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Notă. În acest document, expresiile preşedinte de 
ţăruş, revizor- contabil la nivel de ţăruş şi funcţionar al 
ţăruşului se referă şi la chemările echivalente la nivel 
de district şi misiune. Expresia Comitet pentru audit 
la nivel de ţăruş se referă, de asemenea, la Comitetul 
pentru audit la nivel de district şi la cel la nivel de 
misiune. Expresia funcţionar se referă la funcţionarii 
şi la asistenţii funcţionarilor desemnaţi să ajute la 
ţinerea evidenţelor contabile. Expresia conducător al 
unităţii se referă la episcop, preşedinte de ramură, 
preşedinte de ţăruş sau preşedinte de district. Expre-
sia ţăruş se referă, de asemenea, la districte. Expresia 
episcopie se referă, de asemenea, la ramuri.

1. Scop
Preşedintele de ţăruş se asigură că toate fondurile 
Bisericii sunt folosite în mod corespunzător şi că se 
cunoaşte situaţia lor, conform instrucţiunilor finan-
ciare ale Bisericii (vezi Handbook 1: Stake Presidents 
and Bishops [2010], 14.6). El se asigură, de asemenea, 
că funcţionarii şi conducătorii unităţilor îşi învaţă 
îndatoririle cu privire la finanţe şi că ei urmează 
regulamentele şi procedurile financiare ale Bisericii 
(vezi Handbook 1, 14.2.1). El organizează un Comi-
tet pentru audit la nivel de ţăruş care să- l ajute la 
îndeplinirea acestor responsabilităţi. Comitetul 
pentru audit la nivel de ţăruş identifică, evaluează 
şi abordează riscurile financiare la nivel de ţăruş – 
în mod deosebit riscurile privind folosirea necores-
punzătoare a fondurilor Bisericii. Comitetul pentru 
audit la nivel de ţăruş se asigură că funcţionarii şi 
conducătorii unităţilor urmează regulamentele şi 
procedurile financiare ale Bisericii.

Prima Preşedinţie a organizat Comitete pentru 
audit la nivel de zone în vederea protejării fon-
durilor sacre, asigurării folosirii corespunzătoare 
a acestora şi întăririi conducătorilor preoţiei şi a 
funcţionarilor. Comitetele pentru audit la nivel de 
ţăruş joacă un rol important în îndeplinirea acestor 

obiective identice pe măsură ce îşi înţeleg şi îşi 
îndeplinesc îndatoririle şi funcţionează asemenea 
unui consiliu.

Vorbind despre importanţa comitetelor şi consiliilor 
în Biserică, vârstnicul M. Russell Ballard a spus: 
„Dumnezeu, Organizatorul Suprem, a inspirat crea-
rea unui sistem de comitete şi consilii. Dacă este 
înţeles şi folosit în mod corespunzător, acest sistem 
va uşura povara de pe umerii tuturor conducători-
lor şi va face ca slujirea lor să aibă un impact mai 
mare şi să ajungă la mai multe persoane prin inter-
mediul ajutorului combinat al altora” („Counseling 
with Our Councils”, Ensign, mai 1994, p. 24).

Pentru ca acest Comitet pentru audit la nivel de 
ţăruş să fie într- adevăr eficient, membrii săi trebu-
ie să conlucreze. Preşedintele Comitetului pentru 
audit sau un membru al Comitetului nu trebuie 
să încerce să facă singur toată munca. Faptul de a 
acţiona singur diminuează beneficiile, puterea şi 
binecuvântările disponibile când membrii unui 
Comitet pentru audit la nivel de ţăruş se sfătuiesc şi 
conlucrează.

2. Organizare
Preşedintele de ţăruş organizează un Comitet pen-
tru audit la nivel de ţăruş format din unul dintre 
consilierii săi, în calitate de preşedinte al Comitetu-
lui, şi alţi doi deţinători ai Preoţiei lui Melhisedec, 
demni de încredere, care deţin o recomandare pen-
tru templu valabilă. Ar fi util ca aceşti doi fraţi să 
aibă cunoştinţe în domeniul financiar. Preşedintele 
Comitetului nu ar trebui, în mod normal, să semne-
ze cecuri sau formulare pentru aprobare plăţi sau să 
se implice în vreun alt mod în ţinerea evidenţelor 
contabile ale ţăruşului. Membrii Comitetului nu 
trebuie să fie revizori- contabili la nivel de ţăruş şi 
nu trebuie să ţină evidenţe contabile pentru ţăruş 
sau episcopie. (Vezi Handbook 1, 14.9.1.)

Acest document prezintă scopul, 
organizarea, îndatoririle şi responsabilitatea 
Comitetului pentru audit la nivel de ţăruş.
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3. Îndatoriri
Comitetul pentru audit la nivel de ţăruş are patru 
îndatoriri principale:

1. gestionarea procesului auditării financiare;
2. instruirea revizorilor- contabili la nivel de ţăruş;
3. coordonarea altor instruiri financiare la nivel de 

ţăruş;
4. membrii săi se sfătuiesc în vederea identificării, 

evaluării şi abordării riscurilor financiare la 
nivel de ţăruş.

3.1 Gestionarea procesului 
auditării financiare
Comitetul pentru audit la nivel de ţăruş gestionează 
procesul auditării financiare aşa cum este descris 
mai jos.

1. Pregăteşte, în mod corespunzător, revizorii- 
contabili la nivel de ţăruş să desfăşoare con-
troale de audit în mod riguros, precis şi la 
timp. Revizorii- contabili la nivel de ţăruş sunt 
instruiţi cu regularitate pentru ca ei să înţeleagă 
regulamentele şi procedurile financiare ale Bise-
ricii, scopul fiecărei întrebări a auditului şi cum 
să abordeze toate riscurile identificate pentru 
fiecare unitate în care desfăşoară auditul. (Vezi 
„3.2 Instruirea revizorilor- contabili la nivel de 
ţăruş” din acest material).

2. Supraveghează calitatea controalelor de audit 
desfăşurate. Membrii Comitetului pentru audit 
la nivel de ţăruş trec în revistă fiecare audit 
finalizat pentru a se asigura că acesta este făcut 
în mod riguros şi precis. Membrii Comitetului 
trebuie să solicite corectări ale auditului, dacă 
acestea sunt necesare.

3. Supraveghează calitatea măsurilor pentru 
corectare. Membrii Comitetului pentru audit la 
nivel de ţăruş trec în revistă fiecare măsură pen-
tru corectare şi evaluează eficienţa acesteia în 
rezolvarea obiecţiei auditului, inclusiv eficienţa 
acesteia în eliminarea cauzei principale a obiec-
ţiei. Membrii Comitetului lucrează alături de 

conducătorii episcopiei şi ai ţăruşului pentru a 
trece în revistă măsurile pentru corectare, când 
este necesar.

În fiecare an, există două perioade de audit. Auditul 
pentru a doua jumătate a anului poate să înceapă 
din data de 15 ianuarie, trebuie trimis până pe data 
de 15 martie şi acoperă tranzacţiile din perioada 
1 iulie- 31 decembrie a anului precedent. Auditul 
pentru prima jumătate a anului poate să înceapă 
din data de 15 iulie, trebuie trimis până pe data de 
15 septembrie şi acoperă tranzacţiile din perioada 1 
ianuarie- 30 iunie a anului curent.

Controalele de audit sunt desfăşurate folosindu- 
se programul LUFAS (Sistemul de audit financiar 
pentru unitatea locală) sau formularele tipărite din 
LUFAS.

În general, pentru îndeplinirea îndatoririlor Comi-
tetului sunt necesare trei adunări ale Comitetului 
pentru audit la nivel de ţăruş în fiecare perioadă de 
audit şi anumite lucruri făcute de fiecare membru 
al Comitetului. Dacă faptul de a călători este dificil 
sau scump, conducătorii zonei şi cei locali pot 
alege să desfăşoare una sau mai multe dintre aceste 
adunări prin intermediul videoconferinţei sau tele-
conferinţei. Acolo unde telefonul, Internetul sau 
alte resurse de comunicare sunt nepotrivite, pot fi 
necesare alte adaptări (vezi Manualul 2 – Administra-
rea Bisericii [2010], 17.2.2). Confidenţialitatea trebuie 
subliniată în toate adunările Comitetului pentru 
audit la nivel de ţăruş.

Prima adunare – Planificarea auditului
Pentru a se pregăti să aibă controale de audit rigu-
roase trimise la timp, Comitetul pentru audit la 
nivel de ţăruş desfăşoară o adunare pentru planifi-
carea auditului cu cel puţin o săptămână sau două 
înainte de începerea controalelor de audit (înainte 
de 15 ianuarie şi de 15 iulie). La această adunare, 
participă membrii Comitetului pentru audit la nivel 
de ţăruş, revizorii- contabili la nivel de ţăruş, func-
ţionarul financiar al ţăruşului şi asistentul funcţio-
narului financiar al ţăruşului.

Printre subiectele de pe ordinea de zi a acestor adu-
nări se pot număra următoarele acţiuni:
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• oferirea însărcinărilor către revizorii- contabili;
• instruirea revizorilor- contabili;
• trecerea în revistă a întrebărilor auditului şi a 

instrucţiunilor care le însoţesc. Folosiţi instru-
mentul Exersaţi audit din LUFAS pentru a trece 
în revistă, în mod eficient, întrebările auditului;

• trecerea în revistă a înştiinţărilor LUFAS legate 
de schimbările în ceea ce priveşte capacitatea 
sau folosirea sistemului;

• trecerea în revistă a rezultatelor anterioare ale 
auditului pentru a evalua toate riscurile sau 
slăbiciunile care ar putea avea nevoie de atenţie 
specială în timpul controalelor de audit curente;

• trecerea în revistă a obiecţiilor repetate ale 
auditului şi discutarea despre ce altă verificare 
ar fi necesară în cadrul acestui audit pentru a vă 
asigura că măsurile pentru corectare anterioare 
au fost eficiente;

• evaluarea unităţii care are un trecut fără obiecţii 
ale auditului. Un trecut lung fără nicio obiecţie 
este puţin probabil în cazul în care controalele 
de audit sunt riguroase;

• înştiinţarea revizorilor- contabili despre schim-
bările în rândul conducătorilor, precum faptul 
de a avea un nou consilier în episcopat sau un 
nou funcţionar. Schimbările în rândul condu-
cătorilor îl pot îndemna pe revizorul- contabil 
să verifice anumite tranzacţii cu mai multă 
rigurozitate;

• discutarea regulamentelor ţăruşului sau a 
hotărârilor anterioare ale Comitetului pentru 
audit la nivel de ţăruş care pot influenţa modul 
în care revizorii- contabili desfăşoară verificarea.

A doua adunare – Trecerea 
în revistă a auditului
Comitetul pentru audit la nivel de ţăruş desfăşoa-
ră o adunare pentru trecerea în revistă a auditului 
după ce controalele de audit au fost semnate de 
conducătorul unităţii, dar înainte ca acestea să fie 
semnate de preşedintele Comitetului pentru audit 
la nivel de ţăruş. Această adunare se desfăşoară la 

începutul lunii martie, în cazul auditului pentru a 
doua jumătate a anului, şi la începutul lunii sep-
tembrie, în cazul auditului pentru prima jumătate 
a anului. Finalizarea controalelor de audit până la 
sfârşitul lunii februarie, în cazul controalelor de 
audit pentru a doua jumătate a anului, şi până la 
sfârşitul lunii august, în cazul controalelor de audit 
pentru prima jumătate a anului, oferă Comitetu-
lui pentru audit la nivel de ţăruş 15 zile în care să 
treacă în revistă şi să trimită controalele de audit. 
Un audit este finalizat după ce a fost semnat de 
revizorul- contabil la nivel de ţăruş şi de condu-
cătorul unităţii. Un audit efectuat unei episcopii 
este trimis după ce a fost semnat de preşedintele de 
ţăruş. Un audit efectuat unui ţăruş este trimis după 
ce a fost semnat de preşedintele Comitetului pentru 
audit la nivel de ţăruş.

La această adunare pentru trecerea în revistă a 
auditului participă membrii Comitetului pentru 
audit la nivel de ţăruş, revizorii- contabili la nivel de 
ţăruş, funcţionarul financiar al ţăruşului şi asis-
tentul funcţionarului financiar al ţăruşului. Scopul 
acestei adunări este de a se trece în revistă rezulta-
tele controalelor de audit şi de a se discuta despre 
fiecare obiecţie a auditului. Comitetul pentru audit 
la nivel de ţăruş determină eficienţa fiecărei măsuri 
pentru corectare şi, dacă este cazul, recomandă 
îmbunătăţiri ale măsurilor pentru corectare. Preşe-
dintele Comitetului pentru audit sau un membru 
desemnat al Comitetului trebuie să- l roage pe con-
ducătorul unităţii să revizuiască o măsură pentru 
corectare, dacă aceasta este slabă sau nu corectează 
cauza principală a problemei. Aceasta este o parte 
importantă a îndatoririi Comitetului de a identifica 
şi aborda riscuri.

În timp ce trec în revistă obiecţiile auditului şi 
măsurile pentru corectare, membrii Comitetului 
pentru audit la nivel de ţăruş se sfătuiesc pentru a 
hotărî ce fel de instruire financiară este necesară, 
cine ar beneficia de pe urma unei instruiri supli-
mentare şi cine ar fi cel mai potrivit pentru a face 
instruirea.

Când preşedintele Comitetului pentru audit la 
nivel de ţăruş semnează un audit, semnătura lui 
certifică faptul că el şi membrii Comitetului au 
trecut în revistă şi au aprobat măsurile pentru 
corectare planificate ale unităţii şi că el va urmări 
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progresul pentru a se asigura că măsurile pentru 
corectare sunt finalizate şi raportate la timp.

A treia adunare – Finalizarea 
auditului şi evaluare
Comitetul pentru audit la nivel de ţăruş desfăşoară 
o adunare de finalizare a auditului şi de evaluare în 
luna aprilie, în cazul controalelor de audit pentru 
a doua jumătate a anului, şi în luna octombrie, în 
cazul controalelor de audit pentru prima jumătate 
a anului. Scopurile acestei adunări sunt de a eva-
lua şi îmbunătăţi calitatea auditului şi de a evalua 
şi aborda riscuri financiare. Doar preşedintele şi 
membrii Comitetului pentru audit la nivel de ţăruş 
participă la această adunare. Acesta este un timp în 
care se discută, în mod sincer şi cu dragoste, despre 
toate aspectele procesului de auditare al ţăruşului 
şi despre riscurile financiare. (Vezi „3.4 Membrii 
săi se sfătuiesc în vederea identificării, evaluării şi 
abordării riscurilor financiare la nivel de ţăruş” din 
acest material.)

Printre subiectele de pe ordinea de zi a acestor adu-
nări se pot număra următoarele acţiuni:

• recapitularea însărcinărilor date în cadrul 
adunării pentru trecerea în revistă a auditului şi 
urmărirea progresului;

• evaluarea finalizării, în mod corespunzător, a 
măsurilor pentru corectare;

• discutarea despre soluţii alternative şi oferirea 
de însărcinări, în cazul în care o măsură pentru 
corectare pare ineficientă în rezolvarea unei 
obiecţii a auditului;

• trecerea în revistă a calităţii controalelor de 
audit în vederea determinării viitoarei instruiri 
necesare pentru revizorii- contabili la nivel de 
ţăruş, conducătorii unităţii sau funcţionari;

• discutarea şi documentarea tuturor schimbă-
rilor, pe baza persoanelor, însărcinărilor sau 
proceselor, care trebuie făcute pentru următoa-
rea perioadă de audit;

• evaluarea riscurilor – în mod deosebit ris-
curile privind folosirea necorespunzătoare a 

fondurilor Bisericii – şi determinarea modului 
de a reduce riscurile.

După ce preşedintele Comitetului pentru audit la 
nivel de ţăruş este mulţumit de modul în care a fost 
rezolvată o obiecţie a auditului, el o marchează, în 
LUFAS, ca fiind rezolvată.

3.2 Instruirea revizorilor- contabili 
la nivel de ţăruş
Comitetul pentru audit la nivel de ţăruş instruieşte, 
cu regularitate, toţi revizorii- contabili la nivel de 
ţăruş pentru a se asigura că ei înţeleg:

1. scopul controalelor de audit şi procesul de 
auditare;

2. regulamentele şi procedurile financiare ale 
Bisericii;

3. rolurile pe care le au în calitate de revizori- 
contabili la nivel de ţăruş şi responsabilitatea de 
a desfăşura toate controalele de audit în spiritul 
dragostei şi sub îndrumarea Duhului Sfânt;

4. riscul la care se referă fiecare întrebare a 
auditului;

5. cum să folosească LUFAS (Sistemul de audit 
financiar pentru unitatea locală).

Printre posibilele subiecte pentru instruire, se 
numără:

• scopul controalelor de audit efectuate de 
Biserică;

• cum să recunoaştem şi să urmăm Spiritul în 
timpul unui audit;

• cum protejează principiul din spatele fiecă-
rei întrebări a auditului fondurile Bisericii şi 
conducătorii;

• de ce este important, în timpul desfăşurării 
unui audit, să:

 ◦ adresăm fiecare întrebare a auditului exact 
aşa cum este scrisă;

 ◦ citim cu atenţie şi să urmăm toate 
instrucţiunile;
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 ◦ citim, cu glas tare, toate întrebările supli-
mentare din secţiunea „Verificarea procedu-
rii şi evaluarea riscului”.
Întrebările suplimentare pot fi incluse în 
instrucţiunile care urmează anumitor între-
bări ale auditului. Întrebările suplimentare 
ajută revizorul- contabil să identifice riscuri 
concrete pe care să le abordeze în timpul 
auditului.

Reformularea întrebărilor sau ignorarea 
instrucţiunilor poate duce la răspunsuri greşite 
şi la controale de audit mai puţin eficiente;

• „Finances (Finanţe)” şi „Administering Church 
Welfare (Administrarea bunăstării în cadrul 
Bisericii)”, capitolele 14 şi 5 din Handbook 1;

• cum să desfăşurăm controale de audit de foarte 
bună calitate şi de ce controalele de audit de 
foarte bună calitate găsesc, în general, obiecţii 
ale auditului;

• cum ne oferă obiecţiile auditului ocazii de a 
învăţa; de ce ar trebui să nu ne temem de obiec-
ţiile auditului; cum îi întăresc controalele de 
audit pe conducătorii unităţii şi pe funcţionari 
în timp ce- i ajută să se îmbunătăţească;

• scopul secţiunii „Verificarea procedurii şi 
evaluarea riscului” din audit şi modul în care 
răspunsurile la întrebările de evaluare a riscului 
ar trebui să determine verificarea efectuată de 
revizorul- contabil;

• componentele unei măsuri pentru corectare 
eficiente;

• cum să folosim, pentru instruire, instrumentul 
Exersaţi audit din LUFAS.

Comitetul pentru audit la nivel de ţăruş coordonea-
ză instruirea revizorilor- contabili la nivel de ţăruş. 
Comitetul încurajează, de asemenea, revizorii- 
contabili să studieze individual. Help Center de 
pe LDS.org cuprinde multe articole despre finanţe 
şi procesul de auditare al Bisericii. Desfăşurarea 

exersării unui audit în LUFAS este o bună metodă 
pentru autoinstruire.

3.3 Coordonarea altor instruiri 
financiare la nivel de ţăruş
Preşedintele de ţăruş se asigură că funcţionarii şi 
conducătorii unităţilor îşi învaţă îndatoririle cu pri-
vire la finanţe şi urmează regulamentele şi procedu-
rile financiare ale Bisericii (vezi Handbook 1, 14.2.1).

Pentru a- l ajuta pe preşedintele de ţăruş în această 
responsabilitate, Comitetul pentru audit la nivel 
de ţăruş foloseşte rezultatele auditului, observaţiile 
revizorilor- contabili la nivel de ţăruş şi observaţiile 
personale ale membrilor Comitetului pentru a eva-
lua cât de eficientă a fost instruirea financiară ante-
rioară organizată de ţăruş şi pentru a stabili nevoia 
de mai multe instruiri. Comitetul pentru audit la 
nivel de ţăruş recomandă preşedinţiei ţăruşului 
conţinutul instruirii financiare, momentul aceste-
ia, cine ar trebui să fie instruit şi cine ar fi cel mai 
potrivit să facă instruirea. De exemplu, instruirea 
financiară a unui episcop ar fi cea mai eficientă dacă 
ar fi făcută de un membru al preşedinţiei ţăruşului.

Instruirea financiară este oferită, sub îndrumarea 
preşedintelui de ţăruş, de către:

• membri ai preşedinţiei ţăruşului;
• funcţionari ai ţăruşului;
• asistentul revizorului- contabil zonal;
• alte persoane pregătite desemnate de preşedin-

tele de ţăruş.

3.4 Membrii săi se sfătuiesc 
în vederea identificării, 
evaluării şi abordării riscurilor 
financiare la nivel de ţăruş
Membrii Comitetului pentru audit la nivel de 
ţăruş se pregătesc pentru a se sfătui eficient între ei 
sporindu- şi înţelegerea despre practicile financiare 
ale ţăruşului, precum şi despre regulamentele şi 
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politicile financiare ale Bisericii. Pregătirea persona-
lă poate include studierea manualelor Bisericii şi a 
secţiunii Finanţe din pagina Ţinerea înregistrărilor 
din Help Center de pe LDS.org. Pregătirea poate 
include, de asemenea, trecerea în revistă, cu atenţie, 
a controalelor de audit finalizate şi analizarea infor-
maţiilor privind controalele de audit anterioare 
găsite în LUFAS (Sistemul de audit financiar pentru 
unitatea locală).

Membrii Comitetului pentru audit la nivel de ţăruş 
se adună pentru a identifica, prin intermediul 
rugăciunii, şi discuta despre riscurile financiare 
ale ţăruşului şi pentru a se sfătui în vederea găsirii 
soluţiilor inspirate care să abordeze aceste riscuri în 
mod eficient. Evaluarea riscului este procesul prin 
care se determină ce lucruri rele s- ar putea întâmpla 
şi cum s- ar putea întâmpla. Aceasta include posibi-
litatea că ceva rău s- a întâmplat deja.

Evaluarea riscului în ceea ce priveşte finanţele 
Bisericii începe adesea cu adresarea următoarelor 
întrebări:

Ce ar putea să meargă rău?
De ce ar merge rău?
Ce putem face pentru a preveni acel lucru?

Comitetul pentru audit la nivel de ţăruş trebuie să 
ia în considerare cel puţin unul dintre următoarele 
semne de risc financiar:

• dovadă că respectivii conducători se pun, în 
mod intenţionat sau nu, în situaţii în care ar 
putea fi ispitiţi să folosească, în mod necores-
punzător, fonduri în beneficiul personal sau în 
care ar putea fi acuzaţi că ar face acest lucru. 
Printre posibilele dovezi, se numără:

 ◦ un număr considerabil de plăţi către condu-
cătorul unităţii sau către soţia lui ori către 
alţi conducători sau soţiile acestora;

 ◦ un număr considerabil de plăţi fără docu-
mente doveditoare;

 ◦ faptul că nu s- a urmat principiul ca atunci 
când se procesează şi se depun donaţiile să 
fie prezenţi întotdeauna doi deţinători ai 
Preoţiei lui Melhisedec;

 ◦ depuneri întârziate;

• preşedinţii de ţăruşi nu au trecut în revistă, cu 
regularitate şi în mod eficient, alături de epis-
copi extrasele de cont ale unităţilor lor;

• conducătorii unităţilor sau funcţionarii nu trec 
în revistă în fiecare lună cu atenţie extrasul de 
cont al unităţii lor;

• donaţii de post neobişnuite sau ajutoare mari 
oferite din donaţiile de post;

• un număr mare de obiecţii ale auditului;
• obiecţii ale auditului repetate;
• un trecut fără obiecţii ale auditului;
• conducătorii unităţilor nu înţeleg obiecţiile 

auditului sau modul de a le rezolva;
• fonduri ale Bisericii sau evidenţe contabile care 

nu sunt ţinute în siguranţă.

Comitetul pentru audit la nivel de ţăruş poate lua 
în considerare şi alte semne ale riscului, precum 
presiunile economice exercitate asupra membri-
lor ţăruşului şi conducătorilor preoţiei, nivelurile 
de cunoaştere şi de experienţă ale conducătorilor, 
cultura regiunii, locurile în care se află băncile şi 
siguranţa fizică a fondurilor şi clădirilor Bisericii.

Printre modurile de a reduce riscurile financiare, se 
numără:

• îmbunătăţirea calităţii generale a controalelor 
de audit prin intermediul unei rigurozităţi mai 
mari, al unei precizii mai bune şi al unei punc-
tualităţi mai bune;

• faptul de a ajuta revizorii- contabili să prezinte 
Comitetului pentru audit la nivel de ţăruş o 
imagine clară a problemelor financiare pe care 
le- au observat şi a motivelor apariţiei acestora;

• faptul de a ajuta conducătorii unităţilor să 
elaboreze măsuri pentru corectare care să pre-
vină reapariţia şi să elimine cauza principală a 
problemei;

• predarea principiilor de bunăstare corespun-
zătoare ale Bisericii şi faptul de a ne asigura 
că sunt urmate (vezi „Administering Church 
Welfare (Administrarea bunăstării în cadrul 
Bisericii)”, Handbook 1, capitolul 5).
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Întrebările auditului identifică multe dintre riscuri-
le cheie care ar trebui luate în considerare. Rezulta-
tele şi rapoartele controalelor de audit sunt, aşadar, 
o sursă bună de informaţii privind riscurile pentru 
Comitetul pentru audit la nivel de ţăruş.

4. Responsabilitate
Comitetul pentru audit la nivel de ţăruş este direct 
subordonat preşedintelui de ţăruş. Preşedintele 
Comitetului pentru audit la nivel de ţăruş raportea-
ză, cu regularitate, despre activităţile Comitetului. 
Raportul său poate include:

• rezultate ale controalelor de audit, precum sta-
rea trimiterii auditului, observaţii din controa-
lele de audit, rezumatul obiecţiilor auditului şi 
soluţionarea obiecţiilor auditului;

• riscurile financiare identificate, inclusiv 
plăţi necorespunzătoare făcute din fondurile 
Bisericii;

• modul în care riscurile sunt abordate prin inter-
mediul instruirii, monitorizării, auditării şi al 
altor mijloace;

• instruirea care are loc sau nevoile care trebuie 
rezolvate;

• nevoile membrilor Comitetului pentru audit la 
nivel de ţăruş şi ale revizorilor- contabili la nivel 
de ţăruş.

Preşedintele Marion G. Romney ne- a învăţat: 
„Aduceţi- vă aminte, dragi fraţi, că faptul de a vă 
întoarce şi a raporta este gestul suprem al adminis-
tratorului credincios şi înţelept” („Welfare Services: 
The Savior’s Program”, Ensign, nov. 1980, p. 93).

5. Concluzie
Comitetele pentru audit la nivel de ţăruş care sunt 
organizate şi care funcţionează la capacitate maxi-
mă sunt vitale pentru gestionarea şi supravegherea 
corespunzătoare a fondurilor Bisericii şi pentru 
binecuvântarea sfinţilor. Scopurile controalelor de 
audit la nivel de ţăruş şi de episcopie sunt bine des-
crise în Handbook 1: „Revizorii- contabili se asigură 
că zeciuiala şi celelalte donaţii sunt consemnate 
în mod corespunzător, că fondurile Bisericii sunt 
justificate şi protejate în mod corespunzător, precum 
şi că evidenţele contabile sunt complete şi corecte” 
(14.9.3). Pe măsură ce membrii Comitetului pen-
tru audit la nivel de ţăruş îşi îndeplinesc, în mod 
corespunzător, responsabilităţile, ei vor proteja 
fondurile sacre ale Bisericii şi- i vor întări pe cei care 
le gestionează.
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