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komisijos 2018 m. kovo 30 d.
nutarimu Nr. 1.4-12.1.6.2

Jeigu nenurodyta kitaip, šioje programoje naudojamas žodis „įmonė“ apima ribotos civilinės
atsakomybės juridinius asmenis, neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis ir viešojo sektoriaus
subjektus.
1. Apskaitos sistema, teisės aktai, reglamentuojantys buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių
ataskaitų sudarymą.
1.1. Apskaitos sistema:
1.1.1. apskaitos rūšys;
1.1.2. apskaitos informacijos paskirtis;
1.1.3. apskaitos informacijos vartotojai;
1.1.4. apskaitos rezultatų apibendrinimas.
1.2. Buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo teisinis reguliavimas:
1.2.1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
1.2.2. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas;
1.2.3. Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas;
1.2.4. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
1.2.5. verslo apskaitos standartai (toliau – VAS);
1.2.6. tarptautiniai apskaitos standartai (toliau – TAS/TFAS), priimti taikyti Europos Sąjungoje
(2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus
tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.
1606/2002);
1.2.7. viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (toliau – VSAFAS).
2. Apskaitos organizavimas ir tvarkymas, reikalavimai finansinėms ataskaitoms, finansinių
ataskaitų rinkinio sudėtis ir turinys, finansinių ataskaitų rengimo, tvirtinimo bei teikimo tvarka.
2.1. Apskaitos organizavimas ir tvarkymas:
2.1.1. asmenys, atsakingi už apskaitos organizavimą, apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą;
2.1.2. Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas;
2.1.3. piniginis matas;
2.1.4. ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai;
2.1.5. bendrieji apskaitos principai;
2.1.6. apskaitos politika;
2.1.7. sąskaitų planas;
2.1.8. dvejybinis įrašas;
2.1.9. ataskaitinis laikotarpis ir jo parinkimas;
2.1.10. inventorizacija;
2.1.11. ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūros;
2.1.12. apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ir asmenys;
2.1.13. apskaitos dokumentai ir jų rekvizitai;
2.1.14. apskaitos registrai;
2.1.15. Atsakomybė už buhalterinių įrašų teisingumą;
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2.1.16. klaidų taisymas buhalterinės apskaitos dokumentuose ir registruose.
2.2. Reikalavimai finansinėms ataskaitoms, finansinių ataskaitų rinkinių sudėtis bei turinys (įmonės ir
konsoliduotosios ataskaitos):
2.2.1. ataskaitų sudarymo ir įforminimo bendrieji reikalavimai;
2.2.2. labai mažos, mažos, vidutinės, didelės ir viešojo intereso įmonės;
2.2.3. finansinių ataskaitų rinkinių sudėtis, trumpos ir sutrumpintos finansinės ataskaitos;
2.2.4. balansas, jo sudėtis, pateikiamos informacijos grupavimas;
2.2.5. finansinės būklės ataskaita, jos sudėtis, pateikiamos informacijos grupavimas;
2.2.6. pelno (nuostolių) ataskaita, jos sudėtis, pateikiamos informacijos grupavimas;
2.2.7. bendrųjų pajamų ataskaita, jos sudėtis, pateikiamos informacijos grupavimas;
2.2.8. veiklos rezultatų ataskaita, jos sudėtis, pateikiamos informacijos grupavimas;
2.2.9. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, jos sudėtis, duomenų grupavimas;
2.2.10. grynojo turto pokyčių ataskaita, jos sudėtis, duomenų grupavimas;
2.2.11. pinigų srautų ataskaita, jos sudėtis, duomenų grupavimas;
2.2.12. apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimo ir klaidų taisymo registravimas
apskaitoje ir pateikimas finansinėse ataskaitose;
2.2.13. aiškinamojo rašto dalys ir reikalavimai jame pateikiamai informacijai;
2.2.14. metinis pranešimas, bendrovių valdymo ataskaita, socialinės atsakomybės ataskaita,
mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita;
2.2.15. verslo apskaitos standartų, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartų, tarptautinių apskaitos standartų taikymas pirmą kartą.
2.3. Finansinių ataskaitų rengimo, tvirtinimo bei teikimo tvarka:
2.3.1. įmonės, galinčios nerengti finansinių ataskaitų;
2.3.2. įmonės, galinčios rengti trumpą balansą ir trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą;
2.3.3. įmonės, galinčios rengti sutrumpintą balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą ir aiškinamąjį raštą;
2.3.4. įmonės, privalančios tvarkyti apskaitą pagal tarptautinius apskaitos standartus;
2.3.5. finansinių ataskaitų pasirašymas, tvirtinimas ir skelbimas;
2.3.6. įmonės, kuriose turi būti atliktas finansinių ataskaitų auditas;
2.3.7. finansinių ataskaitų pateikimas Juridinių asmenų registrui.
3. Bankų ir kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos.
3.1. Reikalavimai bankų ir kredito unijų apskaitai ir finansinėms ataskaitoms.
3.2. Bankų ir kredito unijų finansinių ataskaitų formos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis.
3.3. Bankų ir kredito unijų veiklos ir finansinių ataskaitų priežiūra.
3.4. Bankų ir kredito unijų finansinių ataskaitų skelbimas.
4. Finansų maklerio ir valdymo įmonių apskaita ir finansinės ataskaitos.
4.1. Reikalavimai finansų maklerio ir valdymo įmonių apskaitai ir finansinėms ataskaitoms.
4.2. Finansų maklerio ir valdymo įmonių finansinių ataskaitų formos ir finansinių ataskaitų rinkinio
sudėtis.
4.3. Finansų maklerio ir valdymo įmonių veiklos ir finansinių ataskaitų priežiūra.
4.4. Finansinių ataskaitų skelbimas.
5. Draudimo įmonių apskaita ir finansinės ataskaitos.
5.1. Reikalavimai draudimo įmonių apskaitai ir finansinėms ataskaitoms.
5.2. Draudimo įmonių finansinių ataskaitų formos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis.
5.3. Papildomos ataskaitos, kurias turi skelbti draudimo įmonės. Draudimo įmonių veiklos ir finansinių
ataskaitų priežiūra.
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6. Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkiniai.
6.1. Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaitos tvarkymo reikalavimai.
6.2. Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir finansinių
ataskaitų reikalavimai.
6.3. Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų veiklos priežiūra.
7. Valstybės valdomų įmonių apskaita ir finansinių ataskaitų rinkiniai.
7.1. Valstybės valdomų įmonių apskaitos tvarkymo reikalavimai ir finansinių ataskaitų rinkiniai.
7.2. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo reikalavimai.
8. Valstybės ir savivaldybės valdomų viešųjų įstaigų apskaita ir finansinės ataskaitos.
8.1. Valstybės ir savivaldybės valdomų viešųjų įstaigų apskaitos tvarkymo reikalavimai.
8.2. Valstybės ir savivaldybės valdomų viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų rinkinys.
9. Pelno nesiekiančių ūkio subjektų apskaita ir finansinės ataskaitos.
9.1. Reikalavimai, keliami pelno nesiekiančių ūkio subjektų buhalterinei apskaitai ir finansinėms
ataskaitoms.
9.2. Pelno nesiekiančių ūkio subjektų finansinių ataskaitų formos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis.
9.3. Pelno nesiekiančių ūkio subjektų finansinių ataskaitų pateikimas.
10. Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų apskaita ir finansinės
ataskaitos.
10.1. Reikalavimai neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinei
apskaitai ir finansinėms ataskaitoms.
10.2. Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkiniai.
10.3. Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų
pateikimas.
11. Apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas pagal verslo apskaitos standartus
(VAS).
11.1. 1-asis VAS „Finansinė atskaitomybė“.
11.2. 2-asis VAS „Balansas“.
11.3. 3-iasis VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“.
11.4. 4-asis VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“.
11.5. 5-asis VAS „Pinigų srautų ataskaita“.
11.6. 6-asis VAS „Aiškinamasis raštas“.
11.7. 7-asis VAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“.
11.8. 8-asis VAS „Nuosavas kapitalas“.
11.9. 9-asis VAS „Atsargos“.
11.10. 10-asis VAS „Pajamos“.
11.11. 11-asis VAS „Sąnaudos“.
11.12. 12-asis VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.
11.13. 13-asis VAS „Nematerialusis turtas“.
11.14. 14-asis VAS „Verslo jungimai“.
11.15. 15-asis VAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“.
11.16. 16-asis VAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“.
11.17. 17-asis VAS „Biologinis turtas“.
11.18. 18-asis VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.
11.19. 19-asis VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“.
11.20. 20-asis VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“.
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11.21. 21-asis VAS „Dotacijos ir subsidijos“.
11.22. 22-asis VAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“.
11.23. 23-iasis VAS „Turto nuvertėjimas“.
11.24. 24-asis VAS „Pelno mokestis“.
11.25. 25-asis VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“.
11.26. 26-asis VAS „Išvestinės finansinės priemonės“.
11.27. 27-asis VAS „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys“.
11.28. 28-asis VAS „Įmonių likvidavimas“.
11.29. 29-asis VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.
11.30. 31-asis VAS „Atlygis darbuotojui“.
11.31. 32-asis VAS „Tikrosios vertės nustatymas“.
11.32. 34-asis VAS „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“.
11.33. 35-asis VAS „Įmonių pertvarkymas“.
11.34. 37-asis VAS „Jungtinė veikla“.
11.35. 38-asis VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė
apskaita ir finansinės ataskaitos“.
11.36. 39-asis VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“.
11.37. 41-asis VAS „Įmonių skaidymas“.
11.38. 43-asis VAS „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“.
12. Apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas pagal tarptautinius apskaitos
standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje (TAS / TFAS).
12.1. 1-asis TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“.
12.2. 2-asis TFAS „Mokėjimas akcijomis“.
12.3. 3-iasis TFAS „Verslo jungimai“.
12.4. 4-asis TFAS „Draudimo sutartys“.
12.5. 5-asis TFAS „Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla“.
12.6. 6-asis TFAS „Mineralinių žaliavų išteklių tyrinėjimas ir vertinimas“.
12.7. 7-asis TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“.
12.8. 8-asis TFAS „Veiklos segmentai“.
12.9. 9-asis TFAS „Finansinės priemonės“.
12.10. 10-asis TFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“.
12.11. 11-asis TFAS „Jungtinė veikla“.
12.12. 15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“.
12.13. 12-asis TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“.
12.14. 13-asis TFAS „Tikrosios vertės nustatymas“.
12.15. 1-asis TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“.
12.16. 2-asis TAS „Atsargos“.
12.17. 7-asis TAS „Pinigų srautų ataskaitos“.
12.18. 8-asis TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“.
12.19. 10-asis TAS „Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio“.
12.20. 11-asis TAS „Statybų sutartys“.
12.21. 12-asis TAS „Pelno mokesčiai“.
12.22. 16-asis TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“.
12.23. 17-asis TAS „Nuoma“.
12.24. 18-asis TAS „Pajamos“.
12.25. 19-asis TAS „Išmokos darbuotojams“.
12.26. 20-asis TAS „Valstybės dotacijų apskaita ir informacijos apie valstybės paramą atskleidimas“.
12.27. 21-asis TAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaka“.
12.28. 23-iasis TAS „Skolinimosi išlaidos“.
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12.29.
12.30.
12.31.
12.32.
12.33.
12.34.
12.35.
12.36.
12.37.
12.38.
12.39.
12.40.
12.41.
12.42.

24-asis TAS „Susijusių šalių atskleidimas“.
26-asis TAS „Planuojamų pensijų išmokų apskaita ir atskaitomybė“.
27-asis TAS „Atskiros finansinės ataskaitos“.
28-asis TAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones“.
29-asis TAS „Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis“.
32-asis TAS „Finansinės priemonės. Pateikimas“.
33-asis TAS „Pelnas, tenkantis vienai akcijai“.
34-asis TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.
36-asis TAS „Turto vertės sumažėjimas“.
37-asis TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“.
38-asis TAS „Nematerialusis turtas“.
39-asis TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“.
40-asis TAS „Investicinis turtas“.
41-asis TAS „Žemės ūkis“.

13. Apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
13.1. 1-asis VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.
13.2. 2-asis VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“.
13.3. 3-iasis VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“.
13.4. 4-asis VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“.
13.5. 5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“.
13.6. 6-asis VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“.
13.7. 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
13.8. 8-asis VSAFAS „Atsargos“.
13.9. 9-asis VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“.
13.10. 10-asis VSAFAS „Kitos pajamos“.
13.11. 11-asis VSAFAS „Sąnaudos“.
13.12. 12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.
13.13. 13-asis VSAFAS „Nematerialusis turtas“.
13.14. 14-asis VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“.
13.15. 15-asis VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus
subjektus“.
13.16. 16-asis VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“.
13.17. 17-asis VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.
13.18. 18-asis VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai
įvykiai“.
13.19. 19-asis VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.
13.20. 20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“.
13.21. 21-asis VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.
13.22. 22-asis VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
13.23. 23-iasis VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“.
13.24. 24-asis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.
13.25. 25-asis VSAFAS „Segmentai“.
13.26. 26-asis VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.
13.27. 27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“.
14. Valdymo apskaita.
14.1. Valdymo apskaitos samprata.
14.2. Valdymo apskaitos informacija.
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14.3. Išlaidų esmė ir klasifikavimas.
14.4. Užsakyminis, procesinis, partijinis (operacinis), fazinis produkcijos ir paprastasis produkcijos
savikainos kalkuliavimo metodai.
14.5. Standartinis ir veiklos sritimis pagrįstas savikainos skaičiavimo (ABC)metodai.
14.6. Netiesioginių išlaidų paskirstymas.
14.7. Kompleksinių išlaidų paskirstymas.
14.8. Biudžetų apibūdinimas, tikslai, funkcijos, sudarymo sąlygos ir etapai.
14.9. Biudžetų rūšys ir biudžetų sistema.
14.10. Biudžetų sudarymo ir vykdymo kontrolė.
14.11. Atsakomybės centrų apskaita ir atskaitomybė.
14.12. Nukrypimai nuo biudžeto ir variacijos analizė.
14.13. Ribinis pelnas, kritinio pelningumo taškas, tikslinių pardavimų skaičiavimas.
14.14. Išlaidų, apimties ir pelno analizė.
14.15. Pilnoji ir ribinė savikainos skaičiavimo sistemos.
14.16. Kainodaros sprendimai.
Privalomos literatūros sąrašas (egzaminui ruoštis pagal teisės aktų redakciją galiojusią
2018 m. sausio 1 dieną), teisės aktus galima rasti Teisės aktų registre (www.e-tar.lt), Europos
Sąjungos teisės aktus galima rasti „EUR-lex“ tinklalapyje (www.eur-lex.europa.eu)):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius
apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.
www.avnt.lt arba http://eur-lex.europa.eu.
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas.
Lietuvos Respublikos bankų įstatymas.
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.
Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas.
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas.
Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas.
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas.
Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas.
Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų
įstatymas.
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas.
Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės.
Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas.
Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.
Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas.
Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas.
Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas.
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nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų
įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ .
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įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo
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28. 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal
Europos Parlamento ir tarnybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų
teikimo techniniai įgyvendinimo standartai“.
29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos
taisyklių patvirtinimo“.
30. Lietuvos banko valdybos 2015 m. lapkričio 12 d.. nutarimas Nr. 03-174 „Dėl draudimo įmonių
priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų teikimo“.
31. Lietuvos banko valdybos 2015 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 03-173 „Dėl draudimo įmonių
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo periodiškumo ir finansinių ataskaitų rinkinio viešo
skelbimo tvarkos patvirtinimo“.
32. Verslo apskaitos standartai, www.avnt.lt.
33. Verslo apskaitos standartų metodinės rekomendacijos, www.avnt.lt.
34. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, www.finmin.lrv.lt/lt/veiklossritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/finansineatskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-finansines-atskaitomybes-standartai-vsafas.
35. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Knyga „Verslo apskaitos standartai“. Vilnius – 2016 m. Viešai platinama ir prieinama
internetu:
http://www.avnt.lt/assets/Veiklos-sritys/Apskaita/Leidiniai/VAS-knyga-su-pakeitimaisPDF.pdf.
36. Budrionytė R., Kamarauskienė I., Lakis V., Raziūnienė D., Savickas V., Senkus K.,
Subačienė R., Tamulevičienė D. Apskaitos ir audito pagrindai. Vilnius : Vilniaus universiteto
leidykla, 2015.
37. Gaižauskas L., Lakis V., Mackevičius J. Valdymo apskaitos teorija ir praktika. Vilnius : Vilniaus
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LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI
Puslapis 7 iš 8

2018 METŲ
KVALIFIKACINIO AUDITORIAUS
APSKAITOS EGZAMINO
PROGRAMA

6.
7.

iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos
direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB.
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finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės.
________________________________

LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI
Puslapis 8 iš 8

