ბროშურა მომზადებულია IFIAR-ის წევრი საზედამხედველო ორგანოების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე
და განახლდება ახალი მონაცემების დამუშავების კვალდაკვალ

საფრანგეთი

ფიცი

ვფიცავ, რომ პატივისცემით, გონივრულობითა და დამოუკიდებლობით შევასრულო ჩემი პროფესიული საქმიანობა,
პატივი ვცე კანონებს და დავიცვა ისინი

ვის წინაშე იდება
სააპელაციო სასამართლოს პირველი პრეზიდენტის წინაშე

სლოვაკეთი
ფიცი

ჩემი პატივითა და სინდისით პირობას ვდებ, რომ დავიცავ სლოვაკეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციას, კანონებსა, სხვა ზოგადად
სავალდებულო სამართლებრივ რეგულაციებს და საერთაშორისო აუდიტის სტანდარტებს, შევასრულებ ჩემს სავალდებულო
აუდიტორის მოვალეობებს კეთილსინდისიერად და პასუხისმგებლობით, აუდიტორის ეთიკის კოდექსის შესაბამისად და დავიცავ
კონფიდენციალურობას ყველა იმ საკითხის შესახებ, რაც სავალდებულო აუდიტთან დაკავშირებით ცნობილი გახდა ჩემთვის
ვის წინაშე იდება
აუდიტის საზედამხედველო ორგანოს თავმჯდომარის წინაშე

ფინეთი
ფიცი

შემდეგნაირია: ჩემი პატივისა და სინდისის წყალობით, პირობას ვდებ ვიმოქმედო პატიოსნად, დამოუკიდებლად და
კეთილსინდისიერად; ჩემი, როგორც აუდიტორის მიერ ნაკისრი ყველა ვალდებულება შევასრულო კარგი აუდიტორული პრაქტიკის
შესაბამისად და კანონსაწინააღმდეგოდ არ გავამჟღავნო ის, რაც გამანდეს ან სხვაგვარად გახდა ჩემთვის ცნობილი; პირობას ვდებ
დავიცვა აუდიტორების მიმართ მოქმედი წესები და რეგულაციები, ისევე როგორც აუდიტის კარგი პრაქტიკა და პროფესიული ეთიკა
ვის წინაშე იდება
სასამართლოს წინაშე

ავსტრია
ფიცი

ვფიცავ, რომ ყოველთვის ერთგულად და ურყევად დავიცვა ავსტრიის რესპუბლიკის კანონები, კეთილსინდისიერად შევასრულო
აუდიტორის ვალდებულებები, დავიცვა კონფიდენციალურობის მოვალეობა, კეთილსინდისიერად და მიუკერძოებლად წარვადგინო
ჩემთგან მოთხოვნილი ექსპერტული მოსაზრებები
ვის წინაშე იდება
ეკონომიკის მინისტრის წინაშე

ლიეტუვა
ფიცი

ვფიცავ დავიცვა ლიეტუვის რესპუბლიკის კონსტიტუცია, კანონები, სხვა სამართლებრივი აქტები, ბუღალტერთა პროფესიული ეთიკის
კოდექსი და აუდიტორთა საკანონმდებლო აქტი, პატიოსანად და სამართლიანად შევასრულო მოვალეობები, ვიყო ობიექტური და
დამოუკიდებელი, დავიცვა პროფესიული საიდუმლოება და უზრუნველვყო უწყვეტი პროფესიული განვითარება
ვის წინაშე იდება
აუდიტორთა სასამართლოს პრეზიდენტი ან მისგან მინდობილი პირის წინაშე

საბერძნეთი
ფიცი

ვფიცავ, რომ ჩემი პროფესიული საქმიანობისას მკაცრად დავიცავ კონსტიტუციას და სახელმწიფოს კანონებს, ისევე როგორც ეთიკურ
წესებს, რომლებიც არეგულირებს სავალდებულო აუდიტორის პროფესიას, პატიოსნად და კეთილსინდისიერად შევასრულებ ჩემს
მოვალეობებს
ვის წინაშე იდება
პროფესიული ორგანიზაციის წინაშე

გერმანია

ფიცი

საზეიმოდ ვფიცავ, პასუხისმგებლობით და გულმოდგინედ დავიცავ საჯარო პრაქტიკაში პროფესიონალი ბუღალტრის
მოვალეობებს, განსაკუთრებით კონფიდენციალურობის შენარჩუნებით, კეთილსინდისიერად და
მიკერძოების
გარეშე მოვამზადო აუდიტის ანგარიშები და საექსპერტო მოსაზრებები, ამდენად, ღმერთო დამეხმარე
ვის წინაშე იდება
საჯარო ბუღალტრეთა პალატის წინაშე

სამხრეთ აფრიკა
ფიცი

ბატონო/ქალბატონო დებთ ფიცს, რომ მტკიცებულება, რომელიც თქვენ უნდა გასცეთ შეესაბამება სიმართლეს, მხოლოდ სიმართლეს
და არაფერს სიმართლის გარდა? თუ ასეა, გთხოვთ ასწიოთ თქვენი მარჯვენა ხელი და თქვათ "ამდენად, დამეხმარე ღმერთო". შემდეგ
პირი პასუხობს მარჯვენა ხელის აწევით და ამბობს: „ამდენად, დამეხმარე ღმერთო“
ვის წინაშე იდება
აუდიტორთა დამოუკიდებელი მარეგულირებელი საბჭოს დისციპლინარული კომიტეტის წინაშე

ნიდერლანდები
ფიცი

ვაცნობიერებ, რომ როგორც პროფესიონალი ბუღალტერი ვალდებული ვარ ვიმოქმედო საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე.
საქმიანობას განვახორციელებ
პროფესიული სკეპტიციზმის შემართებით. პროფესიონალი ბუღალტრის საქმიანობის
განხორციელებისას ვიხელმძღვანელებ პატიოსნების, ობიექტურობის, პროფესიული კომპეტენციის, სათანადო გულისხმიერებისა და
კონფიდენციალურობის ფუნდამენტური პრინციპებით. მე დავიცავ პროფესიის მარეგულირებელ კანონებსა და რეგულაციებს. ჩემი
პროფესიონალიზმი გულისხმობს, რომ არ შევასრულო რაიმე ქმედება, რომლის შესახებაც ვიცი, ან უნდა ვიცოდე, რომ ამან შეიძლება
გამოიწვიოს ბუღალტრის პროფესიის უპატივცემულობა. ასე რომ დამეხმარე ღმერთო / გპირდები / ვაცხადებ
ვის წინაშე იდება
პროფესიული ორგანოს წინაშე

ბულგარეთი
ფიცი

ცოდნისა და კანონის ძალით ვფიცავ, რომ როგორც სერტიფიცირებული საჯარო ბუღალტერი და რეგისტრირებული აუდიტორი,
საკუთარ მოვალეობებს შევასრულებ კეთილსინდისიერად, დამოუკიდებლად, პასუხისმგებლობით, მიუკერძოებლად და პროფესიული
კომპეტენციით. ჩემს საქმიანობას განსაზღვრავს ბულგარეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობა, აუდიტის შესახებ მიღებული
პროფესიული და ეთიკური სტანდარტები, ქცევის პრინციპები, რომლებიც დადგენილია სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა
ინსტიტუტის მიერ. ამ ფიცის დარღვევის შემთხვევაში მე ვიკისრებ იურიდიულ პასუხისმგებლობას
კანონის დებულებებისა და
სერთიფიცირებულ
ბუღალტერთა ინსტიტუტის პროფესიული და ეთიკური სტანდარტების შესაბამისად სანქციების დაკისრების
შემთხვევაში.
ვის წინაშე იდება
სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა ინსტიტუტის წინაშე

პოლონეთი

ფიცი

„პირობას ვდებ, რომ როგორც სავალდებულო აუდიტორი, შევასრულებ ჩემთვის მინდობილ დავალებებს საიმედოდ, სათანადო
გულდასმით და მიუკერძოებლად, კანონის დებულებებისა და მოქმედი პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად, ვიხელმძღვანელებ
პროფესიული ეთიკითა და დამოუკიდებლობის პრინციპით. ფაქტები და გარემოებები, რომლებიც ჩემთვის ცნობილი გახდება აუდიტის
ჩატარების დროს შევინახავ საიდუმოდ მესამე პირებისაგან“.

ვის წინაშე იდება
სავალდებულო აუდიტორთა ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტის ან სავალდებულო
აუდიტორთა ეროვნული საბჭოს სხვა უფლებამოსილი წევრის წინაშე

მარილენდის შტატი (აშშ)

ფიცი

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატი (აშშ)

„საზეიმოდ ვდებ პირობას, რომ ვიღებ პასუხისმგებლობას და
ვალდებულებებს, როგორც
სერტიფიცირებული
საჯარო
ბუღალტერი მერილენდის შტატში და ამერიკის შეერთებულ
შტატებში. ვიმოქმედებ კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად,
ჩემს
პროფესიულ
მოვალეობებს
შევასრულებ
ჩემი
შესაძლებლობების მაქსიმუმის შესაბამისად, ეთიკის დაცვით,
პროფესიონალურად და ობიექტურად. როგორც სერტიფიცირებული
საჯარო ბუღალტერი, დავიცავ ბუღალტრის პროფესიის პატივს და
ღირსებას და დავიცავ პროფესიული ქცევის წესებს.“
ვის წინაშე იდება
პროფესიული ორგანიზაციის წინაშე

ფიცი

„ვიმოქმედებ ჩრდილოეთ კაროლინასა და ამერიკის შეერთებული
შტატების
კანონებისა და რეგულაციების გათვალისწინებით.
პროფესიულ მოვალეობებს შევასრულებ ჩემი შესაძლებლობების
მაქსიმუმის შესაბამისად და დავიცავ პროფესიული ეთიკისა და
ქცევის წესებს; საქმიანობის პატიოსნად, ობიექტურად და
კომპეტენტურად წარმართვის გზით ხელს შევუწყობ ბუღალტერის
პროფესიის პატივისა და ღირსების დაცვას“

ვის წინაშე იდება
პროფესიული ორგანიზაციის წინაშე

არ არის

იაპონია

დანია

სავალდებულო მოთხოვნა

ავსტრალია

შვეიცარია

დუბაი

ახალი
ზელანდია

რუმინეთი

ირლანდია

შვედეთი

მალაიზია

მავრიკი

ფილიპინები

უკრაინა

ნორვეგია

ბრიტანეთი

ხორვატია

