Auditoriaus išvada.

10 modifikavimo pavyzdžių pagal
persvarstytus TAS

Rengėjas Mindaugas Jukna

Čia pateikiamos išvadų modifikavimo formuluotės yra tik pavyzdžiai, kaip galima būtų modifikuoti
auditoriaus nuomonę vienu ar kitu atveju. Tai nėra baigtiniai ir visapusiškai išsamūs pavyzdžiai.
Kiekvienas atvejis, su kuriuo susiduria auditorius, yra išskirtinis, todėl svarbu įvertinti visas atskiro
atvejo aplinkybes. Tik tai atlikęs, auditorius gali nuspręsti dėl geriausios modifikavimo formuluotės
konkrečiam atvejui.

2017-03-23, Vilnius

1) Besąlyginė auditoriaus išvada dėl įmonių, kurių vertybiniais popieriais
neprekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų, kai išvadoje pateikiama
„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa dėl veiklos tęstinumo.
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito1
Nuomonė
Mes atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m.
gruodžio 31 d.2 balansas / finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų pelno
(nuostolių) ataskaita / bendrųjų pajamų ataskaita3, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką,
auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę
padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
finansinių ataskaitų sudarymą4, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė
pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už
finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau
– TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami
mūsų nuomonei pagrįsti.
Dalyko pabrėžimas – reikšmingas neapibrėžtumas, susijęs su veiklos
tęstinumu
Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto x pastabą, kurioje nurodoma,
kad 201X m. gruodžio 31 d. Įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą
YYY tūkst. Lt suma, o tuomet pasibaigusiais metais Bendrovė patyrė ZZZ tūkst. Lt nuostolių.
Šios aplinkybės, taip pat ir kiti dalykai, aprašyti aiškinamojo rašto x pastaboje, rodo, kad
esama reikšmingų neapibrėžtumų, galinčių kelti didelių abejonių dėl Įmonės galimybių tęsti
veiklą. Dėl šio dalyko mūsų nuomonė yra besąlyginė.
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Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Galima nurodyti konkrečius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių
ataskaitų sudarymą.
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Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji
neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga
už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose,
arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu
remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime
atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines
ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
finansinę atskaitomybę4, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, 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 TAS. 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.
Atlikdami auditą pagal TAS, 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.
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•

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę
apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių
vertinimų bei su jais susijusių 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 apie audito apimtį ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų5
[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.]
[Parašas]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

5

Ši dalis netaikoma metiniam pranešimui. Taip pat galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir (arba) teisės aktai
nenustato kitų auditoriaus išvados pateikimo pareigų, todėl LAR audito komitetas rekomenduoja šio skyriaus neįtraukti
į auditoriaus išvadą (t. y. jį ištrinti).
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2) Sąlyginė (nesutarimai su vadovybe) auditoriaus išvada dėl įmonių, kurių
vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų.
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito6
Sąlyginė nuomonė
Mes atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m.
gruodžio 31 d.7 balansas / finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų pelno
(nuostolių) ataskaita / bendrųjų pajamų ataskaita8, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką,
auditą.
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“ aprašytų
dalykų poveikį atitinkamiems duomenims, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio
31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų
srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius
buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą9, ir verslo apskaitos standartus /
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti
Per vienerius metus gautinos sumos balanse apskaitytos įsigijimo savikaina, neatėmus vertės
sumažėjimą. Koregavimo, kurį reikėtų padaryti siekiant gautinas sumas balanse parodyti
pagal jų tikėtiną atgavimo sumą, įvertinta suma sudaro 1 200 tūkst. EUR. Todėl per vienerius
metus gautinų sumų vertė turėtų būti sumažinta 1 200 tūkst. EUR abejotinų skolų suma ir
atitinkamai turėtų būti sumažintas finansinių metų pelnas.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė
pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už
finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau
– TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami
mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.
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Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Galima nurodyti konkrečius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių
ataskaitų sudarymą.
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Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji
neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga
už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose,
arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu
remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime
atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines
ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
finansinę atskaitomybę9, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, 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 TAS. 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.
Atlikdami auditą pagal TAS, 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.
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•

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę
apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių
vertinimų bei su jais susijusių 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 apie audito apimtį ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų10
[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.]
[Parašas]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

10

Ši dalis netaikoma metiniam pranešimui. Taip pat galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir (arba) teisės aktai
nenustato kitų auditoriaus išvados pateikimo pareigų, todėl LAR audito komitetas rekomenduoja šio skyriaus neįtraukti
į auditoriaus išvadą (t. y. jį ištrinti).
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3) Sąlyginė (darbo apimties apribojimai) auditoriaus išvada dėl įmonių, kurių
vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų.
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito11
Sąlyginė nuomonė
Mes atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m.
gruodžio 31 d.12 balansas / finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų pelno
(nuostolių) ataskaita / bendrųjų pajamų ataskaita13, pinigų srautų ataskaita, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“ aprašytų
dalykų galimą poveikį atitinkamiems duomenims, pridėtos finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės
20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos
rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus,
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą 14, ir verslo
apskaitos standartus / tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti
Europos Sąjungoje.
Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti
Mes nestebėjome Įmonės atsargų, kurios 201X m. gruodžio 31 d. balanse sudarė 5 000 tūkst.
EUR, inventorizacijos, kadangi finansinių ataskaitų auditoriais buvome paskirti po
inventorizacijos datos. Mes negalėjome pritaikyti jokių kitų audito procedūrų, kurios leistų
mums pagrįstai įsitikinti atsargų kiekio ir fizinės būklės 201X m. gruodžio 31 d. teisingumu.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė
pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už
finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau
– TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami
mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.

11

12
13

14

Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Galima nurodyti konkrečius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių
ataskaitų sudarymą.
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Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji
neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga
už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose,
arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu
remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime
atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines
ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
finansinę atskaitomybę14, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, 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 TAS. 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.
Atlikdami auditą pagal TAS, 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.
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•

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę
apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių
vertinimų bei su jais susijusių 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 apie audito apimtį ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų15
[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.]
[Parašas]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

15

Ši dalis netaikoma metiniam pranešimui. Taip pat galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir (arba) teisės aktai
nenustato kitų auditoriaus išvados pateikimo pareigų, todėl LAR audito komitetas rekomenduoja šio skyriaus neįtraukti
į auditoriaus išvadą (t. y. jį ištrinti).
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4) Sąlyginė (darbo apimties apribojimai) auditoriaus išvada su „Kitų dalykų“
pastraipa dėl įmonių, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama viešojoje
rinkoje, finansinių ataskaitų.
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito16
Sąlyginė nuomonė
Mes atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m.
gruodžio 31 d.17 balansas / finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų pelno
(nuostolių) ataskaita / bendrųjų pajamų ataskaita18, pinigų srautų ataskaita, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“ aprašytų
dalykų galimą poveikį atitinkamiems duomenims, pridėtos finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės
20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos
rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus,
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą19, ir verslo
apskaitos standartus / tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti
Europos Sąjungoje.
Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti
Mes nestebėjome Įmonės atsargų, kurios 201X m. gruodžio 31 d. balanse sudarė 5 000 tūkst.
EUR, inventorizacijos, kadangi finansinių ataskaitų auditoriais buvome paskirti po
inventorizacijos datos. Mes negalėjome pritaikyti jokių kitų audito procedūrų, kurios leistų
mums pagrįstai įsitikinti atsargų kiekio ir fizinės būklės 201X m. gruodžio 31 d. teisingumu.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė
pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už
finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau
– TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami
mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.

16

17
18

19

Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Galima nurodyti konkrečius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių
ataskaitų sudarymą.
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Kiti dalykai
Įmonės 201X-1 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas auditavo kitas
auditorius, kuris 201X m. kovo 31 d. apie minimas finansines ataskaitas pareiškė
nemodifikuotą nuomonę.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji
neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga
už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose,
arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu
remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime
atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines
ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
finansinę atskaitomybę19, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, 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 TAS. 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.
Atlikdami auditą pagal TAS, 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
12

neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas,
klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
•

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę
apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių
vertinimų bei su jais susijusių 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 apie audito apimtį ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų20
[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.]
[Parašas]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

20

Ši dalis netaikoma metiniam pranešimui. Taip pat galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir (arba) teisės aktai
nenustato kitų auditoriaus išvados pateikimo pareigų, todėl LAR audito komitetas rekomenduoja šio skyriaus neįtraukti
į auditoriaus išvadą (t. y. jį ištrinti).
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5) Neigiama auditoriaus išvada dėl įmonių, kurių vertybiniais popieriais
neprekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų.
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito21
Neigiama nuomonė
Mes atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m.
gruodžio 31 d.22 balansas / finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų pelno
(nuostolių) ataskaita / bendrųjų pajamų ataskaita23, pinigų srautų ataskaita, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, dėl „Pagrindas neigiamai nuomonei pareikšti“ pastraipoje nurodyto dalyko
reikšmingumo, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d.
finansinės padėties ir tą dieną pasibaigusių metų finansinių veiklos rezultatų ir pinigų
srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius
buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą24, ir verslo apskaitos standartus /
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Pagrindas neigiamai nuomonei pareikšti
Po vienerių metų gautinos sumos balanse apskaitytos įsigijimo savikaina, neatėmus vertės
sumažėjimą. Koregavimo, kurį reikėtų padaryti siekiant gautinas sumas balanse parodyti
pagal jų tikėtiną atgavimo sumą, įvertinta suma sudaro 10 000 tūkst. EUR. Todėl po vienerių
metų gautinų sumų vertė turėtų būti sumažinta 10 000 tūkst. EUR abejotinų skolų suma ir
atitinkamai turėtų būti sumažintas finansinių metų pelnas.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė
pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už
finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau
– TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami
mūsų neigiamai nuomonei pagrįsti.

21

22
23

24

Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Galima nurodyti konkrečius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių
ataskaitų sudarymą.
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Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji
neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga
už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose,
arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu
remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime
atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines
ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
finansinę atskaitomybę24, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, 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 TAS. 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.
Atlikdami auditą pagal TAS, 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.
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•

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę
apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių
vertinimų bei su jais susijusių 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 apie audito apimtį ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų25
[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.]
[Parašas]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

25

Ši dalis netaikoma metiniam pranešimui. Taip pat galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir (arba) teisės aktai
nenustato kitų auditoriaus išvados pateikimo pareigų, todėl LAR audito komitetas rekomenduoja šio skyriaus neįtraukti
į auditoriaus išvadą (t. y. jį ištrinti).
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6) Atsisakymas pareikšti nuomonę dėl įmonių, kurių vertybiniais popieriais
neprekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų.
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito26
Atsisakymas pareikšti nuomonę
Mes buvome paskirti atlikti ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias
sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.27 balansas / finansinės būklės ataskaita ir tą dieną
pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita / bendrųjų pajamų ataskaita 28, pinigų srautų
ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų
apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mes nepareiškiame nuomonės apie finansines ataskaitas. Dėl dalykų, aprašytų „Atsisakymo
pareikšti nuomonę pagrindo“ pastraipoje, reikšmingumo mes negalėjome surinkti
pakankamų tinkamų audito įrodymų auditoriaus nuomonei pagrįsti.
Atsisakymo pareikšti nuomonę pagrindas
201X m. gruodžio 31 d. Įmonė apskaitė 5 000 tūkst. EUR atidėtojo pelno mokesčio turto.
Mes negalėjome pritaikyti jokių praktinių audito procedūrų, kurios leistų mums pagrįstai
įsitikinti, kad Įmonė 201X+1 m. gruodžio 31 d. pasibaigsiančiais bei vėlesniais metais gaus
pakankamai apmokestinamojo pelno, ir kad atidėtojo pelno mokesčio turtas bus realizuotas.
Jeigu būtų nustatyta, kad Įmonė 201X+1 m. gruodžio 31 d. pasibaigsiančiais ir vėlesniais
metais negaus pakankamai apmokestinamojo pelno, visa atidėtojo pelno mokesčio turto
suma arba jos dalis neturėtų būti pripažinta ir turėtų būti sumažinta 201X m. gruodžio 31 d.
atidėtojo pelno mokesčio turto vertė bei akcininkų nuosavybė, taip pat padidinti tuomet
pasibaigusių metų grynieji nuostoliai.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji
neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga
už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose,
arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu
remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime
atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

26

27
28

Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai.
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines
ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
finansinę atskaitomybę28, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, 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 atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą auditu,
atliekamu pagal tarptautinius audito standartus. Tačiau dėl dalyko, aprašyto „Atsisakymo
pareikšti nuomonę pagrindo“ pastraipoje, mes negalėjome gauti pakankamai tinkamų audito
įrodymų nuomonei pagrįsti.
Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų
valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų29
[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.]
[Parašas]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

29

Ši dalis netaikoma metiniam pranešimui. Taip pat galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir (arba) teisės aktai
nenustato kitų auditoriaus išvados pateikimo pareigų, todėl LAR audito komitetas rekomenduoja šio skyriaus neįtraukti
į auditoriaus išvadą (t. y. jį ištrinti).
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7) Sąlyginė auditoriaus išvada (nesutarimai su vadovybe) dėl įmonių, kurių
vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų,
apimanti „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą ir „Kitų dalykų“ pastraipą.
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito30
Sąlyginė nuomonė
Mes atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m.
gruodžio 31 d.31 finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų pajamų
ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas,
įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“ aprašytų
dalykų poveikį atitinkamiems duomenims, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais teisingai pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio
31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų
srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos
Sąjungoje.
Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti
Per vienerius metus gautinos sumos balanse apskaitytos įsigijimo savikaina, neatėmus vertės
sumažėjimą. Koregavimo, kurį reikėtų padaryti siekiant gautinas sumas balanse parodyti
pagal jų tikėtiną atgavimo sumą, įvertinta suma sudaro 1 200 tūkst. EUR. Todėl per vienerius
metus gautinų sumų vertė turėtų būti sumažinta 1 200 tūkst. EUR abejotinų skolų suma ir
atitinkamai turėtų būti sumažintas finansinių metų pelnas.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė
pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už
finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą „Buhalterių profesionalų etikos kodeksą“ (toliau
– TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikėmės kitų etikos
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami
mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.
Dalyko pabrėžimas
Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų X pastabą, kurioje aprašyta gaisro, kilusio Įmonės
gamybinėse patalpose, įtaka finansinėms ataskaitoms. Mūsų nuomonė nėra modifikuota dėl
šio dalyko.
Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi
atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami
30

31

Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
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atsižvelgiant į finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių
finansinių ataskaitų, todėl atskiros nuomonės apie šiuos dalykus nepateikiame. Be dalyko,
aprašyto pastraipoje „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“, mes nagrinėjome žemiau
paminėtus pagrindinius audito dalykus.
[Visų pagrindinių audito dalykų apibūdinimas pagal 701-ąjį TAS.]
Kiti dalykai
Įmonės 201X-1 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas auditavo kitas
auditorius, kuris 201X m. kovo 31 d. apie minimas finansines ataskaitas pareiškė
nemodifikuotą nuomonę.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji
neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga
už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai pateiktai finansinėse ataskaitose ar
mūsų žinioms pagrįstoms atliktu auditu ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu
remiantis mūsų atliktu darbu, mes pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes
turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines
ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, 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 TAS. 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.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
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•

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 susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę
apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės apskaitinių vertinimų
bei su jais susijusių 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 apie audito apimtį ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Taip pat pateikėme už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą kad laikėmės
atitinkamų etikos reikalavimų dėl nepriklausomumo, ir juos informavome apie visus
santykius ir kitus dalykus, kurie, galėtų būti pagrįstai vertinami, kaip turintys 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 reikalavimų32
[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.]

32

Ši dalis netaikoma metiniam pranešimui. Taip pat galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir (arba) teisės aktai
nenustato kitų auditoriaus išvados pateikimo pareigų, todėl LAR audito komitetas rekomenduoja šio skyriaus neįtraukti
į auditoriaus išvadą (t. y. jį ištrinti).

21

Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra
[vardas ir pavardė].
[Parašas]
[Auditoriaus adresas]
[Data]
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8) Auditoriaus išvada dėl įmonių, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama
viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų. Reikšminga klaida metiniame
pranešime.
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito33
Nuomonė
Mes atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m.
gruodžio 31 d.34 balansas / finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų pelno
(nuostolių) ataskaita / bendrųjų pajamų ataskaita35, pinigų srautų ataskaita, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę
padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
finansinių ataskaitų sudarymą36, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė
pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už
finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau
– TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami
mūsų nuomonei pagrįsti.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji
neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga
už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose,
33

34
35

36

Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Galima nurodyti konkrečius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių
ataskaitų sudarymą.
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arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu
remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime
atskleisti šį faktą. Kaip aprašyta žemiau, mes pastebėjome, kad informacija Įmonės
metiniame pranešime yra reikšmingai iškraipyta.
Įmonės vadovybė metiniame pranešime pateikė banko paskolų sąlygose nustatyto veiklą
ribojančio normatyvo (grynojo pelno ir per metus grąžintų paskolų bei sumokėtų palūkanų
santykio) dydį. Jis apskaičiuotas neteisingai, nes Įmonė grynojo pelno sumą padidino
mokesčių, palūkanų, amortizacijos ir nusidėvėjimo sumomis, nors paskolos sąlygose
nurodyta, kad minimas santykis turi būti skaičiuojamas skaitiklyje nurodant nekoreguotą
grynojo pelno sumą.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines
ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
finansinę atskaitomybę36, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, 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 TAS. 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.
Atlikdami auditą pagal TAS, 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 susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę
apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
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•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių
vertinimų bei su jais susijusių 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 apie audito apimtį ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų37
[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.]
[Parašas]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

37

Ši dalis netaikoma metiniam pranešimui. Taip pat galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir (arba) teisės aktai
nenustato kitų auditoriaus išvados pateikimo pareigų, todėl LAR audito komitetas rekomenduoja šio skyriaus neįtraukti
į auditoriaus išvadą (t. y. jį ištrinti).
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9) Auditoriaus išvada dėl įmonių, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama
viešojoje rinkoje, finansinių ataskaitų. Metinis pranešimas nepateiktas.
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito38
Nuomonė
Mes atlikome ABC įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m.
gruodžio 31 d.39 balansas / finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų pelno
(nuostolių) ataskaita / bendrųjų pajamų ataskaita40, pinigų srautų ataskaita, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
pateikia (arba parodo tikrą ir teisingą vaizdą) Įmonės 20X1 m. gruodžio 31 d. finansinę
padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
finansinių ataskaitų sudarymą41, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė
pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už
finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau
– TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami
mūsų nuomonei pagrįsti.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji
neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga
už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose,
arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu
38

39
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41

Paantraštė „Išvada dėl finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė „Išvada dėl kitų
teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
Taikoma, kai finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Galima nurodyti konkrečius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių
ataskaitų sudarymą.

26

remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime
atskleisti šį faktą. Šios mūsų išvados datai Įmonės vadovybė neparengė ir mums nepateikė
metinio pranešimo.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines
ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
finansinę atskaitomybę41, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje, 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 TAS. 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.
Atlikdami auditą pagal TAS, 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 susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę
apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių
vertinimų bei su jais susijusių 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
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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 apie audito apimtį ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų42
[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.]
[Parašas]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

42

Ši dalis netaikoma metiniam pranešimui. Taip pat galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir (arba) teisės aktai
nenustato kitų auditoriaus išvados pateikimo pareigų, todėl LAR audito komitetas rekomenduoja šio skyriaus neįtraukti
į auditoriaus išvadą (t. y. jį ištrinti).
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10) Neigiama auditoriaus išvada dėl įmonių, kurių vertybiniais popieriais
neprekiaujama viešojoje rinkoje, konsoliduotų finansinių ataskaitų. Neigiama
nuomonė apie finansines ataskaitas taip pat turi įtakos ir metinio pranešimo
informacijai.
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
ABC įmonės akcininkams [ar kitam atitinkamam adresatui]
Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų audito43
Neigiama nuomonė
Mes atlikome ABC įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupė) konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų, kurias sudaro 20X1 m. gruodžio 31 d.44 konsoliduotasis balansas /
konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų konsoliduotoji pelno
(nuostolių) ataskaita / konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita45, konsoliduotoji pinigų
srautų ataskaita, konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką,
auditą.
Mūsų nuomone, dėl „Pagrindas neigiamai nuomonei pareikšti“ pastraipoje nurodyto dalyko
reikšmingumo, pridėtos konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais teisingai nepateikia (arba neparodo tikro ir teisingo vaizdo) Grupės 20X1 m.
gruodžio 31 d. konsoliduotos finansinės padėties ir tą dieną pasibaigusių metų konsoliduotų
finansinių veiklos rezultatų ir konsoliduotų pinigų srautų pagal Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų sudarymą46, ir verslo apskaitos standartus / tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Pagrindas neigiamai nuomonei pareikšti
Kaip aprašyta aiškinamojo rašto Y pastaboje, 20X0 metais Grupė įsigijo reikšmingą
dukterinę įmonę ABC. Ši įmonė nebuvo apskaityta 3-iajame TFAS „Verslo jungimai“
apibrėžtu pirkimo metodu, ir Grupės balanse atspindėta įsigijimo savikaina. Mūsų nuomone,
Grupė turėjo pritaikyti pirkimo metodą ir konsoliduoti šią dukterinę įmonę 20X1 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose. Jei Grupė būtų tai padariusi,
įvairūs konsoliduotųjų finansinių ataskaitų straipsniai reikšmingai pasikeistų. Mes
neįvertinome aprašyto dalyko įtakos konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė
pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Grupės pagal
Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą „Buhalterių profesionalų etikos
kodeksą“ (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito
įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės
43
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Paantraštė „Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų“ nėra būtina tais atvejais, kai nerašoma antroji paantraštė
„Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų“.
Audituoto ataskaitinio laikotarpio pabaiga.
Taikoma, kai konsoliduotosios finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus, kaip to reikalauja / leidžia atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Galima nurodyti konkrečius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą.
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kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito
įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami
ir tinkami mūsų neigiamai nuomonei pagrįsti.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Grupės metiniame pranešime, tačiau ji
neapima konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė
yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir
mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą
informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai
konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir
ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą
kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Kaip aprašyta „Pagrindas
neigiamai nuomonei pareikšti“ pastraipoje, Grupė nekonsolidavo reikšmingos dukterinės
įmonės, ir dėl to mes pareiškėme neigiamą nuomonę apie Grupės konsoliduotąsias
finansines ataskaitas. Dėl tos pačios priežasties Grupės konsoliduotajame metiniame
pranešime pateikta Grupės finansinė informacija yra reikšmingai iškraipyta.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotąsias
finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą
pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius
buhalterinę apskaitą ir konsoliduotąją finansinę atskaitomybę46, ir verslo apskaitos
standartus / tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos
sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina
konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl
apgaulės ar klaidos.
Rengdama konsoliduotąsias finansines ataskaitas, vadovybė privalo įvertinti Grupės
gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir
veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina
likviduoti Grupę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar konsoliduotosios finansinės
ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti
auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai
aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada
galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl
apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar
kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
30

•

Nustatėme ir įvertinome konsoliduotųjų 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 susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę
apie Grupės vidaus kontrolės veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės apskaitinių vertinimų
bei su jais susijusių 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 datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad
Grupė negalės toliau tęsti savo veiklos.

•

Įvertinome bendrą konsoliduotųjų 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 audito nuomonę.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų47
[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.]
[Parašas]
[Auditoriaus adresas]
[Data]

47

Ši dalis netaikoma metiniam pranešimui. Taip pat galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir (arba) teisės aktai
nenustato kitų auditoriaus išvados pateikimo pareigų, todėl LAR audito komitetas rekomenduoja šio skyriaus neįtraukti
į auditoriaus išvadą (t. y. jį ištrinti).

31

