprendimu, yra lygiavertė 210-ajame TAS nurodytai atsakomybei. Norėdamas
apibūdinti tokias lygiavertes atsakomybes sutartyje dėl užduoties ar kitame tinkamos formos
rašytiniame susitarime, auditorius gali pasirinkti įstatyme ar teisės akte nurodytą formuluotę. Tokiais
atvejais ši formuluotė taip pat gali būti naudojama auditoriaus išvadoje atsakomybei apibūdinti, kaip
to reikalaujama pagal šio TAS 33 dalies a punktą. Kitomis aplinkybėmis, įskaitant atvejus, kai
auditorius nusprendžia nenaudoti įstatyme ar teisės akte nurodytos formuluotės kaip tai nurodyta
sutartyje dėl užduoties, jis turi naudoti šio TAS 33 dalies a punkte nurodytą formuluotę. Be pagal 33
dalį reikalaujamo vadovybės atsakomybės apibūdinimo auditoriaus išvadoje, auditorius gali pateikti
nuorodą į išsamesnį tokios atsakomybės apibūdinimą ir paaiškinti, kur galima būtų rasti tokią
informaciją (pvz., įmonės metinėje ataskaitoje ar atitinkamos institucijos svetainėje).
A42. Kai kurių šalių jurisdikcijų įstatymuose ar teisės aktuose, kuriais apibrėžiama vadovybės
atsakomybė, gali būti pateikta konkreti nuoroda į atsakomybę už apskaitos žurnalų ir įrašų arba
apskaitos sistemos tinkamumą. Kadangi apskaitos žurnalai, įrašai ir sistemos yra neatskiriama
30
vidaus kontrolės dalis (kaip tai apibrėžta 315-ajame TAS (persvarstytame) , 210-ajame TAS ir 33
dalyje nepateiktos atskiros nuorodos dėl jų.
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200-ojo TAS 13 dalies j punktas

29

210-ojo TAS 6 dalies b punkto i–ii papunkčiai

30

315-ojo TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“ (persvarstyto) 4
dalies c punktas
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A43. Šio TAS priede pateikti pavyzdžiai, kaip turi būti taikomas 33 dalies b punkto reikalavimas, kai
TFAS yra taikoma finansinės atskaitomybės tvarka. Jeigu taikoma finansinės atskaitomybės tvarka
yra ne TFAS, šio TAS priede pateiktas pavyzdines ataskaitas reikėtų pritaikyti, kad jos atspindėtų
kitos finansinės atskaitomybės taikymą konkrečiomis aplinkybėmis.
Finansinės atskaitomybės proceso priežiūra (žr. 34 dalį)
A44. Jeigu kai kurie, tačiau ne visi, asmenys, kurie prižiūri finansinės atskaitomybės procesą, dalyvauja
finansinių ataskaitų rengimo procese, šio TAS 34 dalyje reikalaujamą apibūdinimą reikėtų pakeisti,
siekiant tinkamai parodyti konkrečias įmonės aplinkybes. Jeigu tie patys asmenys atsako už
finansinės atskaitomybės rengimo proceso priežiūrą ir už finansinių ataskaitų parengimą, nuoroda į
priežiūros atsakomybę yra nebūtina.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą (žr. 36–39 dalis)
A45. Pagal šio TAS 36–39 dalis reikalaujamas auditoriaus atsakomybės apibūdinimas gali būti
pritaikytas, siekiant parodyti specifinį įmonės pobūdį, pavyzdžiui, kai auditoriaus išvada apima
konsoliduotas finansines ataskaitas. Šio TAS 2 priede pateiktas pavyzdys, kaip galima tą padaryti.
Auditoriaus tikslai (žr. 37 dalies a punktą)
A46. Auditoriaus išvadoje turi būti paaiškinta, kad auditoriaus tikslas – gauti pakankamą užtikrinimą dėl
to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir
išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama auditoriaus nuomonė. Visa tai skiriasi nuo vadovybės
atsakomybės už finansinių ataskaitų parengimą.
Reikšmingumo apibūdinimas (žr. 37 dalies c punktą).
A47. Šio TAS priede pateikti pavyzdžiai, kaip turi būti taikomas 37 dalies c punkto reikalavimas dėl
reikšmingumo apibūdinimo, kai TFAS yra taikoma finansinės atskaitomybės tvarka. Jeigu taikoma
finansinės atskaitomybės tvarka yra ne TFAS, šio TAS priede pateiktus pavyzdinius pareiškimus
reikėtų keisti, kad jie atspindėtų kitos finansinės atskaitomybės tvarkos taikymą konkrečiomis
aplinkybėmis.
Su 701-uoju TAS susijusi auditoriaus atsakomybė (žr. 39 dalies c punktą)
A48. Auditorius gali nuspręsti, kad auditoriaus atsakomybės apibūdinime būtų naudinga pateikti ne tik
pagal 39 dalies c punktą reikalaujamą, bet ir papildomą informaciją. Pavyzdžiui, auditorius gali
pateikti nuorodą į 701-ojo TAS 9 dalies reikalavimą nustatyti dalykus, kuriems auditorius turėjo skirti
daug dėmesio audito metu, atsižvelgiant į didesnės įvertintos reikšmingo iškraipymo rizikos sritis
arba reikšmingą riziką, kuri buvo nustatyta pagal 315-ąjį TAS (persvarstytą); reikšmingus
auditoriaus sprendimus, susijusius su finansinių ataskaitų sritimis, dėl kurių vadovybė priėmė
svarbius sprendimus, įskaitant apskaitinius įvertinimus, kurie buvo įvertinti kaip labai neapibrėžti;
reikšmingų įvykių ar sandorių, kurie įvyko per laikotarpį, įtaką auditui.
Vieta, kurioje pateikiamas auditoriaus atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą apibūdinimas (žr. 40
dalį ir 49 dalies j punktą)
A49. Siekiant, supaprastinti auditoriaus išvados turinį, reikėtų auditoriaus išvados priede pateikti šio TAS
38–39 dalyse reikalaujamą informaciją arba, jeigu įstatymas, teisės aktas ar nacionaliniai audito
standartai aiškiai leidžia, galima pateikti nuorodą į atitinkamos institucijos svetainę, kurioje pateikta
tokia informacija. Kadangi auditoriaus atsakomybės apibūdinime pateikiama informacija, kuri būtina
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vartotojų lūkesčiams patvirtinti, kad auditas atliktas pagal TAS, auditoriaus išvadoje būtina pateikti
nuorodą apie tai, kur tokią informaciją galima būtų rasti.
Vieta priede (žr. 40 dalies b punktą ir 49 dalies j punktą)
A50. 40 dalyje nurodyta, kad auditorius gali auditoriaus išvados priede pateikti pagal 38–39 dalis
reikalaujamus pareiškimus dėl auditoriaus atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą, tačiau su
sąlyga, kad auditoriaus išvados tekste pateikiama atitinkama nuoroda į priedo vietą. Toliau
parodyta, kaip auditoriaus išvadoje galima būtų pateikti tokią nuorodą į priedą:
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 išvadą,
kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio
užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingas iškraipymas, jeigu jis yra, visada bus
nustatytas 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.
Išsamesnis mūsų atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą apibūdinimas
pateiktas šios auditoriaus išvados X priede. Šis apibūdinimas, kurį rasite
[nurodykite puslapio numerį ar pateikite kitą konkrečią nuorodą į apibūdinimo
vietą], yra sudedamoji auditoriaus išvados dalis.
Nuoroda į atitinkamos institucijos svetainę (žr. 40 dalies c punktą ir 41 dalį)
A51. 40 dalyje paaiškinta, kad auditorius gali pateikti nuorodą į atitinkamos institucijos svetainėje esantį
auditoriaus atsakomybės apibūdinimą, jeigu tai aiškiai leidžiama pagal įstatymą, teisės aktą ar
nacionalinius audito standartus. Svetainėje pateiktoje informacijoje, kuri įtraukiama į auditoriaus
išvadą pateikiant tam tikrą nuorodą į svetainės vietą, kurioje tokią informaciją galima rasti,
apibūdinamas auditoriaus darbas arba auditas, atliekamas pagal TAS plačiau, tačiau tokia
informacija negali prieštarauti pagal šio TAS 38–39 dalis reikalaujamam apibūdinimui. Tai reiškia,
kad svetainėje pateikto auditoriaus atsakomybės apibūdinimo formuluotė gali būti išsamesnė arba
apimti dalykus, susijusius su finansinių ataskaitų auditu, jeigu ji atspindi 38–39 dalyse nurodytus
dalykus ir jiems neprieštarauja.
A52. Atitinkama institucija – tai nacionalinių audito standartų rengėjas, priežiūros institucija ar auditorių
priežiūros institucija. Tokios institucijos yra pajėgios užtikrinti standartizuotos informacijos tikslumą,
išsamumą ir nuolatinį prieinamumą. Auditorius neturėtų kurti tokios svetainės. Toliau parodyta, kaip
auditoriaus išvadoje galima būtų pateikti tokią nuorodą į svetainę:
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 išvadą,
kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio
užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymas, jeigu jis yra, visada bus
nustatytas audito, atliekamo pagal tarptautinius audito standartus, metu.
Iškraipymai gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos yra laikomi reikšmingais, jeigu
galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų
ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis šiomis finansinėmis
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ataskaitomis.
Išsamesnis mūsų atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą apibūdinimas
pateiktas [organizacijos] svetainėje, adresu: [svetainės adresas]. Šis apibūdinimas
yra sudedamoji auditoriaus išvados dalis.
Kitos išvados pateikimo pareigos(žr. 42–44 dalis)
A53. Pagal kai kurias jurisdikcijas gali būti reikalaujama, kad auditorius ne tik vykdytų TAS nurodytas
pareigas, bet ir papildomas pareigas pateikti kitus dalykus. Pavyzdžiui, auditoriaus gali būti
prašoma pateikti konkrečius dalykus, kuriuos jis pastebi finansinių ataskaitų audito metu. Taip pat
auditoriaus gali būti prašoma atlikti papildomas specialias procedūras ir apie jas pranešti, arba
pareikšti nuomonę dėl tokių konkrečių dalykų kaip apskaitos žurnalų ir įrašų tinkamumas, finansinės
atskaitomybės vidaus kontrolė ar kita informacija. Konkrečių jurisdikcijų audito standartuose dažnai
pateikiamos nuorodos dėl auditoriaus atsakomybės už papildomas išvados pateikimo pagal tokią
jurisdikciją pareigas.
A54. Kai kuriais atvejais atitinkamas įstatymas ar teisės aktas gali reikalauti arba leisti auditoriui pranešti
apie tokias kitas pareigas auditoriaus išvadoje dėl finansinių ataskaitų. Kitais atvejais, auditoriaus
gali būti reikalaujama arba jam leidžiama apie jas pranešti atskiroje ataskaitoje.
A55. Pagal šio TAS 42–44 dalis leidžiama kitas išvados pateikimo pareigas nurodyti kartu su pagal TAS
nustatytomis auditoriaus pareigomis, tiktai jeigu jos apima tuos pačius klausimus ir auditoriaus
išvados formuluotė yra tokia, kad galima aiškiai atskirti kitas išvados pateikimo pareigas nuo pagal
šį TAS nustatytų pareigų. Toks aiškus atskyrimas turėtų būti pateikiamas auditoriaus išvadoje tam,
kad galima būtų remtis kitų pateikimo pareigų šaltiniu ir konstatuoti, kad pagal TAS nustatytos
pareigos neapima šių pareigų. Kitais atvejais tokios kitos išvados pateikimo pareigos turi būti
nurodomos atskirame auditoriaus išvados skyriuje su antrašte „Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros
reikalavimų“ arba kita antrašte, kuri atitiktų tokio skyriaus turinį. Tokiu atveju pagal 44 dalį
reikalaujama, kad auditorius nurodytų pagal TAS nustatytas išvados pateikimo pareigas skyriuje su
antrašte „Išvada dėl finansinių ataskaitų audito“.
Užduoties partnerio vardas ir pavardė (žr. 45 dalį)
31

A56. Pagal 1-ąjį TKKS reikalaujama, kad audito įmonė įdiegtų politiką ir procedūras, skirtas suteikti
pakankamą užtikrinimą, kad užduotys yra atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus
teisinius bei priežiūros reikalavimus. Nepaisant šių 1-ojo TKKS reikalavimų, auditoriaus išvadoje
reikėtų nurodyti užduoties partnerio vardą ir pavardę, kad auditoriaus išvados vartotojams pateiktas
įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, visas bendrosios paskirties
finansinių ataskaitų rinkinys būtų skaidresnis.
A57. Pagal įstatymą, teisės aktą ar nacionalinius audito standartus gali būti reikalaujama, kad auditoriaus
išvadoje būtų nurodytas užduoties partnerio, atsakingo už auditą, išskyrus įmonių, kurių vertybiniais
popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, viso bendrosios paskirties finansinių ataskaitų rinkinio
auditą, vardas ir pavardė. Taip pat pagal įstatymą, teisės aktą ar nacionalinius audito standartus gali
būti reikalaujama, arba auditorius gali pats nuspręsti, auditoriaus išvadoje pateikti ne tik užduoties
partnerio vardą ir pavardę, bet ir papildomą informaciją, skirtą išsamiau apibūdinti užduoties
partnerį, pavyzdžiui, nurodyti užduoties partnerio profesinės veiklos licencijos numerį, kuris būtinas
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1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių
paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ 32 dalis
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pagal tam tikras auditoriaus veiklos jurisdikcijas.
A58. Labai retais atvejais auditorius gali nustatyti informaciją arba susidurti su situacija, rodančią tikėtiną
grėsmę asmens saugumui, nes, viešai atskleidus užduoties partnerio tapatybę, jam ar kitiems
užduoties partneriams arba artimai susijusiems asmenims gali būti padaryta fizinė žala. Tačiau
tokia grėsmė neapima, pavyzdžiui, grėsmės dėl teisinės atsakomybės ar teisinių, priežiūros ar
profesinių sankcijų. Per pokalbius su už valdymą atsakingais asmenimis apie aplinkybes, dėl kurių
gali būti padaryta fizinė žala, galima gauti papildomos informacijos apie reikšmingos grėsmės
asmens saugumui tikimybę ar dydį. Įstatyme, teisės akte ar nacionaliniuose audito standartuose
gali būti nurodyti papildomi reikalavimai, kurie svarbūs tais atvejais, kai reikia nustatyti, ar galima
neatskleisti užduoties partnerio vardo ir pavardės.
Auditoriaus parašas (žr. 46 dalį)
A59. Auditoriaus parašas yra parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu
– atsižvelgiant į tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją. Be auditoriaus parašo, pagal
konkrečias jurisdikcijas gali būti reikalaujama, kad auditoriaus išvadoje būtų nurodytas auditoriaus
profesinis vardas arba kitas faktas, įrodantis, kad auditorių arba audito įmonę pripažino atitinkama
licencijas išduodanti institucija, veikianti pagal tokią jurisdikciją.
A60. Kai kuriais atvejais pagal įstatymą ar teisės aktą gali būti leidžiama auditoriaus išvadoje pateikti
elektroninį parašą.
Auditoriaus išvados data (žr. 48 dalį)
A61. Auditoriaus išvados data parodo auditoriaus išvados vartotojams, kad auditorius įvertino įvykių ir
sandorių, apie kuriuos jis sužinojo ir kurie įvyko iki tos datos, poveikį. Auditoriaus atsakomybė už
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įvykius ir sandorius, įvykusius po auditoriaus išvados išleidimo datos, nagrinėjami 560-ajame TAS .
A62. Kadangi auditorius turi pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas, už kurias vadovybė prisiima
atsakomybę, auditorius negali teigti, kad surinko pakankamų tinkamų įrodymų, kol jis nesurinko
įrodymų apie tai, kad buvo parengtos visos finansines ataskaitas sudarančios ataskaitos ir
aiškinamasis raštas ir tai, kad vadovybė prisiėmė atsakomybę už šias ataskaitas.
A63. Pagal kai kurių jurisdikcijų įstatymus ar teisės aktus nurodomi asmenys arba organai (pvz.,
direktoriai), kurie privalo pateikti išvadą, kad visos finansines ataskaitas sudarančios ataskaitos ir
aiškinamasis raštas buvo parengti, ir nurodomas reikalingas patvirtinimo procesas. Tokiais atvejais
tokio patvirtinimo įrodymas turi būti gautas prieš ataskaitos apie finansines ataskaitas datą. Tačiau
pagal kitas jurisdikcijas patvirtinimo procesas nėra įtvirtintas įstatymais ar teisės aktais. Tokiais
atvejais procedūros, kurias įmonė atlieka rengdama ir tvirtindama savo finansines ataskaitas,
atsižvelgusi į savo vadovavimo ir valdymo struktūrą, svarstomos tam, kad galima būtų nustatyti
asmenis arba organus, turinčius įgaliojimų nuspręsti, kad visos finansines ataskaitas sudarančios
ataskaitos, įskaitant aiškinamąjį raštą, buvo parengtos. Kai kuriais atvejais pagal įstatymą arba
teisės aktą gali būti nustatytas finansinės atskaitomybės rengimo proceso momentas, kada auditas
turėtų būti baigtas.
A64. Pagal kai kurias jurisdikcijas akcininkai privalo galutinai patvirtinti finansines ataskaitas prieš jas
paskelbiant viešai. Pagal šias jurisdikcijas nereikalaujama gauti galutinio akcininkų patvirtinimo, kad
auditorius galėtų padaryti išvadą, jog surinko pakankamų tinkamų įrodymų. Pagal tarptautinius
audito standartus, finansinių ataskaitų patvirtinimo data yra data, kurią atitinkamus įgaliojimus
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560-ojo TAS „Pobalansiniai įvykiai“ 10–17 dalys
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turintys asmenys nusprendžia, kad visos finansines ataskaitas sudarančios ataskaitos, įskaitant
aiškinamąjį raštą, buvo parengtos, arba data, kurią atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys
patvirtino, jog jie prisiėmė atsakomybę už jas, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra ankstesnė.
Auditoriaus išvada, nurodyta pagal įstatymų ar teisės aktų reikalavimus (žr. 49 dalį)
A65. 200-ajame TAS paaiškinta, kad be tarptautinių audito standartų, iš auditoriaus gali būti reikalaujama
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laikytis papildomų teisinių ar priežiūros reikalavimų . Jeigu skirtumai tarp teisinių ar priežiūros
reikalavimų ir tarptautinių audito standartų reikalavimų susiję tik su auditoriaus išvados išdėstymu ir
formuluote, tokia auditoriaus išvada gali būti laikoma atitinkančia tarptautinius audito standartus, tik
jei auditoriaus išvadoje pateikiami visi privalomi 49 dalies a–n dalyse nurodyti elementai. Tokiais
atvejais nereikia laikytis 21–48 dalyse pateiktų reikalavimų, kurių neapima 49 dalies a–n punktai,
įskaitant, pavyzdžiui, reikalaujamo skyrių „Nuomonė“ ir „Pagrindas nuomonei pareikšti“ pateikimo
eiliškumo.
A66. Kai konkretūs tam tikros jurisdikcijos reikalavimai neprieštarauja tarptautiniams audito standartams,
šio TAS 21–48 dalyse nurodyto išdėstymo ir formuluotės taikymas padeda auditoriaus išvados
vartotojams lengviau atpažinti, kad auditoriaus išvada yra išvada apie auditą, atliktą pagal
tarptautinius audito standartus.
Pagal 701-ąjį TAS reikalaujama informacija (žr. 49 dalies h punktą)
A67. Pagal įstatymą ar teisės aktą gali būti reikalaujama, kad auditorius pateiktų papildomos
informacijos, kuri gali apimti 701-ojo TAS reikalavimus atitinkančią informaciją, apie atliktą auditą
arba juose gali būti nurodytas informavimo apie tokius dalykus pobūdis ir apimtis.
A68. Tarptautinių audito standartų nuostatos nėra viršesnės už įstatymo ar teisės akto nuostatas, kurios
reglamentuoja finansinių ataskaitų auditą. Kai reikia laikytis 701-ojo TAS, auditoriaus išvada gali
būti laikoma atitinkančia tarptautinius audito standartus, tik jeigu taikant įstatymus ir teisės aktus
informacija, kuri pateikiama šio TAS 49 dalies h punkte reikalaujamame skyriuje, neprieštarauja
701-ojo TAS išvados pateikimo reikalavimams. Tokiomis aplinkybėmis auditoriui gali prireikti
pritaikyti tam tikrus pagrindinių audito dalykų pateikimo auditoriaus išvadoje aspektus kaip to
reikalauja TAS 701, pavyzdžiui:


Keisti antraštę „Pagrindiniai audito dalykai“, jeigu įstatyme ar teisės akte nurodyta konkreti
antraštė.



Paaiškinti, kodėl auditoriaus išvadoje pateikiama pagal įstatymą ar teisės aktą reikalaujama
informacija, pavyzdžiui, pateikiant nuorodą į atitinkamą įstatymą ar teisės aktą ir nurodant,
kaip informacija susijusi su pagrindiniais audito dalykais.



Jeigu įstatyme ar teisės akte nustatyta, kokio pobūdžio ir apimties apibūdinimą pateikti, būtina
papildyti privalomą pateikti informaciją, siekiant, kad bendras kiekvieno pagrindinio audito
dalyko apibūdinimas atitiktų 701-ojo TAS 13 dalies reikalavimą.

A69. 210-asis TAS nagrinėja atvejus, kai pagal tam tikros jurisdikcijos įstatymą ar teisės aktą nustatomas
auditoriaus išvados išdėstymas ir formuluotė, kurie savo forma ar sąlygomis labai skiriasi nuo
tarptautinių audito standartų reikalavimų, ypač dėl auditoriaus nuomonės. Tokiais atvejais pagal
210-ąjį TAS reikalaujama, kad auditorius įvertintų:

33

200-ojo TAS A55 dalis.
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a)

ar vartotojai galėtų neteisingai suprasti finansinių ataskaitų audito metu gautą užtikrinimą, ir,
jeigu taip,

b)

ar auditoriaus išvadoje pateikus papildomą paaiškinimą būtų galima sumažinti tokio
neteisingo supratimo galimybę.

Jeigu auditorius nusprendžia, kad tokio neteisingo supratimo galimybės negalės sumažinti net ir
pateikęs išvadoje papildomą paaiškinimą, pagal 210-ąjį reikalaujama, kad jis nesutiktų atlikti audito
užduotį, nebent jis tai privalo padaryti pagal įstatymą ar teisės aktą. Kaip nurodyta 210-ajame TAS,
pagal tokį įstatymą ar teisės aktą atliktas auditas neatitinka tarptautinių audito standartų. Atitinkamai
į pateikiamą išvadą auditorius neturi įtraukti nuorodos, kad auditas buvo atliktas pagal tarptautinius
34
audito standartus .
Su viešojo sektoriaus įmonėmis susiję svarstymai
A70. Pagal įstatymą ar teisės aktą gali būti leidžiama viešojo sektoriaus įmonių auditoriams viešai skelbti
tam tikrus dalykus auditoriaus išvadoje arba papildomoje ataskaitoje, kurioje gali būti pateikiama
informacija, atitinkanti 701-ojo TAS tikslus. Tokiais atvejais auditorius turėtų keisti tam tikrus
pagrindinių audito dalykų pateikimo auditoriaus išvadoje, kaip to reikalaujama pagal 701-ąjį TAS,
aspektus arba auditoriaus išvadoje pateikti nuorodą į tokių dalykų apibūdinimą papildomoje
ataskaitoje.
Auditų, atliktų pagal konkrečios jurisdikcijos audito standartus ir tarptautinius audito standartus,
auditoriaus išvada (žr. 50 dalį)
A71. Auditorius gali auditoriaus išvadoje nurodyti, kad auditas buvo atliekamas pagal tarptautinius audito
standartus ir pagal nacionalinius audito standartus, jeigu, be atitinkamų nacionalinių audito
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standartų, auditorius laikosi kiekvieno su tuo auditu susijusio tarptautinio audito standarto .
A72. Nuoroda į tarptautinius audito standartus ir į nacionalinius audito standartus laikoma netinkama,
jeigu tarp tarptautinių audito standartų ir nacionalinių audito standartų kyla prieštaravimas, dėl kurio
auditorius susidarytų skirtingą nuomonę arba neįtrauktų „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos, kurios,
esant tam tikroms aplinkybėms, reikalaujama pagal tarptautinius audito standartus. Šiuo atveju
auditoriaus išvadoje nurodomi tik tie audito standartai (tarptautiniai audito standartai arba
nacionaliniai audito standartai), pagal kuriuos buvo parengta auditoriaus išvada.
Papildoma su finansinėmis ataskaitomis pateikta informacija (žr. 52–53 dalis)
A73. Tam tikrais atvejais pagal įstatymus, teisės aktus ar standartus gali būti reikalaujama, kad įmonė
kartu su finansinėmis ataskaitomis pateiktų, arba ji pati gali nuspręsti pateikti, papildomą
informaciją, kurios nereikalaujama pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką. Pavyzdžiui,
papildoma informacija gali būti pateikta tam, kad išplėstų vartotojo supratimą apie taikomą
finansinės atskaitomybės tvarką arba išsamiau paaiškintų konkrečius finansinių ataskaitų
elementus. Tokia informacija paprastai pateikiama papildomose lentelėse arba kaip papildomos
pastabos.
A74. Šio TAS 52 dalyje paaiškinta, kad auditoriaus nuomonė apima papildomą informaciją, kuri, dėl savo
pobūdžio ar pateikimo būdo, yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis. Atliekant tokį vertinimą
būtina priimti profesinį sprendimą. Pavyzdžiui:
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210-ojo TAS 21 dalis.
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jeigu į finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą įtraukiamas paaiškinimas arba suderinimas to,
kiek finansinės ataskaitos atitinka kitą finansinės atskaitomybės tvarką, auditorius tokią
informaciją gali laikyti papildoma informacija, kurios negalima aiškiai atskirti nuo finansinių
ataskaitų. Auditoriaus nuomonė taip pat turi apimti pastabas arba papildomas lenteles, į
kurias finansinėse ataskaitose pateikiamos nuorodos;



jeigu papildoma pelno (nuostolių) ataskaita, kurioje atskleidžiami tam tikri išlaidų straipsniai,
pateikiama finansinių ataskaitų priede kaip atskira lentelė, auditorius tokią informaciją gali
laikyti papildoma informacija, kurią galima aiškiai atskirti nuo finansinių ataskaitų.

A75. Papildomos informacijos, kurią apima auditoriaus nuomonė, nereikia konkrečiai nurodyti auditoriaus
išvadoje, jeigu užtenka ataskaitų, sudarančių finansines ataskaitas, aprašyme pateikti nuorodą į
aiškinamąjį raštą.
A76. Pagal įstatymą ar teisės aktą gali būti nereikalaujama, kad būtų audituojama papildoma informacija,
ir vadovybė gali nuspręsti prašyti auditoriaus neįtraukti papildomos informacijos į finansinių
ataskaitų auditą.
A77. Auditorius turėtų įvertinti, ar neaudituota papildoma informacija pateikta taip, kad sudaro įspūdį, jog
ją apima auditoriaus nuomonė, pavyzdžiui, tai, kur ši informacija yra pateikta finansinių ataskaitų ir
audituotos papildomos informacijos atžvilgiu ir ar ji yra aiškiai įvardyta kaip neaudituota.
A78. Vadovybė gali pakeisti neaudituotos papildomos informacijos, kuri galėtų būti vertinama, kaip
apimta auditoriaus nuomonės, pateikimą, pavyzdžiui:


panaikindama visas nuorodas iš finansinių ataskaitų į neaudituotas papildomas lenteles arba
neaudituotas pastabas taip, kad būtų nustatytos pakankamai aiškios ribos tarp audituotos ir
neaudituotos informacijos;



pateikdama neaudituotą papildomą informaciją atskirai nuo finansinių ataskaitų arba, jeigu
esamomis aplinkybėmis tai yra neįmanoma, bent pateikdama visas neaudituotas pastabas
būtino finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pabaigoje ir aiškiai jas įvardindama
neaudituotomis. Neaudituotos pastabos, kurios pateikiamos vienoje vietoje su audituotomis,
gali būti klaidingai suprastos kaip audituotos.

A79. Faktas, kad papildoma informacija yra neaudituota, neatleidžia auditoriaus nuo atsakomybės,
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apibūdintos [pasiūlytajame] 720-ajame TAS (persvarstytame) .
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[Siūlomas] 720-asis TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos
finansinės ataskaitos“ (persvarstytas)
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Priedas
(žr. A14 dalį)

Nepriklausomo auditoriaus išvadų dėl finansinių ataskaitų pavyzdžiai


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



2-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama vertybinių
popierių rinkoje, konsoliduotų finansinių ataskaitų, parengtų pagal teisingo pateikimo tvarką.



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



4-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama
vertybinių popierių rinkoje, finansinių ataskaitų, parengtų pagal bendrosios paskirties atitikties tvarką.
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1-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama vertybinių
popierių 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 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.



Auditoriaus pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus
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 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 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 audito1
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, čia 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“.
1

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

AUTORIŲ TEISĖS, PREKIŲ ŽENKLAI IR INFORMACIJA APIE LEIDIMUS

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 audito 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.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

1
2

Vadovybė yra atsakinga už 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 neturi kitų realių alternatyvų, tik
taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.
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 per auditą, kuris atliekamas pagal tarptautinius audito
standartus. 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 dalies b punkte paaiškinta, kad toliau pateiktas pilka spalva pažymėtas tekstas gali būti įtrauktas į
auditoriaus išvados priedą. 40 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 jam neprieštarauja.
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

1

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.

2

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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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
3

audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą;



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



padarėme išvadą dėl 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.

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.]
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 audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu – atsižvelgiant į
tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
3

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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[Auditoriaus adresas]
[Data]

700-ASIS TAS (PERSVARSTYTAS) „NUOMONĖS APIE FINANSINES ATASKAITAS SUSIDARYMAS IR PATEIKIMAS“

2-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama
vertybinių popierių rinkoje, konsoliduotų finansinių ataskaitų, parengtų pagal teisingo pateikimo
tvarką.
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
patronuojamoji 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 pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus
įrodymus.



Tarptautinės buhalterių etikos standartų valdybos išleistas „Buhalterių profesionalų etikos
kodeksas“ apima visus auditui taikomus atitinkamus etikos reikalavimus.



Remdamasis surinktais 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 audito4
Nuomonė
Atlikome ABC įmonės ir jos dukterinių 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, čia pridėtos konsoliduotos finansinės ataskaitos 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 jos konsoliduotus finansinius veiklos rezultatus ir konsoliduotus pinigų
srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).

4

Paantraštės „Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų audito“ nebūtina pateikti, jeigu nepateikiama antroji paantraštė
„Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
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Pagrindas nuomonei pareikšti
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 Tarptautinės buhalterių etikos standartų valdybos išleistą
„Buhalterių profesionalų etikos kodeksą“ (TBESV kodeksą) ir įvykdėme kitus pagal TBESV kodeksą
nustatytus etikos reikalavimus. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito 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 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.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotas finansines ataskaitas

5
6

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

Rengdama konsoliduotas 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 neturi kitų
realių alternatyvų, tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Grupės finansinių ataskaitų rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar konsoliduotos 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 per auditą, kuris atliekamas pagal tarptautinius audito
standartus. Iškraipymai gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos ir yra laikomi reikšmingais, jeigu galima
pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams,
priimamiems remiantis konsoliduotomis finansinėmis ataskaitomis.

5

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

6

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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Šio TAS 40 dalies b punkte paaiškinta, kad toliau pateiktas pilka spalva pažymėtas tekstas gali būti įtrauktas į
auditoriaus išvados priedą. 40 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 jam neprieštarauja.
Atlikdami auditą pagal tarptautinius audito standartus, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:



nustatėme ir įvertinome konsoliduotų 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
7

audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Grupės vidaus kontrolės efektyvumą ;



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



padarėme išvadą dėl 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
konsoliduotose finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados išleidimo
dienos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Grupė negalės toliau tęsti savo veiklos;



įvertinome bendrą konsoliduotų finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar
konsoliduotose 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 konsoliduotas 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 konsoliduotų 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 galime pagrįstai tikėtis, jog neigiamos tokios pateikimo pasekmės persvers visuomenės gaunamą
naudą
.
7

Šį sakinį galima atitinkamai keisti tais atvejais, kai auditorius privalo pareikšti nuomonę dėl vidaus kontrolės, susijusios su
konsoliduotų finansinių ataskaitų auditu, efektyvumo.
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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.]
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 konsoliduotų finansinių
atskaitų audito“ kartu su pagal TAS reikalaujamomis išvados 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 konsoliduotų 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 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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3-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama
vertybinių popierių rinkoje, finansinių ataskaitų, parengtų pagal teisingo pateikimo tvarką (kai
pateikiama nuoroda į atitinkamos institucijos svetainėje esančią medžiagą).
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 pareikšta nemodifikuota (t. y. „švari“) nuomonė yra tinkama atsižvelgiant į surinktus
įrodymus.



Atitinkami etikos reikalavimai – auditui pagal jurisdikciją taikomi reikalavimai.



Remdamasis surinktais 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.



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



Auditorius neturi kitų pagal vietos įstatymą 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]
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, čia 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).
Pagrindas nuomonei pareikšti
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.

700-ASIS TAS (PERSVARSTYTAS) „NUOMONĖS APIE FINANSINES ATASKAITAS SUSIDARYMAS IR PATEIKIMAS“

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

8
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Vadovybė yra atsakinga už 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 neturi kitų realių alternatyvų, tik
taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.
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 per auditą, kuris atliekamas pagal tarptautinius audito
standartus. 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.
Išsamesnis auditoriaus atsakomybės už finansinių ataskaitų auditą apibūdinimas pateiktas [Organizacijos]
svetainėje, adresu: [nuoroda į svetainę]. Šis apibūdinimas yra sudedamoji auditoriaus išvados dalis.
[Auditoriaus parašas audito įmonės vardu arba asmeniškai auditoriaus vardu, arba abu – atsižvelgiant į
tai, ko yra reikalaujama pagal konkrečią jurisdikciją.]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

8

Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

9

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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4-asis pavyzdys. Auditoriaus išvada dėl įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama
vertybinių popierių rinkoje, finansinių ataskaitų, parengtų pagal bendrosios paskirties atitikties
tvarką.
Ši pavyzdinė auditoriaus išvada parengta atsižvelgiant į tokias aplinkybes:


Atliktas įmonės, kurios vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, viso finansinių
ataskaitų rinkinio auditas, reikalaujamas pagal įstatymą ar teisės aktą. Tai nėra grupės auditas (t.
y. 600-asis TAS netaikomas).



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



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 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.



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



Auditorius neturi kitų pagal vietos įstatymą 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.
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, Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais yra parengtos pagal X jurisdikcijos XYZ įstatymus.
Pagrindas nuomonei pareikšti
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 auditu pagal
[jurisdikciją], ir įvykdėme kitus reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes tikime, kad mūsų
surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
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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 neturi kitų realių alternatyvų, tik
taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.
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 per auditą, kuris atliekamas pagal tarptautinius audito
standartus. 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 dalies b punkte paaiškinta, kad toliau pateiktas pilka spalva pažymėtas tekstas gali būti įtrauktas į
auditoriaus išvados priedą. 40 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 jam neprieštarauja.
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
12

audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės efektyvumą ;



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



padarėme išvadą dėl 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.
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Arba kiti terminai, tinkami pagal konkrečios jurisdikcijos teisinę tvarką.

11

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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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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Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados išleidimo dienos. 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 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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