ŽODYNAS
2014 m. vertimai

EN

LT

A
access controls
account balances
accounting conventions
accounting estimate
accounting policies
accounting policy
accounting practices
accounting pronouncements
accounting records
accounts receivable sub-ledger
adjustments in the financial statements

prieigos kontrolės priemonės
sąskaitų likučiai
susitarimai dėl apskaitos tvarkymo
apskaitinis įvertinimas
apskaitos metodai
apskaitos politika
apskaitos praktika
pareiškimai apskaitos klausimais/apskaitos standartai
apskaitos įrašai/apskaitos dokumentai
gautinų sumų analitinė sąskaita
finansinių ataskaitų koregavimai

agreed-upon procedures engagement
agreement on audit engagement terms

sutartų procedūrų užduotis
susitarimas dėl audito užduoties sąlygų

amended financial statements
analitical procedures
annual report
anomaly
applicable financial reporting framework

patikslintos finansinės ataskaitos
analitinės procedūros
metinė ataskaita
anomalija
taikoma finansinės atskaitomybės tvarka

applicable law or regulation
applicable legal and regulatory
requirements
application controls in information
technology
applied criteria
appropriateness (of audit evidence)
arm's length transaction
aspects of the audit
assembly of the audit file
assertion-based engagement
assertions
assess
association
assurance
assurance engagement risk
assurance report
at the assertion level
audit completion checklist
audit coverage
audit documentation
audit engagement letter
audit file
audit firm
audit mandate

taikomi įstatymai ar teisės aktai
taikomi teisiniai ir priežiūros reikalavimai
taikomosios kontrolės priemonės informacinėse technologijose
taikomieji kriterijai
tinkamumas (audito įrodymų)
sandoris įprastomis rinkos sąlygomis
audito aspektai
audito bylos sudarymas
tvirtinimu pagrįsta užduotis
tvirtinimai
vertinti
žr. Auditor association with financial information
užtikrinimas
užtikrinimo užduoties rizika
užtikrinimo ataskaita
tvirtinimo lygmeniu
audito (užbaigimo) kontrolinis klausimynas
audito aprėptis
audito dokumentai/ dokumentavimas
audito užduoties sutartis
audito byla
audito įmonė
Įgaliojimai atliekant auditą

audit matters of governance interest

su valdymu susiję audito klausimai

audit methodologies
audit opinion
audit risk
audit sampling (sampling)
audit team
Audit techniques
audit trail
audited financial statements (810)
audit evidence
auditor association with financial
information
auditor's conclusion
auditor's expert
auditor's opinion
auditor's point estimate or auditor's
range
auditors range
auditor's report
basis for conclusions
business risk

audito metodika
auditoriaus nuomonė
audito rizika
audito atranka
audito grupė
audito metodai
audito seka
audituotos finansinės ataskaitos
audito įrodymai
auditoriaus susijimas su finansine informacija
auditoriaus apibendrinanti išvada
auditoriaus ekspertas
auditoriaus nuomonė
auditoriaus įvertinimas arba auditoriaus įvertinimų intervalas
auditoriaus įvertinimų intervalas
auditoriaus išvada
apibendrinančios išvados pagrindas
verslo rizika

C
carrying value
checklist
class of transactions
clearly trivial
client acceptance
client acceptance and maintenance
system
client retention
Code of Ethics for Professional
Accountants
communication
comparative financial statements
comparative information
compilation engagement
complementary user entity controls
complete set of financial statments
completion memorandum
compliance framework
component
component auditor
component of (internal) control
computer-assisted audit techniques
conditional requirements
conforming amendment
consideration at the Assertion Level
considerations specific to smaller
entities

balansinė vertė
patikrinimo lapas (kontrolinis klausimynas)
sandorių/ūkinių operacijų grupė
aiškiai nesvarbūs
kliento prisiėmimas
kliento prisiėmimo ir išlaikymo sistema
kliento išlaikymas
Buhalterių profesionalų etikos kodeksas
bendravimas/informavimas
lyginamosios finansinės ataskaitos
lyginamoji informacija
finansinės ataskaitos parengimo užduotis
papildomos vartotojo įmonės kontrolės priemonės
visas finansinių ataskaitų rinkinys
baigiamasis memorandumas
atitikties tvarka
komponentas (kalbant apie įmones)
komponento auditorius
kontrolės sudedamoji dalis
kompiuteriniai audito metodai
reikalavimai, taikomi esant tam tikroms sąlygoms/ sąlyginis
reikalavimas
atitinkamas pakeitimas
veiksmai tvirtinimo lygmeniu
mažesnėms įmonėms taikomos nuostatos

consolidating adjustments and
reclassifications
Continuing audit engagement
control
control account
control activities
control enviroment
control risk
controls
controls design
corporate governance
corresponding figures
current audit engagement
cut-off dates

konsolidavimo koregavimai ir pergrupavimai
Tęstinė audito užduotis
kontrolė
kontrolinė sąskaita
kontrolės veiksmai
kontrolės aplinka
kontrolės rizika
kontrolės priemonės
kontrolės priemonių modelis
įmonės valdymas (žr. Governance)
atitinkami duomenys
einamoji audito užduotis
laikotarpių pabaigos dienomis

D
data integrity
date of approval of the financial
statements
date of report (in relation to quality
control)
date of the auditor's report
date of the financial statements
date the financial statements are issued

duomenų vientisumas
finansinių ataskaitų patvirtinimo data

deficiency in internal control
definitions
description
design of control
Detection risk
direct reporting engagament

vidaus kontrolės trūkumas
apibrėžtys
apibūdinimas, aprašymas
kontrolės modelis
neaptikimo rizika
finansinių ataskaitų teikimo užduotis, tiesioginės
atskaitomybės užduotis
atskleista informacija
dokumentavimas/dokumentai
reikiamas atidumas
pareiga užtikrinti konfidencialumą

disclosures
documentation
due care
duty of confidentiality

ataskaitos data
auditoriaus išvados data
finansinių ataskaitų data
finansinių ataskaitų paskelbimo data

E
earnings management
EDI
effective
effective date
efficient
element of financial statement (805)
elements of accounts
emphasis of matter paragraph
engagement
engagement acceptance
Engagement activities
engagement documentation
engagement letter
engagement manager
engagement partner

manipuliavimas pajamomis
elektroninis keitimąsis duomenimis
efektyvus (kai kartu su efficient)
įsigaliojimo data
veiksmingas
finansinių ataskaitų elementas
sąskaitos dalis
"Dalyko pabrėžimo" pastraipa
užduotis/ uožduoties atlikimas
užduoties prisiėmimas
užduoties darbai
užduoties dokumentai/ dokumentavimas
sutartis dėl užduoties
užduoties vadovas
užduoties partneris

engagement quality control review
engagement quality control reviewer

užduoties kokybės kontrolės peržiūra
asmuo, atliekantis užduoties kokybės kontrolės peržiūrą

engagement team
entity
entity's risk assesment process
entitlement
environmental matters
environmental performance report
environmental remediation liabilities
environmental risk
erroneous audit opinion
error
estimation uncertainty
executive responsibility
exeptions
experienced auditor
expert
expertise
expressed in (quantitative) terms
external confirmation
external parties
external person

užduoties grupė
įmonė
įmonės rizikos vertinimo procesas
teisės
aplinkosauginiai klausimai
aplinkosauginės veiklos ataskaita
įsipareigojimai atstatyti buvusią aplinkos būklę
aplinkosauginė rizika
klaidinga auditoriaus nuomonė
klaida
įvertinimo neapibrėžtumas
administracinė atsakomybė
išimtys/ nukrypimai
patyręs auditorius
ekspertas
kvalifikacija
išreikštas (kiekybine) išraiška
išorės patvirtinimas/ išorės šalių patvirtinimas
išorės šalys
nepriklausomas asmuo

F
fair presentation framework
fair value accounting estimates
familiarity threat
fee
fellow subsidary
financial reporting
financial reporting framework
financial statements
financial statements (taken) as a whole

teisingo pateikimo tvarka
tikrosios vertės apskaitiniai (įvertinimai)
familiarumo grėsmė
atlygis
seserinė įmonė
finansinė atskaitomybė
finansinės atskaitomybės tvarka
finansinės ataskaitos
finansinės ataskaitos kaip visuma

findings
fine
firm
forecast
Framework for the preparation and
presentation of financial statements
framework of reference
fraud
fraud risk factors
fraudulent financial reporting
further audit procedures

pastebėjimai
bauda
audito įmonė
prognozė
Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo pagrindai
nuorodos
apgaulė
apgaulės rizikos veiksniai
apgaulinga finansinė atskaitomybė
tolesnės audito procedūros

G
general IT-controls
general purpose financial statements
general purpose framework
going concern
governance
governance board

bendrosios informacinių technologijų kontrolės priemonės
bendrosios paskirties finansinės ataskaitos
bendrosios paskirties tvarka
veiklos tęstinumas
valdymas
valdyba

group
group audit
group audit opinion
group engagement partner
group engagement team
group financial statements
group management
group-wide controls
guidance

grupė
grupės auditas
grupės audito nuomonė
grupės užduoties partneris
grupės užduotes grupė
grupės finansinės ataskaitos
grupės vadovybė
grupėje naudojamos kontrolės priemonės
gairės

H
Handbook of International Audit,
Assurance and Ethics Pronouncements
historical financial information

Tarptautinių audito, užtikrinimo ir etikos standartų vadovas
istorinė finansinė informacija

I
IAASB - International Auditing and
Assurance Standards Board
IAASB clarity drafting conventions
identify
Identifying characteristics
in arm length
inappropriate audit opinion
income statement
inconsistency
independence
independence in appearance
independence of mind
indications
indicators of possible bias in
management’s judgments
information system relevant to financial
reporting
inherent limitation of an audit
Inherent risk
initial audit engagement
inquiry
inspection (as an audit procedure)
inspection (in relation to quality control)

Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba - TAUSV

intended users
intentional misstatement
interim financial information or
statements
internal audit function

numatomi vartotojai
tyčinis iškraipymas
tarpinė finansinė informacija ar ataskaitos

internal auditors
internal control
International Accounting Standards
Board IASB
International Auditing Practice
statements (IAPS)

TAUSV aiškumo projekto nuostatos
aptikti
skiriamieji požymiai
įprastomis rinkos sąlygomis
netinkama auditoriaus nuomonė
pajamų ataskaita
nesuderinamumas, neatitiktis
nepriklausomumas
veiksmų nepriklausomumas
nuomonės nepriklausomumas
požymiai
galimo šališkumo vadovybės vertinimuose požymiai
informacinė sistema svarbi finansinei atskaitomybei
įgimti audito apribojimai
įgimta rizika
pirmojo audito užduotis
paklausimas
tikrinimas (kaip audito procedūra)
patikrinimas (siejantis su kokybės kontrole)

vidaus audito funkcija / vidaus audito funkciją atliekantys
asmenys
vidaus auditoriai
vidaus kontrolė
Tarptautinė apskaitos standartų valdyba TASV
Tarptautiniai praktiniai audito nurodymai (TPAN)

International Federation of Accountants Tarptautinė buhalterių federacija
International financial reporting
standards
International framework for assurance
engagaments
International organization of supreme
audit institutions
International Public sector accounting
standards
International Public Sector Accounting
Standards Board
International Standard on Quality
Control (ISQC)
interpretations
Interpretive guidance
inventory counting (be physical!)
investigate
ISA‘s
issues memorandum
IT enviroment

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
Tarptautinė užtikrinimo užduočių vykdymo sistema
Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija
Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai (TVSAS)
Tarptautinė viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdyba
Tarptautinis kokybės kontrolės standartas (TKKS)
aiškinimai
aiškinamosios gairės
atsargų skaičiavimas
tirti
TAS
pastebėjimų memorandumas
IT aplinka

J
journal entries
journal register

apskaitos/žurnalo įrašai
žurnalo registras

L
law, regulation or other authority
legal advisor
legal and regulatory framework
legislative authorities, regulations, or
provisions
letters of confirmation and
representation
limited assurance engagement
listed entity

įstatymai, teisės aktai ar kiti reikalavimai
patarėjas teisiniais klausimais
teisinė ir priežiūros sistema
leidžiamosios valdžios nurodymų ar taisyklių
patvirtinimų ir pareiškimų laiškai
riboto užtikrinimo užduotis
įmonė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje

M
machine readable form
management
management and governance
management bias
management's expert
management's point estimate
misappropriation
misappropriation of assets
misstatement
misstatement of fact
modified opinion
monitoring (in relation to quality control)

skaitmeniniu pavidalu
vadovybė
vadovavimas ir valdymas (gali keistis)
vadovybės šališkumas
vadovybės ekspertas
vadovybės įvertinimo požiūris
pasisavinimas/iššvaistymas
truto pasisavinimas
iškraipymas
faktų iškraipymas
modifikuota nuomonė
stebėsena

monitoring of controls

kontrolės priemonių stebėsena

N

national professional accountancy body
nature, timing and extent
negative confirmation request
negative form of expression of the
praticioner's conclusion
network
network firm
non-compliance (250)
non-responce
non-sampling risk

institucijos, atsakingos už nacionalinius profesinius standartus
pobūdis, atlikimo laikas ir apimtis
neigiamo patvirtinimo prašymas
praktikuojančio asmens išvados neigiama išraiška
tinklas
tinklui priklausanti įmonė
nesilaikymas
neatsakymas
ne atrankos rizika

O
observable market
observation
obtain evidence
obtain understanding
opening balances
operating effectiveness of controls
organizational status
other information
other matter paragraph
outcome of an accounting estimates
overall audit strategy
overall responses to risks
oversight
overstatement of revenues

stebima rinka
stebėsena
(su)rinkti įrodymus
suprasti
pradiniai likučiai
kontrolės priemonių efektyvumas
organizacinis statusas
kita informacija
"Kitų dalykų" pastraipa
apskaitinio įvertinimo rezultatai
bendroji audito strategija
bendrasis atsakas į riziką
neapsižiūrėjimas, priežiūra
pajamų padidinimas

P
partner
partnership
penalty
performance materiality
perpetual inventory system
personnel
persuasive rather than conclusive
pervasive
physical inventory counting
population
positive confirmation request
positive form of expression of the
praticioner's conclusion
possible under applicable law and
regulation
practicionier
preconditions
preconditions for an audit
predecessor auditor
Preface to the International Standards
on Quality Control, Auditing, Review,
Other Assurance and Related Services

partneris
bendrija
sankcija
darbinis reikšmingumas
nuolat apskaitomų atsargų sistema
personalas
labiau įtikinamo, nei apsprendžiančio pobūdžio
paplitęs
atsargų inventorizacija
visuma
teigiamo patvirtinimo prašymas
praktikuojančio asmens išvados teigiama išraiška

preliminary engagement activities

parengiamieji užduoties darbai

galimas pagal taikomus įstatymus ir teisės aktus
praktikuojantis asmuo
išankstinės sąlygos
būtinos sąlygos auditui atlikti
ankstesnis auditorius
Tarptautinių kokybės kontrolės, audito, peržvalgos, kitų
užtikrinimo ir susijusių paslaugų standartų įžanga

premise, relating to the responsibilities su vadovybe ir, jei būtina, už valdymą atsakingų asmenų,
of management and, where appropriate, atsakomybe susijusios prielaidos, kuriomis remiantis yra
those charged with governance, on
atliekamas auditas
which an audit is conducted
processing of journal entries
professional accountant
professional accountant in public
practice
professional judg(e)ment
professional scepticism
professional standards
projection
prospective financial information
public entity
public interest entity
public sector
public sector entity
Public sector perspective
purchase order

žurnalo/apskaitos įrašų tvarkymas
buhalteris profesionalas
praktikuojantis buhalteris profesionalas
profesinis sprendimas
profesinis skepticizmas
profesiniai standartai
numatymas
perspektyvinė finansinė informacija
viešojo intereso įmonė
viešojo intereso įmonė
viešasis sektorius
viešojo sektoriaus įmonė
Taikymo viešajame sektoriuje ypatumai
pirkimo užsakymas

R
reasonable assurance
reasonable assurance engagement
recalculation
recurring audits
recurring engagement
regulators and (or) others
related notes
related party
related services
relevant ethical requirements
relevant policies
remaining alert
remedial action
reperformance
report on the description and design of
controls at a service organization
(refferred to in ISA 402 as a type 1
report)
report on the description and design,
and operating effectiveness of controls
at a service organization (refferred to in
ISA 402 as a type 2 report)

pakankamas užtikrinimas
pakankamo užtikrinimo užduotis
perskaičiavimas
pasikartojantis auditas
pasikartojanti užduotis
priežiūros institucijos ir (ar) kiti
aiškinamasis raštas
susijusi šalis
susijusios paslaugos
atitinkami etikos reikalavimai
atitinkami metodai
išlikdamas budrus
veiksmai padėčiai ištaisyti
pakartotinis atlikimas
kontrolės priemonių aprašymo ir kūrimo paslaugų
organizacijoje išvada (402-ajame TAS vadinama 1-ojo tipo
išvada)

required understanding
respond to risk
responses to risks
responsible party
review (in relation to quality control)
review engagement
review procedures
risk assessment procedures

būtinas supratimas
reaguoti į riziką
atsakas į riziką
atsakingoji šalis
peržiūra
peržiūros užduotis
peržiūros procedūros
rizikos vertinimo procedūros

kontrolės priemonių aprašymo, kūrimo ir veiklos efektyvumo
paslaugų organizacijoje išvada (402-ajame TAS vadinama 2-ojo
tipo išvada)

risk of material misstatement

reikšmingo iškraipymo rizika

S
sampling risk
sampling unit
scope of a review
senior management
service auditor
service organization
service organization's system
significance
significant component
significant deficiency in internal control

atrankos rizika
atrankos vienetas
peržiūros apimtis
vyresnioji vadovybė (aukščiausia vadovybė)
paslaugų auditorius
paslaugų organizacija
paslaugų organizacijos sistema
svarbumas/reikšmingumas
svarbus komponentas
svarbus vidaus kontrolės trūkumas

significant dificult
significant matter
significant risk
single financial statement
smaller entity
Sole practitioner
special purpose financial statement
special purpose framework
specific items
specified account
staff
stakeholders
statistical sampling
stratification
subject matter information
subsequent events
subservice organization
substantive procedures
sufficient and appropriate audit
evidence
sufficient appropriate
suitable criteria
suitably qualified external person
summarized financial statements
summary financial statements (810)
supervisory board
supplementary information
systematic and disciplined approach

didelis sunkumas
reikšmingas dalykas
reikšminga rizika
atskira finansinė ataskaita
mažesnė įmonė
Privačia praktika užsiimantis auditorius
specialiosios paskirties finansinės ataskaitos
specialios paskirties tvarka
konkretūs/ ypatingi elementai/ vienetai
nurodytoji sąskaita
darbuotojai
suinteresuotos šalys
statistinė atranka
stratifikacija
dalyko informacija
pobalansiniai įvykiai
pagalbinė paslaugų organizacija
pagrindinės procedūros
pakankami ir tinkami audito įrodymai
pakankami tinkami
tinkami kriterijai
tinkamos kvalifikacijos nepriklausomas asmuo
finansinių ataskaitų santrauka
finansinių ataskaitų santrauka
stebėtojų taryba
papildoma informacija
sisteminis ir disciplinuotas požiūris

T
tax basis of accounting
terms and conditions
tests of controls
tests of details
those charged with governance
those with recognised authority
type of opinion
to address the risk
to follow due process

apskaita mokesčių pagrindu
sąlygos ir aplinkybės
kontrolės priemonių testai
detalieji testai
už valdymą atsakingi asmenys
atitinkamus įgaliojimus turintys asmenys
nuomonės rūšis
reaguoti į riziką/atsižvelgti į riziką
laikantis tinkamos procedūros

tolerable misstatement
total rate of deviation
transaction

toleruotinas iškraipymas
toleruotinas nuokrypio lygis
sandoris / ūkinė operacija

U
unauthorized journal entries
uncertainty
uncorrected misstatement
understatement of revenues
unmodified opinion
user auditor
user entity
volume of activity

įrašai, padaryti neturint įgaliojimo
neapibrėžtumas
neištaisyti iškraipymai
pajamų sumažinimas
nemodifikuota nuomonė
vartotojo auditorius
vartotojo įmonė
pokyčių apimtis

W
walk-through test
withdrawal from the engagement
written representation

nuoseklios peržiūros testas
atsisakymas vykdyti (tęsti) užduotį
rašytiniai pareiškimai

