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Uvod 

Područje primjene ovog MSPU-a 

1. Ovaj Međunarodni standard za povezane usluge (MSPU) uređuje: 

(a) odgovornosti praktičara kada je angažiran obaviti angažman za dogovorene postupke; i 

(b) oblik i sadržaj izvješća o dogovorenim postupcima. 

2. Ovaj MSPU primjenjuje se na obavljanje angažmana za dogovorene postupke u vezi s financijskim 

ili nefinancijskim predmetnim pitanjima. (Vidjeti točke A1–A2) 

Odnos s MSKK 11 

3. Sustavi kontrole kvalitete, politike i postupci su odgovornost društva. MSKK 1 se primjenjuje na 

društva profesionalnih računovođa u pogledu angažmana za obavljanje dogovorenih postupaka koje 

je ugovorilo društvo. Odredbe ovog MSPU-a u pogledu kontrole kvalitete na razini pojedinačnog 

angažmana za obavljanje dogovorenih postupaka se pretpostavljaju na osnovi da je društvo obveznik 

primjene zahtjeva MSKK 1 ili zahtjeva koji su barem jednako toliko zahtjevni. (Vidjeti točke A3–A8) 

Angažman za obavljanje dogovorenih postupaka 

4. U angažmanu za dogovorene postupke, praktičar obavlja postupke koji su ugovoreni od strane 

praktičara i angažirajuće strane, pri čemu je angažirajuća strana potvrdila da su postupci koji se 

obavljaju primjereni za svrhu angažmana. Praktičar izvješćuje o obavljenim postupcima i povezanim 

nalazima u izvješću o dogovorenim postupcima. Angažirajuća strana i drugi namjeravani korisnici 

sami razmatraju dogovorene postupke i nalaze o kojima je izvijestio praktičar te izvlače vlastite 

zaključke iz rada koji je obavio praktičar. 

5. Vrijednost angažmana za dogovorene postupke koji su obavljeni u skladu s ovim MSPU-om proizlazi 

iz: 

(a) praktičarevog pridržavanja profesionalnih standarda, uključujući relevantne etičke zahtjeve; i  

(b) jasnog izvješćivanja o obavljenim postupcima i povezanim nalazima. 

6. Angažman za dogovorene postupke nije revizija, uvid ili drugi angažman s izražavanjem uvjerenja. 

Angažman za dogovorene postupke ne uključuje pribavljanje dokaza s ciljem da praktičar izrazi 

mišljenje ili zaključak s izražavanjem uvjerenja u bilo kojem obliku. 

Mjerodavnost ovog MSPU-a 

7. Ovaj MSPU sadrži ciljeve praktičara u primjeni MSPU-a, koji daju kontekst u kojem se postavljaju 

zahtjevi ovog MSPU-a. Ciljevi su namijenjeni pomaganju praktičaru pri razumijevanju onoga što treba 

biti postignuto u angažmanu za dogovorene postupke. 

8. Ovaj MSPU sadrži zahtjeve koji su izraženi korištenjem termina „će/mora/dužan je/obvezan je“ koji 

su oblikovani s ciljem da praktičar postigne navedene ciljeve. 

 
1 Međunaroni standard kontrole kvalitete (MSKK) 1, Kontrola kvalitete za društva koja obavljaju revizije i uvide u financijske 

izvještaje te druge angažmane s izražavanjem uvjerenja i angažmane za povezane usluge. 
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9. Dodatno, ovaj MSPU sadrži uvodni materijal, definicije, materijal za primjenu i ostale materijale s 

objašnjenjima koji daju kontekst relevantan za ispravno razumijevanje ovog MSPU-a. 

10. Materijal za primjenu i ostali materijali s objašnjenjima daju daljnja objašnjenja zahtjeva i smjernice 

za njihovu provedbu. Iako smjernice same po sebi ne nameću zahtjev, one su relevantne za ispravnu 

primjenu zahtjeva. Materijal za primjenu i ostali materijali s objašnjenjima mogu također dati 

pozadinske informacije o pitanjima iz ovog MSPU-a koje pomažu u primjeni zahtjeva. 

Stupanje na snagu 

11. Ovaj MSPU stupa na snagu za angažmane za dogovorene postupke za koje su uvjeti angažmana 

ugovoreni na dan 1. siječnja 2022. ili nakon toga dana. (Vidjeti točku A9) 

Ciljevi 

12. Ciljevi praktičara u angažmanu za dogovorene postupke prema ovom MSPU su: 

(a) s angažirajućom stranom dogovoriti postupke koje treba obaviti; 

(b) obaviti dogovorene postupke; i 

(c) izvijestiti o obavljenim postupcima i povezanim nalazima u skladu s zahtjevima ovog MSPU-a.  

Definicije 

13. Za svrhe ovog MSPU-a, sljedeći pojmovi imaju značenja koja su im dolje pripisana: 

(a) Dogovoreni postupci – postupci koji su dogovoreni od strane praktičara i angažirajuće strane 

(i, ako je relevantno, drugih strana). (Vidjeti točku A10) 

(b) Angažman za dogovorene postupke – angažman u kojem je praktičar angažiran za provedbu 

postupaka koje su dogovorili praktičar i angažirajuća strana (i, ako je relevantno, druge strane) 

i izvijestiti o obavljenim postupcima i povezanim nalazima u izvješću o dogovorenim 

postupcima. (Vidjeti točku A10) 

(c) Angažirani partner – partner ili druga osoba u društvu koja je odgovorna za angažman i njegovu 
provedbu te za izvješće o dogovorenim postupcima koje se izdaje u ime društva i koja, ako 

postoji obveza, ima primjereno ovlaštenje izdano od strane profesionalnog, zakonskog ili 

regulatornog tijela.  

(d) Angažirajuća strana – strana(strane) koja angažira(angažiraju) praktičara u svrhu provedbe 

angažmana za dogovorene postupke. (Vidjeti točku A11) 

(e) Angažirani tim – svi partneri i osoblje koje obavlja angažman za dogovorene postupke i bilo 

koji pojedinci koje je angažiralo društvo ili društvo u mreži koji obavljaju postupke u okviru 

angažmana. Ovo isključuje praktičarevog vanjskog eksperta kojeg je angažiralo društvo ili 

društvo u mreži. 

(f) Nalazi – nalazi su činjenični rezultati obavljenih dogovorenih postupaka. Nalaze se može 

objektivno verificirati. Pozivanje na nalaze u ovom MSPU-u isključuje mišljenja ili zaključke u 

bilo kojem obliku kao i bilo koje preporuke koje praktičar može dati. (Vidjeti točke A12–A13) 

(g) Namjeravani korisnici – pojedinac (pojedinci) ili organizacija (organizacije) ili grupa (grupe) za 

koje praktičar očekuje da će koristiti izvješće o dogovorenim postupcima. U nekim slučajevima 
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mogu postojati namjeravani korisnici različiti od onih na koje je naslovljeno izvješće o 

dogovorenim postupcima. (Vidjeti točku A10) 

(h) Praktičar – pojedinac (pojedinci) koji obavljaju angažman (obično angažirani partner ili drugi 

članovi angažiranog tima, ili, kada je primjenjivo, društvo). Ako ovaj MSPU izričito namjerava 

da zahtjev ili odgovornost ispuni odnosno preuzme angažirani partner, radije je korišten termin 

"angažirani partner" nego "praktičar". 

(i) Praktičarev stručnjak – pojedinac ili organizacija koja ima ekspertizu na području koje je 

različito od usluga s izražavanjem mišljenja i povezanih usluga, a čiji se rad u tom području 

koristi radi pomoći praktičaru u ispunjavanju njegovih obveza po osnovi angažmana za 

dogovorene postupke. Praktičarev stručnjak može biti ili praktičarev interni stručnjak (koji je 

partner ili dio osoblja, uključujući privremeno osoblje, praktičarevog društva ili društva u mreži) 

ili praktičarev eksterni stručnjak. 

(j) Profesionalna prosudba – primjena relevantnog treninga, znanja i iskustva unutar konteksta 

koji daje ovaj MSPU i relevantnih etičkih zahtjeva u donošenju informiranih odluka o pravcima 

djelovanja koji su primjereni u danim okolnostima angažmana za dogovorene postupke. 

(k) Relevantni etički zahtjevi – etički zahtjevi kojima podliježe angažirani tim kada obavlja 

angažmane za dogovorene postupke. Ovi zahtjevi obično obuhvaćaju Međunarodni kodeks 
etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti (IESBA 

Kodeks)) Međunarodnog odbora za standarde etike za računovođe (eng. IESBA) zajedno s 

nacionalnim zahtjevima koji su restriktivniji. 

(l) Odgovorna strana – strana/strane koje su odgovorne za predmetno pitanje u vezi s kojim se 

obavljaju dogovoreni postupci. 

Zahtjevi 

Obavljanje angažmana za dogovorene postupke u skladu s ovim MSPU-om 

14. Praktičar je dužan razumjeti cijeli tekst ovog MSPU-a uključivo s materijalom za primjenu i drugim 
materijalima s objašnjenjima kako bi razumio njegove ciljeve i ispravno primijenio njegove zahtjeve.  

Usklađenost s relevantnim zahtjevima 

15. Praktičar će se pridržavati svakog zahtjeva ovog MSPU-a osim ako neki zahtjev nije relevantan za 

određeni angažman za dogovorene postupke, na primjer, ako okolnosti na koje se odnosi zahtjev ne 

postoje u tom angažmanu. 

16. Praktičar se neće pozivati na usklađenost s ovim MSPU-om osim ako je praktičar primijenio sve 
zahtjeve ovog MSPU-a koji su relevantni za angažman za dogovorene postupke. 

Relevantni etički zahtjevi 

17. Praktičar će se pridržavati relevantnih etičkih zahtjeva. (Vidjeti točke A14–A20) 

Profesionalna prosudba 

18. Praktičar će donositi profesionalnu prosudbu u prihvaćanju, obavljanju i izvješćivanju o angažmanu 

za dogovorene postupke, uzimajući u obzir dane okolnosti angažmana. (Vidjeti točke A21–A23) 
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Kontrola kvalitete na razini angažmana 

19. Angažirani partner bit će odgovoran za: 

(a) ukupnu kvalitetu angažmana za dogovorene postupke uključujući, ako je primjenjivo, rad 

obavljen od strane praktičarevog stručnjaka; i (Vidjeti točku A24) 

(b) angažman koji je obavljen u skladu s politikama i postupcima društva povezanim s kontrolom 

kvalitete tako da: 

(i) se pridržava primjerenih postupaka u odnosu na prihvaćanje i nastavljanje odnosa s 

klijentom i prihvaćanje i nastavljanje angažmana; (Vidjeti točku A25) 

(ii) bude uvjeren da angažirani tim i bilo koji praktičarevi stručnjaci koji nisu dio angažiranog 

tima, skupno imaju primjerene kompetencije i sposobnosti za obavljanje angažmana za 

dogovorene postupke; 

(iii) bude na oprezu naspram indikatora nepridržavanja relevantnih etičkih zahtjeva od 

strane članova angažiranog tima te da odredi primjerene radnje ako uoči pojave koje 

ukazuju na to da se članovi angažiranog tima nisu pridržavali relevantnih etičkih 

zahtjeva; (Vidjeti točku A26) 

(iv) usmjeruje, nadzire i obavlja angažman u skladu s profesionalnim standardima i 

primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima; i 

(v) preuzima odgovornost za održavanje primjerene dokumentiranosti angažmana. 

20. Ako će se koristiti rad praktičarevog stručnjaka, angažirani partner mora biti uvjeren da će praktičar 

biti uključen u rad praktičarevog stručnjaka u onoj mjeri koja je dovoljna da preuzme odgovornost za 
nalaze uključene u izvješće o dogovorenim postupcima. (Vidjeti točku A27) 

Prihvaćanje i nastavljanje angažmana 

21. Prije prihvaćanja ili nastavljanja angažmana za dogovorene postupke praktičar će steći 

razumijevanje svrhe angažmana. Praktičar neće prihvatiti ili nastaviti angažman ako je svjestan bilo 

koje činjenice ili okolnosti koje ukazuju na to da su postupci čije obavljanje se traži od praktičara 

neprimjereni za svrhu angažmana za dogovorene postupke. (Vidjeti točke A28–A31) 

22. Praktičar će prihvatit ili nastaviti angažman za dogovorene postupke samo ako: (Vidjeti točke A28–

A31)  

(a) angažirajuća strana potvrdi da su očekivani postupci koji će obaviti primjereni za svrhu 

angažmana; 

(b) očekuje kako će moći pribaviti informacije koje su potrebne za obavljanje dogovorenih 

postupaka; 

(c) se dogovoreni postupci i povezani nalazi mogu opisati objektivno, u terminima koji su jasni i ne 

dovode u zabludu i nisu podložnim raznim tumačenjima; (Vidjeti točke A32–A36) 

(d) nema razloga vjerovati da se neće ispuniti relevantni etički zahtjevi; i  

(e) nema razloga vjerovati da zahtjevi neovisnosti neće biti ispunjeni, ako je dužan pridržavati se 

zahtjeva neovisnosti. (Vidjeti točke A37–A38) 
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23. Ako angažirani partner pribavi informacije koje bi bile razlog da društvo odbije angažman da su te 

informacije bile raspoložive ranije, angažirani partner će te informacije promptno komunicirati društvu 
tako da društvo i angažirani partner mogu poduzeti potrebne radnje. 

Ugovaranje uvjeta angažmana 

24. Praktičar će dogovoriti uvjete angažmana za dogovorene postupke s angažirajućom stranom i unijeti 

dogovorene uvjete angažmana u pismo o angažiranju ili drugi prikladni oblik pisanog ugovora. Ovi 

uvjeti uključivat će sljedeće: (Vidjeti točke A39–A40) 

(a) identifikaciju predmetnog(predmetnih) pitanja u vezi s kojim(a) će se obaviti dogovoreni 
postupci; 

(b) svrhu angažmana i namjeravane korisnike izvješća o dogovorenim postupcima a koje korisnike 

je identificirala angažirajuća strana; 

(c) ako je primjenjivo, odgovornu stranu koja je identificirana od strane angažirajuće strane te 

izjava da se angažman za dogovorene postupke obavlja na temelju toga da je odgovorna 

strana odgovorna za predmetno pitanje u vezi s kojim se obavljaju dogovoreni postupci; 

(d) prihvaćanje relevantnih etičkih zahtjeva kojih će se praktičar pridržavati u obavljanju 

angažmana za dogovorene postupke; 

(e) izjavu o tome je li praktičar obvezan se pridržavati zahtjeva neovisnosti i, ako jest, navod o 

relevantnim zahtjevima neovisnosti; (Vidjeti točke A37–A38) 

(f) vrstu angažmana za dogovorene postupke, uključujući odredbe o tome da: 

(i) angažman za dogovorene postupke uključuje praktičara koji obavlja postupke 

dogovorene s angažirajućom stranom (i, ako je relevantno, drugim stranama) i izvješćuje 

o nalazima; (Vidjeti točku A10) 

(ii) su nalazi činjenični rezultati obavljenih dogovorenih postupaka; 

(iii) angažman za dogovorene postupke nije angažman s izražavanjem uvjerenja i sukladno 

tome praktičar ne izražava mišljenje ili zaključak s uvjerenjem;  

(g) potvrdu angažirajuće strane (i, ako je relevantno, drugih strana) da su dogovoreni postupci 
primjereni za svrhu angažmana; (Vidjeti točku A10) 

(h) identifikaciju adresata izvješća o dogovorenim postupcima; 

(i) vrstu, vremenski raspored i opseg postupaka koji će se obaviti, opisano u terminima koji su 
jasni, ne dovode u zabludu i nisu podložni raznim tumačenjima; i (Vidjeti točke A41–A42) 

(j) navod o očekivanom obliku i sadržaju izvješća o dogovorenim postupcima. 

25. Ako dogovoreni postupci budu modificirani tijekom trajanja angažmana, praktičar će dogovoriti 
izmjene i dopune uvjeta angažmana s angažirajućom stranom koje održavaju modificirane postupke. 

(Vidjeti točku A43) 

 Ponavljajući angažmani za dogovorene postupke 

26. Kod ponavljajućih angažmana za dogovorene postupke, praktičar će ocijeniti zahtijevaju li okolnosti, 

uključujući promjene u razmatranjima vezanim za prihvaćanje angažmana, izmjene i dopune uvjeta 
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angažmana i postoji li potreba za podsjećanjem angažirajuće strane o postojećim uvjetima 

angažmana. (Vidjeti točku A44) 

Obavljanje dogovorenih postupaka 

27. Praktičar će obaviti postupke kao što je dogovoreno u uvjetima angažmana. 

28. Praktičar će razmotriti hoće li zatražiti pisane izjave. (Vidjeti točku A45) 

Korištenje rada praktičarevog stručnjaka 

29. Ako praktičar koristi rad svojeg stručnjaka, praktičar će: (Vidjeti točke A46–A47, A50) 

(a) ocijeniti kompetencije, sposobnosti i objektivnost svojeg stručnjaka; 

(b) dogovoriti se sa svojim stručnjakom o vrsti, opsegu i ciljevima stručnjakovog rada; (Vidjeti točke 

A48–A49)  

(c) utvrditi jesu li vrsta, vremenski raspored i opseg rada koji je obavio praktičarev stručnjak 

konzistentni s zadatkom koji je s njime dogovoren; i 

(d) utvrditi opisuju li nalazi adekvatno rezultate obavljenog rada, uzimajući u obzir rad obavljen od 

strane praktičarevog stručnjaka. 

Izvješće o dogovorenim postupcima 

30. Izvješće o dogovorenim postupcima bit će u pisanom obliku i uključivat će: (Vidjeti točku A51) 

(a) naslov izvješća koji jasno navodi da je riječ o izvješću o dogovorenim postupcima; 

(b) naslovljenika kao što je navedeno u uvjetima angažmana; 

(c) identifikaciju predmetnog pitanja u vezi s kojim su obavljeni dogovoreni postupci; (Vidjeti točku 

A52) 

(d) identifikaciju svrhe izvješća o dogovorenim postupcima i navod da izvješće o dogovorenim 

postupcima ne može biti prikladno za drugu svrhu; (Vidjeti točke A53–A54) 

(e) opis angažmana za dogovorene postupke koji navodi da: 

(i) angažman za dogovorene postupke uključuje praktičara koji obavlja postupke 

dogovorene s angažirajućom stranom (i ako je relevantno, drugim stranama) i koji 

izvješćuje o nalazima; (Vidjeti točku A10) 

(ii) su nalazi činjenični rezultati obavljenih dogovorenih postupaka; i 

(iii) je angažirajuća strana (i, ako je relevantno, druge strane) potvrdila da su dogovoreni 

postupci primjereni za svrhu angažmana; (Vidjeti točku A10) 

(f) ako je primjenjivo, odgovornu stranu koju je identificirala angažirajuća strana te navod da je 

odgovorna strana odgovorna za predmetno pitanje u vezi s kojim su obavljeni dogovoreni 

postupci;  

(g) navod o tome da je angažman obavljen u skladu s MSPU-om 4400 („izmijenjen“); 

(h) navod da se praktičar ne izjašnjava o prikladnosti dogovorenih postupaka; 
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(i) navod o tome da angažman za dogovorene postupke nije angažman s izražavanjem uvjerenja 

te da sukladno tome praktičar ne izražava mišljenje ili zaključak s uvjerenjem; 

(j) navod o tome da bi praktičar mogao uočiti druga pitanja da je obavio dodatne postupke; 

(k) navod o tome da praktičar ispunjava etičke zahtjeve IESBA Kodeksa ili drugih profesionalnih 

zahtjeva ili zahtjeva koje nameće zakon ili regulativa koji su barem jednako zahtjevni; 

(l) u odnosu na neovisnost: 

(i) ako praktičar nije obvezan biti neovisan te nije na drugi način dogovorio u uvjetima 

angažmana pridržavanje zahtjeva neovisnosti, navod o tome da za svrhe angažmana 
ne postoje zahtjevi neovisnosti kojih se praktičar mora pridržavati; ili 

(ii) ako je praktičar dužan biti neovisan ili je u uvjetima angažmana ugovorio da će 

ispunjavati zahtjeve neovisnosti, navod o tome da je praktičar ispunio sve relevantne 

zahtjeve neovisnosti. Navod će identificirati relevantne zahtjeve neovisnosti; 

(m) navod da društvo u kojem je praktičar član primjenjuje MSKK 1 ili druge profesionalne zahtjeve 

ili zahtjeve zakona ili regulative koji su barem jednako zahtjevni kao i MSKK 1. Ako praktičar 

nije profesionalni računovođa navod će identificirati profesionalne zahtjeve ili zahtjeve zakona 

ili regulative koji su barem jednako zahtjevni kao MSKK 1; 

(n) opis obavljenih postupaka s pojedinostima o vrsti, opsegu, i, ako je primjenjivo, vremenskom 
rasporedu, za svaki postupak kao što je ugovoreno u uvjetima angažmana; (Vidjeti točke A55–

A57) 

(o) nalaze proizašle iz svakog obavljenog postupka uključujući pojedinosti o utvrđenim 

odstupanjima; (Vidjeti točke A55–A56) 

(p) praktičarev potpis; 

(q) datum izvješća o dogovorenim postupcima; i 

(r) mjesto u jurisdikciji u kojem praktičar obavlja djelatnost. 

31. Ako se praktičar u izvješću o dogovorenim postupcima poziva na rad koji je obavio praktičarev 

stručnjak formulacija teksta u izvješću neće podrazumijevati da je praktičareva odgovornost za 

obavljanje postupaka smanjena zbog uključivanja stručnjaka. (Vidjeti točku A58) 

32. Ako praktičar osim opisa nalaza sukladno točki 30(o) daje i sažetak nalaza u izvješću o dogovorenim 

postupcima: 

(a) sažetak nalaza bit će opisan na objektivan način u pojmovima koji su jasni i ne dovode u 

zabludu te nisu podložni različitim tumačenjima; i 

(b) izvješće o dogovorenim postupcima će uključivati navod o tome da čitanje sažetka nije 

zamjena za čitanje cjelovitog izvješća. 

33. Praktičar će datirati izvješće o dogovorenim postupcima ne ranije od datuma na koji je praktičar 

dovršio dogovorene postupke i utvrdio nalaze u skladu s ovim MSPU-om. 

Poduzimanje angažmana za obavljanje dogovorenih postupaka zajedno s drugim angažmanom 

34. Izvješće o dogovorenim postupcima mora se jasno razlikovati od izvješća o drugim angažmanima. 

(Vidjeti točku A59) 
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Dokumentacija 

35. Praktičar će u pisanu dokumentaciju angažmana uključiti: (Vidjeti točku A60) 

(a) pisane uvjete angažmana i, ako je primjenjivo, suglasnost angažirajuće strane s izmjenama i 

dopunama postupaka; 

(b) vrstu, vremenski raspored i opseg obavljenih dogovorenih postupaka; i 

(c) nalaze proizašle iz obavljenih dogovorenih postupaka. 

*** 

Materijal za primjenu i ostali materijali s objašnjenjima 

Područje primjene ovog MSPU-a (Vidjeti točku 2) 

A1. Navođenje “predmetnih pitanja” u ovom MSPU-u obuhvaća bilo koje pitanje u svezi s kojim se izvode 

dogovorenih postupci, uključujući informacije, dokumente, mjerenja ili pridržavanje zakona i 

regulative, ovisno što je relevantno. 

A2. Primjeri financijskih i nefinancijskih predmetnih pitanja u vezi s kojima se može obaviti angažman za 

dogovorene postupke uključuju: 

 financijska predmetna pitanja koja su povezana s: 

o financijskim izvještajima subjekta ili posebnim grupama transakcija, stanja računa ili 

objavljivanja unutar financijskih izvještaja, 

o prihvatljivošću izdataka koji se potražuju od programa financiranja, 

o prihodom radi utvrđivanja licencnih naknada, najamnine ili fanšiznih naknada koje se 

temelje na postotku od prihoda, 

o pokazateljima adekvatnosti kapitala za regulatorna tijela. 

 nefinancijska predmetna pitanja koja su povezana s: 

o brojevima putnika o kojima se izvještavaju tijela nadležna za civilnu avijaciju, 

o promatranjem uništavanja lažne ili oštećene robe o kojem se izvješćuje regulatorno 

tijelo, 

o procesima generiranja podataka za lutrijska izvlačenja o kojima se izvješćuje regulatorno 

tijelo, 

o količinom emisije stakleničkih plinova o kojoj se izvješćuje regulatorno tijelo. 

Gornji popis nije potpun. Dodatne vrste predmetnih pitanja mogu nastati kako se zahtjevi za 

eksternim izvještavanjem razvijaju. 

Odnos s MSKK 1 (Vidjeti točku 3) 

A3. MSKK 1 uređuje odgovornosti društva za uspostavljanje i održavanje vlastitog sustava kontrole 

kvalitete angažmana za povezane usluge, uključujući angažmane za dogovorene postupke. Ove 

odgovornosti usmjerene su uspostavi: 

 sustava kontrole kvalitete društva; i 
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 povezanih politika društva koje su oblikovanje radi postizanja cilja sustava kontrole kvalitete i 

njegovih postupaka za implementaciju i monitoring pridržavanja tih politika. 

A4. Prema MSKK 1, društvo ima obvezu uspostaviti i održavati sustav kontrole kvalitete kako bi steklo 

razumno uvjerenje o tome da: 

(a) se društvo i njegovo osoblje pridržavaju profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i 
regulatornih zahtjeva; i 

(b) su izvješća izdana od strane društva ili angažiranih partnera primjerena u danim okolnostima.2 

A5. Jurisdikcija koja nije usvojila MSKK 1 u odnosu na angažmane za dogovorene postupke može 
donijeti zahtjeve kontrole kvalitete u društvima koja obavljaju takve angažmane. Odredbe ovog 

MSPU-a koje se odnose na kontrolu kvalitete na razini angažmana pretpostavljaju da su doneseni 

zahtjevi kontrole kvalitete barem jednako zahtjevni kao i zahtjevi MSKK 1. To se postiže onda kada 

ti zahtjevi nameću društvu obvezu postizanja ciljeva zahtjeva iz MSKK 1, uključujući obvezu 

uspostavljanja sustava kontrole kvalitete koji uključuje politike i postupke za postupanje sa svakim 

od sljedećih elemenata:  

 odgovornošću vodstva za kvalitetu unutar društva; 

 relevantnim etičkim zahtjevima; 

 prihvaćanjem i nastavljanjem odnosa s klijentom i određenih angažmana; 

 ljudskim resursima; 

 uspješnošću angažmana; i 

 monitoringom. 

A6. Unutar konteksta sustava internih kontrola društva, angažirani timovi imaju odgovornost 

implementirati postupke kontrole kvalitete koji su primjenjivi na angažman. 

A7. Angažirani tim je ovlašten oslanjati se na sustav internih kontrola društva osim ako informacije koje 

pruža društvo ili druge strane ne govore drugačije. Na primjer, angažirani tim može se osloniti na 

sustav kontrole kvalitete društva u odnosu na: 

 kompetentnost osoblja zbog postupaka provedenih pri zapošljavanju i formalnog treninga, 

 održavanje odnosa s klijentima putem sustava prihvaćanja i nastavljanja, 

 pridržavanje pravnih i regulatornih zahtjeva putem monitoring procesa. 

Pri razmatranju nedostataka koji su identificirani u sustavu kontrola kvalitete društva a koji mogu 

utjecati na angažman za dogovorene postupke, angažirani partner može razmatrati mjere koje je 

društvo poduzelo radi otklanjanja nedostataka a koje angažirani partner smatra dostatnima u 

kontekstu konkretnog angažmana za dogovorene postupke. 

A8. Nedostatak u sustavu internih kontrola kvalitete ne znači nužno da angažman za dogovorene 

postupke nije obavljen u skladu s profesionalnim standardima i primjenjivim pravnim i regulatornim 

zahtjevima ili da izvješće o dogovorenim postupcima nije primjereno. 

Datum stupanja na snagu (Vidjeti točku 11) 

 
2 MSKK 1, točka 11 
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A9. Za uvjete obavljanja angažmana koji obuhvaćaju više godina, praktičari mogu htjeti ažurirati uvjete 

angažmana tako da se ti angažmani za dogovorene postupke obavljaju u skladu s ovim MSPU-om 
na ili nakon datuma stupanja na snagu ovog MSPU-a. 

Definicije 

Angažirajuća strana i ostali namjeravani korisnici (Vidjeti točke 13(a), 13(b), 13(d), 13(g), 24(f)(i), 24(g), 

30(e)(i), 30(e)(iii)) 

A10. U određenim uvjetima, povrh dogovora s angažirajućom stranom postupci mogu biti dogovoreni s 

namjeravanim korisnicima. Namjeravani korisnici koji nisu angažirajuća strana mogu također potvrditi 
primjerenost postupaka. 

A11. Angažirajuća strana može biti, u raznim okolnostima, odgovorna strana, regulator ili drugi 

namjeravani korisnik. Upućivanja na angažirajuću stranu u ovom MSPU-u uključuju više 

angažirajućih strana kada je to relevantno. 

Nalazi (Vidjeti točku 13(f)) 

A12. Nalazi se mogu objektivno verificirati, što znači da se očekuje da bi različiti praktičari obavljanjem 
istih postupaka došli do istih rezultata. Nalazi isključuju izražavanje uvjerenja ili zaključka kao i bilo 

kakve preporuke koje bi praktičar mogao dati. 

A13. Praktičari mogu koristiti termin “činjenični nalazi” umjesto “nalaza”, na primjer, u slučajevima u kojima 

praktičar smatra da termin “nalazi” može biti pogrešno shvaćen. Ovo može biti u jurisdikcijama ili 

jezicima gdje se termin “nalazi” može shvatiti na način da uključuje rezultate koji nisu činjenični. 

Relevantni etički zahtjevi (Vidjeti točku 17) 

Objektivnost i neovisnost 

A14. Praktičar koji obavlja angažman za dogovorene postupke dužan je pridržavati se relevantnih etičkih 

zahtjeva. Relevantni etički zahtjevi redovno obuhvaćaju IESBA Kodeks, zajedno s nacionalnim 

zahtjevima koji su stroži. IESBA Kodeks zahtijeva od praktičara pridržavanje temeljnih načela 

uključujući objektivnost koja zahtijeva od praktičara da ne kompromitiraju svoju profesionalnu ili 

poslovnu prosudbu zbog pristranosti, sukoba interesa ili neprimjerenog utjecaja drugih osoba. 
Sukladno tome, relevantni etički zahtjevi kojima podliježe praktičar bi od praktičara barem zahtijevali 

objektivnost u obavljanju angažmana za dogovorene postupke. 

A15. IESBA Kodeks ne sadrži zahtjeve neovisnosti za angažmane za dogovorene postupke. Međutim, 

nacionalni etički kodeksi, zakoni ili regulative, ostali profesionalni zahtjevi ili odredbe ugovora, 

program ili aranžman koji se odnosi na predmetno pitanje angažmana za dogovorene postupke može 

sadržavati zahtjeve koji se odnose na neovisnost. 

Nepridržavanje zakona i regulative3 

A16. Zakon, regulativa ili relevantni etički zahtjevi mogu: 

(a) zahtijevati od praktičara izvještavanje o identificiranom nepridržavanju ili sumnji na 

nepridržavanje zakona i regulative odgovarajućem tijelu izvan društva, 

 
3 Relevantni etički zahtjevi mogu ukazivati da nepridržavanje zakona i regulative uključuje prijevaru. Vidjeti, na primjer, 360.5 P2 

IESBA Kodeksa. 
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(b) uspostaviti odgovornosti prema kojima izvještavanja odgovarajućeg tijela izvan društva može 

biti primjereno u danim okolnostima.4 

A17. Izvještavanje o identificiranim nepridržavanjima zakona i regulative odgovarajućem tijelu izvan 

društva može biti obvezno ili primjereno u danim okolnostima zbog toga što: 

(a) zakon, regulativa ili relevantni etički zahtjevi nameću praktičaru obvezu izvještavanja; 

(b) je praktičar utvrdio da je izvještavanje primjerena radnja za postupanje s identificiranim 

nepridržavanjima ili sumnjom na nepridržavanje u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima; ili 

(c) zakon, regulative ili relevantni etički zahtjevi daju praktičaru pravo da to učini. 

A18. Od praktičara se ne očekuje razina razumijevanja zakona i regulative viša od one koja je potrebna 

za obavljanje angažmana za dogovorene postupke. Međutim, zakon, regulative ili relevantni etički 

zahtjevi mogu očekivati da praktičar primijeni znanje, profesionalnu prosudbu i ekspertizu pri 

postupanju s identificiranim nepridržavanjem ili sumnjom na nepridržavanje. Postoji li nepridržavanje 

je u konačnici stvar koju mora utvrditi sud ili drugo primjereno tijelo koje donosi odluke. 

A19. U nekim okolnostima, izvještavanje o identificiranom nepridržavanju ili sumnji na nepridržavanje 

zakona i regulative odgovarajućem nadležnom tijelu izvan subjekta može biti zabranjeno 

praktičarevom obvezom čuvanja povjerljivosti sukladno zakonu, regulativi ili drugim relevantnim 

etičkim zahtjevima. U drugim slučajevima izvještavanje o identificiranom nepridržavanju ili sumnji na 

nepridržavanje zakona i regulative odgovarajućem nadležnom tijelu izvan subjekta ne bi se smatralo 

povredom obveze čuvanja povjerljivosti sukladno relevantnim etičkim zahtjevima.5 

A20. Praktičar može razmotriti obavljanje interne konzultacije (npr. unutar društva ili društva iz mreže), 

pribavljanje pravnog savjeta radi razumijevanja profesionalnih ili zakonskih implikacija poduzimanja 

neke određene radnje, ili konzultiranje, na anonimnoj osnovi, s regulatorom ili profesionalnim tijelom 

(osim ako je to zabranjeno zakonom ili regulativom ili bi bilo povreda obveze čuvanja povjerljivosti).6 

Profesionalna prosudba (Vidjeti točku 18) 

A21. Profesionalna prosudba se ostvaruje u primjeni zahtjeva ovog MSPU-a i relevantnih etičkih zahtjeva 

i u donošenju informiranih odluka o pravcima djelovanja kroz cijeli angažman za dogovorene 
postupke, kada je primjereno. 

A22. U prihvaćanju, provedbi i izvješćivanju o angažmanu za dogovorene postupke profesionalna 

prosudba se ostvaruje, na primjer u: 

 Prihvaćanju angažmana 

 raspravljanjem i dogovaranjem s angažirajućom stranom (i, ako je relevantno, drugim 

stranama) o vrsti, vremenskom rasporedu i opsegu postupaka koje treba obaviti (uzimajući u 

obzir svrhu angažmana), 

 utvrđivanjem jesu li ispunjeni uvjeti za prihvaćanje i nastavljanje angažmana, 

 utvrđivanjem resursa koji su potrebni za obavljanje postupaka koji su ugovoreni u uvjetima 

angažmana, uključujući potrebu za uključivanjem praktičarevog stručnjaka, 

 
4  Vidjeti, na primjer, točke Z360.36 do 360.36P3 IESBA Kodeksa. 

5  Vidjeti, na primjer, točke Z114.1, 114.1 P1 i Z360.37 IESBA Kodeksa. 

6  Vidjeti, na primjer, točku 360.39 P1 IESBA Kodeksa. 
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 određivanjem primjerenih radnji ako praktičar postane svjestan činjenica ili okolnosti koje 

sugeriraju da su postupci, za koje je od praktičara tražena suglasnost, neprimjereni svrsi 
angažmana za dogovorene postupke. 

 Provedbi angažmana 

 određivanjem primjerenih radnji ili reakcija ako pri obavljanju dogovorenih postupaka praktičar 
postane svjestan: 

o pojava koje mogu ukazivati na prijevaru ili nepridržavanje ili sumnju na nepridržavanje 

zakona ili regulative. 

o drugih pojava koje mogu baciti sumnju na integritet informacija koje su relevantne za 

angažman za dogovorene postupke ili koje indiciraju da informacije mogu dovoditi u 

zabludu. 

o postupaka koji se ne mogu obaviti kako je ugovoreno. 

 Izvješćivanju o angažmanu 

 opisivanjem nalaza na objektivan način i s dostatnim pojedinostima, uključujući slučajeve u 

kojima su utvrđena odstupanja. 

A23. U provedbi angažmana za dogovorene postupke, potreba praktičara za profesionalnom prosudbom 

u obavljanju dogovorenih postupaka je ograničena iz razloga koji uključuju: 

 angažman za dogovorene postupke uključuje obavljanje postupaka koji su ugovoreni od strane 

praktičara i angažirajuće strane pri čemu je angažirajuća strana potvrdila da su obavljeni 

postupci primjereni svrsi angažmana, 

 dogovoreni postupci i nalazi koji proizlaze iz obavljanja tih postupaka mogu biti opisani 

objektivno u terminima koji su jasni, koji ne dovode u zabludu i koji nisu podložni različitim 

tumačenjima, 

 nalazi se mogu objektivno verificirati što znači da se očekuje da različiti praktičari koji obavljaju 

iste postupke doći do jednakih rezultata. 

Kontrola kvalitete na razini angažmana (Vidjeti točke 19–20) 

A24. Radnje angažiranog partnera i primjerene poruke ostalim članovima angažiranog tima u preuzimanju 

odgovornosti za ukupnu kvalitetu angažmana, naglašavaju važnost postizanja kvalitete angažmana 

kroz: 

(a) obavljanje posla uz pridržavanje profesionalnih standarda te regulatornih i zakonskih zahtjeva; 

(b) pridržavanje politika i postupaka društva koji se odnose na kontrolu kvalitete kada je 

primjenjivo; i 

(c) izdavanje praktičarevog izvješća za angažman u skladu s ovim MSPU-om. 

A25. MSKK 1 zahtijeva od društva pribavljanje informacija koje društvo smatra nužnim u danim 

okolnostima prije prihvaćanja angažmana s novim klijentom, prilikom odlučivanja o nastavljanju 

postojećeg angažmana i prilikom razmatranja prihvaćanja novog angažmana s postojećim klijentom. 

Informacije koje pomažu angažiranom partneru pri utvrđivanju je li prihvaćanje ili nastavljanje odnosa 

s klijentom i angažmana za dogovorene postupke primjereno mogu uključivati informacije povezane 
s integritetom glavnih vlasnika, ključnog menadžmenta i onih zaduženih za upravljanje. Ako 
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angažirani partner ima razloga sumnjati u menadžmentov integritet u mjeri koja će vjerojatno utjecati 

na ispravno obavljanje angažmana, možda nije primjereno prihvatiti angažman. 

A26. MSKK 1 određuje odgovornosti društva za uspostavljanje politika i postupaka oblikovanih radi 

pružanja razumnog uvjerenja da se društvo i njegovo osoblje pridržava relevantnih etičkih zahtjeva. 

Ovaj MSPU određuje odgovornosti angažiranog partnera u odnosu na pridržavanje relevantnih 

etičkih zahtjeva od strane angažiranog tima. 

A27. Ako praktičar ne može ispuniti zahtjev iz točke 20, može biti primjereno da se praktičar dogovori s 

angažirajućom stranom o ograničenju opsega angažmana za dogovorene postupke na one postupke 

za koje praktičar može primjereno preuzeti odgovornost. Angažirajuća strana može zasebno 

angažirati stručnjaka za obavljanje ostalih postupaka.  

Prihvaćanje i nastavljanje angažmana (Vidjeti točke 21–23) 

A28. Pri stjecanju razumijevanja svrhe angažmana za dogovorene postupke praktičar može postati 

svjestan indikatora o tome da su postupci, za koje je od praktičara traženo da ih obavi, neprimjereni 

svrsi angažmana za dogovorene postupke. Na primjer, praktičar može biti svjestan činjenica ili 
okolnosti koje ukazuju na sljedeće: 

 postupci su odabrani s ciljem postizanja pristranosti u donošenju odluka od strane 

namjeravanih korisnika, 

 predmetno pitanje u vezi s kojima se obavljaju dogovoreni postupci je nepouzdano, 

 angažman s izražavanjem uvjerenja ili savjetodavna usluga može bolje udovoljiti potrebama 

angažirajuće strane ili drugih namjeravanih korisnika.  

A29. Druge radnje koje mogu uvjeriti praktičara da su ispunjeni uvjeti iz točaka 21 i 22 uključuju:  

 uspoređivanje postupaka koje treba obaviti s pisanim zahtjevima navedenim, na primjer, u 

zakonu ili regulativi, ili u ugovoru (ponekad nazvanom „uvjeti ugovora“), gdje je primjereno; 

 traženje od angažirajuće strane da: 

o namjeravanom korisniku (korisnicima) dostavi primjerak anticipiranih postupaka te oblik 

i sadržaj izvješća o dogovorenim postupcima kako su navedeni u uvjetima angažmana, 

o od namjeravanog (namjeravanih) korisnika pribavi potvrdu o prihvaćanju postupaka koje 

treba obaviti, 

o raspravi postupke koje treba obaviti s odgovarajućim predstavnicima namjeravanog 

(namjeravanih) korisnika. 

 čitanje korespondencije između angažirajuće strane i drugog (drugih) namjeravanog 

(namjeravanih) korisnika ako angažirajuća strana nije jedini namjeravani korisnik. 

A30. Ako uvjeti iz točaka 21 i 22 nisu ispunjeni, malo je vjerojatno da će angažman za dogovorene 

postupke udovoljiti potrebama angažirajuće strane ili drugih namjeravanih korisnika. U takvim 

okolnostima praktičar može predložiti druge usluge kao što je angažman s izražavanjem uvjerenja 
koji može biti primjereniji. 

A31. Svi uvjeti iz točaka 21 i 22 se također primjenjuju na postupke koji su dodani ili modificirani tijekom 

angažmana. 



MSPU 4400 (izmijenjen) ― Angažmani za dogovorene postupke 

Stranica 19 od 32 

 

Opisi dogovorenih postupaka i nalaza (Vidjeti točku 22(c)) 

A32. Postupci koje treba obaviti tijekom angažmana za dogovorene postupke mogu biti propisani zakonom 

ili regulativom. U nekim okolnostima, zakon ili regulativa mogu također propisati način na koji postupci 

ili nalazi moraju biti opisani u izvješću o dogovorenim postupcima. Kao što je navedeno u točki 22(c), 

uvjet za prihvaćanje angažmana za dogovorene postupke jest da je praktičar utvrdio da se 

dogovoreni postupci i nalazi mogu opisati objektivno, u terminima koji su jasni, koji ne dovode u 

zabludu i ne podliježu različitim tumačenjima. 

A33. Dogovoreni postupci su opisani objektivno, u terminima koji su jasni i ne dovode u zabludu i nisu 

podložni različitim tumačenjima. Ovo znači da su opisani na razini određenosti koja je dostatna da 

namjeravani korisnik razumije vrstu, opseg i, ako je primjenjivo, vremenski raspored postupaka koji 

su obavljeni. Važno je razumjeti da se bilo koji termin može potencijalno koristiti na način koji je 

nejasan ili koji dovodi u zabludu ovisno o kontekstu ili izostanku konteksta. Pretpostavljajući da su 

termini primjereni u kontekstu u kojem su korišteni, primjeri opisa radnji koji mogu biti prihvatljivi 

uključuju: 

 potvrditi, 

 usporediti, 

 provjeriti usklađenost, 

 pratiti trag, 

 pregledati, 

 postaviti upit, 

 ponovo izračunati, 

 promatrati. 

A34. Termini koji mogu biti nejasni, dovoditi u zabludu ili podložni različitim tumačenjima ovisno o kontekstu 
u kojem se koriste, mogu uključivati, na primjer: 

 termine koji se povezuju s izražavanjem mišljenja sukladno IAASB-ovim standardima kao što 

su: „fer prezentiraju“ ili „istinito i objektivno“, „revizija“, „uvid“, „izražavanje mišljenja“, „mišljenje“ 

ili „zaključak“. 

 termine koji podrazumijevaju izražavanje mišljenja u izražavanju uvjerenja ili izražavanje 

zaključka kao što su: „potvrđujemo“, „verificiramo“, „utvrdili smo“ ili „osigurali smo“ u odnosu 

na nalaze. 

 nejasne ili neodređene rečenice kao što je „pribavili smo sva objašnjenja i obavili postupke 

koje smo smatrali potrebnim.“ 

 termine koji su podložni različitim tumačenjima kao što su „značajno“ ili „signifikantno.“ 

 neprecizne opise postupaka kao što su „raspraviti“, „ocijeniti“, „testirati“, „analizirati“ ili „ispitati“ 

bez navođenja vrste i opsega te, ako je primjenjivo, vremenskog rasporeda postupaka koji će 
se obaviti. Na primjer, korištenje riječi „raspraviti“ može biti neprecizno ako se ne odredi s kim 

će se rasprava obaviti ili koja će se pitanja postaviti. 

 termine koji sugeriraju da nalazi ne odražavaju činjenične rezultate kao što su „prema našem 

mišljenju“, „iz naše perspektive“ ili „zauzeli smo stajalište da.“ 
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A35. Na primjer, malo je vjerojatno da će postupak kao što je „uvid u alokaciju troškova radi utvrđivanja 

njihove razumnosti“ ispuniti uvjet da termini budu jasni, ne dovode u zabludu ili da nisu podložni 
različitim tumačenjima jer: 

 termin „uvid“ može biti pogrešno protumačen od strane nekih korisnika na način da je alokacija 

troškova bila podvrgnuta angažmanu s izražavanjem ograničenog uvjerenja čak i ako takvo 

izražavanje mišljenja u tom postupku nije bilo namjeravano. 

 termin „razumno“ je podložan različitim tumačenjima o tome što je „razumno“. 

A36. U okolnostima u kojima zakon ili regulativa određuje postupak ili opisuje postupak koristeći termine 

koji su nejasni, dovode u zabludu ili su podložni različitim tumačenjima, praktičar može ispuniti uvjet 

iz točke 22(c) na način da, na primjer, zatraži od angažirajuće strane: 

 modificiranje postupka ili opisa postupka tako da isti više nije nejasan, ne dovodi u zabludu ili 

nije podložan različitim tumačenjima. 

 uključivanje definicije termina u izvješće o dogovorenim postupcima ako termin koji je nejasan, 

dovodi u zabludu ili je podložan različitim tumačenjima, na primjer, zbog zakona ili regulative. 

Pridržavanje zahtjeva neovisnosti (Vidjeti točke 22(e), 24(e)) 

A37. Točka 22(e) primjenjuje se kada se od praktičara zahtijeva pridržavanje zahtjeva neovisnosti iz 

razloga kao što su oni navedeni u točki A15. Točka 22(e) se također primjenjuje kada se praktičar 

suglasi s angažirajućom stranom u uvjetima angažmana da će se pridržavati zahtjeva neovisnosti. 

Na primjer, praktičar je mogao inicijalno utvrditi da nije dužan pridržavati se zahtjeva neovisnosti 

sukladno relevantnim etičkim zahtjevima, zakonu ili regulativi ili zbog drugih razloga. Međutim, 

prilikom razmatranja prihvaćanja i nastavljanja angažmana ili ugovaranja uvjeta angažmana, 

praktičarevo znanje o sljedećim pitanjima može ukazivati da je primjereno za svrhu angažmana 

obaviti raspravu s angažirajućom stranom o pridržavanju određenih zahtjeva neovisnosti:  

 svrha angažmana za dogovorene postupke; 

 identificiranje angažirajuće strane, drugih namjeravanih korisnika i odgovorne strane (ako je 

različita od angažirajuće strane); 

 vrsta, vremenski raspored i opseg postupaka koji će se obaviti; ili 

 drugi angažmani koje obavlja praktičar ili je obavljao za angažirajuću stranu, druge 

namjeravane korisnike ili odgovornu stranu (ako je različita od angažirajuće strane). 

A38. Praktičar može biti revizor financijskih izvještaja angažirajuće strane (ili odgovorne strane ako je ona 

različita od angažirajuće strane). U takvim okolnostima, ako je praktičar također angažiran za 

obavljanje angažmana za dogovorene postupke, namjeravani korisnici izvješća o dogovorenim 

postupcima mogu pretpostaviti da je praktičar neovisan za svrhe angažmana za dogovorene 

postupke. Stoga praktičar može ugovoriti s angažirajućom stranom da je praktičarevo pridržavanje 

zahtjeva neovisnosti koji se primjenjuju na reviziju financijskih izvještaja primjereno za svrhe 
angažmana za dogovorene postupke. U takvim se slučajevima odredba o obvezi praktičara da se 

pridržava zahtjeva neovisnosti uključuje u uvjete angažmana u skladu s točkom 24(e). 
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Ugovaranje uvjeta angažmana (Vidjeti točke 24–25) 

A39. Ako je relevantno, dodatne odredbe mogu biti uključene u pismo o angažiranju, na primjer:  

 aranžmani koji se tiču uključivanja praktičarevog stručnjaka u neke aspekte angažmana o 

dogovorenim postupcima. 

 bilo koja ograničenja vezana uz korištenje ili distribuciju izvješća o dogovorenim postupcima. 

A40. Ilustrativno pismo o angažiranju za dogovorene postupci dano je u Dodatku 1. 

A41. Praktičar može ugovoriti s angažirajućom stranom da će postupci koji trebaju biti obavljeni uključivati 

kvantitativne pragove za utvrđivanje izuzetaka. Ako je tome tako, ovi kvantitativni pragovi se uključuju 

u opise postupaka u uvjetima angažmana. 

A42. U nekim okolnostima, zakon ili regulativa može propisati samo vrstu postupaka koje treba obaviti. U 

takvim okolnostima, a u skladu s točkom 24(i), praktičar s angažirajućom stranom ugovara vremenski 
raspored i opseg postupaka tako da angažirajuća strana ima osnovu za potvrđivanje primjerenosti 

postupaka koji se trebaju obaviti za svrhu angažmana. 

A43. U nekim okolnostima, ugovaranje uvjeta angažmana i obavljanje dogovorenih postupaka odvija se 

na linearan i diskontinuiran (točkast) način. U drugim okolnostima ugovaranje uvjeta angažmana i 

obavljanje dogovorenih postupaka je iterativan proces s promjenama dogovorenih postupaka koje 

se ugovaraju tijekom odvijanja angažmana kao reakcija na nove informacije koje se pojavljuju. Ako 
se postupci koji su prethodno ugovoreni trebaju modificirati, točka 25 zahtijeva od praktičara 

dogovaranje izmjena i dopuna uvjeta angažmana s angažirajućom stranom. Izmijenjeni i dopunjeni 

uvjeti angažmana mogu, na primjer, imati oblik ažuriranog pisma o angažiranju, dodatka postojećem 

pismu o angažiranju ili neki drugi oblik pisanog potvrđivanja.  

Ponavljajući angažmani (Vidjeti točku 26) 

A44. Praktičar može odlučiti ne poslati novo pismo o angažiranju ili drugi pisani ugovor za ponavljajući 

angažman. Međutim, sljedeći čimbenici mogu ukazivati da je primjereno promijeniti uvjete 

angažmana ili podsjetiti angažirajuću stranu na postojeće uvjete angažmana: 

 bilo koja naznaka da agažirajuća strana ne razumije svrhu angažmana za dogovorene 

postupke ili vrstu, vremenski raspored ili opseg dogovorenih postupaka, 

 bilo koja izmjena uvjeta ili posebni uvjeti angažmana uključujući bilo koje promjene u prethodno 

dogovorenim postupcima, 

 promjene u zakonskim, regulatornim ili ugovornim zahtjevima koje utječu na angažman, 

 promjena u menadžmentu ili onima koji su zaduženi za upravljanje kod angažirajuće strane. 

Obavljanje dogovorenih postupaka (Vidjeti točku 28) 

A45. Praktičar može odlučiti zatražiti pisane izjave u nekim okolnostima, na primjer: 

 ako dogovoreni postupci uključuju postavljanje upita, praktičar može zatražiti pisane izjave o 

odgovorima koji su dani usmeno, 

 ako angažirajuća strana nije odgovorna strana, praktičar može ugovoriti s angažirajućom 

stranom uključivanje, kao jednog dogovorenog postupka, traženje pisanih izjava od odgovorne 

strane. 
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Korištenje rada praktičarevog stručnjaka (Vidjeti točku 29) 

A46. Korištenje rada praktičarevog stručnjaka može uključivati korištenje stručnjaka radi pomoći praktičaru 

pri: 

 raspravljanju s angažirajućom stranom o dogovorenim postupcima koje treba obaviti. Na 

primjer, odvjetnik može dati praktičaru savjete o oblikovanju nekog postupka radi rješavanja 
pravnih aspekata nekog ugovora; ili 

 obavljanju jednog ili više dogovorenih postupaka. Na primjer, kemičar može obaviti jedan od 

dogovorenih postupaka kao što je utvrđivanje razina toksina u uzorku zrna. 

A47. Praktičarev stručnjak može biti eksterni stručnjak kojega je angažirao praktičar ili interni stručnjak koji 

je dio društva i stoga podliježe sustavu društva za kontrolu kvalitete. Praktičar je ovlašten osloniti se 

na sustav društva za kontrolu kvalitete osim ako informacije koje dobiva od društva ili drugih strana 

ne sugeriraju drugačije. Opseg toga oslanjanja varirat će s okolnostima i može utjecati na vrstu, 

vremenski raspored i opseg praktičarevih postupaka u odnosu na pitanja kao što su: 

 kompetencije i sposobnosti kroz programe zapošljavanja i treninga, 

 praktičareva ocjena objektivnosti praktičarevog stručnjaka, 

 ugovor s praktičarevim stručnjakom. 

Takvo oslanjanje ne smanjuje praktičarevu odgovornost za ispunjenje zahtjeva ovog MSPU-a. 

A48. Ako praktičarev stručnjak obavlja jedan ili više dogovorenih postupaka, dogovor o vrsti, opsegu i 

ciljevima toga rada stručnjaka kao što je zahtijevano točkom 29(b) uključuje vrstu, vremenski 

raspored postupaka koje treba obaviti praktičarev stručnjak. Povrh zahtjeva koje sadrži točka 29(b), 
može biti primjereno da praktičarev ugovor s praktičarevim stručnjakom uključuje pitanja kao što su 

sljedeća: 

(a) odnosne uloge i odgovornosti praktičara i tog stručnjaka; 

(b) vrstu, vremenski raspored i opseg komunikacije između praktičara i tog stručnjaka uključujući 

o oblik bilo kojeg izvješća koje taj stručnjak mora pružiti; i 

(c) potrebu da se praktičarev stručnjak pridržava zahtjeva povjerljivosti. 

A49. Pitanja koja su navedena u točki A47 mogu utjecati na razinu pojedinosti i formalnosti ugovora između 

praktičara i praktičarevog stručnjaka uključujući je li primjereno da taj ugovor bude u pisanom obliku. 

Ugovor između praktičara i praktičarevog eksternog stručnjaka je često u obliku pisma o angažiranju. 

A50. Kada će se koristiti rad praktičarevog stručnjaka može biti primjereno obaviti neke od postupaka koje 

zahtijeva točka 29 u fazi prihvaćanja ili nastavljanja angažmana. 

Izvješće o dogovorenim postupcima  (Vidjeti točke 30–33) 

A51. Dodatak 2 sadrži ilustracije izvješća o dogovorenim postupcima. 

Predmetno pitanje u vezi s kojim se obavljaju dogovoreni postupci (Vidjeti točku 30(c)) 

A52. Ako je primjenjivo, radi izbjegavanja nesporazuma, praktičar može htjeti razjasniti da izvješće o 

dogovorenim postupcima ne pruža informacije izvan opsega predmetnih pitanja u vezi s kojima su 

obavljeni dogovoreni postupci. Na primjer, ako je praktičar angažiran za obavljanje dogovorenih 

postupaka u vezi sa salda-kontima kupaca i zaliha subjekta, praktičar može htjeti uključiti navod da 
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se izvješće o dogovorenim postupcima odnosi samo na te račune i ne proteže se na financijske 

izvještaje subjekta kao cjelinu. 

Svrha izvješća o dogovorenim postupcima (Vidjeti točku 30(d)) 

A53. Povrh navoda koji se zahtijeva u točki 30(d), praktičar može smatrati primjerenim ukazati na to da je 

izvješće o dogovorenim postupcima isključivo namijenjeno angažirajućoj strani i namjeravanim 

korisnicima. Ovisno o zakonu ili regulativi određene jurisdikcije, ovo se može postići ograničenjem 

distribucije ili korištenja izvješća o dogovorenim postupcima. U nekim jurisdikcijama može biti 

moguće ograničiti korištenje izvješća o dogovorenim postupcima ali ne i njihovu distribuciju. U drugim 

jurisdikcijama može biti moguće ograničiti distribuciju izvješća o dogovorenim postupcima ali ne i 

njegovo korištenje.  

A54. Čimbenici koje praktičar može razmotriti pri odlučivanju o tome hoće li ograničiti distribuciju ili 

korištenje izvješća o dogovorenim postupcima (ako je to dopušteno) uključuju: 

 postoji povećani rizik da će korisnici koji nisu namjeravani korisnici pogrešno razumjeti svrhu 

angažmana za dogovorene postupke ili pogrešno protumačiti nalaze, 

 dogovoreni postupci su oblikovani isključivo za korištenje od strane internih korisnika kao što 

je menadžment i oni koji su zaduženi za upravljanje angažirajućom stranom, 

 dogovoreni postupci ili nalazi uključuju povjerljive informacije. 

Dogovoreni postupci i nalazi (Vidjeti točku 30(n)–30(o)) 

A55. Ako praktičar ne može opisati dogovorene postupke ili nalaze bez uključivanja povjerljivih ili osjetljivih 

informacija, praktičar može razmotriti: 

 interno konzultiranje (na primjer, unutar društva ili društva iz mreže); 

 eksterno konzultiranje (na primjer, s relevantnim profesionalnim tijelom ili drugim praktičarem); 

ili  

 pribavljanje pravnog savjeta, 

kako bi razumio profesionalne ili pravne implikacije poduzimanja nekog određenog pravca djelovanja. 

A56. Mogu postojati okolnosti u kojima je činjenica da prethodno dogovoreni postupci nisu bili obavljeni ili 

su bili modificirani važna za razmatranje dogovorenih postupaka i nalaza od strane namjeravanih 

korisnika. Na primjer, ovo može biti slučaj kada su postupci navedeni u zakonu i regulativi. U takvim 

okolnostima, praktičar može u izvješću o dogovorenim postupcima identificirati postupke koji su 
dogovoreni u izvornim uvjetima angažmana a koji nisu obavljeni ili su bili modificirani te zašto je došlo 

do tih okolnosti. 

A57. Praktičar može upućivati na datum na koji su sklopljeni dogovoreni postupci u uvjetima angažmana. 

Upućivanje na praktičarevog stručnjaka (Vidjeti točku 31) 

A58. U nekim okolnostima, zakon ili regulativa može zahtijevati pozivanje u izvješću o dogovorenim 

postupcima na praktičarevog stručnjaka koji je obavio bilo koji od dogovorenih postupaka. Na primjer, 
takvo upućivanje može biti zahtijevano u svrhu transparentnosti u javnom sektoru. Praktičar može 

ovo također smatrati primjerenim u drugim okolnostima, na primjer, kada upućuje na praktičarevog 

stručnjaka u opisivanju dogovorenih postupaka. Unatoč tome, praktičar ima isključivu odgovornost 
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za nalaze koji su uključeni u izvješće o dogovorenim postupcima i ta odgovornost se ne smanjuje 

korištenjem praktičarevog stručnjaka. Stoga je važno da ako izvješće o dogovorenim postupcima 
upućuje na praktičarevog stručnjaka, izvješće ne podrazumijeva da je praktičareva odgovornost 

smanjena zbog pozivanja na praktičarevog stručnjaka. 

Poduzimanje angažmana za dogovorene postupke zajedno s drugim angažmanom (Vidjeti točku 
34) 

A59. Od praktičara se može tražiti obavljanje drugih angažmana zajedno s angažmanom za dogovorene 

postupke, kao što je pružanje preporuka koje proizlaze iz angažmana za dogovorene postupke. 

Takva traženja mogu imati oblik jednog zahtjeva da praktičar obavi dogovorene postupke i da daje 

preporuke te uvjeti različitih angažmana mogu biti navedeni u jednom pismu o angažiranju. Radi 

izbjegavanja nesporazuma, točka 34 zahtijeva da izvješće o dogovorenim postupcima bude jasno 
odvojeno od izvješća za ostale angažmane. Na primjer, preporuke mogu biti: 

 dane u dokumentu koji je odvojen od izvješća o dogovorenim postupcima; ili 

 uključene u dokument koji sadrži i izvješće o dogovorenim postupcima i preporuke ali sa jasno 
odvojenim preporukama od izvješća o dogovorenim postupcima, na primjer, stavljanjem 

izvješća o dogovorenim postupcima i preporuka u odvojene dijelove dokumenta. 

Dokumentacija (Vidjeti točku 35) 

A60. Dokumentacija o vrsti, vremenskom rasporedu i opsegu obavljenih dogovorenih postupaka može 

uključivati, na primjer, evidenciju o: 

 identificirajućim obilježjima predmetnog (predmetnih) pitanja u vezi s kojima se obavljaju 
dogovoreni postupci. Identificirajuća obilježja će varirati ovisno o vrsti dogovorenih postupaka 

i predmetnom pitanju (predmetnim pitanjima) u vezi s kojima se obavlja neki dogovoreni 

postupak. Na primjer: 

o u postupku s narudžbenicama praktičar može identificirati dokumente odabrane prema 

njihovom datumu i jedinstvenim brojevima narudžbenica, 

o u postupku koji zahtijeva odabir svih stavki koje prelaze određeni iznos iz dane 

populacije, praktičar može evidentirati opseg postupka i identificirati populaciju (na 

primjer, sva knjiženja u dnevniku iznad određenog iznosa za određeno razdoblje, svi 

radni listovi za sate iznad određenog broja za određene mjesece ili svaka deseta stavka 

na određenom popisu), 

o u postupku koji zahtijeva postavljanje upita određenom osoblju praktičar može 

evidentirati datume upita, imena i nazive radnih mjesta osoblja i pitanja koja su 

postavljena, 

o u postupku promatranja, praktičar može evidentirati proces ili pojavu koja se promatra, 

relevantne pojedince, njihove odnosne odgovornosti i mjesto i vrijeme obavljenog 
promatranja. 

 tko je obavio dogovorene postupke i datum na koji su obavljeni ti postupci, 

 tko je pregledao obavljene dogovorene postupke te datum i opseg tog pregleda. 
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Dodatak 1 

(Vidjeti točku A40) 

Ilustrativno pismo o angažiranju za angažman za dogovorene postupke 

Sljedeće je primjer pisma o angažiranju za angažman za dogovorene postupke koji ilustrira relevantne 
zahtjeve i upute koje su sadržane u ovom MSPU-u. Ovo pismo nije mjerodavno i namjera je da bude vodič 

koji se može koristiti u svezi s razmatranjima prikazanim u ovom MSPU-u. Potrebno ga je prilagoditi 

sukladno zahtjevima pojedinih angažmana za dogovorene postupke. Ovaj nacrt odnosi se na angažman 

za dogovorene postupke u jednom izvještajnom razdoblju i moralo bi ga se preinačiti ako se namjerava ili 

se očekuje primjena na ponavljajući angažman kao što je opisano u ovom MSPU-u. Može biti primjereno 

tražiti pravni savjet o tome je li bilo koje predloženo pismo prikladno. 

[Naslovljenik - Angažirajuća strana] 

Zatražili ste da obavimo angažman za dogovorene postupke vezano uz nabavu [xyz] proizvoda. Ovo pismo 

ima za svrhu potvrditi naše razumijevanje uvjeta i ciljeva našeg angažmana i vrstu i ograničenja usluga 
koje ćemo pružiti. Naš angažman bit će proveden u skladu s Međunarodnim standardom o povezanim 

uslugama (MSPU) 4400 (izmijenjen), Angažmani za dogovorene postupke. U provedbi angažmana za 

dogovorene postupke pridržavat ćemo se [opisati relevantne etičke zahtjeve], koji od nas ne zahtijevaju 

neovisnost. 

Angažman za dogovorene postupke koji se obavlja u skladu s MSPU-om 4400 (izmijenjen) uključuje naše 

obavljanje postupaka koji su dogovoreni s vama i izvješćivanje o nalazima u izvješću o dogovorenim 
postupcima. Nalazi su činjenični rezultati obavljenih dogovorenih postupaka. Vi [i, ako je relevantno, druge 

strane] potvrđuju da su postupci primjereni svrsi angažmana. Ne izražavamo mišljenje o primjerenosti 

postupaka. Ovaj angažman za dogovorene postupke bit će obavljen na temelju toga da je [odgovorna 

strana] odgovorna za predmetno pitanje u vezi s kojim se obavljaju dogovoreni postupci. Nadalje, ovaj 

angažman za dogovorene postupke nije angažman s izražavanjem uvjerenja. Sukladno tome, ne 

izražavamo mišljenje ili zaključak s izražavanjem uvjerenja. 

Postupci koje ćemo obaviti imaju isključivu svrhu pomoći vam pri utvrđivanju je li vaša nabava [xyz] 

proizvoda u skladu s vašim politikama nabave.7 Sukladno tome, naše izvješće će biti naslovljeno na vas i 

naše izvješće možda nije prikladno za drugu svrhu. 

Dogovorili smo obaviti sljedeće postupke i izvijestiti vas o nalazima koji proizađu iz našeg rada: 

 pribaviti od menadžmenta [odgovorna strana] popis svih ugovora koji su potpisani u razdoblju 

od [1. siječnja, 20X1.] do [31. prosinca, 20X1.] za [xyz] proizvode (“popis”) i identificirati sve 

ugovore čija vrijednost prelazi 25.000 USD. 

 Za svaki identificirani ugovor na popisu čija vrijednost prelazi 25.000 USD usporediti ugovor s 

evidencijom nuđenja i utvrditi je li ugovor bio podložan nadmetanju od strane najmanje tri 
ugovaratelja koji su na „Popisu pretkvalificiranih ugovaratelja“ [odgovorne strane]. 

 Za svaki identificirani ugovor na popisu čija vrijednost prelazi 25.000 USD usporediti iznos 

plativ po potpisanom ugovoru s iznosom koji je konačno plaćen od [odgovorne strane] 

ugovaratelju i utvrditi je li konačno plaćeni iznos jednak ugovorenom iznosu u ugovoru 

 
7 U ovom slučaju angažirajuća strana je također i namjeravani korisnik. 
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Postupci će se provesti u razdoblju od [datum] do [datum]. 

Naše izvješće o dogovorenim postupcima  

Kao dio našeg angažmana izdat ćemo izvješće koje će opisati dogovorene postupke i nalaze obavljenih 

postupaka [unijeti prikladno upućivanje na očekivani oblik i sadržaj izvješća o dogovorenim postupcima].  

Molimo potpišite i vratite priloženi primjerak ovog pisma radi potvrđivanja i prihvaćanja uvjeta našeg 

angažmana uključujući i pojedinačne postupke koje smo dogovorili i koje će biti obavljene te da su iste 

prikladne za svrhu ovog angažmana. 

[Unijeti druge informacije kao što su odredbe o naknadi, fakturiranju ili ostale specifične odredbe, ovisno o 

tome što je primjereno.] 

[Naziv društva] 

Potvrđeno i prihvaćeno u ime [Naziv angažirajuće strane] od: 

[Potpis] 

[Ime i prezime i naslov] 

[Datum] 
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 Dodatak 2  

(Vidjeti točku A51) 

Ilustracije izvješća o dogovorenim postupcima 

Ilustracija 1  

Za svrhe ovog ilustrativnog izvješća o dogovorenim postupcima pretpostavljaju se sljedeće okolnosti: 

 angažirajuća strana je naslovljenik i jedini namjeravani korisnik. Angažirajuća strana nije 

odgovorna strana. Na primjer, regulator je angažirajuća strana i namjeravani korisnik, a subjekt 

koji je nadziran od strane regulatora je odgovorna strana, 

 nisu nađena odstupanja, 

 praktičar nije angažirao svog stručnjaka za obavljanje bilo kojeg dogovorenog postupka, 

 postoji ograničenje za korištenje i distribuciju izvješća, 

 ne postoje zahtjevi neovisnosti koje je praktičar dužan ispuniti, 

 s angažirajućom stranom ugovoren je kvantitativni prag u iznosu od 100 USD za izvještavanje o 

odstupanjima nađenim u postupku 3.  

IZVJEŠĆE O DOGOVORENIM POSTUPCIMA ZA NABAVU [XYZ] PROIZVODA 

[Naslovljenik] 

Svrha ovog izvješća o dogovorenim postupcima 

Naše izvješće je isključivo namijenjeno za pomoć [angažirajuća strana] kod utvrđivanja je li njezina nabava 

[xyz] proizvoda u skladu s njezinim politikama nabave i možda nije prikladno za drugu svrhu. 

Odgovornosti angažirajuće strane i odgovorne strane 

[Angažirajuća strana] je potvrdila da su dogovoreni postupci primjereni svrsi angažmana.  

[Odgovorna strana], koju je utvrdila [angažirajuća strana], je odgovorna za predmetno pitanje u vezi s kojim 

se obavljaju dogovoreni postupci. 

Odgovornosti praktičara 

Obavili smo angažman za dogovorene postupke u skladu s Međunarodnim standardom za povezane 

usluge (MSPU) 4400 (izmijenjen), Angažmani za dogovorene postupke. Angažman za dogovorene 

postupke uključuje naše obavljanje postupaka koji su ugovoreni s [angažirajuća strana], i izvješćivanje o 
nalazima, koji su činjenični rezultati obavljenih dogovorenih postupaka. Ne izražavamo mišljenje o 

primjerenosti dogovorenih postupaka. 

Ovaj angažman za dogovorene postupke nije angažman s izražavanjem uvjerenja. Sukladno tome, ne 

izražavamo mišljenje ili zaključak s izražavanjem uvjerenja. 

Da smo obavili dodatne postupke, možda bi uočili druga pitanja o kojima bismo izvijestili. 
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Profesionalna etika i kontrola kvalitete  

Pridržavali smo se etičkih zahtjeva sadržanih u [opisati relevantne etičke zahtjeve]. Za svrhu ovog 

angažmana ne postoje zahtjevi neovisnosti kojih smo se dužni pridržavati. 

Naše društvo primjenjuje Međunarodni standard kontrole kvalitete (MSKK) 1, Kontrola kvalitete za društva 

koja obavljaju revizije i uvide u financijske izvještaje i druge angažmane s izražavanjem uvjerenja i 
angažmane za povezane usluge te sukladno tome održava opsežan sustav kontrole kvalitete uključujući 

dokumentirane politike i postupke koji su povezani s pridržavanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih 

standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva. 

Postupci i nalazi 

Obavili smo postupke koji su dolje opisani, a koji su bili ugovoreni s [angažirajuća strana], u vezi s nabavom 

[xyz] proizvoda.  

 Postupci Nalazi 

1 Pribaviti od menadžmenta [odgovorna 

strana] popis svih ugovora koji su potpisani 

u razdoblju od [1. siječnja, 20X1.] do [31. 

prosinca, 20X1.] za [xyz] proizvode (“popis”) 

i identificirati sve ugovore čija vrijednost 

prelazi 25.000 USD. 

Pribavili smo od menadžmenta popis svih ugovora 

za [xyz] proizvode koji su potpisani u razdoblju od 

[1. siječnja 20X1.] do [31. prosinca 31, 20X1.].  

Od 125 ugovora na popisu identificirali smo 37 

ugovora čija vrijednost prelazi 25.000 USD. 

2 Za svaki identificirani ugovor na popisu čija 

vrijednost prelazi 25.000 USD usporediti 

ugovor s evidencijom nuđenja i utvrditi je li 

ugovor bio podložan nadmetanju od strane 

najmanje tri ugovaratelja koji su na „Popisu 

pretkvalificiranih ugovaratelja“ [odgovorne 

strane]. 

Provjerili smo evidencije nuđenja povezane s 37 

ugovora čija vrijednost prelazi 25.000. Našli smo da 

je svih 37 ugovora bilo podložno nuđenju od strane 

najmanje 3 ugovaratelja s „Popisa pretkvalificiranih 

ugovaratelja“ [odgovorne strane]. 

3 Za svaki identificirani ugovor na popisu čija 

vrijednost prelazi 25.000 USD usporediti 

iznos plativ po potpisanom ugovoru s 

iznosom koji je konačno plaćen od 

[odgovorne strane] ugovaratelju i utvrditi je 

li konačno plaćeni iznos unutar odstupanja 
u visini od 100 USD od ugovorenog iznosa 

u ugovoru. 

Pribavili smo potpisane ugovore za 37 ugovora s 

popisa čija vrijednost prelazi 25.000 USD i 

usporedili plative iznose u ugovorima s iznosima 

koji su ugovaratelju konačno plaćeni od strane 

[Odgovorne strane]. 

Našli smo da su konačno plaćeni iznosi unutar 

odstupanja u visini od 100 USD u odnosu na 

ugovorene iznose kod svih 37 ugovora bez nađenih 

odstupanja. 

[Potpis praktičara] 

[Datum praktičarevog izvješća] 

[Adresa praktičara] 
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Ilustracija 2  

Za svrhe ovog ilustrativnog izvješća pretpostavljaju se sljedeće okolnosti: 

 angažirajuća strana je odgovorna strana. Namjeravani korisnik, koji je različit od angažirajuće 

strane je dodatni adresat u odnosu na angažirajuću stranu. Na primjer, regulator je angažirajuća 

strana, a subjekt koji je nadziran od strane regulatora je angažirajuća i odgovorna strana, 

 nađena su odstupanja, 

 praktičar je angažirao svog stručnjaka za obavljanje jednog dogovorenog postupka i upućivanje 

na tog stručnjaka uključeno je u izvješće o dogovorenim postupcima, 

 postoji ograničenje za korištenje i distribuciju izvješća, 

 praktičar je revizor financijskih izvještaja angažirajuće strane (koja je odgovorna strana). Praktičar 

je ugovorio s angažirajućom stranom da je praktičarevo pridržavanje zahtjeva neovisnosti koji su 

primjenjivi za reviziju financijskih izvještaja primjereno za svrhu angažmana za dogovorene 

postupke. Praktičar se suglasio s uključenjem, u uvjete angažmana, pridržavanja zahtjeva 

neovisnosti koji su primjenjivi na reviziju financijskih izvještaja za svrhu angažmana za dogovorene 

postupke, 

 praktičar je uključio upućivanje na datum na koji su dogovoreni postupci ugovoreni u uvjetima 

angažmana. 

IZVJEŠĆE O DOGOVORENIM POSTUPCIMA VEZANO ZA NABAVU [XYZ] PROIZVODA 

[Naslovljenici] 

Svrha ovog izvješća o dogovorenim postupcima i ograničenje korištenja i distribucije 

Naše izvješće je isključivo namijenjeno za pomoć [namjeravani korisnik] pri utvrđivanju je li nabava [xyz] 

proizvoda koju je provela [angažirajuća strana] u skladu s politikama nabave [namjeravani korisnik] možda 

neće biti prikladno za druge svrhe. Ovo izvješće namijenjeno je isključivo za [angažirajuća strana] i 

[namjeravani korisnici], te ga se ne smije dostaviti drugima niti ga smiju koristiti bilo koje druge strane.  

Odgovornosti angažirajuće strane 

[Angažirajuća strana] je potvrdila da su dogovoreni postupci primjereni svrsi angažmana.  

[Angažirajuća strana (također i odgovorna strana)] odgovorna je za predmetno pitanja u vezi s kojima se 

obavljaju dogovoreni postupci. 

Odgovornosti praktičara 

Obavili smo angažman za dogovorene postupke u skladu s Međunarodnim standardom za povezane 

usluge (MSPU) 4400 (izmijenjen), Angažmani za dogovorene postupke. Angažman za dogovorene 
postupke uključuje naše obavljanje postupaka koji su ugovoreni s [angažirajuća strana], i izvješćivanje o 

nalazima, koji su činjenični rezultati obavljenih dogovorenih postupaka. Ne izražavamo mišljenje o 

primjerenosti dogovorenih postupaka. 

Ovaj angažman za dogovorene postupke nije angažman s izražavanjem uvjerenja. Sukladno tome, ne 

izražavamo mišljenje ili zaključak s izražavanjem uvjerenja. 
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Da smo obavili dodatne postupke, možda bi uočili druga pitanja o kojima bismo izvijestili. 

Profesionalna etika i kontrola kvalitete  

Pridržavali smo se etičkih zahtjeva sadržanih u [opisati relevantne etičke zahtjeve] i zahtjeva neovisnosti u 

skladu s [opisati relevantne zahtjeve neovisnosti].8 

Naše društvo primjenjuje Međunarodni standard kontrole kvalitete (MSKK) 1, Kontrola kvalitete za društva 

koja obavljaju revizije i uvide u financijske izvještaje i druge angažmane s izražavanjem uvjerenja i 

angažmane za povezane usluge te sukladno tome održava opsežan sustav kontrole kvalitete uključujući 

dokumentirane politike i postupke koji su povezani s pridržavanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih 
standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.  

Postupci i nalazi 

Obavili smo dolje opisane postupke koji su dogovoreni s [angažirajuća strana] u uvjetima angažmana 

datiranog [datum] vezano za nabavu [xyz] proizvoda. 

 Postupci Nalazi 

1 Pribaviti od menadžmenta [angažirajuća 

strana] popis svih ugovora koji su potpisani 

u razdoblju od [1. siječnja, 20X1.] do [31. 

prosinca, 20X1.] za [xyz] proizvode 

(“popis”) i identificirati sve ugovore čija 

vrijednost prelazi 25.000 USD. 

Pribavili smo od menadžmenta popis svih ugovora za 

[xyz] proizvode koji su potpisani u razdoblju od [1. 

siječnja 20X1.] do [31. prosinca 31, 20X1.].  

Od 125 ugovora na popisu identificirali smo 37 

ugovora čija vrijednost prelazi 25.000 USD. 

 
8  Na primjer, ako su relevantni etički zahtjevi IESBA Kodeksa i Dio 4A IESBA Kodeksa su relevantni zahtjevi vezanih za neovisnost, 

ova rečenica može se formulirati otprilike ovako: Pridržavali smo se etičkih zahtjeva Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne 

računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) (IESBA Kodeks) i zahtjeva vezanih za neovisnost iz Dijela 4A IESBA 

Kodeksa sve objavljeno od strane Međunarodnog odbora za standarde etike za računovođe. 
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 Postupci Nalazi 

2 Za svaki identificirani ugovor na popisu čija 

vrijednost prelazi 25.000 USD usporediti 

ugovor s evidencijom nuđenja i utvrditi je li 

ugovor bio podložan nadmetanju od strane 

najmanje tri ugovaratelja koji su na „Popisu 

pretkvalificiranih ugovaratelja“ 

[angažirajuća strana]. Za evidencije 

nuđenja koje su podnesene na [strani 
jezik] prevesti evidencije nuđenja pomoću 

prevoditelja kojega angažira praktičar prije 

obavljanja usporedbe. 

Pregledali smo evidencije nuđenja povezane s 37 

ugovora čija vrijednost prelazi 25.000 USD. Od 

evidencija nuđenja koje su povezane s 37 ugovora, 

pet ih je podneseno na [strani jezik]. Angažirali smo 

prevoditelja da nam pomogne u prevođenju ovih 5 

evidencija o nuđenju. 

Našli smo da su 36 od 37 ugovora bili podložni 

nadmetanju od najmanje 3 ugovaratelja s „Popisa 

pretkvalificiranih ugovaratelja“ [angažirajuća strana]. 

Našli smo 1 ugovor čija vrijednost je 65.000 USD koji 

nije bio podložan nadmetanju. Menadžment nam je 
izjavio da je razlog zbog kojeg ovaj ugovor nije bio 

podložan nadmetanju bila žurnost radi ispunjavanja 

ugovornog roka. 

Angažiranje prevoditelja da nam pomogne u 

prevođenu evidencija nuđenja ne smanjuje našu 

odgovornost za obavljanje postupaka i izvješćivanje o 

nalazima. 

3 Za svaki identificirani ugovor na popisu čija 

vrijednost prelazi 25.000 USD usporediti 

iznos plativ po potpisanom ugovoru s 

iznosom koji je konačno plaćen od 

[angažirajuća strana] ugovaratelju i utvrditi 

je li konačno plaćeni iznos unutar 

odstupanja u visini od 100 USD od 

ugovorenog iznosa u ugovoru. 

Pribavili smo potpisane ugovore za 37 ugovora s 

popisa čija vrijednost prelazi 25.000 USD i usporedili 

plative iznose u ugovorima s iznosima koji su 

dobavljaču konačno plaćeni od strane [angažirajuća 

strana]. 

Našli smo da se iznosi plativi u potpisanim 

ugovorenim razlikuju od iznosa koji su konačno 

plaćeni od strane [angažirajuća strana] za 26 od 37 

ugovora. U svim ovim slučajevima, menadžment nam 

je izjavio da je razlika u iznosima zbog povećanja 

stope poreza na promet za 1% u [jurisdikcija] koje je 

stupilo na snagu u rujnu 20X1. 

[Potpis praktičara] 

[Datum praktičarevog izvješća] 

[Adresa praktičara] 
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