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PATVIRTINTA
Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų
komisijos 2018 m. kovo 30 d.
nutarimu Nr. 1.4-12.1.8.2
1. Tarptautinė užtikrinimo užduočių sistema.
1.1. Finansinių ataskaitų auditas, bendrieji auditoriaus tikslai, audito apimtis ir bendrieji principai.
1.2. Finansinių ataskaitų peržvalgos tikslas, principai ir apimtis.
1.3. Finansinių ataskaitų peržiūros sąlygos, planavimas, dokumentavimas, procedūros, įrodymai ir
peržvalgos ataskaita.
1.4. Susijusios paslaugos, užtikrinimo lygiai, užtikrinimo užduoties apibrėžimas ir tikslas.
1.5. Pakankamo ir riboto užtikrinimo užduotys, jų skirtumai.
1.6. Užtikrinimo užduotys, išskyrus istorinės finansinės informacijos auditus ir peržvalgas, užtikrinimo
užduočių planavimas, atlikimas, dokumentavimas ir užtikrinimo ataskaita.
1.7. Perspektyvinės finansinės informacijos tikrinimas, procedūros, pateikimas bei atskleidimas ir
ataskaita.
1.8. Užduotys atlikti sutartas procedūras, sutartų procedūrų užduoties tikslas, bendrieji principai, sąlygų
nustatymas, planavimas, dokumentavimas, procedūros ir įrodymai, ataskaita.
1.9. 1000-asis tarptautinis praktinis audito nurodymas „Specialūs svarstymai atliekant finansinių
priemonių auditą“.
2. Teisinis audito reglamentavimas Lietuvoje.
2.1. Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo paskirtis.
2.2. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių
viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos
sprendimas 2005/909/EB.
2.3. Audito tikslai ir profesinės etikos principai.
2.4. Auditoriaus pažymėjimo išdavimas, galiojimo sustabdymas, atnaujinimas ir panaikinimas.
2.5. Audito įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą tvarka, audito įmonių civilinės atsakomybės
draudimas.
2.6. Auditorių ir audito įmonių sąrašų tvarkymas, skelbimas ir duomenų saugojimas.
2.7. Auditorių ir audito įmonių veikla, teisės, pareigos ir atsakomybė. Auditoriaus išvada.
2.8. Auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimas ir tyrimas.
2.9. Auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra.
2.10. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos uždaviniai, funkcijos ir teisės, jos
bendradarbiavimas su kompetentingomis institucijomis.
2.11. Viešojo intereso įmonių auditas. Papildomi reikalavimai auditoriams ir audito įmonėms,
atliekantiems viešojo intereso įmonių auditą. Reikalavimai audito komitetui ir audito įmonės
nepriklausomumui. Audito ataskaitos rengimas ir teikimas atliekant viešojo intereso įmonių auditą.
2.12. Auditorių rūmų statutas, narystė, teisės ir pareigos. Auditorių rūmų lėšos. Auditorių rūmų
sprendimų apskundimo tvarka, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo nuostatos.
3. Auditoriaus profesinė etika.
3.1. Auditoriaus profesinės etikos samprata, etikos principai, jų svarba audito procese.
3.2. Tarptautinės buhalterių federacijos Buhalterių profesionalų etikos kodekso (toliau – BPE kodeksas)
pagrindinės sąvokos.
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3.3. BPE kodekso nuostatos taikomos visiems buhalteriams profesionalams (A Dalis. Kodekso taikymas):
įžanga ir pagrindiniai principai, sąžiningumas, objektyvumas, profesinė kompetencija ir reikiamas
atidumas, konfidencialumas ir profesionalus elgesys.
3.4. BPE kodekso nuostatos taikomos praktikuojantiems buhalteriams profesionalams (auditoriams) (B
Dalis. Praktikuojantis buhalteris profesionalas): įžanga, buhalterio profesionalo skyrimas, interesų
konfliktai, papildomos nuomonės, atlygis už paslaugas ir kitos atlygio rūšys, profesinių paslaugų
rinkodara, dovanos ir vaišės, kliento turto saugojimas, objektyvumas teikiant visas paslaugas,
nepriklausomumas atliekant audito ir peržiūros užduotis, nepriklausomumas atliekant kitas užtikrinimo
užduotis.
3.5. Specifinės aplinkybės arba ryšiai, dėl kurių gali kilti grėsmė auditoriaus nepriklausomumui.
2002-05-16 Europos Komisijos rekomendacija dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių
nepriklausomumo ES: pagrindinių principų rinkinio nuostatos.
4. Bendrosios auditoriaus pareigos ir reikalavimai, atliekant finansinių ataskaitų auditą pagal TAS
(TAS 200)
4.1. Bendrieji audito tikslai, apibrėžtys pagal TAS 200.
4.2. Profesinis skepticizmas, profesinis sprendimas.
4.3. Pakankami tinkamai audito įrodymai ir audito rizika.
4.4. Audito atlikimas pagal TAS.
5. Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų (TAS 210)
5.1. Būtinos sąlygos auditui atlikti, apibrėžtys pagal TAS 210.
5.2. Susitarimas dėl audito užduoties sąlygų, audito užduoties sutartis.
5.3. Pasikartojantys auditai.
5.4. Susitarimas pakeisti audito užduoties sąlygas, papildomos sąlygos prisiimant auditą.
6. Audito dokumentavimas (TAS 230)
6.1. Audito dokumentų pobūdis ir paskirtis, apibrėžtys pagal TAS 230.
6.2. Audito dokumentų parengimas laiku.
6.3. Atliktų audito procedūrų ir surinktų įrodymų dokumentavimas: audito dokumentų forma, turinys ir
apimtis, nukrypimai nuo atitinkamo reikalavimo, dalykai paaiškėję po auditoriaus išvados datos.
6.4. Galutinės audito bylos sudarymas.
6.5. Audito dokumentų konfidencialumas, jų saugojimo laikotarpis, reikalavimai saugojimui ir
nuosavybės klausimai.
7. Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą (TAS 240)
7.1. Apgaulė, apgaulės rizikos veiksniai, požymiai, atsakomybė už apgaulės prevenciją ir nustatymą.
7.2. Profesinis skepticizmas, rizikos vertinimo procedūros ir susiję veiksmai.
7.3. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės rizikos nustatymas ir vertinimas, atsakas į įvertintą reikšmingo
iškraipymo dėl apgaulės riziką.
7.4. Audito įrodymų vertinimas, auditoriaus negalėjimas tęsti audito užduotį.
7.5. Rašytiniai pareiškimai, vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų, priežiūros ir teisėsaugos
institucijų informavimas.
8. Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą (TAS 250)
8.1. Atsakomybė už įstatymų ir teisės aktu laikymąsi, apibrėžtis pagal TAS 250.
8.2. Auditoriaus vertinimas, kaip laikomasi įstatymų ir teisės aktų.
8.3. Audito procedūros ir pranešimai nustačius ar įtarus įstatymų nesilaikymo atvejį.
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9. Už valdymą atsakingų asmenų informavimas (TAS 260 persvarstytas), už valdymą atsakingų
asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus (TAS 265)
9.1. Informacijos teikimo vaidmuo, už valdymą atsakingi asmenys, apibrėžtys pagal TAS 260
(persvarstytą).
9.2. Dalykai, apie kuriuos informuojama, informacijos teikimo procesas, dokumentavimas TAS 260
(persvarstytą).
9.3. Vidaus kontrolės trūkumas, reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai.
9.4. Sprendimas, ar buvo aptikta vidaus kontrolės trūkumų.
9.5. Už valdymą atsakingų asmenų informavimas apie reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus.
10. Finansinių ataskaitų audito planavimas (TAS 300), reikšmingumas planuojant ir atliekant
auditą (TAS 320)
10.1. Planavimo vaidmuo ir laikas, pagrindinių užduoties grupės narių dalyvavimas, parengiamieji
užduoties darbai.
10.2. Audito planavimo darbai ir dokumentavimas, papildomi veiksmai pirmojo audito užduotims.
10.3. Reikšmingumas atliekant auditą, reikšmingumas ir audito rizika, reikšmingumo ir darbinio
reikšmingumo nustatymas planuojant auditą.
10.4. Peržiūra atliekant auditą, reikšmingumo dokumentavimas.
11. Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas, suprantant įmonę ir jos aplinką (TAS
315)
11.1.Verslo rizikos, tvirtinimų, reikšmingos rizikos sąvokos pagal TAS 315.
11.2. Rizikos vertinimo procedūros ir susijusi veikla.
11.3. Įmonės ir jos aplinkos supratimas, įskaitant įmonės vidaus kontrolę.
11.4. Įmonės vidaus kontrolė, bendrasis vidaus kontrolės pobūdis ir jos savybės, auditoriui svarbios
kontrolės priemonės, atitinkamų kontrolės priemonių supratimo pobūdis ir apimtis, vidaus kontrolės
sudedamosios dalys.
11.5. Vidaus kontrolės ir reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai.
11.6. Informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus.
11.7. Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas, sąlygos ir įvykiai, galintys rodyti
reikšmingo iškraipymo riziką, dokumentavimas.
12. Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką (TAS 330)
12.1. Bendrasis atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką finansinių ataskaitų lygmeniu.
12.2. Audito procedūros kaip atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką tvirtinimų lygmeniu,
kontrolės priemonių testai, pagrindinės procedūros.
12.3. Pateikimo ir atskleidimo adekvatumas.
12.4. Audito įrodymų pakankamumo ir tinkamumo įvertinimas, dokumentavimas.
13. Audito svarstymai, susiję su paslaugų organizaciją naudojančia įmone (TAS 402)
13.1. Audito svarstymai, susiję su paslaugų organizaciją naudojančia įmone, paslaugų organizacijos
teikiamų paslaugų, įskaitant vidaus kontrolę, perpratimas.
13.2. Reagavimas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką, 1-ojo ir 2-ojo tipo išvados, kurios neapima
pagalbinės paslaugų organizacijos paslaugų.
13.3. Su paslaugų organizacijos veikla susijusi apgaulė, įstatymų bei teisės aktų nesilaikymas ir neištaisyti
iškraipymai, vartotojo auditoriaus išvados parengimas.
14. Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas (TAS 450)
14.1. Iškraipymo apibrėžtis, nustatytų iškraipymų kaupimas.
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14.2. Nustatytų iškraipymų apsvarstymas atliekant auditą.
14.3. Informavimas apie iškraipymus ir jų taisymas.
14.4.Neištaisytų iškraipymų poveikio vertinimas
14.5. Rašytinis pareiškimas, dokumentavimas.
15. Audito įrodymai (TAS 500), audito įrodymai - konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių (TAS
501)
15.1. Audito įrodymų sąvoka, pakankami tinkami audito įrodymai, audito įrodymų rinkimo procedūros ir
šaltiniai.
15.2. Informacija, naudotina kaip audito įrodymai, audito įrodymų pakankamumas ir tinkamumas,
vadovybės eksperto pateiktos informacijos patikimumas, įmonės parengta ir auditoriaus tikslams
naudojama informacija.
15.3. Duomenų atranka testavimui siekiant gauti audito įrodymų, audito įrodymų neatitikimas ar abejonės
dėl jų patikimumo.
15.4. Audito įrodymai – konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių: atsargos: dalyvavimas atsargų
inventorizacijoje, atsargų inventorizacija kitą nei finansinių ataskaitų datą, neįmanomas dalyvavimas
atsargų inventorizacijoje, trečiosios šalies saugomos ir tvarkomos atsargos.
15.5. Teisminiai ginčai ir ieškiniai: teisminių ginčų ir ieškinių visuma, bendravimas su įmonės išorės
konsultantais teisės klausimais.
15.6. Segmento informacija, vadovybės taikomų metodų supratimas.
16. Pradiniai likučiai (TAS 501), analitinės procedūros (TAS 505), išorės šalių patvirtinimai (TAS
505), audito atranka (TAS 530)
16.1. Pirmojo audito užduotis, pradiniai likučiai, audito procedūros, apibendrinimai ir išvados pateikimas.
16.2. Analitinės procedūros, jų apibrėžti, pagrindinės analitinės procedūros, analitinės procedūros, kurios
padeda auditoriui parengti bendrąsias išvadas, analitinių procedūrų rezultatų tyrimas.
16.3. Išorės šalių patvirtinimai, išorės šalių patvirtinimo procedūros audito įrodymams surinkti,
vadovybės atsisakymas leisti auditoriui išsiųsti patvirtinimo prašymą, išorės šalių patvirtinimo rezultatai,
neigiami patvirtinimai, surinktų įrodymų įvertinimas.
16.4. Audito atrankos sąvoka, visuma, atrankos rizika, ne atrankos rizika, anomalija, atrankos vienetas,
statistinė atranka, stratifikacija, toleruotinas iškraipymas, toleruotinas nuokrypio lygis.
16.5. Imties sudarymas, dydis ir vienetų atrinkimas testams atlikti, audito procedūrų atlikimas, nuokrypių
ir iškraipymų pobūdis bei priežastis.
16.6. Imties atrinkimo metodai.
16.7. Iškraipymų ekstrapoliavimas, audito atrankos rezultatų įvertinimas.
17. Apskaitinių įvertinimų, įskaitant tikrosios vertės apskaitinius įvertinimus, ir susijusios
atskleistos informacijos auditas (TAS 540), susijusios šalys ( TAS 550)
17.1. Apskaitinių įvertinimų sąvoka, pobūdis.
17.2. Tikrosios vertės nustatymas ir atskleidimas pagal įvairaus pobūdžio finansinės atskaitomybės
tvarką, tikrosios vertės vyravimas.
17.3. Rizikos vertinimo procedūros ir susijusi veikla, reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir
vertinimas, susiję su apskaitiniais įvertinimais.
17.4. Atsakas į įvertintą reikšmingo iškraipymo riziką, tolesnės pagrindinės procedūros, atliekamos
reaguojant į reikšmingą riziką, susiję su apskaitiniais įvertinimais.
17.5. Apskaitinių įvertinimų pagrįstumo įvertinimas ir iškraipymų nustatymas, su apskaitiniais
įvertinimais susijusi atskleidžiama informacija.
17.6. Galimo vadovybės šališkumo požymiai, rašytiniai pareiškimai, dokumentai.
17.7. Susijusių šalių santykių ir sandorių esmė, susijusių šalių apibrėžtys, susijusios auditoriaus pareigos.
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17.8. Rizikos vertinimo procedūros ir susiję veiksmai, reikšmingo iškraipymo, siejamo su susijusių šalių
santykiais ir sandoriai, rizikos nustatymas ir vertinimas, atsakas į reikšmingo iškraipymo, siejamo su
susijusių šalių santykiais ir sandoriais, riziką.
17.9. Nustatytų susijusių šalių santykių ir sandorių apskaitos ir atskleidimo vertinimas, rašytiniai
pareiškimai, už valdymą atsakingų asmenų informavimas, dokumentavimas.
18. Pobalansiniai įvykiai (TAS 560), veiklos tęstinumas (TAS 570 persvarstytas), rašytiniai
pareiškimai (TAS 580)
18.1. Pobalansiniai įvykiai, jų poveikis finansinėms ataskaitoms ir auditoriaus išvadai.
18.2. Įvykiai nuo finansinių ataskaitų datos iki auditoriaus išvados datos, faktai, kuriuos auditorius sužino
po auditoriaus išvados datos, tačiau prieš finansinių ataskaitų paskelbimo datą.
18.3. Faktai, kuriuos auditorius sužino po finansinių ataskaitų paskelbimo datos.
18.4. Veiklos tęstinumo prielaida, atsakomybė už įmonės gebėjimą tęsti veiklą vertinimą, auditoriaus
pareigos dėl veiklos tęstinumo prielaidos tinkamumo.
18.5. Rizikos vertinimo procedūros ir susiję veiksmai, įvykiai ar sąlygos, dėl kurių galima suabejoti
įmonės gebėjimu tęsti veiklą, budrumas audito metu siekiant gauti audito įrodymų dėl įvykių ar sąlygų.
18.6. Vadovybės vertinimo įvertinimas, laikotarpis po vadovybės vertinimo, papildomos audito
procedūros, taikomos nustačius įvykius ar sąlygas, dėl kurių galima suabejoti įmonės gebėjimu tęsti
veiklą.
18.7. Auditoriaus apibendrinančios išvados ir auditoriaus išvados pateikimas, kai veiklos tęstinumo
prielaida taikoma tinkamai, tačiau egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas; kai veiklos tęstinumo
prielaida taikoma netinkamai, vadovybei nesutinkant atlikti ar pratęsti vertinimą dėl įmonės sugebėjimo
tęsti veiklą.
18.8. Rašytiniai pareiškimai kaip audito įrodymai. Vadovybė, kurios prašoma pateikti rašytinius
pareiškimus, rašytiniai pareiškimai dėl vadovybės pareigų, kiti rašytiniai pareiškimai, rašytinių
pareiškimų data ir apimamas laikotarpis, rašytinių pareiškimų forma, abejonės dėl rašytinių pareiškimų
patikimumo ir prašyti, tačiau nepateikti rašytiniai pareiškimai.
19. Vidaus auditorių darbo naudojimas (TAS 610), auditoriaus eksperto darbo naudojimas (TAS
620)
19.1. Vidaus audito funkcijos sąvoka, vidaus audito funkcijos tikslai, vidaus audito funkcijos įvertinimas,
ryšys tarp vidaus audito funkcijos ir išorės auditoriaus.
19.2.Vidaus audito funkciją atliekančių asmenų darbo naudojimas, sprendimas, ar naudoti, kokiose srityse
ir kokia apimtimi naudoti tiesioginę vidaus auditorių pagalbą.
19.3. Tiesioginės vidaus auditorių pagalbos naudojimas, dokumentai.
19.4. Auditoriaus eksperto apibrėžtis, poreikio naudoti auditoriaus eksperto darbą nustatymas, auditoriaus
atsakomybė už auditoriaus nuomonę, kai naudojamasi eksperto darbu.
19.5. Audito procedūrų pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis, kai naudojamasi ekspertų darbu.
19.6. Auditoriaus eksperto kompetencija, gebėjimai, objektyvumas, susipažinimas su auditoriaus eksperto
žinių sritimi, auditoriaus eksperto darbo adekvatumo įvertinimas.
19.7. Susitarimas su auditoriaus ekspertu, nuoroda į auditoriaus ekspertą auditoriaus išvadoje.
20. Lyginamoji informacija – atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės ataskaitos (TAS 710
persvarstytas), auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija (TAS 720 persvarstytas)
20.1. Lyginamosios informacijos pobūdis.
20.2. Lyginamoji informacija bei lyginamosios finansinės ataskaitos.
20.3. Audito procedūros, susiję su lyginamąja informacija, bei auditoriaus išvados teikimas, įskaitant
atvejus, kai praėjusio laikotarpio ataskaitas auditavo kitas auditorius arba kai praėjusio laikotarpio
ataskaitos nebuvo audituotos.
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20.4. Kitos informacijos, kitos informacijos iškraipymo sąvokos, kitos informacijos gavimas, skaitymas ir
nagrinėjimas.
20.5. Atsakas, kai nustatoma, kad gali būti reikšmingas nesuderinamumas arba kad kita informacija gali
būti reikšmingai iškraipyta, atsakas, kai auditorius padaro išvadą, kad kitoje informacijoje yra
reikšmingas iškraipymas.
20.6. Atsakas, kai finansinėse ataskaitose yra reikšmingas iškraipymas arba kai būtina atnaujinti
auditoriaus supratimą apie įmonę ir jos aplinką.
20.7. Išvados rengimas, dokumentavimas.
21. Audito baigiamosios procedūros, auditoriaus išvada, išvados modifikavimas, auditoriaus išvada
specifiniais finansinių ataskaitų teikimo atvejais, audito ataskaita.
21.1. Surinktų įrodymų vertinimas, bendravimas su už valdymą atsakingais asmenimis.
21.2. 700-ojo TAS (persvarstyto) „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“
taikymo sritis, tikslai, ryšys su kitais auditoriaus išvadą reglamentuojančiais standartais. 701-ojo
TAS (naujo) „Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
21.3. Bendrosios paskirties finansinės ataskaitos, bendrosios paskirties tvarka ir jos elementai,
nemodifikuota nuomonė.
21.4. Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas. Nuomonės forma.
21.5. Pagal tarptautinius audito standartus atlikto audito auditoriaus išvada, jos struktūra ir pagrindiniai
elementai.
21.6. Auditoriaus išvada, nustatyta pagal įstatymų ir konkrečių teisės aktų reikalavimus. Auditų, atliktų
tiek pagal konkrečios jurisdikcijos audito standartus, tiek pagal tarptautinius audito standartus, auditoriaus
išvada.
21.7. Papildoma informacija, pateikiama su finansinėmis ataskaitomis.
21.8. 705-asis TAS (persvarstytas) „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“
taikymo sritis, tikslas ir modifikuotų nuomonių tipai.
21.9. Aplinkybės, kurioms esant būtina modifikuoti auditoriaus nuomonę.
21.10. Auditoriaus nuomonės modifikavimo tipo nustatymas.
21.11. Auditoriaus išvados forma ir turinys tais atvejais, kai nuomonė modifikuojama.
21.12. Už valdymą atsakingų asmenų informavimas, vadovybės pareiškimai.
21.13. 706-asis TAS (persvarstytas) „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos
nepriklausomo auditoriaus išvadoje“ taikymo sritis ir tikslas.
21.14. „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos pateikimas auditoriaus išvadoje.
21.15. „Kitų dalykų“ pastraipos pateikimas auditoriaus išvadoje.
21.16. Pagrindinių audito dalykų nustatymas ir pateikimas pagal 701-ojo TAS (naujo) „Pagrindinių audito
dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“.
21.17. Metinėje ataskaitoje (pranešime) pateiktos kitos informacijos apibrėžtis ir pateikimas auditorius
išvadoje pagal 720-ąjį TAS (persvarstytą) „Auditoriaus atsakomybė susijusi su kita informacija“.
21.18. 800-asis TAS (persvarstytas) „Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką parengtų
finansinių ataskaitų auditas“ taikymo sritis ir tikslas.
21.19. Specialios paskirties finansinės ataskaitos bei jų parengimo tvarka.
21.21. Svarstymai prisiimant užduotį, svarstymai planuojant ir atliekant auditą, svarstymai susidarant
nuomonę ir teikiant išvadą.
21.22. 805-asis TAS (persvarstytas) „Specialūs svarstymai – atskirų finansinių ataskaitų ir konkrečių
finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas“ taikymo sritis bei tikslas.
21.23. Reikalavimai, keliami atliekant atskirų finansinių ataskaitų ar konkrečių finansinės ataskaitos
elementų, sąskaitų ar straipsnių auditą.
21.24. 810-asis TAS (persvarstytas) „Užduotys pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų santraukos“
taikymo sritis bei tikslai.
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21.25. Reikalavimai, keliami pateikiant išvadą dėl finansinių ataskaitų santraukos.
21.26. LR finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatyti reikalavimai audito ataskaitai, audito ataskaitos
rengimo atvejai, struktūra.
22. Finansinių ataskaitų audito kokybės kontrolės sistema (TAS 220), audito kokybės užtikrinimo
sistema.
22.1. Audito kokybės kontrolės sistema audito įmonėje ir užduoties grupių vaidmuo.
22.2. Vadovaujančiųjų atsakomybė už auditų kokybę, atitinkami etikos reikalavimai, santykių su klientais
ir audito užduočių prisiėmimas ir tęstinumas, užduoties grupių paskyrimas, užduoties atlikimas,
stebėsena, dokumentai.
22.3. Išorinė audito kokybės kontrolė: Lietuvos auditorių rūmų bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir
nemokumo valdymo tarnybos, uždaviniai ir funkcijos, susijusios su audito kokybės užtikrinimu.
22.4. 1-asis tarptautinis kokybės kontrolės standartas (TKKS), jo taikymo sritis ir reikšmė, susijusių
reikalavimų taikymas ir atitiktis jiems.
22.5. Kokybės kontrolės sistemos elementai: vadovų atsakomybė už kokybę įmonėje, atitinkami etikos
reikalavimai, santykių su klientais prisiėmimas ir tęsimas, žmogiškieji ištekliai, užduočių atlikimas,
stebėsena. Kokybės kontrolės sistemos dokumentavimas.
22.6. Auditorių ir (arba) audito įmonių, atliekančių viešojo intereso įmonių auditą, nepriklausomų
kokybės užtikrinimo sistemų gairės: kokybės užtikrinimo sistemos nepriklausomumas, patikrinimų
nepriklausomumas; metodiniai patikrinimų atlikimo nurodymai ir patikrinimo rezultatai; kokybės
užtikrinimo sistemos bendrųjų rezultatų skaidrumas. 2008-05-06 Europos Komisijos rekomendacijos
„Dėl viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir (arba) audito įmonių
išorės kokybės užtikrinimo“ nuostatos.
23. Specialūs svarstymai – grupės ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą) (TAS
600)
23.1. Komponento, komponento auditoriaus, vadovybės, komponento reikšmingumo, grupės, grupės
audito, grupės auditoriaus nuomonės, grupės užduoties partnerio, grupės užduoties grupės, grupės
finansinių ataskaitų, grupės vadovybės, grupėje naudojamų kontrolės priemonių, svarbių komponentų
sąvokos.
23.2. Atsakomybė, atliekant grupės finansinių ataskaitų auditą, sutikimas užmegzti ir tęsti santykius su
klientais.
23.3. Bendroji audito strategija ir audito planas. Susipažinimas su grupe, jos komponentais ir jų aplinka,
susipažinimas su komponento auditoriumi, reikšmingumas.
23.4. Reagavimas į įvertintą riziką: darbo su komponentų finansine informacija pobūdžio nustatymas,
dalyvavimas komponento auditorių atliekamame darbe, svarbūs, nesvarbūs komponentai.
23.5. Konsolidavimo procesas, konsolidavimo koregavimai ir pergrupavimais.
23.6. Bendravimas su komponento auditoriumi, surinktų audito įrodymų pakankamumo ir tinkamumo
vertinimas: komponento auditoriaus audito dokumentų peržiūra, audito įrodymų pakankamumas ir
tinkamumas.
23.7. Grupės vadovybės ir už grupės valdymą atsakingų asmenų informavimas, dokumentavimas.
24. Specifinių įmonių auditas.
24.1. Mažos įmonės audito ypatumai.
24.2. Įmonės, užsiimančios elektronine prekyba, audito ypatumai.
24.3. Draudimo bendrovių audito ypatumai.
24.4. Bankų audito ypatumai. Kitų finansų įstaigų audito ypatumai.
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Privalomos literatūros sąrašas (egzaminui ruoštis pagal teisės aktų redakciją galiojusią
2018 m. sausio 1 d., 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.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Lietuvos Respublikos bankų įstatymas.
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.
Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas.
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas.
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas.
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas.
Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas.
Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymas.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.
Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas.
Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas.
Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymas.
Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas.
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas.
2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/56/ES, kuria iš dalies
keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir
konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito. Prieiga per internetą: http://eur-lex.europa.eu.
2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl
konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas
Komisijos sprendimas 2005/909/EB. Prieiga per internetą: http://eur-lex.europa.eu.
Lietuvos banko valdybos 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 148 „Dėl Banko vidaus audito
organizavimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.
Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d nutarimas Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito
komitetams aprašo patvirtinimo“.
Tarptautiniai audito standartai. Prieiga per internetą www.lar.lt.
TBF buhalterių profesionalų etikos kodeksas. Prieiga per internetą: www.lar.lt.
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2017 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. 10.9.1 „Dėl reikalavimų
audito ataskaitai“. Prieiga per internetą: www.lar.lt.
Komisijos rekomendacija dėl viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytą auditą atliekančių
auditorių ir (arba) audito įmonių išorės kokybės užtikrinimo (2008/362/EB) 2008 m. gegužės mėn. 6
d. Prieiga per internetą: www.lar.lt.
1-asis Tarptautinis kokybės kontrolės standartas „Įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir
peržiūrą, bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis kokybės kontrolė“. Prieiga
per internetą www.lar.lt.
Tarptautiniai praktiniai audito nurodymai (1000). Vilnius: Lietuvos auditorių rūmai, www.lar.lt.
Tarptautinių standartų auditui taikymo, atliekant mažų ir vidutinių įmonių auditą, vadovas. Vilnius:
Lietuvos auditorių rūmai, 2013, www.lar.lt.
Peržvalgos, užtikrinimo užduočių ir susijusių paslaugų standartai. Vilnius: Lietuvos auditorių rūmai,
www.lar.lt.
Verslo apskaitos standartai, www.avnt.lt.
Verslo apskaitos standartų metodinės rekomendacijos, www.avnt.lt.
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30. 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
31. 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.
32. 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.
33. Daujotaitė D., Giriūnas L., Giriūnienė G., Miškinis A., Adomavičiūtė D., Vinauskienė D. Finansų
kontrolė ir auditas: teorija ir praktika: vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015.
34. Kokybės kontrolės vadovas mažoms ir vidutinėms audito įmonėms, www.lar.lt
Papildomos literatūros sąrašas (ši literatūra nebus naudojama nei testo klausimų, nei praktinių užduočių
sudarymui):
1.
2.
3.
4.

Lakis V. Audito sistema: raida ir problemos. Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 386 p.
Lakis V. Audito teorija ir praktika. Vilniaus universiteto leidykla, 2017, 547 p.
Mackevičius J. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Vilnius: TEV, 2009, 389 p.
Mackevičius J., Subačienė R. Lietuvos finansinio audito sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos.
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018.
5. Commission Recommendation of 16 May 2002 – Statutory Auditors' Independence in the EU: A Set
of Fundamental Principles. Prieiga per internetą: http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex
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