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Pasirengimo įgyti apskaitos ir finansų eksperto kvalifikaciją tikslai:
Programos tikslai.
Sudaryti sąlygas auditoriams įgyti teismo apskaitos ir finansų eksperto kvalifikaciją.
LTEC pripažįsta auditoriaus kvalifikacinius egzaminus ir laiko, kad asmuo, turintis Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo tvarka išduotą auditoriaus pažym÷jimą, yra įgijęs
pakankamą kvalifikaciją apskaitos, audito, ekonomikos, finansų srityse. Kvalifikacinio pasirengimo
programa auditoriams neapima bendrųjų žinių apie apskaitą ir finansus kartojimo bei tikrinimo.
Pasirengimo tikslas – suteikti auditoriams trūkstamas specialiąsias žinias, atskleisti ekspertinio darbo
specifiką, išugdyti ekspertizių atlikimo įgūdžius.
Reikalaujama, kad pretendentas geb÷tų:
1. Tinkamai suprasti ekspertinio tyrimo užduotį, pateiktus klausimus, parengti tyrimo schemą.
2. Įvertinti pateiktą tyrimui medžiagą, trūkstamus dokumentus ir duomenis, apibendrinti tyrimo
dokumentus (objektus) ir juos tvarkyti atlikus tyrimą.
3. Pasirinkti taikytinus konkrečiam ekspertiniam tyrimui metodus ir juos rezultatyviai taikyti.
4. Savarankiškai ir kokybiškai atlikti apskaitos ir finansų ekspertinį tyrimą.
5. Tinkamai interpretuoti atlikto tyrimo rezultatus ir juos įforminti ekspertiz÷s akte ar specialisto
išvadoje ir apginti išvadą teisme.
I tema. Ekonomin÷ ekspertiz÷ kaip specialiųjų žinių taikymo metodas.
Temos tikslas: Pretendentas turi suprasti pagrindines ekonomin÷s ekspertiz÷s sąvokas, žinoti
ekspertiz÷s taikymo galimybes ir jos vietą tarp kitų ekonominių tyrimų.
Programa:
1. Ekonomin÷s ekspertiz÷s samprata.
2. Ekonomin÷s ekspertiz÷s taikymo galimyb÷s ir ribos.
3. Audito ir teismo ekonomin÷s ekspertiz÷s panašumas ir skirtumai.
4. Kitų rūšių teismo ekspertizių išvados ir jų panaudojimas teismo ekonomin÷je ekspertiz÷je
(dokumentų technin÷, informacinių technologijų, statybin÷, turto vertinimo ir kitos ekspertiz÷s).
5. Specialisto tyrimas ir teismo ekspertiz÷.
6. Teismo ekonominius tyrimus atliekančių institucijų sistemą, jų įgaliojimai.
7. Teismo ekonominio ekspertinio tyrimo skyrimo ir atlikimo teisinis reglamentavimas.
Ekspertinio darbo (specialisto veiklos ) koordinavimas.
8. Teismo eksperto etikos kodeksas.
Reikalaujama, kad pretendentas:
1. Geb÷tų apibr÷žti specialiųjų žinių ir ekspertiz÷s sąvokas.
2. Žinotų ekspertiz÷s, audito, turto vertinimą reglamentuojančius teis÷s aktus.
3. Susipažintų su literatūra apie ekonominę ekspertizę, specialisto išvadą.
4. Suprastų ekspertinio darbo dokumentavimo ir reglamentavimo dokumentus, su kokyb÷s
užtikrinimu susijusius reikalavimus.
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II tema. Ekonomin÷ ekspertiz÷: klasifikavimas, sprendžiami uždaviniai ir tyrimo objektai.
Temos tikslas: Pretendentas turi suprasti ekonomin÷s ekspertiz÷s kompetencijos ir klausimų ekspertui
sąryšį, žinoti, kokie tyrimo objektai reikalingi ekspertiniam tyrimui, suprasti ekspertiz÷s sprendžiamus
uždavinius ir klasifikaciją, išvadų rūšis ir kategorijas.
Programa:
1. Ekonomin÷s ekspertiz÷s tyrimo objektai. Dokumentų informacin÷ vert÷. Tyrimo dokumentų
grupavimas.
2. Ekonominiai ginčai ir pažeidimai. Ekonomin÷s ekspertiz÷s sprendžiami uždaviniai.
3. Klausimai ekspertui ekonomistui. Eksperto kompetencija.
4. Ekonomin÷s ekspertiz÷s rūšys:
4.1. Apskaitos ir finansų ekspertiz÷:
4.1.1. Sprendžiami uždaviniai;
4.1.2. Tyrimo objektai;
4.1.3. Ekspertiz÷s išvados: kategoriškos, tikimybin÷s, sąlygin÷s, alternatyvios. Išvadanustatyti negalima.
4.2. Bankininkyst÷s ekspertiz÷:
4.2.1. Sprendžiami uždaviniai;
4.2.2. Tyrimo objektai;
4.2.3. Ekspertiz÷s išvados: kategoriškos, tikimybin÷s, sąlygin÷s, alternatyvios. Išvadanustatyti negalima.
4.3. Darbo ekonomikos ekspertiz÷:
4.3.1. Sprendžiami uždaviniai;
4.3.2. Tyrimo objektai;
4.3.3. Ekspertiz÷s išvados: kategoriškos, tikimybin÷s, sąlygin÷s, alternatyvios. Išvadanustatyti negalima.
5. Ekspertiz÷s aktas: įžanga, tyrimas, išvada:
5.1. Tyrimo objektų aprašymas, analiz÷, prašymas pateikti papildomus dokumentus.
5.2. Ekspertinio tyrimo metodologija. Tyrimo aprašymas. Tyrimo išsamumas ir pagrįstumas.
5.3. Išvada – motyvuotas atsakymas į klausimą. Išvadų klasifikacija.
Reikalaujama, kad pretendentas:
1. Žinotų ekspertizių rūšis ir jų sprendžiamus uždavinius. Sugeb÷tų nustatyti, kokie uždaviniai
n÷ra ekonomin÷s ekspertiz÷s kompetencija.
2. Sugeb÷tų nustatyti, kokių duomenų ir dokumentų reikia konkrečiam tyrimiu atlikti.
3. Gal÷tų įvertinti, kurie dokumentai n÷ra ekspertiz÷s objektai ir kaip į juos atsižvelgiama
atliekant ekspertizę.
4. Geb÷tų nustatyti, ar klausimas yra eksperto ekonomisto kompetencija, kokiai ekspertiz÷s
rūšiai priklauso klausimas.
5. Geb÷tų atskirti apskaitos ir finansų bei bankininkyst÷s ekspertizes, būtų pasirengęs dalyvauti
kompleksin÷je ekspertiz÷je.
6. Geb÷tų atskirti apskaitos ir finansų bei darbo ekonomikos ekspertizę, pasirengtų dalyvauti
kompleksin÷je ekspertiz÷je.
7. Suprastų išvadų klasifikaciją.
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III tema. Ekonomin÷s ekspertiz÷s tyrimo metodai.
Temos tikslas: Pretendentas turi susipažinti ir įsid÷m÷ti pagrindinius ekonomin÷s ekspertiz÷s tyrimo
metodus.
Programa:
1. Bendramoksliniai tyrimo metodai.
2. Metodu grindžiamo tyrimo rezultato vert÷.
3. Dokumentų tikrinimas.
4. Dokumentų lyginimas.
5. Kryžminis dokumentų tikrinimas.
6. Kontrolinis dokumentų lyginimas.
7. Kiekin÷s ir sumin÷s apskaitos tyrimas.
8. Kompiuterizuotos apskaitos dokumentų tyrimas.
9. Tyrimas esant daliai arba nesant dokumentų ar apskaitos registrų.
10. Ekonomin÷ analiz÷.
Reikalaujama, kad pretendentas:
1. Išmanytų tyrimo metodus, jų apibr÷žimus, susijusias sąvokas.
2. Žinotų skirtumus tarp tyrimo metodų ir metodų taikymo sferas.
3. Geb÷tų nustatyti ar apskaita tvarkoma laikantis konkrečių reikalavimų, įvertinti kokį poveikį
daro nustatyti apskaitos nesilaikymo atvejai apskaitos sistemai, ataskaitų rodikliams.
4. Geb÷tų apibr÷žti ekspertin÷je praktikoje vartojamas sąvokas: nuostolis, žala, trūkumas,
perteklius, apskaitos norminių aktų nesilaikymo atvejus ir kt.
5. Suprastų kontrol÷s sistemos reikšmę apskaitos informacijos patikimumui, geb÷tų įvardinti
kontrol÷s sistemos trūkumus.
6. Sugeb÷tų nurodyti, kokiuose šaltiniuose (teis÷s aktuose, principuose, standartuose, mokslin÷je
literatūroje) suformuluoti reikalavimai apskaitai.
7. Išmanytų finansin÷s atskaitomyb÷s analizę. Geb÷tų nustatyti įmon÷s nemokumą.
8. Geb÷tų apibūdinti mokesčių sistemą, žinotų pagrindinines mokesčių įstatymų nuostatas.
9. Mok÷tų apskaičiuoti pradelstus įsipareigojimus. Žinotų norminių aktų reikalavimus
atsiskaitymo srityje.
10. Išmanytų negautos naudos nustatymo metodiką.
IV tema. Apskaitos ir finansų ekspertiz÷s atlikimo metodika.
Temos tikslas: Pretendentas turi žinoti buhalterin÷s ekspertiz÷s atlikimo metodiką, geb÷ti savarankiškai
atlikti buhalterines ekspertizes.
Programa:
1. Materialinių vertybių trūkumo (pertekliaus) nustatymas kiekin÷je - sumin÷je apskaitoje.
2. D÷l galimo perrūšiavimo trūkume ir pertekliuje atsiradusių materialinių vertybių tarpusavio
įskaitymas.
3. Materialinių vertybių pajamavimo pagrįstumas.
4. Materialinių vertybių nurašymo pagrįstumas,
5. Materialinių vertybių trūkumo (pertekliaus) atsiradimo priežastys ir sl÷pimo apskaitoje
būdai.
6. Materialinių vertybių trūkumo (pertekliaus) nustatymas sumin÷je apskaitoje.
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7. Materialinių vertybių trūkumo (pertekliaus) nustatymas sumin÷je apskaitoje taikant
kontrolinio palyginimo metodą.
8. Piniginių l÷šų pajamavimo pagrįstumas.
9. Piniginių l÷šų nurašymo pagrįstumas.
10. Piniginių l÷šų trūkumo (pertekliaus) nustatymas.
11. Piniginių l÷šų trūkumo (pertekliaus) atsiradimo priežastys ir sl÷pimo apskaitoje būdai.
12. Buhalterin÷s apskaitos tvarkymo ir kontrol÷s trūkumų nustatymas.
13. Valstybinio kapitalo apskaičiavimas.
14. Pelno (nuostolio) apskaičiavimo ir paskirstymo pagrįstumas.
15. Mokesčių ir mok÷jimų į valstyb÷s, savivaldybių ir socialinio draudimo biudžetus
teisingumas.
16. Fizinių ir juridinių asmenų tarpusavio atsiskaitymo operacijų pagrįstumas.
17. Biudžeto l÷šų naudojimo pagrįstumas.
18. Nusid÷v÷jimo ir amortizacinių atskaitymų apskaičiavimo pagrįstumas.
19. Negautos naudos d÷l sutartinių įsipareigojimų ir ūkinių bei finansinių operacijų nevykdymo
nustatymas.
20. Finansin÷s atskaitomyb÷s teisingumas.
21. Veiklos rezultato, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir sruktūros nustatymas.
Apskaitos tvarkymo, veiklos trūkumai turintys įtakos veiklos rezultatui. Norminių aktų pažeidimai,
netrukdantys nustatyti veiklos rezultato, turto, kapitalo ar įsipareigojimų
22. Atskirų ūkinių operacijų įtaka turtui, kapitalui, įsipareigojimams, pajamoms, sąnaudoms.
23. Mokumo nustatymas.
24. Turto įsigijimo, pajamavimo ir nurašymo pagrįstumas.
25. Finansinių operacijų pažeidimų nustatymas. Norminiai aktai. Kontrol÷s sistema. Vidaus
auditas.
Reikalaujama, kad pretendentas:
1. Žinotų apskaitos ir finansų ekspertiz÷s atlikimo metodiką.
2. Geb÷tų praktikoje pritaikyti buhalterin÷s apskaitos mokslo žinias.
3. Geb÷tų atlikti pagrįstą tyrimą.
4. Geb÷tų tinkamai formuluoti atlikto tyrimo išvadas.

V tema. Apskaitos ir finansų bei kitos ekonomin÷s ekspertiz÷s.
Temos tikslas: Pretendentas turi susipažinti su bankininkyst÷s, darbo ekonomikos ekspertiz÷s atlikimo
metodika, jos sąsajomis su apskaitos ir finansų ekspertize, būti pasirengęs dalyvauti kompleksin÷je
ekspertiz÷je.
Programa:
1. Komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų veiklos pagrindai: operacijos, kreditavimas, paskolos
sutartys, palūkanos.
2. Bankų riziką ribojantys normatyvai, jų apskaičiavimas. Bankų (kredito įstaigų) apskaita ir
atskaitomyb÷.
3. Darbo užmokestis. Priskaitymai, išskaitos iš darbo užmokesčio. Su darbo užmokesčiu susiję
mokesčiai ir įmokos.
4. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas.
5. Atostoginiai, išeitin÷s pašalpos ir kompensacijos.
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6. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmok÷jimo dokumentai, jų rūšys. Darbo užmokestis be
apskaitos dokumentų.
7. Ekonominių ekspertizių panašumai ir skirtumai. Kompleksin÷ ekspertiz÷.
Reikalaujama, kad pretendentas:
1. Geb÷tų atskirti apskaitos ir finansų bei bankininkyst÷s ekspertizes, būtų pasirengęs dalyvauti
kompleksin÷je ekspertiz÷je.
2. Geb÷tų atskirti apskaitos ir finansų bei darbo ekonomikos ekspertizę, pasirengtų dalyvauti
kompleksin÷je ekspertiz÷je.
VI tema. Ekonomin÷s ekspertiz÷s praktika.
Temos tikslas: Supažindinti pretendentą su sud÷tingais ekspertiniais tyrimais, pristatyti gerąją
ekspertinę praktiką, suteikti praktinių įgūdžių.
Programa:
1. Ekonomin÷s ekspertiz÷s metodikos bruožai: tikslumas, pagrįstumas, moksliškumas,
objektyvumas.
2. Materialių vertybių ir piniginių l÷šų trūkumo/pertekliaus, jų atsiradimo laikotarpio, sl÷pimo
būdų nustatymas. Turtin÷s žalos dydis.
3. Turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų ir veiklos nustatymo vertinimas (pagal BK 222, 223
str.).
4. Įmon÷s nemokumo tyrimas.
5. Negautų pajamų apskaičiavimas.
Reikalaujama, kad pretendentas:
1. Žinotų apskaitos ir finansų ekspertiz÷s atlikimo metodiką,
2. Geb÷tų praktikoje pritaikyti apskaitos ir finansų mokslo žinias.
3. Geb÷tų atlikti pagrįstą tyrimą.
4. Geb÷tų tinkamai formuluoti atlikto tyrimo išvadas.
I-VI temų pasirengimo formos ir žinių įvertinimas.
Pasirengimo formos:
1. Specialios literatūros, norminių atkų studijavimas.
2. Pretendentas išklauso teismo ekonomin÷s ekspertiz÷s pagrindų kursą.
3. Diskusijos, klausimai po teismo ekonomin÷s ekspertiz÷s pagrindų kurso.
4. Suderinus su LTEC vadovybe, suteikiama galimyb÷ lankytis LTEC bibliotekoje, susipažinti
su sukauptais leidiniais, straipsniais apskaitos ir finansų ekspertiz÷s klausimais.
Žinių patikrinimas:
1. Kvalifikacinis egzaminas.
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LITERATŪROS SĄRAŠAS
1. Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys apskaitą, finansin÷s atskaitomyb÷s
sudarymą, mokesčius, įmonių veiklą, darbo santykius, atsiskaitymus, finansų ir bankų sistemą.
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