2019 METŲ
KVALIFIKACINIO AUDITORIAUS
TEISĖS EGZAMINO
PROGRAMA

PATVIRTINTA
Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų
komisijos 2019 m. kovo 20 d.
nutarimu Nr. 1.4-22.2.2.2
1. Civilinių įstatymų taikymas
1.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimas ir įsigaliojimas.
1.2. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių normų taikymas.
1.3. Civilinių įstatymų ir kitų civilinius santykius reglamentuojančių teisės aktų galiojimas atgaline data.
1.4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų prieštaravimai.
1.5. Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančių įstatymų normų taikymas.
1.6. Europos Sąjungos teisės normų taikymas Lietuvos Respublikoje.
2. Įmonių teisė ir įmonių valdymas, bankroto procedūros
2.1. Juridinio asmens sąvoka. Įmonės (turtinio komplekso) sąvoka.
2.1.1. juridinių asmenų formos;
2.1.2. juridinio asmens pavadinimas ir jo apsauga.
2.2. Juridinių asmenų dalyviai, juridinių asmenų steigimo dokumentai.
2.3. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovė):
2.3.1. registravimo (steigimo) procesas: steigėjai, steigimo dokumentai, steigimo stadijos,
registravimas;
2.3.2. bendrovės įstatinio kapitalo formavimas ir didinimas;
2.3.3. akcininkų pirmumo teisės įsigyti išleidžiamas bendrovės akcijas;
2.3.4. bendrovės akcijų pasirašymas ir apmokėjimas;
2.3.5. akcijų rūšys ir klasės, obligacijos;
2.3.6. akcijų apskaita, akcijų registravimas;
2.3.7. akcijų priverstinio pardavimo pagrindai;
2.3.8. pelno paskirstymas, dividendai ir tantjemos, bendrovės rezervai;
2.3.9. bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimas;
2.3.10. bendrovės nuosavų akcijų įsigijimas;
2.3.11. bendrovės valdymas: priežiūros ir valdymo organai, organų civilinė atsakomybė;
2.3.12. visuotinis akcininkų susirinkimas: jo kompetencija, sušaukimo tvarka, darbotvarkė,
sprendimų priėmimas ir įforminimas;
2.3.13. akcininkų teisės ir pareigos, jų vaidmuo bendrovės valdyme, akcininkų atsakomybė už
bendrovės prievoles;
2.3.14. stebėtojų tarybos sudarymas, jos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka;
2.3.15. valdybos sudarymas, jos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka;
2.3.16. bendrovės vadovas, jo išrinkimas, atsistatydinimas ir atšaukimas, bendrovės vadovo veikla,
veiklos kontrolė ir atsakomybė;
2.3.17. teisė bendrovės vardu sudaryti sutartis;
2.3.18. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys. Metinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinys;
2.3.19. bendrovės finansinių ataskaitų auditas;
2.3.20. bendrovės reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas;
2.3.21. akcininkų sutartis. Balsavimo susitarimas. Balsavimo teisės perleidimas;
2.3.22. kas laikoma viešu siūlymu ir neviešu siūlymu platinant akcijas;
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2.3.23. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir paskelbimas.
2.4. Europos bendrovės (toliau – SE):
2.4.1. SE akcininkai, jų atsakomybė už Europos bendrovės ir Europos kooperatinės bendrovės
prievoles;
2.4.2. SE steigimas ir registravimas, minimalus kapitalas, buveinė;
2.4.3. SE valdymas.
2.5. Valstybės (toliau – VĮ) ir savivaldybės įmonės (toliau – SĮ):
2.5.1. VĮ ir SĮ savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, jos atsakomybė už VĮ ir SĮ
prievoles;
2.5.2. VĮ ir SĮ steigimas ir registravimas;
2.5.3. VĮ ir SĮ valdymas ir veiklos kontrolė;
2.5.4. VĮ ir SĮ nuosavas kapitalas ir turtas;
2.5.5. VĮ ir SĮ finansinė atskaitomybė ir jos auditas;
2.5.6. VĮ ir SĮ reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas;
2.5.7. VĮ ir SĮ finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir paskelbimas.
2.6.Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) ir komanditinė ūkinė bendrija (KŪB) (toliau – ūkinė bendrija):
2.6.1. ūkinės bendrijos steigimas ir registravimas;
2.6.2. ūkinės bendrijos dalyviai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė už bendrijos prievoles;
2.6.3. ūkinės bendrijos finansinė atskaitomybė, pelno paskirstymas, finansinės atskaitomybės
auditas;
2.6.4. ūkinės bendrijos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir paskelbimas.
2.7. Žemės ūkio bendrovės (toliau – ŽŪB):
2.7.1. ŽŪB dalyviai, jų teisės ir pareigos, atsakomybė už ŽŪB prievoles;
2.7.2. ŽŪB finansinė atskaitomybė, pelno skirstymas.
2.8. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai):
2.8.1. kooperatinės bendrovės steigėjai ir dalyviai, jų teisės ir pareigos, atsakomybė už kooperatinės
bendrovės prievoles;
2.8.2. kooperatinės bendrovės kapitalas ir pelno skirstymas.
2.9. Individualios įmonės:
2.9.1. individualios įmonės steigėjas ir dalyvis, jo teisės, pareigos ir atsakomybė;
2.9.2. individualios įmonės finansinių ataskaitų rinkinys.
2.10. Mažoji bendrija:
2.10.1. mažosios bendrijos nariai;
2.10.2. mažosios bendrijos finansinė atskaitomybė ir pelno paskirstymas.
2.11. Viešosios įstaigos (toliau – VšĮ):
2.11.1. VšĮ steigimas ir registravimas;
2.11.2. VšĮ dalyviai, jų teisės ir pareigos, atsakomybė už VšĮ prievoles;
2.11.3. VšĮ valdymo organai, jų teisės ir pareigos;
2.11.4. VšĮ finansinė atskaitomybė ir pelnas;
2.11.5. VšĮ finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir paskelbimas.
2.12. Juridinio asmens restruktūrizavimas, reorganizavimas, bankrotas ir pabaiga:
2.12.1. juridinio asmens nemokumas (nemokumo samprata civilinėje teisėje);
2.12.2. juridinio asmens restruktūrizavimas, restruktūrizavimo procedūra;
2.12.3. juridinio asmens bankrotas, bankroto procedūra (nemokumo samprata Įmonių bankroto
įstatyme);
2.12.4. juridinio asmens reorganizavimas, reorganizavimo procedūra;
2.12.5. juridinio asmens likvidavimas, likvidavimo procedūra.
2.13. Fiziniai asmenys:
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2.13.1. teisnumo samprata ir turinys. Teisė verstis komercine veikla;
2.13.2. veiksnumas ir jo apribojimas.
2.14. Komercinė (gamybinė) paslaptis.
2.15. Nesąžiningos konkurencijos ir nesąžiningos komercinės veiklos apibūdinimas.
2.16. Bankai ir kredito unijos (toliau – KU):
2.16.1. Bankų ir KU steigimas ir registravimas;
2.16.2. Bankų ir KU valdymas ir veiklos kontrolė;
2.16.3. Bankų ir KU nuosavas kapitalas ir turtas;
2.16.4. Bankų ir KU finansinė atskaitomybė ir jos auditas;
2.16.5. Bankų ir KU finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir paskelbimas;
2.16.6. Bankų ir KU reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas.
2.17. Finansų maklerio ir valdymo įmonės (toliau – FMĮ ir VĮ):
2.17.1. FMĮ ir VĮ steigimas ir registravimas;
2.17.2. FMĮ ir VĮ valdymas ir veiklos kontrolė;
2.17.3. FMĮ ir VĮ kapitalas ir turtas;
2.17.4. FMĮ ir VĮ finansinė atskaitomybė ir jos auditas;
2.17.5. FMĮ ir VĮ finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir paskelbimas;
2.17.6. FMĮ ir VĮ reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas.
2.18. Draudimo įmonė:
2.18.1. Draudimo įmonės steigimas ir registravimas;
2.18.2. Draudimo įmonės valdymas ir veiklos kontrolė;
2.18.3. Draudimo įmonės kapitalas ir turtas;
2.18.4. Draudimo įmonės finansinė atskaitomybė ir jos auditas;
2.18.5. Draudimo įmonės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir paskelbimas;
2.18.6. Draudimo įmonės reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas.
2.19. Kolektyvinio investavimo subjektai (toliau – KIS):
2.19.1. KIS samprata, jų rūšys ir formos;
2.19.2. KIS valdymo įmonės samprata, jos pareigos ir atsakomybė;
2.19.3. KIS dalyviai, jų teisės, investiciniai vienetai, akcijos, įnašai;
2.19.4. KIS grynųjų aktyvų samprata ir vertės nustatymas, pelno paskirstymas.
2.20. Pensijų fondai (toliau – PF):
2.20.1. PF samprata;
2.20.2. PF valdymo įmonė, jos pareigos ir atsakomybė;
2.20.3. PF dalyviai, jų teisės, PF vienetai ir išmokos dalyviams.
3. Civilinė ir komercinė teisė
3.1. Daiktai:
3.1.1. daiktų sąvoka;
3.1.2. kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai (pagal prigimtį ir įstatymą);
3.1.3. daiktinės teisės suvaržymai;
3.1.4. pagrindiniai ir antraeiliai daiktai;
3.1.5. daiktinės teisės sąvoka;
3.1.6. daikto valdymas, įgyjamoji senatis;
3.1.7. ilgalaikė nuoma kaip daiktinė teisė.
3.2. Nuosavybės teisė:
3.2.1. bendrosios nuostatos;
3.2.2. nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai;
3.2.3. įgyjamoji senatis;
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3.2.4. bendrosios nuosavybės teisė.
3.3. Servituto sąvoka ir servituto turinys.
3.4. Prievolės samprata ir prievolių atsiradimas.
3.5. Prievolių rūšys:
3.5.1. skolininkų ir kreditorių daugetas;
3.5.2. dalomosios ir nedalomosios prievolės;
3.5.3. sąlyginės prievolės;
3.5.4. terminuotos prievolės;
3.5.5. piniginės prievolės.
3.6. Prievolių vykdymas, jų nevykdymo teisinės pasekmės:
3.6.1. prievolių vykdymo samprata;
3.6.2. prievolių vykdymo principai;
3.6.3. tinkamas prievolės vykdymas;
3.6.4. prievolės įvykdymo būdas;
3.6.5. prievolės įvykdymo vieta;
3.6.6. prievolės įvykdymo terminas;
3.6.7. prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės;
3.6.8. kreditoriaus interesų gynimas;
3.6.9. sandorio pripažinimo negaliojančiu teisinės pasekmės.
3.7. Prievolės įvykdymo užtikrinimas:
3.7.1. netesybos;
3.7.2. hipoteka (įkeitimas);
3.7.3. laidavimas;
3.7.4. garantija;
3.7.5. rankpinigiai;
3.7.6. finansinis užstatas, akredityvas.
3.8. Reikalavimo perleidimas, reikalavimo perėjimas trečiajam asmeniui regreso tvarka (subrogacija) ir
skolos perkėlimas.
3.9. Prievolių pabaiga:
3.9.1. prievolių pabaigos samprata ir bendrieji pagrindai;
3.9.2. įskaitymas;
3.9.3. novacija.
3.10. Vertybiniai popieriai:
3.10.1. vekselis, jo samprata, rūšys, įsipareigojimų pagal vekselį vykdymas;
3.10.2. konosamentas, jo samprata;
3.10.3. čekis, jo samprata;
3.10.4. obligacija, jos samprata.
3.11. Sutarčių teisės bendrosios nuostatos:
3.11.1. sandorio ir sutarties samprata;
3.11.2. imperatyviosios teisės normos ir sutarties laisvės principas;
3.11.3. sutarties elementai;
3.11.4. sutarčių rūšys (realinės ir konsensualinės, vienašalės ir dvišalės).
3.12. Sutarčių sudarymas:
3.12.1. sutarties sudarymo tvarka, sutarčių formos, oferta ir akceptas;
3.12.2. šalių pareigos derybose ir iki sutartiniai santykiai, preliminarioji sutartis;
3.12.3.sutarties sudarymo momentas ir vieta;
3.12.4. standartinės ir nestandartinės, netikėtos (siurprizinės) sutarčių standartinės sąlygos;
3.12.5. viešųjų sutarčių sudarymo ypatumai;
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3.12.6. vartojimo sutarčių ypatumai.
3.13. Sutarčių galia, forma ir turinys:
3.13.1. sutarties galia jos šalims ir tretiesiems asmenims;
3.13.2. sutarties forma, valios išreiškimo formos, konkliudentinių veiksmų reikšmė;
3.13.3. sutarčių registracija viešame registre ir jos reikšmė;
3.13.4. sutarties esminės ir antraeilės sąlygos;
3.13.5. sutarties kaina;
3.13.6. sutarties terminas.
3.14. Sutarčių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo teisinės pasekmės.
3.15. Sutarčių pabaiga:
3.15.1. sutarties nutraukimas;
3.15.2. restitucija;
3.15.3. sutarties negaliojimas;
3.15.4. niekiniai ir nuginčijamieji sandoriai;
3.15.5. sandorių negaliojimo pagrindai.
3.16. Ieškinio senaties sąvoka ir paskirtis.
3.17. Atstovo pareigos, prokūros samprata, prokūristo teisės ir pareigos.
3.17.1. Atstovavimas numanomas iš aplinkybių;
3.17.2. Atsakovo veiksmų patvirtinimas ir atsakovo veiksmų nepatvirtinimo teisinės pasekmės;
3.17.3. Atsakomybė už atstovo padarytą žalą.
3.18. Atskirų sutarčių rūšys ir pagrindiniai požymiai:
3.18.1. pirkimas-pardavimas;
3.18.2. mainai;
3.18.3. dovanojimas;
3.18.4. nuoma ir neatlygintinis naudojimasis daiktu (panauda);
3.18.5. ranga;
3.18.6. atlygintinų paslaugų teikimas;
3.18.7. franšizė;
3.18.8. komisas;
3.18.9. lizingas (finansinė nuoma);
3.18.10. pasauga;
3.18.11. paskola;
3.18.12. banko indėlis;
3.18.13. faktoringas;
3.18.14. banko sąskaita;
3.18.15. atsiskaitymai;
3.18.16. viešas atlyginimo pažadėjimas;
3.18.17. viešas konkursas;
3.18.18. turto patikėjimas;
3.18.19. taikos sutartis;
3.18.20. jungtinė veikla (partnerystė);
3.18.21. draudimas;
3.18.22. distribucija (pasiskirstymas);
3.18.23. vežimas;
3.18.24. krovinių ekspedicija;
3.18.25. pavedimas;
3.18.26. preliminarioji sutartis.
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3.19. Civilinė atsakomybė:
3.19.1. civilinės atsakomybės samprata ir rūšys;
3.19.2. deliktinės atsakomybės samprata;
3.19.3. žala ir nuostoliai, žalos atlyginimas;
3.19.4. atleidimas nuo civilinės atsakomybės.
3.20. Leistini atsiskaitymo terminai ir palūkanos pagal komercines sutartis.
4. Darbo teisė
4.1. Darbo santykiai:
4.1.1. darbo santykių teisinio reguliavimo principai, darbo santykių atskyrimas nuo individualios
veiklos santykių;
4.1.2. terminų apibrėžimas darbo teisėje, skaičiavimas, ieškinio senatis, procesiniai, procedūriniai ir
naikinamieji terminai;
4.1.3. darbo teisių gynimas;
4.1.4. darbo sutarties šalys ir jų bendrosios pareigos;
4.1.5. darbo sutarties sąvoka, turinys, būtinosios ir papildomos darbo sutarties sąlygos;
4.1.6. darbo sutarties sudarymas, sutarties forma, darbo sąlygų keitimas, darbo sutarties pasibaigimo
pagrindai;
4.1.7. darbo sutarčių rūšys ir ypatumai;
4.1.8. darbo ir poilsio laikas;
4.1.9. darbo užmokestis;
4.1.10. žalos atlyginimas;
4.1.11. darbuotojų sauga ir sveikata;
4.1.12. socialinės partnerystės darbo santykiuose tikslas ir principai, socialinės partnerystės šalys,
lygmenys ir formos;
4.1.13. darbuotojų atstovavimo sistema;
4.1.14. kolektyvinės derybos, kolektyvinių sutarčių sudarymas bei kolektyviniai darbo ginčai;
4.1.15. darbo ginčai.
Privalomos literatūros sąrašas (egzaminui ruoštis pagal teisės aktų redakciją galiojusią
2019 m. sausio 1 dieną, nacionalinius 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.

Lietuvos Respublikos Konstitucija.
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
Lietuvos Respublikos bankų įstatymas.
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas.
Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas.
Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymas.
Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas.
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas.
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas.
Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymas.
Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas.
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas.
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMAI
Puslapis 6 iš 7

2019 METŲ
KVALIFIKACINIO AUDITORIAUS
TEISĖS EGZAMINO
PROGRAMA

16. Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas.
17. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas.
18. Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų
įstatymas.
19. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas.
20. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymas.
21. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas.
22. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.
23. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas.
24. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas.
25. Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas.
26. Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas.
27. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas.
28. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas.
29. Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas.
30. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas.
31. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas.
32. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas.
33. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas.
34. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas.
35. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.
36. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas..
37. Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas.
38. 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 „Dėl laisvo
darbuotojų judėjimo Sąjungoje“.
39. Konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateikta pasirašyti 1980 m. birželio 19 d.
Romoje.
40. 2001 m. spalio 8 d. Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE)
statuto.
41. 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės
(SCE) statuto.
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