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ĮŽANGA

Sutartų procedūrų (SP) užduotys suteikia puikią galimybę
mažoms ir vidutinio dydžio audito įmonėms (MVAĮ) augti ir
teikti vertingas paslaugas savo klientams. 4400-asis
tarptautinis susijusių paslaugų standartas „Užduotys atlikti
sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“ (toliau –
4400-asis TSPS) – tai tarptautinis standartas, kuris
reglamentuoja SP užduotis. Šiame leidinyje nagrinėjama,
kas yra SP užduotis, nustato, kokią nauda gauna klientai iš
tokių paslaugų, ir kada tokias paslaugas būtų tinkama
teikti. Jame pateikiami finansinės ir nefinansinės
informacijos pavyzdžiai atliekant SP užduotis, trumpa šešių
atvejų analizė su galimais taikyti procedūrų pavyzdžiais ir
SP ataskaitos pavyzdys, paimtas iš 4400-ojo TSPS. Šio
leidinio tikslinė auditorija – daugiausia praktikuojantys
asmenys, reguliavimo institucijos ir politikos formuotojai.
Prisiėmęs SP užduotis, praktikuojantis asmuo turi atlikti
konkrečias procedūras, dėl kurių susitarė praktikuojantis
asmuo, įmonė ir atitinkamos trečiosios šalys.
Praktikuojantis asmuo parengia ataskaitą dėl faktinių
pastebėjimų. Atliekant tokias užduotis užtikrinimas nėra
gaunamas, išvada nedaroma ir nuomonė nepareikškiama.
Ataskaita nėra viešai platinama – ji skirta tik toms šalims,
su kuriomis procedūros buvo sutartos. Ataskaitos
vartotojai patys padaro išvadas remdamiesi atliktomis
procedūromis ir ataskaitoje nurodytais faktiniais
pastebėjimais.
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DIDĖJANTI PAKLAUSA

TAUSV SUTARTŲ PROCEDŪRŲ PROJEKTAS
2015 m. Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų
valdyba (TAUSV) suformavo Darbo grupę, kurios
tikslas yra padėti suprasti, kaip atliekamos SP
užduotys, nacionalinius standartų pakeitimus,
susijusius su SP užduotimis, ir platesnius rinkos
poreikius.
2016 m. lapkritį Darbo grupė išleido diskusijų
dokumentą „Sutartų procedūrų užduočių ir kitų
paslaugų paklausos ir įtakos TAUSV tarptautiniams
standartams tyrimas“. 2017 m. rugsėjį, peržiūrėjus ir
aptarus gautus pastebėjimus, TAUSV patvirtino
standartų rengimo projektą – persvarstyti 4400ąjį TSPS.
Dabartinė 4400-ojo TSPS versija galios iki TAUSV
Daugybė suinteresuotų šalių dėl įvairiausių priežasčių
naudoja ataskaitas apie faktinius pastebėjimus, todėl SP
užduočių paklausa toliau auga. Iš dalies daugumos įmonių
susidomėjimą SP užduotimis gali skatinti augantis
reguliavimas ir poreikis didinti atskaitingumą dėl gauto
finansavimo ir dotacijų. Pavyzdžiui, finansavimo įstaigos gali
prašyti pateikti ataskaitą apie faktinius pastebėjimus, kuri
pagrįstų ir papildytų tokią informaciją kaip audituotos
finansinės ataskaitos ar paraiškos dotacijoms gauti. Kalbant
apie mažesnes įmones, kai kuriose šalyse didėjančios
atleidimo nuo audito ribinės vertės gali turėti įtakos
paklausai ir skatinti suinteresuotas šalis ieškoti auditui
alternatyvių paslaugų. Pavyzdžiui, bankai gali reikalauti ne
audituotų finansinių ataskaitų, bet ataskaitų apie faktinius
pastebėjimus dėl gautinų sumų ar atsargų. Toks dėmesys
siauresniems dalykams gali atskleisti konkrečias sritis,
svarbias sudarant skolinimo susitarimus.

išleis persvarstytą standartą su nurodyta nauja
įsigaliojimo data.

Diskusijų
dokumentas,
2016 m. lapkritis
Pastabos turi būti pateiktos iki: 2017 m. kovo 29 d.

TAUSV Sutartų procedūrų darbo
grupė
2016 m. lapkritį Darbo grupė
išleido diskusijų dokumentą
„Sutartų procedūrų užduočių
ir kitų paslaugų paklausos ir
įtakos TAUSV tarptautiniams
standartams tyrimas“
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SUTARTŲ PROCEDŪRŲ NAUDA IR TAIKYMAS

• SP užduotys suteikia lankstumo, nes tokia paslauga gali
būti pritaikyta atsižvelgiant į skirtingas aplinkybes ir
orientuota į konkrečius finansinių duomenų elementus.
Pavyzdžiui, vadovybė gali prašyti pagrįsti, kad tam tikra
pagal taikomus standartus reikalaujama atskleisti
informacija buvo pateikta, arba prašyti pateikti ataskaitą
apie kruopštų įsigijimų patikrinimą.
• Vartotojai gali prašyti atlikti specialų darbą, kad būtų
patenkinti finansavimo įstaigos ar tiekėjo poreikiai.
Pavyzdžiui, validuoti atsargų likučius, patvirtinti mokėtinų
sumų likučius, patikrinti grynųjų pinigų likučius arba
dotacijų panaudojimo tinkamumą. Išorės vartotojai taip pat
gali nurodyti, kokio formato ataskaitą pageidautų gauti.
• Faktiniais pastebėjimais gali būti pranešta, kad atitinkami
finansinės atskaitomybės procesai ir kontrolės veikia
veiksmingai. Pavyzdžiui, viešojo sektoriaus organizacijos
gali paprašyti atlikti SP užduotis ir pateikti ataskaitą apie
atitiktį kontrolės priemonėms, kurios susijusios su
reguliavimo sistema.
• Ataskaita apie faktinius pastebėjimus gali būti pridėta kaip
finansinių ataskaitų priedas ir suteikti vadovybei bei
darbuotojams daugiau pasitikėjimo jomis.

PLANAVIMAS IR PROCEDŪROS
Praktikuojantis asmuo turėtų susiplanuoti darbą taip, kad
užduotis būtų įvykdyta ir sutartos procedūros atliktos
veiksmingai. Surinkti įrodymai bus naudojami rengiant ataskaitą
apie faktinius pastebėjimus. Gali būti atliekamos šios
procedūros: paklausimų siuntimas ir analizė, perskaičiavimas,
palyginimas ir kiti detalūs patikrinimai, stebėjimas, patikra ir
patvirtinimų gavimas.

NEPRIKLAUSOMUMAS ATLIEKANT SP UŽDUOTIS
Pagal 4400-ąjį TSPS praktikuojantis asmuo turėtų laikytis
Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos (TBESV)
Buhalterių profesionalų etikos kodekso.
Nepriklausomumo principas nėra
privalomas atliekant SP užduotis.
Tačiau užduoties sąlygose arba
tiksluose gali būti nurodyta, arba
nacionaliniai standartai gali
reikalauti, kad auditorius laikytųsi
TBESV Kodekso Nepriklausomumo
reikalavimų. Jeigu praktikuojantis
asmuo nėra nepriklausomas, apie tai
turi būti pareikšta ataskaitoje apie
faktinius pastebėjimus.
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SP UŽDUOTYS DĖL FINANSINĖS IR
NE FINANSINĖS INFORMACIJOS
4400-asis TSPS yra orientuotas į užduotis dėl finansinės informacijos. Tačiau jame gali būti pateiktos naudingos nuorodos
užduotims dėl ne finansinės informacijos, kuri tampa vis labiau paplitusia.
Įvairiose šalyse SP atliekamos tiek dėl finansinės, tiek dėl nefinansinės informacijos, naudojamos įvairiais tikslais atsižvelgiant į
teisės aktus ar esamą poreikį. Ataskaitos gali būti pateikiamos, pavyzdžiui dėl:

ESANT TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS
• konkrečios istorinės finansinės informacijos apie valstybės
finansuojamą projektą ar konkursą;
• kapitalo pakankamumo rodiklių;
• sutikrinimo esant skirtingoms finansinės atskaitomybės
tvarkoms
• planuojamo paskirstyti nepaskirstyto pelno apskaičiavimų;
• įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, rezultatų paskelbimų ir ataskaitų, kurios
pateikiamos platinimo sąrašuose ir prospektuose.

ESANT POREIKIUI
• kruopštaus patikrinimo perkant, parduodant ar
sujungiant įmones ar jų dalį;
• pažymos apie gautas pajamas arba apyvartą
palyginimo su pagrindžiančiais dokumentais, kai
mokėtina nuoma (komisiniai) kitai šaliai mokama (-i)
atsižvelgiant į pajamų procentą;
• finansinės atskaitomybės vidaus kontrolės ar įmonės
• valdymo reikalavimų;
• banko paskolos suteikimo sąlygų;
• atsargų likučių ir atsargų inventorizacijos procesų;
•• pajamų ir gautinų sumų likučių; šiltnamio efektą
sukeliančių dujų;
•• sutarčių dėl autorinių atlyginimų.
•
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PAVYZDONĖS SP UŽDUOTYS

Šie pavyzdžiai nėra išsamūs ir pateikiami siekiant atspindėti SP užduočių,
atliekamų skirtingose šalyse, įvairovę. Išvardytos sutartos procedūros
apžvelgtos plačiąja prasme ir vartojant bendrinius terminus apibūdinti
procedūras, kurias gali reikėti atlikti SP užduotyse.

1 ATVEJO ANALIZĖ

2 ATVEJO ANALIZĖ

VALSTYBĖS DOTACIJA

NE VYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS ATASKAITA

Ne pelno siekianti organizacija vykdo klinikinius Parkinsono
ligos, vėžinių susirgimų, inkstų ligų ir daugybės kitų ligų
tyrimus. Jos mokslinių tyrimų veikla apima 234 nacionalinius,
52 tarptautinius tyrimo projektus ir 747 klinikinius tyrimus.
Šiuose moksliniuose tyrimuose dalyvauja daugia kaip 600
kvalifikuotų profesionalų.

Tarptautinė nevyriausybinė organizacija skyrė projektą

Valstybės taisyklėse nustatyta, kad valstybės dotacijas būtina
patikrinti atliekant SP užduotis, kad galima būtų pagrįsti kelių
sąlygų ir reikalavimų, nurodytų paraiškoje dėl mokslinių
tyrimų finansavimo, įvykdymą.
Dotaciją gaunančiai organizacijai taikomos šios sutartos
procedūros:

įgyvendinančiui partneriui 650 000 eurų1. Įgyvendinančio
partnerio finansiniai metai pasibaigė 20X1 m. gruodį ir
finansinių ataskaitų auditas buvo baigtas 20X2 m. kovą.
Surinkus pakankamų tinkamų audito įrodymų nustatyta, kad
645 000 eurų buvo panaudoti tinkamai remiantis projekte
pateiktu pasiūlymu. Išleista besąlyginė auditoriaus išvada.
Likę 5 000 eurai buvo panaudoti apmokėti už ataskaitos
parengimą po auditoriaus nuomonės apie finansines
ataskaitas išleidimo ir projekto užbaigimo Atlikdamas SP
užduotį praktikuojantis asmuo turėjo patikrinti, ar minėta
suma buvo panaudota sumokėti vien tik už projekto
ataskaitos parengimą ir redagavimą

• aptarti ir suprasti bendrąsias sąlygas, susijusias su
dotacija;
• palyginti pateiktą išlaidų grafiką su patvirtinamaisiais
dokumentais siekiant pagrįsti sąnaudas, patirtas
įgyvendinant projektą, patikrinti, ar jos buvo leidžiamos
remiantis organizacijos leidžiamų sąnaudų grafiku, ar jos
buvo užregistruotos ir suklasifikuotos apskaitos sistemoje
remiantis dotacijų teikimo sąlygomis, ir patikrinti, ar jos
buvo apmokėtos;
• patikrinti, ar organizacija laikėsi pagrindinių procedūrų
pirkdama prekes ir paslaugas;
• sutikrinti darbuotojų laiką, kurį jie dirbo įgyvendindami
projektą, su jų darbo žiniaraščiais;
• pateikti paklausimą organizacijai, ar ji yra gavusi kitų
dotacijų tokiam pačiam projektui.
.
1 Šiame pavyzdyje naudotas standartinis piniginis vienetas – euras.
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PAVYZDONĖS SP UŽDUOTYS

3 ATVEJO ANALIZĖ

4 ATVEJO ANALIZĖ

FINANSINĖ INFORMACIJA

VADOVYBĖS FINANSINIAI IR NE FINANSINIAI TIKSLAI

Padidinus ribinius dydžius, kuriems esant auditas yra
privalomas, „ABC Limited“ finansinių ataskaitų auditas tapo
neprivalomas. SP užduotis buvo atliekama orientuojantis į
konkrečius finansinės informacijos straipsnius.

Kiekvienais metais „XYZ Limited“ akcininkai ir vadovybė pasirašo
„Veiklos rezultatų planą“, kuriame numato finansinius ir
nefinansinius tikslus. Kas ketvirtį vadovybė įsivertina savo darbo
rezultatus pagal nustatytus tikslus ir ataskaitą pateikia
Direktorių valdybai peržiūrėti ir patvirtinti. Kiekvienų metų
pabaigoje akcininkai paskiria praktikuojantį asmenį, su kuriuo
pasirašomos dvi sutartys: viena dėl audito užduoties, kita – dėl
SP užduoties, kuria siekiama patikrinti Veiklos rezultatų planą ir
pateikti ataskaitą apie faktinius pastebėjimus.

Atliekamos šios sutartos procedūros:
•

pateikti paklausimus vadovybei ir išanalizuoti atsargų
sistemos siekiant nustatyti, ar 20XX m. gruodžio 31 d.
įmonėje nėra daugiau atsargų nei numatyta ir kad
turimos atsargos yra ne senesnės nei 90 dienų
(pasenusios atsargos);

Atliekamos šios sutartos procedūros:

•

sutikrinti atsargų savikainą, nurodytą atskiroje atsargų
sistemoje, su naujausiomis pirkimo sąskaitomis
faktūromis (atsargų įrašų tikslumas);

•

aptarti su vadovybe taikytą duomenų atrinkimo iš
pagrindinių šaltinių procesą ir sudokumentuoti aptarimų
rezultatą ataskaitoje apie faktinius pastebėjimus;

•

patikrinti visus gautinų sumų likučius 20XX m. gruodžio
31 d. ir nustatyti, ar didžioji dalis buvo gauta sutikrinant
sumas didžiojoje knygoje su pinigų įplaukomis (galimybė
atgauti gautinas sumas);

•

sutikrinti / suderinti duomenis, pateiktus Veiklos rezultatų
plane, su pagrindiniais finansiniais ir nefinansiniais
duomenimis;

•

patikrinti matematinį finansinės informacijos, naudotos
Veiklos rezultatų plane, tikslumą;

•

išanalizuoti pagrindinius veiklos rodiklius (PVR), pateiktus
Veiklios rezultatų plane, juos palyginant su vadovybės
strateginiame plane nustatytais tikslais;

•

gauti vadovybės pareiškimus dėl visų tvirtinimų, pateiktų
Veiklos rezultatų plane.

•

patikrinti atskaitomybėje pateiktas pajamas pasirenkant
pirmus penkis 20XY m. pajamų orderius ir 20XX m.
paskutinius penkis pajamų orderius bei patikrinti, ar
sumos jose buvo tinkamai paskirstytos (pajamų
priskyrimas tinkamam laikui).
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PAVYZDINĖS SP UŽDUOTYS

5 ATVEJO ANALIZĖ

6 ATVEJO ANALIZĖ

PASKOLOS SUTEIKIMO SANDORIAI

IŠSAMUS PATIRKINIMAS

„CBA Limited“ sudarė paskolos sutartį su bankų konsorciumu.
Pagal paskolos sutartį reikalaujama, kad už paskolą būtų
mokama kintama palūkanų norma priklausomai nuo
konkrečių finansinės sąlygos reikalavimų vykdymo rezultatų.
Finansinės sąlygos reikalavimai yra išsamiai apibrėžti paskolos
sutartyje ir yra nustatyti atsižvelgiant į „CBA Limited“
finansines ataskaitas. Paskolos sutartis taip pat turi būti
peržiūrėta atliekant SP užduotis, kad galima būtų ataskaitoje
pateikti informaciją apie finansinės sąlygos reikalavimų
apskaičiavimą.

„LMO Limited“ – tai įmonė, kuri gamina automobilių
detales. Ji planuoja įsigyti užsienio įmonę, veikiančią tame
pačiame sektoriuje. Užsienio įmonė rengia audituotas
finansines ataskaitas, tačiau „LMO Limited“ pasamdo
audito įmonę atlikti SP užduotį, kad ji pateiktų specialią
informaciją, kuri bus labai svarbi ateityje plėtojant verslą.

Sutartos procedūros apima:
• sutikrinti / suderinti duomenis, naudotus skaičiuojant
finansinės sąlygos reikalavimą, su įmonės didžiąja
knyga;
• patikrinti matematinį finansinės sąlygos reikalavimo
skaičiavimo tikslumą;
• patvirtinti, kad skaičiavimai atitinka finansinės sąlygos
reikalavimų apibrėžtis, nustatytas paskolos sutartyje.

Atliekamos šios sutartos procedūros:
• pateikti paklausimus apie pajamas iš 10 didžiausių
klientų per paskutinius penkerius metus, įskaitant
kiekvienos iš jų pajamų dalį procentine išraiška bendroje
sumoje;
• pateikti paklausimą apie penkis produktus, kurie buvo
parduoti visiems pagrindiniams klientams, nurodant
automobilio modelį, kuriam buvo panaudotas (-i) šis (šie)
produktas (-ai);
• pateikti paklausimą apie patvirtintus ateinančių dvejų
metų užsakymus nurodant produktą ir automobilio
modelį;
• pateikti paklausimą apie metalo, įsigyto per
paskutinius 24 mėnesius, kainas, kurios buvo
naudojamas vertinant atsargas;
• palyginti vadovybės atliktus bendrojo pelno
paskaičiavimus per paskutinius trejus metus su
kliento sistemos parengtomis ataskaitomis, įvertinant
poveikį pajamoms,
vienkartiniam pelnui ar nuostoliams, įsigijimo kainų ir
gamybos pokyčiams.
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ATASKAITOS RENGIMAS

Ataskaitoje apie faktinius pastebėjimus aprašomas užduoties
tikslas ir sutartos procedūros, kad skaitytojas galėtų suprasti
atlikto darbo pobūdį ir mastą. Be visų kitų reikalavimų,
ataskaitoje turi būti nurodyta:
• konkreti finansinė ar ne finansinė informacija, dėl kurios
buvo atliktos sutartos procedūros;
• tvirtinimas, kad atliktos procedūros buvo sutartos su
gavėju;
• tikslas, dėl kurio sutartos procedūros buvo atliktos;
• atliktų konkrečių procedūrų sąrašas;
• faktinių pastebėjimų aprašymas, įskaitant pakankamai
išsamų nustatytų klaidų ir išimčių aprašymą;
• tvirtinimas, kad atliktos procedūros nėra nei auditas,
nei peržiūra, todėl jokio užtikrinimo nepareiškiama;
• tvirtinimas, kad jei auditorius būtų atlikęs papildomas
procedūras, auditą ar peržvalgą, apie kitus dalykus,
kuriuos jis būtų pastebėjęs, būtų pranešęs užsakovui;
• tvirtinimas, kad ataskaita skirta tik toms šalims, su
kuriomis procedūros buvo sutartos;
• tvirtinimas (jei taikoma), kad ataskaita yra susijusi tik su
nurodytais elementais, sąskaitomis ir straipsniais,
finansine ir nefinansine informacija ir įmonės finansinės
atskaitomybės, kaip visumos, neapima.

ATASKAITOS
PAVYZDYS
Ataskaitos apie faktinius
pastebėjimus dėl
mokėtinų sumų pavyzdys
Žr. 4400-ojo TSPS
2 priedą

ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS
....... (tiems, kas susitarė su auditoriumi)
Mes atlikome su jumis sutartas procedūras, kurios išvardytos toliau, dėl ABC įmonės mokėtinų sumų (nurodyti
datą), pateiktų pridedamoje lentelėje (kuri šiame pavyzdyje nepateikta).
Šią užduotį mes atlikome vadovaudamiesi Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais (arba nurodyti atitinkamus
nacionalinius standartus ar tvarkas), taikomais sutartų procedūrų užduotims. Procedūros buvo skirtos vieninteliam
tikslui – padėti jums įvertinti mokėtinų sumų pagrįstumą, ir jos apibendrintos taip:
1. Mes gavome ir patikrinome ABC įmonės parengto bandomojo balanso (nurodytos datos duomenimis)
priedą dėl mokėtinų sumų ir bendrą sumą palyginome su likučiu Didžiojoje knygoje.
2. Mes palyginome pagrindinių tiekėjų pridedamą sąrašą (šiame pavyzdyje nepateiktas) bei įsiskolintas
sumas (nurodytos datos duomenimis) jiems ir sumas bandomajame balanse.
3. Mes gavome tiekėjų tvirtinimus arba paprašėme tiekėjų patvirtinti įsiskolinimo likučius (nurodytos datos duomenimis).
4. Mes palyginome šiuos tvirtinimus ar patvirtinimus su sumomis, nurodytomis 2 punkte. Dėl sumų, kurios
nesutapo, mes gavome suderinimus iš ABC įmonės. Gautus suderinimus mes identifikavome ir sudarėme
neapmokėtų sąskaitų faktūrų, kreditinių įsipareigojimų ir neapmokėtų čekių, kurie buvo didesni už xxx sumą,
sąrašą. Mes nustatėme ir patikrinome vėliau gautas tokias sąskaitas faktūras ir kreditinius įsipareigojimus bei
vėliau apmokėtus čekius ir išsiaiškinome, kad jie iš tikrųjų turėjo būti pažymėti kaip neapmokėti
suderinimuose.
Teikiame savo pastebėjimus:
(a) Dėl 1 punkto: mes nustatėme, kad priedas yra teisingas i ir bendra suma sutampa.
(b) Dėl 2 punkto: mes nustatėme, kad palygintos sumos sutampa.
(c) Dėl 3 punkto: mes nustatėme, kad buvo visų tiekėjų tvirtinimai.
(d) Dėl 4 punkto: mes nustatėme, kad sumos sutampa, o dėl sumų, kurios nesutapo, mes nustatėme, kad ABC
įmonė parengė suderinimus ir kad kreditiniai įsipareigojimai, sąskaitos faktūros ir neapmokėti čekiai,
viršijantys xxx sumą, buvo tinkamai nurodyti suderinant, išskyrus:
(detaliai išvardyti išimtis)
Kadangi pirmiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius audito
standartus ar Tarptautinius peržiūros standartus (ar atitinkamus nacionalinius standartus ar tvarkas), jokio
užtikrinimo dėl mokėtinų sumų (nurodytos datos duomenimis) mes nepareiškiame.
Jei būtume atlikę papildomas procedūras arba finansinės atskaitomybės auditą ar peržvalgą vadovaudamiesi
Tarptautiniais audito standartais ar Tarptautiniais peržiūros standartais (ar atitinkamais nacionaliniais standartais
ar tvarkomis), apie kitus dalykus, kuriuos mes būtume pastebėję, būtume jums pranešę.
Mūsų ataskaita yra vienareikšmiškai skirta pirmoje šios ataskaitos pastraipoje išdėstytam tikslui ir skirta jums
informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms šalims. Ši ataskaita yra susijusi tik su
pirmiau nurodytomis sąskaitomis ir straipsniais bei ABC įmonės finansinės atskaitomybės, kaip visumos,
neapima.
Data
Adresas

TBF ŠALTINIAI
TBF remia MVĮ sektorių įgyvendindama daugybę iniciatyvų, kuriomis siekia gerinti MVAĮ žinomumą bei stiprinti pajėgumą
pasauliniu mastu. MVAĮ komitetui prisidedant įžvalgomis ir gairėmis, TBF atstovauja MVAĮ interesams santykiuose su standartų
rengėjais ir reguliavimo institucijomis, palengvina dalijimąsi priemonėmis ir ištekliais, kurie reikalingi konkuruoti pasaulio rinkoje,
ir pasisako apie MVAĮ vaidmenį ir vertę taip didindama informuotumą, ypač remiant mažas ir vidutinio dydžio įmones (MVĮ).

TBF „Global Knowledge Gateway“ (Pasauliniai žinių vartai) dabar apima daugiau
kaip 500 straipsnių ir vaizdo įrašų bei pateikia nuorodas į beveik 10 000 susijusių
šaltinių ir naujienų iš viso pasaulio. Prenumeruokite „The Latest“ (naujausios
žinios) – du kartus per mėnesį siunčiamą Gateway santrauką.

MVĮ gali pasinaudoti daugybe ne audito paslaugų, įskaitant peržiūrą, finansinių ataskaitų
rengimą, kitas užtikrinimo užduotis ir sutartų procedūrų užduotis. Paslaugos turi būti
pasirenkamos atsižvelgiant į kiekvienos įmonės aplinkybes, be to, jos turi būti atidžiai
apsvarstytos. TBF yra išleidusi atskirą brošiūrą, skirtą MVAĮ, kurioje paaiškintos ir atskirai
apibūdintos įvairios finansinės atskaitomybės paslaugos, kurias MVAĮ gali suteikti ir pritaikyti
taip, kad jos atitiktų MVĮ poreikius: „RINKITĖS TINAKMĄ PASLAUGĄ. Audito, peržiūros,
finansinių ataskaitų parengimo ir sutartų procedūrų palyginimas“.

Norėdami gauti daugiau informacijos,
kreipkitės į
Christopher Arnold
MVĮ / MVAĮ ir tyrimų skyriaus
vadovas, tel. +1 212 286 9344
www.ifac.org
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