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4-asis nacionalinis audito standartas
AUDITO PLANAVIMAS
Įžanga
1. Šio Nacionalinio audito standarto (NAS) tikslas – nustatyti standartus ir pateikti nuorodas d÷l vertinimų ir
veiksmų, atliekamų planuojant finansin÷s atskaitomyb÷s auditą. Šis NAS taikomas nuolatinių klientų
auditams. Klausimai, kuriuos auditorius apsvarsto pirmojo audito metu, yra pateikti 28 ir 29 pastraipose.
2. Auditorius turi planuoti auditą taip, kad auditas būtų efektyvus.
3. Audito planavimas apima bendros audito strategijos nustatymą ir audito plano parengimą, siekiant sumažinti
audito riziką iki priimtino lygio. Planavime dalyvauja auditorius (audito partneris) ir kiti pagrindiniai audito
komandos nariai tam, kad pritaikytų savo patirtį ir įžvalgumą bei padidintų planavimo efektyvumą ir naudą.
4. Tinkamas planavimas padeda užtikrinti, kad svarbioms audito sritims būtų skiriama pakankamai d÷mesio,
kad galimos problemos būtų nustatomos ir išsprendžiamos laiku, o audito darbas būtų tinkamai organizuotas
ir valdomas, siekiant jį atlikti efektyviai ir naudingai. Tinkamas planavimas taip pat padeda deramai
paskirstyti darbą audito komandos nariams, palengvina komandos narių vadovavimą jiems, jų kontrolę bei
darbo peržiūrą ir padeda, jei reikia, koordinuoti padalinių auditorių ir ekspertų atliekamą darbą. Planavimo
veiksmų pobūdis ir apimtis skiriasi priklausomai nuo įmon÷s dydžio ir sud÷tingumo, ankstesn÷s auditoriaus
darbo su įmone patirties bei aplinkybių pasikeitimo audito metu.
5. Planavimas n÷ra atskiras audito etapas, veikiau nuolatinis ir pasikartojantis procesas, kuris dažnai prasideda
vos pasibaigus (arba besibaigiant) ankstesniajam auditui ir tęsiasi, kol baigiamas šis auditas. Tačiau
auditorius, planuodamas auditą, atsižvelgia į tam tikrų planavimo veiksmų ir audito procedūrų, kurios turi
būti atliktos prieš imantis tolimesnių audito procedūrų, laiką. Pavyzdžiui, auditorius suplanuoja audito
komandos narių pasitarimą1, analitines procedūras, taikytinas kaip rizikos vertinimo procedūras, bendro
supratimo susidarymą apie įmonei taikomą teisinę ir priežiūros sistemą, ir tai, kaip įmon÷ laikosi tos
sistemos reikalavimų, reikšmingumo nustatymą, ekspertų darbo naudojimą ir kitų rizikos vertinimo
procedūrų atlikimą prieš nustatant ir įvertinant reikšmingo iškraipymo riziką ir atliekant tolimesnes audito
procedūras, kurios yra taikomos tvirtinimams apie ūkinių operacijų grupes, sąskaitų likučius ir atskleidimus,
atsižvelgiant į tą riziką.
Parengiamieji darbai prieš auditą
6. Audito pradžioje auditorius turi atlikti šiuos darbus:
atlikti procedūras, susijusias su santykių su klientu išlaikymu ir konkrečiu auditu (žr. 7-ąjį NAS
„Audito kokyb÷s kontrol÷“);
•
įvertinti, ar laikomasi etikos reikalavimų, įskaitant nepriklausomumą (žr. 7-ąjį NAS „Audito
kokyb÷s kontrol÷“);
•
suprasti audito sutarties sąlygas (žr. 2-ąjį NAS „Audito paslaugų teikimo sutartis“).
Auditorius audito metu vertina santykių su klientu išlaikymą bei etikos reikalavimus, įskaitant
nepriklausomumą, kai įvyksta tam tikros aplinkybių sąlygos ir pasikeitimai. Tačiau auditorius, prieš
atlikdamas kitus auditui svarbius veiksmus, atlieka pradines procedūras, susijusias tiek su santykių su
klientu išlaikymu, tiek su etikos reikalavimų (įskaitant nepriklausomumą) įvertinimu. Nuolatinio audito
atveju šios procedūros dažnai yra atliekamos vos pabaigus ankstesnįjį auditą (arba yra susijusios su jo
pabaiga).
•

7. Šių parengiamųjų darbų tikslas yra pad÷ti užtikrinti, kad auditorius būtų apsvarstęs bet kokius įvykius ar
aplinkybes, kurie gal÷tų neigiamai paveikti auditoriaus galimybes planuoti ir atlikti auditą taip, kad audito
rizika būtų sumažinta iki priimtino lygio. Šie parengiamieji darbai prieš auditą padeda užtikrinti, kad
auditorius planuotų tokį auditą, kur:
1 34-as NAS „Įmon÷s ir jos aplinkos supratimas bei reikšmingo iškraipymo rizikos vertinimas“ 14-19-oje pastraipose pateikiamos nuorodos audito

komandos narių pasitarimui d÷l įmon÷s finansin÷s atskaitomyb÷s jautrumo reikšmingam iškraipymui.
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•
•
•

auditorius išlaikytų būtiną nepriklausomumą ir geb÷jimą atlikti auditą;
nebūtų su vadovų sąžiningumu susijusių problemų, kurios gal÷tų paveikti auditoriaus pasiryžimą tęsti
auditą;
nebūtų nesutarimo su klientu d÷l audito sutarties sąlygų.

Planavimas
Bendroji audito strategija
8. Auditorius turi parengti bendrąją audito strategiją.
9. Bendroji audito strategija nustato audito apimtį, laiką ir kryptį bei padeda parengti detalesnį audito planą.
Bendrosios audito strategijos rengimas apima:

a) audito ypatybių nustatymą, kurios apibr÷žia jo apimtį, pavyzdžiui, taikoma finansin÷s atskaitomyb÷s
sudarymo tvarka, ūkio šakai būdingi atskaitomyb÷s reikalavimai ir įmon÷s padalinių buvimo vieta;

b) išvados pateikimo tikslų nustatymą tam, kad būtų galima planuoti audito laiką ir reikalingos
informacijos pobūdį, pavyzdžiui, tarpin÷s ir galutin÷s išvados pateikimo terminus, svarbiausias
numatomo vadovų arba aukščiausio lygio vadovyb÷s informavimo datas; ir
c) svarbių veiksnių apsvarstymą, kurie nulems audito komandos pastangų kryptį, pavyzdžiui, tinkamo
reikšmingumo lygio nustatymas, preliminarus sričių, kurioms gali būti būdinga didesn÷ reikšmingo
iškraipymo rizika bei reikšmingų komponentų ir sąskaitų likučių identifikavimas, įvertinimas, ar
auditorius gali planuoti surinkti įrodymus apie vidaus kontrol÷s efektyvumą, ir svarbių aplinkybių
būdingų įmonei, ūkio šakai, finansinei atskaitomybei ar kitų susijusių įvykių nustatymas.
Auditorius, rengdamas bendrąją audito strategiją, atsižvelgia į parengiamųjų darbų prieš auditą rezultatus
(žr. 6 ir 7-ą pastraipas) ir, jei naudinga, į patirtį, įgytą teikiant įmonei kitas paslaugas. Šio NAS priede
pateikiami dalykų pavyzdžiai, į kuriuos auditorius gali atsižvelgti, rengdamas bendrąją audito strategiją.
10. Bendrosios audito strategijos rengimas padeda auditoriui nustatyti išteklių, būtinų auditui atlikti, pobūdį,
laiką ir apimtį. Bendrojoje audito strategijoje, atsižvelgiant į 9-oje pastraipoje nurodytus dalykus,
priklausomai nuo auditoriaus rizikos vertinimo procedūras užbaigimo, aiškiai išd÷stoma:
a)
b)
c)
d)

išteklių specifin÷ms audito sritims skyrimas, pavyzdžiui, pakankamai patyrusių komandos narių
įtraukimas į didel÷s rizikos sritis arba ekspertų pasitelkimas, sprendžiant sud÷tingus klausimus;
specifin÷ms audito sritims skiriamų išteklių kiekis, pavyzdžiui, komandos narių, paskirtų steb÷ti
inventorizaciją svarbiose vietose, skaičius, kito auditoriaus darbo peržvalgos mastas įmonių grup÷s
audito atveju arba didel÷s rizikos sritims numatomas audito valandų skaičius;
kada šie ištekliai yra skiriami, pavyzdžiui, ar tarpinio audito metu, ar konkrečiomis datomis.
kaip šie ištekliai yra valdomi, nukreipiami ir prižiūrimi, pavyzdžiui, kada ketinama rengti komandos
instruktavimo ar ataskaitinius susirinkimus, kaip audito partneris ar vadovas atliks peržvalgą
(pavyzdžiui, vietoje ar ne) ir, ar yra užbaigtos audito kokyb÷s kontrol÷s peržvalgos.

11. Parengęs bendrąją audito strategiją auditorius, atsižvelgdamas į poreikį įgyvendinti audito tikslą
efektyviai naudojant išteklius, gali prad÷ti rengti detalesnį audito planą, kuris yra skirtas įvairiems
bendrojoje audito strategijoje nustatytiems dalykams spręsti. Nors paprastai auditorius bendrąją audito
strategiją parengia prieš imdamas rengti detalųjį audito planą, abu planavimo darbai nebūtinai yra atskiri ar
eina vienas po kito, veikiau yra glaudžiai susiję, kadangi d÷l strategijos pokyčių gali keistis ir planas. 14 ir
15-oje pastraipose pateikiamos papildomos nuorodos, kaip rengti audito planą.
12. Mažos įmon÷s auditą gali atlikti labai maža audito komanda. Daugelyje mažų įmonių auditų dalyvauja
audito partneris (kuris gali būti vienintelis specialistas), dirbantis kartu su vienu audito komandos nariu
(arba be jokio audito komandos nario). Nedidel÷s komandos narių bendravimas ir darbo koordinavimas yra
lengvesnis. Atliekant auditą mažoje įmon÷je, bendrosios audito strategijos rengimas n÷ra sud÷tingas ar daug
laiko reikalaujantis darbas. Jis skiriasi priklausomai nuo įmon÷s dydžio ir audito sud÷tingumo. Pavyzdžiui,
ankstesniojo audito pabaigoje, peržvelgus darbo dokumentus, parengtas glaustas memorandumas,
akcentuojantis baigto audito metu identifikuotas problemas, atnaujintas bei pakeistas einamajame
laikotarpyje remiantis pokalbiais su savininku-vadovu, gali būti panaudotas planuojant dabartinį auditą.
Audito planas
13. Auditorius turi parengti audito planą, kad sumažintų audito riziką iki priimtino lygio.
14. Audito planas yra detalesnis už bendrąją audito strategiją ir apima audito procedūrų, kurias turi atlikti audito
komandos nariai, siekdami gauti pakankamus ir tinkamus audito įrodymus tam, kad audito rizika būtų
sumažinta iki priimtino lygio, pobūdį, laiką ir apimtį. Be to, audito plano darbo dokumentai įrodo tinkamą
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planavimą ir audito procedūrų atlikimą, kurios gali būti peržiūr÷tos ir patvirtintos prieš imantis tolimesnių
audito procedūrų.
15. Audito planas apima:
• suplanuotų rizikos vertinimo procedūrų, kurių pakanka įvertinti reikšmingo iškraipymo riziką, pobūdžio,
laiko ir apimties aprašymą, kaip apibr÷žta 34-ame NAS „Įmon÷s ir jos aplinkos supratimas bei reikšmingo
iškraipymo rizikos vertinimas“;
• suplanuotų tolesnių audito procedūrų, taikomų tvirtinimų lygyje apie
kiekvieną reikšmingą ūkinių
operacijų grupę, sąskaitų likutį bei atskleidimą, pobūdžio, laiko ir apimties aprašymą, kaip apibr÷žta 35-ame
NAS „Auditoriaus atliekamos procedūros įvertinus riziką“. Planas atlikti tolesnes audito procedūras
atspindi auditoriaus sprendimą patikrinti kontrol÷s veikimo efektyvumą bei suplanuotų detalių procedūrų
pobūdį, laiką ir apimtį; ir
• kitas audito procedūras, kurias būtina atlikti audito metu tam, kad būtų laikomasi NAS (pavyzdžiui, siekis
tiesiogiai bendrauti su įmon÷s teisininkais).
Šios audito procedūros yra planuojamos audito metu, kai yra įgyvendinamas audito planas. Pavyzdžiui, rizikos
vertinimo procedūros paprastai yra planuojamos ankstyvajame audito etape. Tačiau specifinių tolimesnių
audito procedūrų pobūdžio, laiko ir apimties planavimas priklauso nuo rizikos vertinimo procedūrų rezultatų.
Be to, auditorius gali atlikti tolimesnes procedūras kai kurioms ūkinių operacijų grup÷ms, sąskaitų likučiams ir
atskleidimams, prieš užbaigdamas detalesnį visų likusių tolimesnių audito procedūrų audito planą.
Planavimo sprendimų keitimas audito eigoje
16. Prireikus bendroji audito strategija ir audito planas turi būti atnaujinami ir keičiami audito eigoje.
17. Audito planavimas yra nuolatinis ir viso audito metu pasikartojantis procesas. D÷l neplanuotų įvykių,
aplinkybių pasikeitimo ar audito procedūrų rezultatų auditoriui gali prireikti keisti bendrąją audito strategiją ir
audito planą, taigi ir suplanuotų tolimesnių audito procedūrų pobūdį, laiką bei apimtį. Auditorius gali gauti
informacijos, kuri žymiai skiriasi nuo audito procedūrų planavimo metu tur÷tos informacijos. Pavyzdžiui,
auditorius, atlikęs detalias procedūras, gali gauti įrodymų, kurie prieštarauja audito įrodymams, gautiems
tikrinant kontrol÷s veikimo efektyvumą. Tokiais atvejais auditorius, atsižvelgdamas į nustatytos rizikos
tvirtinimuose apie visas arba kai kurias ūkinių operacijų grupes, sąskaitų likučius ar atskleidimus, vertinimą, iš
naujo įvertina planuojamas audito procedūras.
Vadovavimas, priežiūra ir peržiūra
18. Auditorius turi planuoti vadovavimo audito komandos nariams, jų priežiūros bei jų darbo peržiūros
pobūdį, laiką ir apimtį.
19. Vadovavimo audito komandos nariams, jų priežiūros ir jų darbo peržiūros pobūdis, laikas ir apimtis
priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant įmon÷s dydį ir sud÷tingumą, audito sritį, reikšmingo iškraipymo
riziką bei auditą atliekančio personalo sugeb÷jimus ir kompetenciją. 7-ame NAS pateikiamos išsamios
nuorodos d÷l vadovavimo, priežiūros ir audito darbo peržiūros.
20. Auditorius planuoja vadovavimo audito komandos nariams ir jų priežiūros pobūdį, laiką ir apimtį,
atsižvelgdamas į nustatytą reikšmingo iškraipymo riziką. Did÷jant nustatytai reikšmingo iškraipymo rizikai,
audito rizikos srityje auditorius paprastai skiria daugiau laiko ir pastangų audito komandos narių
vadovavimui, jų priežiūrai ir atlieka išsamesnę jų darbo peržiūrą. Auditorius taip pat planuoja audito
komandos narių darbo peržiūros pobūdį, laiką ir apimtį, atsižvelgdamas į auditą atliekančių atskirų
komandos narių sugeb÷jimus ir kompetenciją.
21. Mažos įmon÷s auditą gali atlikti ir tik audito partneris (kuris gali būti vienintelis specialistas). Tokiu atveju
nekyla klausimų d÷l vadovavimo audito komandos nariams, jų priežiūros ar jų darbo peržiūros, kadangi
audito partneris, asmeniškai atlikęs visą darbą, yra susipažinęs su visais svarbiais klausimais. Nepaisant to,
audito partneris (arba vienintelis specialistas) turi įsitikinti, kad auditas buvo atliktas pagal NAS. Kai tas
pats asmuo atlieka visą auditą, gali kilti rimtų problemų susidarant objektyvią nuomonę apie vertinimų
tinkamumą. Jei susiduriama su ypatingai sud÷tingais arba neįprastais klausimais, ir auditą atlieka vienintelis
specialistas, patartina numatyti konsultacijas su kitais pakankamai patyrusiais auditoriais arba auditoriaus
profesine institucija.
Dokumentai
22. Auditorius turi dokumentuoti bendrąją audito strategiją ir audito planą, įtraukdamas bet kokius
audito metu atliktus svarbius pakeitimus.
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23. Auditoriaus bendrosios audito strategijos dokumentuose aprašomi pagrindiniai sprendimai, kurie yra būtini
tinkamam audito planavimui ir audito komandos informavimui apie svarbius dalykus. Pavyzdžiui,
auditorius gali apibendrinti bendrąją audito strategiją memorandume, aprašydamas pagrindinius sprendimus
d÷l audito apimties, laiko ir atlikimo.
24. Auditoriaus audito plano dokumentai yra pakankami atvaizduoti planuojamų rizikos vertinimo procedūrų
pobūdį, laiką ir apimtį bei tolimesnes audito procedūras tvirtinimams apie kiekvieną svarbią ūkinių
operacijų grupę, sąskaitų likutį ir atskleidimą pagal nustatytą riziką. Auditorius gali naudoti standartines
audito programas arba audito atlikimo kontrolinius lapus. Tačiau auditorius, naudodamas tokias standartines
programas arba kontrolinius lapus, turi tinkamai juos pritaikyti, kad būtų atspind÷tos konkretaus audito
aplinkyb÷s.
25. Auditorius, dokumentuodamas bet kokius svarbius anksčiau suplanuotų bendrosios audito strategijos ir
detalaus audito plano pakeitimus, nurodo šių pakeitimų priežastis ir auditoriaus veiksmus, nustačius įvykius,
aplinkybes arba audito procedūrų rezultatus, d÷l kurių buvo atlikti šie pakeitimai. Pavyzdžiui, d÷l svarbaus
įmonių susijungimo arba finansin÷s atskaitomyb÷s reikšmingo iškraipymo auditorius gali žymiai pakeisti
suplanuotą bendrąją audito strategiją ir audito planą. Svarbių bendrosios audito strategijos ir audito plano
pakeitimų bei d÷l to atsiradusių suplanuotų audito procedūrų pobūdžio, laiko ir apimties pakeitimų
aprašymas paaiškina taikytą bendrąją audito strategiją ir audito planą, ir atspindi tinkamą atsaką į audito
metu įvykusius svarbius pakeitimus.
26. Dokumentų forma ir kiekis priklauso nuo įmon÷s dydžio ir sud÷tingumo, reikšmingumo, kitų dokumentų
kiekio ir konkretaus audito aplinkybių.
Bendravimas su aukščiausio lygio vadovybe ir vadovais
27. Auditorius gali aptarti planavimo detales su aukščiausio lygio vadovybe ir įmon÷s vadovais. Šie aptarimai
gali sudaryti būtino bendro įmon÷s aukščiausio lygio vadovyb÷s informavimo dalį arba gali būti rengiami
siekiant pagerinti audito efektyvumą ir naudą. Aptarimas su aukščiausio lygio vadovybe paprastai apima
bendrąją audito strategiją ir audito laiką, įskaitant bet kokius susijusius apribojimus arba bet kokius
papildomus reikalavimus. Aptarimai su vadovais dažnai rengiami siekiant palengvinti audito atlikimą ir
vadovavimą jam (pavyzdžiui, suderinti kai kurias suplanuotas audito procedūras su įmon÷s darbuotojų
darbu). Nors šie aptarimai rengiami dažnai, auditorius lieka atsakingas už bendrąją audito strategiją ir audito
planą. Aptariant bendrąją audito strategiją ar audito plano klausimus svarbu nesumažinti audito efektyvumo.
Pavyzdžiui, auditorius apsvarsto ar detalių audito procedūrų pobūdžio ir laiko aptarimas su vadovais, po
kurio audito procedūros taps iš anksto žinomos, nesumažins audito efektyvumo.
Papildomi svarstytini klausimai atliekant pirmąjį auditą
28. Prieš prad÷damas pirmąjį auditą, auditorius turi atlikti šiuos darbus:
a) atlikti procedūras d÷l kliento pri÷mimo ir konkretaus audito (žr. 7-ojo NAS papildomas nuorodas).
b) jei yra pasikeitę auditoriai, susisiekti su ankstesniuoju auditoriumi, laikantis atitinkamų etikos
reikalavimų.
29. Tiek pirmojo, tiek nuolatinio audito planavimo paskirtis ir tikslas yra tie patys. Tačiau pirmojo audito atveju
auditoriui gali prireikti planuoti išsamiau, kadangi auditorius paprastai neturi darbo patirties su įmone, kuria
gal÷tų remtis, planuodamas nuolatinį auditą. Papildomi klausimai, į kuriuos gal÷tų atsižvelgti auditorius,
rengdamas bendrąją audito strategiją ir audito planą pirmojo audito metu, apima:
• susitarimą su ankstesniuoju auditoriumi, pavyzdžiui, peržiūr÷ti ankstesniojo auditoriaus darbo
dokumentus;
• bet kokius svarbius klausimus (įskaitant apskaitos principų arba audito ir finansin÷s atskaitomyb÷s
standartų taikymą), aptartus su įmon÷s vadovais pradiniame auditoriaus pasirinkimo etape, šių klausimų
aptarimą su aukščiausio lygio vadovybe ir tai, kokią įtaką tie dalykai daro bendrajai audito strategijai ir
audito planui;
• planuojamas audito procedūras siekiant gauti pakankamus ir tinkamus audito įrodymus apie pradinius
likučius (žr. 28-ojo NAS 2-ąją pastraipą „Pradiniai likučiai atliekant pirmąjį auditą“).
• tinkamo personalo, turinčio atitinkamus sugeb÷jimus ir kompetenciją spręsti tik÷tiną didelę riziką,
paskyrimą;
• kitas procedūras, kurias pirmajam auditui numato įmon÷s kokyb÷s kontrol÷s sistema (pavyzdžiui,
įmon÷s kokyb÷s sistema gali reikalauti, kad kitas partneris arba vyresnysis auditorius peržiūr÷tų bendrąją
audito strategiją prieš svarbių audito procedūrų atlikimą ar peržiūr÷tų išvadas prieš jų pateikimą).
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Santykis su Tarptautiniais audito standartais
30. Šio Standarto pagrindiniai principai ir nuorodos visais reikšmingais atžvilgiais atitinka 300-ąjį Tarptautinį
audito standartą ,,Finansin÷s atskaitomyb÷s audito planavimas”, galiojusį 2005 m. sausio 1 d.
Įsigaliojimo data
31. Šis Standartas galioja atliekant finansin÷s atskaitomyb÷s auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2006 m.
sausio 1 d.
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Priedas
Dalykų, į kuriuos auditorius gal÷tų atsižvelgti, rengdamas bendrąją audito strategiją, pavyzdžiai
Šiame priede pateikiami pavyzdžiai dalykų, į kuriuos auditorius gal÷tų atsižvelgti, rengdamas bendrąją audito
strategiją. Daugelis šių dalykų taip pat daro įtaką detaliam audito planui. Pateikti pavyzdžiai apima daugybę
dalykų, tinkančių daugeliui užduočių. Gali būti, kad kai kuriuos toliau pateiktus dalykus reik÷tų spręsti
taikant kitus NAS, tačiau ne visi dalykai yra svarbūs kiekvieno audito metu, ir jų sąrašas n÷ra baigtinis. Be to,
auditorius gali svarstyti šiuos dalykus kitokia tvarka, nei pateikta.
Audito apimtis
Auditorius, nustatydamas audito apimtį, gali atsižvelgti į šiuos dalykus:
• finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarką, pagal kurią yra parengta finansin÷ informacija, kurios auditas
bus atliekamas, įskaitant poreikį suderinti šią informaciją su kitomis finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo
tvarkomis, kai bus konsoliduojamos įmonių grup÷s finansin÷s ataskaitos;
• ūkio šakai būdingi reikalavimai, pavyzdžiui, ataskaitos, kurių reikalauja ūkio šakos priežiūros institucijos;
• laukiamą audito apimtį, įskaitant įtrauktinų padalinių, dukterinių įmonių skaičių ir buvimo vietą;
• patronuojančios įmon÷s ir jos padalinių, dukterinių įmonių kontrol÷s ryšių pobūdį, kurie lemia tai, kaip bus
konsoliduojama įmonių grup÷;
• padalinių, dukterinių įmonių audito, kurį atlieka kiti auditoriai, apimtį;
• verslo segmentų, kurių auditas bus atliekamas, pobūdį, įskaitant specifinių žinių poreikį;
• valiutą, kuri bus naudojama, įskaitant poreikį perskaičiuoti audituojamos finansin÷s informacijos valiutą;
• poreikį be konsoliduotos finansin÷s atskaitomyb÷s audito atlikti ir įstatymais nustatytą atskiros įmon÷s
finansin÷s atskaitomyb÷s auditą;
• galimybę remtis vidaus auditorių darbu ir auditoriaus galimo pasitik÷jimo šiuo darbu lygį;
• į įmones, teikiančias paslaugas pagal sutartį ir tai, kaip auditorius gal÷tų surinkti įrodymus apie jų taikomos
kontrol÷s pobūdį ar veikimą;
• audito įrodymų, surinktų ankstesniųjų auditų metu, panaudojimą. Pavyzdžiui, audito įrodymus, susijusius
su rizikos vertinimo procedūromis ir kontrol÷s testais;
• informacinių technologijų įtaką audito procedūroms, įskaitant duomenų prieinamumą ir tik÷tiną
kompiuterinių audito metodų naudojimą;
• laukiamos audito apimties ir laiko derinimą su bet kokiomis tarpin÷s informacijos peržvalgomis ir šių
peržvalgų metu gautos informacijos įtaką auditui;
• dalykų, kurie gali daryti įtaką auditui, aptarimą su audito įmon÷s personalu, kuris yra atsakingas už kitų
paslaugų teikimą įmonei;
• kliento personalo ir duomenų tinkamumą.
Išvados pateikimo tikslai, audito laikas ir būtini bendravimai
Auditorius, nustatydamas išvados pateikimo tikslus, audito laiką ir būtinų pranešimų pobūdį, gali atsižvelgti į
šiuos dalykus:
• įmon÷s atskaitomyb÷s sudarymo grafiką, pavyzdžiui, tarpin÷s ir galutin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s etapus;
• susitikimų su vadovais ir aukščiausio lygio vadovybe rengimą, siekiant aptarti audito darbo pobūdį, apimtį
ir laiką;
• laukiamos išvados tipą ir terminus bei kitą bendravimą, tiek raštu, tiek žodžiu, įskaitant auditoriaus išvadą,
laiško vadovams ir aukščiausio lygio vadovybei aptarimą su vadovais ir aukščiausio lygio vadovybe;
• laukiamų bendravimų apie audito eigą audito metu ir laukiamos naudos iš audito procedūrų aptarimą su
vadovais;
• bendravimą su padalinių, dukterinių įmonių auditoriais d÷l laukiamos išvados tipo ir terminų bei kitus
bendravimus, susijusius su padalinių, dukterinių įmonių auditu;
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• laukiamą audito komandos narių tarpusavio bendravimo pobūdį ir laiką, įskaitant komandos susitikimų
pobūdį ir laiką bei atlikto darbo peržiūr÷jimo laiką;
• ar būtinas koks nors bendravimas su trečiosiomis šalimis, įskaitant audito metu atsiradusias įstatymines ir
sutartines pareigas, kilusias atliekant auditą.
Vadovavimas auditui
Auditorius, nustatydamas vadovavimo auditui kryptis, gali apsvarstyti šiuos dalykus:
• reikšmingumo atžvilgiu:
◦

reikšmingumo nustatymą planavimo tikslams;

◦

reikšmingumo nustatymą ir padalinių, dukterinių įmonių auditorių informavimą apie jį;

◦

pakartotinį reikšmingumo apsvarstymą atliekant audito procedūras audito metu;

◦

reikšmingų padalinių, dukterinių įmonių ir sąskaitų likučių nustatymą;

• audito sritis, kuriose yra didesn÷ reikšmingo iškraipymo rizika;
• nustatyto reikšmingo iškraipymo rizikos įtaką vadovavimui, priežiūrai ir peržvalgai finansin÷s
atskaitomyb÷s lygyje;
• komandos narių parinkimą (įskaitant, jei reikia, darbuotoją, kuris atliks užduoties kokyb÷s kontrolę) ir
audito darbo paskirstymą komandos nariams, įskaitant pakankamai patyrusių komandos narių skyrimą darbui
tose srityse, kuriose gal÷tų būti didesn÷ reikšmingo iškraipymo rizika;
• užduoties biudžeto sudarymą, įskaitant svarstymą, siekiant numatyti pakankamai laiko sritims, kuriose
gal÷tų būti didesn÷ reikšmingo iškraipymo rizika;
• būdą, kurio pagalba auditorius nurodo audito komandos nariams išlikti abejojančiais ir laikytis profesinio
skepticizmo renkant ir vertinant audito įrodymus;
• ankstesniųjų auditų rezultatus, kurių metu buvo vertinamas vidaus kontrol÷s veikimo efektyvumas,
įskaitant nustatytų trūkumų pobūdį ir veiksmus, kurių buvo imtasi juos spręsti;
• įrodymus, kad vadovyb÷ siekia kurti ir naudoti tinkamą vidaus kontrolę, įskaitant įrodymus apie tinkamą
šios vidaus kontrol÷s dokumentavimą;
• ūkinių operacijų kiekį, kuris gali parodyti ar auditoriui naudinga pasikliauti vidaus kontrole;
• vardan s÷kmingo įmon÷s veikimo visoje įmon÷je vidaus kontrolei teikiamą reikšmę;
• svarbius ūkinius įvykius, darančius įtaką įmonei, įskaitant informacinių technologijų ir verslo procesų
pokyčius, vadovų pasikeitimus, įsigijimus, susijungimus ir turto pardavimus;
• svarbius įvykius ūkio šakoje, pavyzdžiui, ūkio šakos teis÷s aktų pasikeitimus ir naujus ataskaitų
reikalavimus;
• svarbius finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo tvarkos pasikeitimus, pavyzdžiui, apskaitos standartų
pasikeitimus;
• kitus svarbius susijusius įvykius, pavyzdžiui, teisin÷s aplinkos pokyčius, darančius įtaką įmonei.
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