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ETICKÝ KÓDEX AUDÍTORA
1.

Audítor využíva svoje odborné vedomosti a skúsenosti tak, aby všetky zistenia
boli nielen objektívne, ale aj kompetentné.
2.
Všetky informácie, ktoré audítor získa v súvislosti s posudzovaním, udržiava
v tajnosti a nevyužije ich na svoj prospech. Taktiež zabráni tomu, aby mohli tieto
informácie využiť tretie osoby bez súhlasu oprávnených osôb.
3.
Audítor odmietne menovanie na audit, ak by mohli vzniknúť podozrenia zo
zaujatosti voči objektu posudzovania.
4.
Audítor informuje zainteresované subjekty o všetkých svojich vzťahoch,
okolnostiach alebo záujmoch, ktoré by mohli ovplyvniť jeho úsudok alebo objektivitu
pri vykonávaní auditov.
5.
Audítor ponúka len také služby, ktoré sú v súlade s jeho kompetenciou,
vedomosťami, skúsenosťami a možnosťami.
6.
Audítor súhlasí len s takým menovaním na audit, ktoré zodpovedá jeho kvalifikácii
a o ktorom sa domnieva, že bude na úžitok príslušného procesu.
7.
Audítor neprijme menovanie na audit s obmedzením, ktoré by nedovoľovalo
vykonať ho dobre a efektívne.
8.
Každý audit musí byť vykonaný na individuálnom základe, správa z auditu musí
obsahovať len skutočnosti zistené v jeho priebehu.
9.
Audítor pripraví audit tak, aby si všetky oprávnené osoby mohli vopred overiť jeho
serióznosť a audit mohli vnímať s náležitou dôverou.
10.
Audítor odmietne vykonávanie auditu za podmienok, ktoré by mohli ohroziť jeho
objektivitu, nezávislosť, vierohodnosť alebo bezúhonnosť a ukončí činnosť, ak
nastanú okolnosti, ktoré by mohli uvedeným spôsobom ovplyvniť jeho činnosť.
11.
Audítor zoznámi posudzovanú stranu s plánom a harmonogramom auditu a so
svojím postupom posudzovania, aby zabezpečil potrebnú mieru spolupráce na
úspešný priebeh auditu.
12.
Audítor pri svojej práci vychádza nielen zo vstupných informácií, ale registruje aj
vývoj situácie počas auditu.
13.
Audítor nesúhlasí s menovaním na audit, ak je súčasne poverený ďalší audítor,
s ktorým my mohli vzniknúť konflikty majúce za následok stratu objektivity auditu.
14.
Audítor prijme za svoju činnosť iba dohodnutú odmenu.
15.
Audítor neposkytuje províziu za udelené menovanie na audit ani neprijíma žiadne
provízie za odporúčanie iných audítorov.

