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atvejus. kai vadovybe ketina likviduoti !staigq ar nutraukti veikl:;i arba turi kill) realiq altematyvtJ taip 

pasielgti. 

Uz valdymq atsakingi asmenys privalo priziOreti Jstaigos finansiniq ataskaittJ rengimo procesq. 

Auditoriaus atsakomybe uz finansiniq ataskaitq audit:} 

Musq tikslas yra gauti pakankamq uztikrinim:;i de! to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera reiksmingai 

iskraipytos de! apgaules ar klaidos, ir isleisti auditoriaus isvadq, kurioje pateikiama must) nuomone. 

Pakankamas uztikrinimas - tai auksto lygio uztikrinimas, o ne garantija, kad reiksmingq iskraipymq, jeigu jis 

yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamas pagal T AS. lskraipymai, kuric gali atsirasti del 

apgaules ar klaidos, laikomi reiksmingais, jeigu galima pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kai1u jie gali tureti 

dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams. priimamiems remiantis finansinemis ataskaitomis. 

Atlikdami audit<} pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikcmes profesinio 

skepticizmo principo. Mes taip pat: 

• Nustateme ir jvertinome finansiniq ataskaitti reiksmingo iskraipymo del apgaules arba klaidq rizikq,

suplanavome ir atlikome proceduras kaip atsakq i tokiq rizikq ir surinkome pakankamq tinkamq audito

irodymLJ musq nuomonei pagrjsti. Reiksmingo iskraipymo de! apgaules neaptikimo rizika yra didesne nei

reiksmingo iskraipymo de! klaidt) neaptikimo rizika, nes apgaule gali buti sukciavimas, klastojimas,

tycinis praleidimas, klaidingas aiskinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.

• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrcciomis aplinkybemis

tinkamas audito proceduras, o ne tam, kad galetume pareiksti nuomony apie jstaigos vidaus kontroles

veiksmingumq.

• jvertinome taikomq apskaitos metodt) tinkamumq ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinirnt1 bei su jais

susijusit) atskleidimq pagrjstumq.

• Padareme isvadq de! taikomo veiklos lystinumo apskaitos principo tinkamumo ir de! to. ar, remiantis

surinktais irodymais. egzistuoja su ivykiais ar sqlygomis susijys reiksmingas neapibrezturnas, de! kurio

gali kilti reiksmingq abejonitJ de! jstaigos gebejimo tysti veiklq. Jeigu padarome isvadq, kad toks

reiksmingas neapibreztumas egzistuoja, auditoriaus isvadoje privalome atkreipti demesi i susijusius

atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo

nuomony. Musq isvados pagrjstos audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus isvados datos.

Taciau, busimi ivykiai ar s::ilygos gali lemti, kad jstaiga negates toliau lysti savo veiklos.

• jvertinome bendrq finansiniq ataskaittf pateikirn<), struktOrq ir turini, jskaitant atskleidimus, ir tai, ar

finansinese ataskaitose pateikti pagrindziantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktq teisingo pateikimo

koncepcijq.

Mes, be vistJ kilt) dalyktf, privalome infonnuoti uz valdymq atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikimo 

laik<) bei reiksmingus audito pastebejimus, jskaitant svarbius vidaus kontroles trukumus, kuriuos nustateme 

audito metu. 
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