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Rekomenduotini dabartinio auditoriaus klausimai ankstesniam auditoriui
Remiantis 510-ojo tarptautinio audito standarto (toliau – TAS) „Pirmojo audito
užduotys – pradiniai likučiai” nuostatomis, auditorius, pirmą kartą atliekantis pirmojo audito užduotį
(ankstesniojo laikotarpio finansin÷s ataskaitos neaudituotos arba audituotos kito auditoriaus), privalo
surinkti pakankamai įrodymų, kad pradiniuose likučiuose n÷ra iškraipymų, kurie reikšmingai įtakoja
apskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas.
Jei buvo atliktas pra÷jusių finansinių metų auditas, rekomenduojama dabartiniam
auditoriui susitikti su ankstesniu auditorium. Ar toks susitikimas suteiks pakankamą užtikrinimą
apie pradinius likučius, priklauso nuo prieš tai buvusio auditoriaus nepriklausomumo ir profesin÷s
kompetencijos.
Dabartinis auditorius, prieš susitikdamas su ankstesniuoju auditorium, turi gauti
audituojamos bendrov÷s vadovyb÷s raštišką sutikimą, leidžiantį kreiptis į pastarąjį. Be to, šiame
bendrov÷s administracijos vadovo rašte, adresuotame ankstesniajam auditoriui, įprastai šiam
suteikiama teis÷ atsakyti į visus dabartinio auditoriaus klausimus.
Yra pabr÷žiama, kad dabartinis auditorius turi bendrauti su ankstesniu auditoriumi
laikydamasis atitinkamų etikos ir profesinių reikalavimų.
Siekdami supaprastinti tokį bendravimą tarp ankstesniojo ir dabartinio auditoriaus, LAR
audito komitetas paruoš÷ rekomendacinio pobūdžio klausimus. Norima atkreipti d÷mesį, kad šis
klausimynas naudojamas jau atlikus kliento prisi÷mimo procedūras, jau pasirašius audito sutartį:
•

Kiek metų Jūs auditavote bendrov÷s finansines ataskaitas?

•

Kokia auditoriaus nuomon÷ (besąlygin÷, modifikuota) buvo pateikta apie finansines
ataskaitas? Jei pateikta modifikuota nuomon÷, apibūdinkite modifikavimo priežastis.

•

Ar darbo grup÷, atlikusi auditą, laik÷si visų nepriklausomumo reikalavimų?

•

Ar tur÷jote bendrovei pastabų/nesutarimų d÷l taikomos apskaitos politikos?

•

Ar bendrov÷je per audituojamą laikotarpį buvo nustatyta apgaul÷s faktų? Ar Jūs audito
atlikimo metu nustat÷te apgaul÷s atvejų?

•

Ar nustat÷te neatitikimų teis÷s aktams?
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•

Ar atlikdami auditą naudojot÷s specialistų/ekspertų pagalba? (Ekspertai suprantami taip,
kaip nustatyta 620-ajame TAS “Auditoriaus eksperto darbo naudojimas”.)

•

Kokius audito testus taik÷te: kontrol÷s testus ar detaliuosius ir analitinius testus?

•

Kokių vidaus kontrolių sistemos trūkumų nustat÷te?

•

Kokias identifikavote reikšmingo iškraipymo rizikas?

•

Taikytas audito materialumas.

•

Ar steb÷jote bendrov÷s atliekamą atsargų inventorizaciją? Kokius atliekamos
inventorizacijos trūkumus identifikavote?

•

Ar buvo nustatyti turto vert÷s sumaž÷jimai?

•

Kaip apibūdintum÷te bendrov÷je naudojamas informacines technologijas (toliau – IT)?
Ar IT kontrol÷s bendrov÷je veikia efektyviai?

•

Pateikite visų audito skirtumų lentelę (Jūsų siūlyti, bet bendrov÷s neapskaityti audito
skirtumai; Jūsų siūlyti, o Bendrov÷s apskaityti audito skirtumai).

•

Apibūdinkite informacijos, būtinos auditui atlikti, kokybę (pateikta laiku, v÷luojanti;
pakankama, nepakankama; visa pateikta iš pradžių ar buvo reikalaujama pateikti
pakartotinai).

•

Kaip apibūdintum÷te bendradarbiavimą su vyriausiąja buhaltere; apskaitą tvarkančia
paslaugų įmone?

•

Pateikite, jei buvo, specifinius (būdingus tik šiai bendrovei) vadovyb÷s atsakomyb÷s
laiško punktus.

•

Jei buvo pateiktas laiškas vadovybei, diskusija apie šio laiško punktus ir vadovyb÷s
atsakas.

•

Pasteb÷jimai d÷l bendrov÷je taikomos „kainodaros tarp susijusių šalių“ principus.

•

KITI klausimai pagal audituojamos bendrov÷s specifiką.

Atkreipiame d÷mesį, kad šis klausimynas yra tik rekomendacinio pobūdžio ir n÷ra
privalomas naudoti. Taip pat kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į audituojamos bendrov÷s
specifiką, klausimų pobūdis gali keistis.
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