AUDITO EGZAMINO KLAUSIMAI SU ATSAKYMAIS
1. Kokie yra vidaus kontrolės sistemos elementai pagal COSO modelį?
a) kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, informacijos rinkimas ir vertinimas, stebėsena;
b) kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informacijos vertinimas, stebėsena;
c) kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informavimas ir komunikavimas, stebėsena.
Teisingas atsakymas: c)
2. Auditorius iš viso turėjo peržiūrėti 20 audito bylų. Kasdien jis patikrindavo po 2 bylas. 14-tą bylą jis peržiūrėjo
trečiadienį. Kada auditorius patikrino pačią pirmą audito bylą?
a) pirmadienį;
b) antradienį;
c) ketvirtadienį;
d) penktadienį.
Teisingas atsakymas: b)
3. Kurie teiginiai apie audito riziką teisingi?
a) Auditas turi būti planuojamas taip, kad audito rizika sumažėtų iki priimtino žemo lygio, auditorius turėtų
nepaisydamas audito apribojimų atlikti kuo daugiau audito procedūrų siekdamas gauti absoliutų užtikrinimą dėl
audito srities būklės ir valdyti riziką, kad gali būti parengta netinkama ir audito aplinkybių neatitinkanti audito
ataskaita.
b) Auditas turi būti planuojamas taip, kad audito rizika sumažėtų iki priimtino žemo lygio, auditorius turi valdyti
riziką, kad gali būti parengta netinkama ir audito aplinkybių neatitinkanti audito ataskaita, o siekdamas sumažinti
arba valdyti netinkamų išvadų padarymo riziką auditorius turi vykdyti atitinkamas audito procedūras.
c) Auditas turi būti planuojamas taip, kad audito rizika sumažėtų iki priimtino žemo lygio, auditorius turėtų
nepaisydamas audito apribojimų atlikti kuo daugiau audito procedūrų siekdamas gauti absoliutų užtikrinimą dėl
audito srities būklės ir į audito planą/strategiją įtraukti tik su vadovybe suderintas audito srities rizikas.
Teisingas atsakymas: b)
4.

Koks skaičius turėtų būti vietoje klaustuko?
100 · 201 · 304 · 411 · ?
a)
b)
c)
d)

618
515
620
517

Teisingas atsakymas: d)
5. Profesinis sprendimas:
a) priimamas, kai reikia apsispręsti dėl tinkamos veiksmų krypties;
b) toks principas, kuriuo vadovaudamasis turėtų dirbti profesionalus auditorius;
c) priimamas, kai norima nedokumentuojant susimažinti darbų apimtį;
d) požiūris, kurio laikydamasis auditorius nuolat abejoja ir stebi aplinkybes, galinčias rodyti iškraipymus, ir kritiškai
vertina audito įrodymus.
Teisingas atsakymas: a)
6. Šeši audito grupės nariai nustatė 20 pažeidimų. Pirmasis auditorius nustatė vieną pažeidimą, antrasis – du, trečiasis
– tris. Ketvirtasis auditorius nustatė daugiau pažeidimų nei bet kuris kitas. Kiek mažiausiai pažeidimų galėjo nustatyti
ketvirtasis auditorius?
a) 7
b) 6
c) 5
d) 4
Teisingas atsakymas: b)

7. Į ką reikia atsižvelgti formuluojant rekomendacijas?
a) Rekomendacijos turi būti naudingos, skirtos tobulinti subjekto veiklą, susijusios su pagrindiniais audito
rezultatais, aiškios, suprantamos, logiškos ir pagrįstos bei turi nurodyti, ką konkrečiai rekomenduojama keisti,
paliekant subjektui teisę pasirinkti, kaip tai padaryti.
b) Būtina įsigilinti į subjekto galimybes, suformuluoti formalius reikalavimus atitinkančias rekomendacijas, bet jos
turi būti susijusios su pagrindiniais audito rezultatais, aiškios, suprantamos, logiškos ir pagrįstos.
c) Rekomendacijos turi būti naudingos, skirtos tobulinti subjekto veiklą, orientuotis į nepagrindinius audito
rezultatus ir jų poveikį bei turi nurodyti, ką konkrečiai rekomenduojama keisti, paliekant subjektui teisę pasirinkti,
kaip tai padaryti.
d) Būtina suformuluoti formalius reikalavimus atitinkančias rekomendacijas, bet jos turi būti susijusios su
pagrindiniais audito rezultatais, aiškios, suprantamos, logiškos ir pagrįstos.
Teisingas atsakymas: a)
8. Auditorius kasdien lavina atmintį ir kiekvieną metų dieną užsirašo to mėnesio ir dienos skaitmenų sumą, pvz. šį
penktadienį, gegužės 10 dieną, profesionalumo renginio metu auditorius užsirašys skaičių 6. Kokią didžiausią
skaitmenų sumą jis gali gauti?
a) 15
b) 22
c) 20
d) 14
Teisingas atsakymas: c)
9. Nepriklausomumo principas – tai:
a) situacija, kai darbuotojas gali vykdyti veiklą neveikiamas santykių, kurie galėtų turėti įtakos ir pakenkti
profesiniam sprendimui, gali veikti principingai ir išlaikyti objektyvumą ir profesinį skepticizmą;
b) bet kokių asmeninių santykių vengimas darbe;
c) požiūris, kuriuo vadovaudamasis darbuotojas sugeba veikti nešališkai ir pristatyti ar vertinti dalykus remdamasis
faktais, o ne jausmais ir interesais, nepatikėdamas sprendimo kitiems.
Teisingas atsakymas: a)
10. Dalyvis X iš auditoriaus egzamino testo surinko 85 proc. visų balų, o dalyvis Y – 90 proc., tačiau jis tegavo vienu
balu daugiau nei dalyvis X. Kiek daugiausiai balų buvo galima gauti už auditoriaus egzamino testą?
a) 17
b) 18
c) 20
d) 25
Teisingas atsakymas: c)
11. Audito įrodymai bus tinkami ir pakankami, jei:
a) nustatyti dalykai leidžia padaryti objektyvias ir pagrįstas išvadas;
b) audituojamas subjektas neturi pastabų dėl padarytų išvadų;
c) auditorius priėmė profesinį sprendimą atsižvelgdamas į apklausos rezultatus;
d) el. įrašai buvo surinkti iš audituojamo subjekto duomenų bazės.
Teisingas atsakymas: a)
12. Koks skaičius turėtų būti vietoje klaustuko?
3452

3542

2534

5768

5678

8657

3271

?

1732

a) 7321
b) 1237
c) 3712

d) 3721
Teisingas atsakymas: d)
13. Kuriuo kokybės kontrolės sistemos elementu reikalaujama, kad audito įmonė įdiegtų politiką ir procedūras, skirtas
suteikti pakankamą užtikrinimą, kad užduotys yra atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei
priežiūros reikalavimus?
a) atitinkami etikos reikalavimai;
b) užduočių atlikimas;
c) stebėjimas;
d) žmogiškieji ištekliai.
Teisingas atsakymas: b)
14. Mėgstančių futbolą ir mėgstančių krepšinį auditorių santykis yra 2:3, o mėgstančių krepšinį bei visai nemėgstančių
jokio sporto – 8:1. Koks yra mėgstančių sportą (ar futbolą, ar krepšinį) ir visai nemėgstančių sporto auditorių
santykis?
a) 12:3
b) 40:3
c) 24:1
d) 24:3
Teisingas atsakymas: b)
15. Kas laikytina auditoriaus profesiniu skepticizmu?
a) vertindamas įrodymų tinkamumą ir pakankamumą, auditorius išlieka nešališkas, budrus ir remiasi turimais
faktais;
b) gavęs informaciją iš audituojamo subjekto auditorius abejoja dėl jos patikimumo ir visais atvejais prašo pateikti
dokumentų originalus ar patvirtintas jų kopijas;
c) gavęs informaciją iš audituojamo subjekto auditorius neabejoja dėl jos patikimumo, nes visais atvejais laiko, jog
audituojamas subjektas atsakingas už informacijos tinkamumą.
Teisingas atsakymas: a)
16. Šiandien trys auditoriai švenčia savo darbo pradžios Valstybės kontrolėje gimtadienius. Jų bendra išdirbtų metų
suma yra 44 metai. Kokia bus jų metų suma kitą kartą, kai tos sumos skaitmenys ir vėl sutaps?
a) 55
b) 66
c) 77
d) 88
Teisingas atsakymas: c)
17. Jei audituojamo subjekto darbuotojų veikloje auditorius nustato apgaulės ar korupcijos požymių, jis turėtų:
a) atlikti papildomą tyrimą, kad būtų galima nustatyti, ar iš tikrųjų buvo apgaulės ir korupcijos atvejų;
b) jei audituojamo subjekto vadovybė nesusijusi su įtariama apgaule ir korupcija, prašyti, kad ji ištirtų, ar iš tikrųjų
buvo apgaulės ar korupcijos atvejų;
c) apsvarstyti, ar apgaulė atsirado dėl to, kad audituojamo subjekto darbuotojai nesilaikė vidaus kontrolės
priemonių;
d) apsvarstyti apgaulės ar korupcijos įtaką auditui ir aptarti tai su audituojamo subjekto vadovybe, jei ji nesusijusi
su įtariama apgaule ir korupcija.
Teisingas atsakymas: d)
18. Tarkime, kad teisingi šie du teiginiai: 1) Kai kurie auditoriai moka tris užsienio kalbas, o visi kiti auditoriai – dvi; 2)
Mokantys tris užsienio kalbas auditoriai gyvena tik Vilniaus centre. Kuris teiginys teisingas?
a) Visi auditoriai gyvena Vilniaus centre.
b) Vilniaus centre gyvena tik mokantys tris užsienio kalbas auditoriai.
c) Kituose Vilniaus rajonuose negyvena mokančių tris užsienio kalbas auditorių.
d) Visi, mokantys dvi užsienio kalbas, auditoriai gyvena kituose Vilniaus rajonuose.
Teisingas atsakymas: c)

19. Audito rizika – tai:
a) tikimybė, kad audituojamo subjekto veikloje yra reikšmingų veiklos problemų;
b) tikimybė, kad gali būti neaptikti kai kurie reikšmingi neatitikimai ar pažeidimai;
c) tikimybė, kad gali būti pateiktos neteisingos išvados ir nepasiektas arba nevisiškai pasiektas audito tikslas.
Teisingas atsakymas: c)
20. Kuri figūra mažesnė?

a) viršutinė;
b) apatinė;
c) abi figūros lygios.
Teisingas atsakymas: c)

