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Įžanga
Šio TAS taikymo sritis
1.

Šiame tarptautiniame audito standarte (TAS) aptariama auditoriaus pareiga planuoti
finansinių ataskaitų auditą. Šis TAS parengtas atsižvelgiant į pasikartojančius auditus.
Papildomi veiksmai pirmojo audito užduotims pateikiami atskirai.

Planavimo vaidmuo ir laikas
2.

Audito planavimas – tai užduoties bendrosios audito strategijos sukūrimas ir audito plano
sudarymas. Tinkamas planavimas teikia naudos finansinių ataskaitų auditui keliais
būdais, įskaitant šiuos (žr. A1–A3 dalis):
•

padeda auditoriui skirti reikiamą dėmesį svarbioms audito sritims;

•

padeda auditoriui laiku nustatyti ir išspręsti galimas problemas;

•

padeda auditoriui tinkamai organizuoti ir valdyti audito užduotį taip, kad ji būtų
vykdoma efektyviai ir veiksmingai;

•

padeda parinkti užduoties grupės narius, turinčius reikiamą gebėjimų bei
kompetencijos lygį, kad galėtų reaguoti į tikėtiną riziką, ir skirti jiems tinkamus
darbus;

•

palengvina vadovavimą užduoties grupės nariams, jų priežiūrą ir jų darbo peržiūrą;

•

padeda, jeigu taikytina, koordinuoti atskirų komponentų auditorių ir ekspertų
atliekamą darbą.

Įsigaliojimo data
3.

Šis TAS galioja 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių
ataskaitų auditui.

Tikslas
4.

Auditoriaus tikslas yra taip suplanuoti auditą, kad jis būtų atliekamas efektyviai.

Reikalavimai
Pagrindinių užduoties grupės narių dalyvavimas
5.

Užduoties partneris ir kiti pagrindiniai užduoties grupės nariai turi dalyvauti planuojant
auditą, įskaitant diskusijos tarp užduoties grupės narių planavimą ir dalyvavimą joje (žr.
A4 dalį).
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Parengiamieji užduoties darbai
6.

Einamosios audito užduoties pradžioje auditorius turi atlikti tokius darbus:
a)

atlikti 220-ajame TAS nustatytas procedūras, susijusias su santykių su klientu ir
konkrečios audito užduoties tęstinumu1;

b)

įvertinti atitinkamų etikos reikalavimų, įskaitant ir nepriklausomumą, laikymąsi
pagal 220-ąjį TAS2; ir

c)

suprasti užduoties sąlygas, kaip tai nustatyta 210-ajame TAS3 (žr. A5–A7 dalis).

Planavimo darbai
7.

Auditorius turi parengti bendrąją audito strategiją, joje apibrėžti audito apimtį, laiką ir
kryptį; ja remiantis sudaromas audito planas.

8.

Rengdamas bendrąją audito strategiją, auditorius turi:

9.

1
2
3
4
5

a)

nustatyti užduoties ypatybes, kurios apibrėžia jos apimtį;

b)

nustatyti užduoties atskaitomybės tikslus, kad būtų galima planuoti audito laiką ir
reikiamo informavimo pobūdį;

c)

apsvarstyti veiksnius, kurie, auditoriaus profesiniu sprendimu, yra svarbūs
nukreipiant užduoties grupės pastangas;

d)

apsvarstyti parengiamųjų užduoties darbų rezultatus ir, jeigu taikytina, apsvarstyti,
ar žinios, gautos užduoties partneriui vykdant kitas užduotis šioje įmonėje, gali būti
svarbios; ir

e)

įvertinti išteklių, reikalingų užduočiai atlikti, pobūdį, skyrimo laiką ir apimtį (žr.
A8–A11 dalis).

Auditorius turi parengti audito planą, kuriame turi būti aprašyta:
a)

planuojamų rizikos vertinimo procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis, kaip tai
nustatyta 315-ajame TAS4;

b)

tolesnių planuojamų audito procedūrų tvirtinimo lygmeniu pobūdis, atlikimo laikas
ir apimtis, kaip tai nustatyta 330-ajame TAS5;

220-asis TAS „Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolė“, 12–13 dalys.
220-asis TAS, 9–11 dalys.
210-asis TAS „Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų“, 9–13 dalys.
315-asis TAS „Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas susipažįstant su įmone ir jos aplinka“.
330-asis TAS „Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką“.
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c)

kitos planuojamos audito procedūros, kurias būtina atlikti, kad užduotis atitiktų TAS (žr.
A12 dalį).

10.

Jei reikia, audito metu auditorius turi atnaujinti ir pakeisti bendrąją audito strategiją bei
audito planą (žr. A13 dalį).

11.

Auditorius turi planuoti vadovavimo užduoties grupės nariams, jų priežiūros ir jų darbo
peržiūros pobūdį, atlikimo laiką bei apimtį (žr. A14–A15 dalis).

Dokumentavimas
12.

Auditorius į audito dokumentus turi įtraukti6:
a)

bendrąją audito strategiją;

b)

audito planą; ir

c)

bet kokius esminius bendrosios audito strategijos ar audito plano pakeitimus,
atliekamus vykdant audito užduotį, ir tokių pakeitimų priežastis (žr. A16–A19
dalis).

Papildomi veiksmai pirmojo audito užduotims
13.

Prieš pradėdamas pirmąjį auditą, auditorius turi atlikti tokius veiksmus:
a)

atlikti 220-ajame TAS nustatytas procedūras, susijusias su santykių su klientu ir
konkrečios audito užduoties prisiėmimu7; ir

b)

jei buvo keičiami auditoriai, bendrauti su ankstesniu auditoriumi vadovaujantis
atitinkamais etikos reikalavimais (žr. A20 dalį).

***
Taikymas ir kita aiškinamoji medžiaga
Planavimo vaidmuo ir laikas (žr. 2 dalį)
A1. Planavimo darbų pobūdis ir apimtis bus skirtinga priklausomai nuo įmonės dydžio ir
sudėtingumo, nuo pagrindinių užduoties grupės narių ankstesnės darbo su įmone patirties
ir nuo aplinkybių pokyčių, atsirandančių atliekant audito užduotį.
A2. Planavimas nėra atskiras audito etapas, bet greičiau tęstinis ir kartotinis procesas, kuris
dažnai prasideda tuoj po ankstesnio audito (arba jį baigiant) ir tęsiasi iki einamosios
audito užduoties baigimo. Tačiau planuojant reikia apsvarstyti ir kai kurių darbų bei
6
7

230-asis TAS „Audito dokumentavimas“, 8–11 ir A6 dalys.
220-asis TAS, 12–13 dalys.
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audito procedūrų, kurios turi būti baigtos prieš atliekant tolesnes audito procedūras, laiką.
Pavyzdžiui, planuojant reikia apsvarstyti, dar prieš auditoriui nustatant ir įvertinant
reikšmingo iškraipymo riziką, tokius dalykus:
•

analitinės procedūros, kurios bus taikomos kaip rizikos vertinimo procedūros;

•

bendras teisinės bei priežiūros sistemos, taikytinos konkrečiai įmonei, supratimas ir
supratimas, kaip įmonė atitinka šią sistemą;

•

reikšmingumo nustatymas;

•

ekspertų dalyvavimas;

•

kitų rizikos vertinimo procedūrų atlikimas.

A3. Auditorius gali nuspręsti planavimo aspektus aptarti su įmonės vadovybe, kad
palengvintų audito užduoties vykdymą ir valdymą (pavyzdžiui, derinti kai kurias
planuojamas audito procedūras su įmonės personalo darbu). Nors tokie aptarimai yra
dažni, už bendrąją audito strategiją ir audito planą yra atsakingas auditorius. Aptarti
bendrosios audito strategijos ar audito plano klausimus reikia atsargiai, kad nekiltų
pavojaus audito efektyvumui. Pavyzdžiui, detalių audito procedūrų pobūdžio ir atlikimo
laiko aptarimas su vadovybe gali pakenkti audito efektyvumui, nes audito procedūros
tampa per daug nuspėjamos.
Pagrindinių užduoties grupės narių dalyvavimas (žr. 5 dalį)
A4. Užduoties partnerio ir kitų pagrindinių užduoties grupės narių dalyvavimas planuojant
auditą yra naudingas dėl jų patirties ir įžvalgos, kartu padidina planavimo proceso
efektyvumą ir veiksmingumą8.
Parengiamieji užduoties darbai (žr. 6 dalį).
A5. Parengiamųjų užduoties darbų, nurodytų 5 dalyje, atlikimas einamosios audito užduoties
pradžioje padeda auditoriui nustatyti ir įvertinti įvykius ar aplinkybes, galinčias neigiamai
paveikti auditoriaus sugebėjimą planuoti ir atlikti audito užduotį.
A6. Atlikdamas šiuos parengiamuosius užduoties darbus auditorius gali planuoti atlikti audito
užduotį taip, kad, pavyzdžiui:

8

•

auditorius išlaikytų reikiamą nepriklausomumą ir gebėjimą atlikti užduotį;

•

nekiltų klausimų dėl vadovybės sąžiningumo, kurie galėtų daryti įtaką auditoriaus
norui tęsti užduoties vykdymą;

315-ojo TAS 10 dalyje nustatyti reikalavimai ir pateiktos gairės audito komandos narių pasitarimams dėl įmonės
pažeidžiamumo jos finansinių ataskaitų reikšmingiems iškraipymams. 240-ojo TAS „Auditoriaus atsakomybė dėl
apgaulės atliekant finansinių ataskaitų auditą“ 15 dalyje pateiktos gairės, kad šių pasitarimų metu ypač daug
dėmesio reikia skirti įmonės finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės tikimybei.
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•

nekiltų nesusipratimų su klientu dėl užduoties atlikimo sąlygų.

A7. Sprendimus dėl kliento išlaikymo ir atitinkamų etikos reikalavimų, įskaitant
nepriklausomumą, auditorius priima per visą audito užduoties vykdymo laikotarpį, kai
atsiranda tam tikros sąlygos ir keičiasi aplinkybės. Pradinių procedūrų, susijusių tiek su
kliento išlaikymu, tiek su atitinkamų etikos reikalavimų (įskaitant nepriklausomumą)
vertinimu, atlikimas einamosios audito užduoties pradžioje reiškia, kad jos baigiamos
prieš atliekant kitus svarbius einamosios audito užduoties darbus. Tęstinių audito
užduočių atveju tokios pradinės procedūros dažnai atliekamos tuoj po ankstesnio audito
pabaigos (arba jį baigiant).
Planavimo darbai
Bendroji audito strategija (žr. 7–8 dalis)
A8. Jei auditorius baigė rizikos vertinimo procedūras, bendrosios audito strategijos rengimo
procesas padeda auditoriui spręsti tokius klausimus kaip:
•

ištekliai, kuriuos reikia skirti konkrečioms audito sritims, tokie kaip tinkamą patirtį
turinčių grupės narių panaudojimas didelės rizikos srityse arba ekspertų pagalba
sudėtingose srityse;

•

ištekliai, kuriuos reikia skirti konkrečioms audito sritims, tokie kaip grupės narių,
paskirtų stebėti, kaip skaičiuojamos atsargos svarbiose vietose, skaičius, kitų
auditorių darbo peržiūros apimtis grupės auditų atveju ar valandinis audito
biudžetas, skiriamas didelės rizikos sritims;

•

kada šie ištekliai turi būti naudojami, pavyzdžiui, ar tarpiniame audito etape, ar
svarbiausių laikotarpių pabaigos dienomis; ir

•

kaip tokie ištekliai yra valdomi, skiriami ir prižiūrimi, pavyzdžiui, kada turi būti
rengiami grupės pasitarimai ir ataskaitiniai susirinkimai, kaip užduoties partneris ir
darbo grupės vadovas tikisi atlikti savo peržiūras (pavyzdžiui, vietoje ar ne) ir ar
baigti užduoties kokybės kontrolės peržiūras.

A9. Priede išvardyti pavyzdžiai tų dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant bendrąją audito
strategiją.
A10. Parengus bendrąją audito strategiją, gali būti rengiamas audito planas, kuriame
numatoma, kaip bus sprendžiami įvairūs bendrojoje audito strategijoje nurodyti
klausimai, atsižvelgiant į poreikį pasiekti audito tikslus, našiai panaudojant auditoriaus
išteklius. Bendrosios audito strategijos ir detalaus audito plano parengimas nebūtinai yra
atskiri ar vienas po kito einantys procesai, bet jie yra glaudžiai tarpusavyje susiję, nes
pakeitus vieną iš jų gali prireikti atitinkamai keisti ir kitą.
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Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos
A11. Atliekant auditą mažose įmonėse, visą auditą gali atlikti labai maža audito grupė.
Daugelyje mažų įmonių auditų dalyvauja užduoties partneris (jis gali būti privačia
praktika užsiimantis auditorius), dirbantis kartu su vienu užduoties grupės nariu (arba be
užduoties grupės narių). Dirbant mažesnėje grupėje, jos narių darbo koordinavimas ir
bendravimas yra paprastesnis. Mažos įmonės audito bendrosios audito strategijos
rengimas neturi būti sudėtingas ar daug laiko užimantis procesas; tai priklauso nuo
įmonės dydžio, audito sudėtingumo ir nuo užduoties grupės dydžio. Pavyzdžiui,
ankstesnio audito pabaigoje parengtas trumpas memorandumas, pagrįstas darbo
dokumentų peržiūra ir išryškinantis problemas, nustatytas ką tik atlikto audito metu, bei
atnaujintas einamuoju laikotarpiu remiantis pokalbiais su savininku vadovu, gali atstoti
dokumentuotą audito strategiją einamajai audito užduočiai atlikti, jeigu jis apima 8 dalyje
nurodytus dalykus.
Audito planas (žr. 9 dalį)
A12. Audito planas yra detalesnis negu bendroji audito strategija, nes jis apima audito
procedūrų, kurias turi atlikti užduoties grupės nariai, pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį. Šios
audito procedūros planuojamos viso audito metu kuriant užduoties audito planą.
Pavyzdžiui, auditorius rizikos vertinimo procedūras planuoja audito proceso pradžioje.
Tačiau konkrečių tolesnių audito procedūrų pobūdžio, atlikimo laiko ir apimties
planavimas priklauso nuo šių rizikos vertinimo procedūrų rezultatų. Be to, auditorius gali
pradėti vykdyti tolesnes kai kurių ūkinių operacijų grupių, sąskaitų likučių ir
atskleidžiamos informacijos audito procedūras prieš planuodamas visas kitas tolesnes
audito procedūras.
Planavimo sprendimų pakeitimai audito metu (žr. 10 dalį)
A13. Dėl netikėtų įvykių, pasikeitusių sąlygų ar audito įrodymų, gautų remiantis audito
procedūrų rezultatais, auditoriui gali prireikti pakeisti bendrąją audito strategiją ir audito
planą bei su juo susijusį planuotą tolesnių audito procedūrų pobūdį, atlikimo laiką ir
apimtį, atsižvelgiant į įvertintos rizikos pasikeitimą. Tai gali įvykti, kai auditorius gauna
informacijos, kuri iš esmės skiriasi nuo tos informacijos, kurią auditorius turėjo
planuodamas audito procedūras. Pavyzdžiui, audito įrodymai, gauti atliekant pagrindines
procedūras, gali prieštarauti audito įrodymams, gautiems atliekant kontrolės priemonių
testus.
Vadovavimas, priežiūra ir peržiūra (žr. 11 dalį)
A14. Vadovavimo užduoties grupės nariams, jų priežiūros ir jų darbo peržiūros pobūdis,
atlikimo laikas bei apimtis skiriasi priklausomai nuo daugelio veiksnių, įskaitant šiuos:
•

įmonės dydis ir sudėtingumas;

•

audito sritis;
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•

įvertinta reikšmingo iškraipymo rizika (pavyzdžiui, padidėjus įvertintai reikšmingo
iškraipymo rizikai tam tikroje audito srityje, paprastai reikia atitinkamai padidinti
vadovavimo užduoties grupės nariams ir jų priežiūros apimtį bei terminų laikymąsi,
išsamiau peržiūrėti jų darbą);

•

atskirų auditą atliekančių grupės narių gebėjimai ir kompetencija.

220-ajame TAS nustatytos tolesnės vadovavimo audito darbui, jo priežiūros ir peržiūros
gairės9.
Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos
A15. Kai auditą atlieka vien tik užduoties partneris, klausimų dėl vadovavimo užduoties grupės
nariams, jų priežiūros ir jų darbo peržiūros nekyla. Tokiais atvejais užduoties partneris,
pats asmeniškai atlikęs visus darbo aspektus, žinos apie visas reikšmingas problemas. Kai
tas pats asmuo atlieka visą auditą, gali kilti praktinių problemų objektyviai įvertinti audito
metu padarytų sprendimų tinkamumą. Kai susiduriama su ypač sudėtingais ar neįprastais
klausimais, o auditą atlieka privačia praktika užsiimantis auditorius, gali būti
pageidautina pasikonsultuoti su kitais atitinkamą patirtį turinčiais auditoriais arba su
auditorių profesine organizacija.
Dokumentavimas (žr. 12 dalį)
A16. Audito bendrosios strategijos dokumentai yra įrašai apie svarbiausius sprendimus,
reikalingus auditui tinkamai suplanuoti ir svarbiai informacijai užduoties grupei perduoti.
Pavyzdžiui, bendrąją audito strategiją auditorius gali apibendrinti memorandumo,
kuriame bus pagrindiniai sprendimai dėl audito bendros apimties, atlikimo laiko ir
vykdymo, forma.
A17. Audito plano dokumentai yra įrašai apie rizikos vertinimo procedūrų planuojamą pobūdį,
atlikimo laiką ir apimtį bei apie tolesnes audito procedūras tvirtinimo lygmeniu,
reaguojant į įvertintą riziką. Jie taip pat yra tinkamo audito procedūrų planavimo
aprašymas, kurį galima peržiūrėti ir patvirtinti prieš pradedant vykdyti procedūras.
Auditorius gali naudoti standartines audito programas arba audito kontrolinius
klausimynus, pritaikytus konkrečioms užduoties sąlygoms.
A18. Bendrosios audito strategijos ir audito plano esminių pokyčių bei dėl to kylančių audito
procedūrų planuoto pobūdžio, atlikimo laiko ir apimties pokyčių aprašymas paaiškina,
kodėl buvo padaryti tokie esminiai pokyčiai ir galiausiai priimta to audito bendroji
strategija ir audito planas. Be to, tai parodo tinkamą atsaką į tuos esminius pokyčius,
kurie įvyko audito metu.

9

220-asis TAS, 15–17 dalys.
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Mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos
A19. Kaip jau aptarta A11 dalyje, tinkamas trumpas memorandumas gali atstoti mažesnės
įmonės audito strategijos dokumentą. Kaip audito planas gali būti naudojamos
standartinės audito programos arba audito kontroliniai klausimynai (žr. A17 dalį),
sudaryti laikantis prielaidos, kad yra mažai atitinkamų kontrolės veiksmų, o tai yra
tikėtina mažesnėje įmonėje, su sąlyga, kad jie bus pritaikyti atsižvelgiant į užduoties
aplinkybes, įskaitant auditoriaus rizikos vertinimus.
Papildomi veiksmai pirmojo audito užduotims (žr. 13 dalį)
A20. Audito planavimo tikslas ir paskirtis yra tie patys, nepriklausomai nuo to, ar tai pirmas ar
pasikartojantis auditas. Tačiau auditoriui gali tekti išplėsti pirmojo audito planavimo
darbus, nes auditorius paprastai neturi ankstesnės darbo su šia įmone patirties, į kurią yra
atsižvelgiama planuojant pasikartojančias užduotis. Pirmojo audito užduoties metu
sudarant bendrąją audito strategiją ir audito planą, auditoriui gali tekti apsvarstyti tokius
papildomus dalykus:

10

•

susitarimai su ankstesniu auditoriumi, jei to nedraudžia įstatymai ar teisės aktai,
pavyzdžiui, peržiūrėti ankstesnio auditoriaus darbo dokumentus;

•

bet kokie svarbūs klausimai (įskaitant apskaitos principų arba audito ir atskaitomybės
standartų taikymą), kurie buvo aptarti su vadovybe pradinio auditoriaus pasirinkimo
metu, už valdymą atsakingų asmenų informavimas apie šiuos dalykus ir kokią įtaką
šie dalykai turi bendrajai audito strategijai bei audito planui;

•

audito procedūros, reikalingos pakankamiems tinkamiems audito įrodymams apie
pradinius likučius gauti10;

•

kitos procedūros, kurių reikalauja audito įmonės kokybės kontrolės sistema pirmojo
audito užduotims (pavyzdžiui, audito įmonės kokybės kontrolės sistema gali
reikalauti, kad kitas partneris arba aukštesnes pareigas einantis asmuo peržiūrėtų
bendrąją audito strategiją prieš pradedant esmines audito procedūras arba peržiūrėtų
ataskaitas prieš jas išleidžiant).

510-asis TAS „Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai“.
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Priedas
(žr. 7–8 ir A8–A11 dalis)

Į ką reikia atsižvelgti rengiant bendrąją audito strategiją
Šiame priede pateikti dalykų, į kuriuos auditorius gali atsižvelgti rengdamas bendrąją audito
strategiją, pavyzdžiai. Daugelis šių dalykų taip pat turės įtakos auditoriaus detaliam audito
planui. Pateikti pavyzdžiai apima daug aktualių daugeliui užduočių klausimų. Nors kai kurie
toliau pateikti dalykai nustatyti ir kituose TAS, ne visi šie dalykai yra aktualūs kiekvienai audito
užduočiai, ir šis sąrašas nebūtinai yra baigtinis.
Užduoties ypatybės
•

Finansinės atskaitomybės tvarka, pagal kurią buvo parengta audituotina finansinė
informacija, įskaitant poreikį ją suderinti su kita finansinės atskaitomybės tvarka.

•

Konkrečiai ūkio šakai būdingi atskaitomybės reikalavimai, kaip, pavyzdžiui, ataskaitos,
kurių reikalauja tos ūkio šakos priežiūros institucijos.

•

Tikėtina audito apimtis, įskaitant įtrauktinų komponentų skaičių ir vietą.

•

Kontrolės santykių tarp patronuojančiosios įmonės ir jos komponentų pobūdis, kuris
nulemia, kaip turi būti konsoliduojama visa grupė.

•

Komponentų audito dalis, atliekama kitų auditorių.

•

Audituojamų verslo segmentų pobūdis, įskaitant specialiųjų žinių poreikį.

•

Atskaitomybės valiuta, įskaitant poreikį audituojamos finansinės informacijos valiutą keisti
kita valiuta.

•

Teisės aktų nustatytas atskirų finansinių ataskaitų auditas, atliekamas papildomai prie
konsolidavimo tikslu atliekamo audito.

•

Vidaus auditorių darbo prieinamumas ir lygis, kuriuo auditorius gali potencialiai tokiu
darbu pasitikėti.

•

Įmonės naudojimasis paslaugų organizacijomis ir kaip auditorius gali gauti įrodymų apie jų
taikomų kontrolės priemonių pobūdį ar veikimą.

•

Tikėtinas naudojimasis ankstesnių auditų metu gautais įrodymais, pavyzdžiui, audito
įrodymais, susijusiais su rizikos vertinimo procedūromis ir kontrolės priemonių testais.

•

Informacinių technologijų įtaka audito procedūroms, įskaitant duomenų prieinamumą ir
tikėtiną kompiuterinių audito metodų taikymą.
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•

Tikėtinos audito darbo apimties ir atlikimo laiko derinimas su bet kokiomis tarpinės
finansinės informacijos peržiūromis ir tokių peržiūrų metu gautos informacijos įtaka
auditui.

•

Kliento personalo ir duomenų prieinamumas.

Atskaitomybės tikslai, audito atlikimo laikas ir bendravimo pobūdis
•

Įmonės atskaitomybės grafikas tarpiniame ir baigiamajame etape.

•

Susitikimų su vadovybe ir už valdymą atsakingais asmenimis organizavimas, kad būtų
galima aptarti audito darbo pobūdį, atlikimo laiką ir apimtį.

•

Pasitarimas su vadovais ir už valdymą atsakingais asmenimis dėl to, kokių ataskaitų
tikimasi, ir dėl jų pateikimo laiko bei kito bendravimo raštu ir žodžiu, įskaitant auditoriaus
išvadą, laiškus vadovybei ir bendravimą su už valdymą atsakingais asmenimis.

•

Numatomo informacijos apie audito eigą pateikimo užduoties atlikimo metu aptarimas su
vadovybe.

•

Bendravimas su komponentų auditoriais apie numatomų ataskaitų rūšis ir išleidimo laiką
bei apie kitą bendravimą, susijusį su komponentų auditu.

•

Tikėtinas bendravimo tarp užduoties grupės narių pobūdis ir laikas, įskaitant grupės
susirinkimų pobūdį ir laiką bei atlikto darbo peržiūros laiką.

•

Ar numatoma bendrauti su trečiosiomis šalimis, įskaitant teisės aktuose ar sutartyse
nustatytas pareigas pateikti su auditu susijusias ataskaitas.

Svarbūs veiksniai, parengiamieji užduoties darbai ir žinios, gautos vykdant kitas užduotis
•

Reikšmingumo nustatymas pagal 320-ąjį TAS11 ir, jeigu taikytina:
○

○

komponentų reikšmingumo nustatymas ir jo pateikimas komponentų auditoriams
pagal 600-ąjį TAS12;
išankstinis svarbių komponentų ir reikšmingų ūkinių operacijų grupių, sąskaitų
likučių ir atskleidžiamos informacijos nustatymas.

•

Išankstinis nustatymas sričių, kuriose gali būti didesnė reikšmingo iškraipymo rizika.

•

Įvertintos reikšmingo iškraipymo bendru finansinių ataskaitų lygmeniu rizikos įtaka
vadovavimui, priežiūrai ir peržiūrai.

11
12

320-asis TAS „Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą“.
600-asis TAS „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“,
21–23 dalys ir 40 dalies c punktas.
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•

Kokiu būdu auditorius akcentuoja užduoties grupės nariams poreikį būti smalsiems ir
vadovautis profesiniu skepticizmu renkant ir vertinant audito įrodymus.

•

Ankstesnių auditų, kurių metu buvo vertinamas vidaus kontrolės efektyvumas, rezultatai,
įskaitant nustatytų trūkumų pobūdį ir veiksmus, kurių buvo imtasi jiems pašalinti.

•

Dalykų, galinčių daryti įtaką auditui, aptarimas su audito įmonės darbuotojais, atsakingais
už kitų paslaugų teikimą įmonei.

•

Vadovybės siekio sukurti, įgyvendinti ir palaikyti patikimą vidaus kontrolę įrodymai,
įskaitant atitinkamo tokios vidaus kontrolės dokumentavimo įrodymus.

•

Ūkinių operacijų apimtis, kuri gali nulemti, ar auditoriui bus efektyviau pasitikėti vidaus
kontrole.

•

Visos įmonės vidaus kontrolės svarba sėkmingai įmonės veiklai.

•

Svarbi įmonės verslo plėtra, daranti įtaką įmonei, įskaitant informacinių technologijų ir
verslo procesų bei aukščiausiojo lygio vadovybės pokyčius, taip pat įmonių pirkimus,
jungimus ir pardavimus.

•

Svarbūs įvykiai ūkio šakoje, tokie kaip ūkio šakos reglamentavimo pokyčiai ir nauji
reikalavimai atskaitomybei.

•

Svarbūs finansinės atskaitomybės tvarkos pokyčiai, tokie kaip apskaitos standartų pokyčiai.

•

Kiti svarbūs susiję pokyčiai, tokie kaip teisinės aplinkos, darančios įtaką įmonei, pokyčiai.

Išteklių pobūdis, skyrimo laikas ir apimtis
•

Užduoties grupės parinkimas (įskaitant, kur reikia, asmenį, atliekantį užduoties kokybės
kontrolės peržiūrą) ir audito darbo paskirstymas grupės nariams, įskaitant atitinkamą patirtį
turinčių grupės narių skyrimą į tas sritis, kuriose tikėtina didesnė reikšmingo iškraipymo
rizika.

•

Užduoties biudžeto sudarymas, įskaitant sprendimus skirti pakankamai laiko toms sritims,
kuriose tikėtina didesnė reikšmingo iškraipymo rizika.
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