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Настоящата публикация е изготвена от екипа на Съвета по международни одиторски
стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (СМОССИС). Целта на настоящото
Ръководство за прилагане на стандарта за първи път е да спомогне за разбирането и
прилагането на МСУК 1. Ръководството не представлява документ със задължителен
характер на СМОССИС, нито изменя или има по-голяма правна сила от МСУК 1, текстът на
който е единствено меродавен. Освен това, настоящата публикация не е замислена да бъде
изчерпателна, като всички примери се предоставят единствено с илюстративна цел.
Запознаването с настоящата публикация не замества изчитането на МСУК 1.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Какво е МСУК 1?
Фирмите може да изпълняват различни видове ангажимента съгласно стандартите за ангажименти
на СМОССИС:
•

одити или прегледи на финансови отчети съгласно МОС1 и МСАП; 2

•

ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одит или преглед на историческа
финансова информация, изпълнявани съгласно МСАИС3 (например, изразяване на сигурност
във връзка с разширено външно отчитане или изразяване на сигурност във връзка с
контролите в обслужващата организация); или

•

ангажименти за свързани по съдържание услуги, изпълнявани съгласно МСССУ4 (т.е.,
договорени процедури и ангажименти за компилиране).

Стандартите за ангажименти на СМОССИС разглеждат изпълнението на тези ангажименти,
включително отговорностите на съдружника, отговорен за ангажимента и екипа по ангажимента.
Стандартите се базират на предположението, че фирмата е обект на МСУК 1 и МСУК 25 или на
национални изисквания, които са като минимум толкова взискателни.
МСУК 1 разглежда отговорността на фирмата да разполага със
система за управление на качеството (СЗУК). СЗУК представлява
механизмът, който създава среда, обезпечаваща възможност и
подкрепяща екипите по ангажименти при изпълнението на
качествени ангажименти. Системата помага на фирмата да
постигне последователно качество на ангажиментите, тъй като е
фокусирана върху това как фирмата управлява качеството на
изпълняваните ангажименти.

Тази икона се използва в
настоящото

ръководство,

за

да

открои препратките към МСУК 1.

Този блок и икона се използват в
настоящото

ръководство,

за

да

откроят примери в МСУК 1.

МСУК 1 заменя съществуващия стандарт МСКК 1, Контрол върху
качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на финансови отчети и други
ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги.
Ключови промени в сравнение с настоящия стандарт МСКК 1
МСУК 1 има за цел да засили надеждността на СЗУК на фирмата.
Стандартът изисква фирмата да пригоди към конкретните
условия разработването, внедряването и функционирането на
нейната СЗУК на базата на естеството и обстоятелствата на
фирмата и ангажиментите, които тя изпълнява. Стандартът
изисква също така фирмата да премине от политики и процедури,

1

Международни одиторски стандарти

2

Международни стандарти за ангажименти за преглед

3

Международни стандарти за ангажименти за изразяване на сигурност

4

Международни стандарти за свързани по съдържание услуги

5

МСУК 2, Прегледи за качеството на ангажимента
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Тази икона се използва в
настоящото

ръководство,

открои промени в

за

да

сравнение с

настоящия стандарт МСКК 1.
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които адресират самостоятелни елементи, както се изисква от сега съществуващия МСКК 1, към
интегриран подход за управление на качеството, който разглежда системата като цяло. Ключовите
промени включват:
•

по-активен и приспособен към конкретните условия подход за управление на качеството,
фокусиран върху постигане целите на качеството чрез идентифициране на рисковете за тези
цели и отговор на рисковете.

•

разширени изисквания за адресиране общото управление и ръководството, включително
засилени отговорности на ръководството.

•

разширени изисквания за модернизиране на стандарта и отразяване на фактори, засягащи
фирмената среда, включително изисквания за адресиране технологиите, мрежите, както и
използването на доставчици на външни услуги.

•

нови изисквания, адресиращи информацията и комуникациите, включително комуникациите с
външни страни.

•

засилени изисквания за текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците с цел
насърчаване на по-активно текущо наблюдение на СЗУК като цяло, както и ефективно и
своевременно отстраняване на недостатъците.
МСУК 1 параграфи:
5, 19 и A30

Приложимост на МСУК 1, включително степента, в която е приложим в рамките на фирмата
МСУК 1 е приложим спрямо всички фирми, извършващи одит или преглед на финансови отчети,
други ангажименти за изразяване на сигурност или свързани по съдържание услуги. Ако фирмата
изпълнява който и да е от тези ангажименти стандартът е приложим.
При обстоятелства, когато фирмата изпълнява други видове ангажименти, които не са ангажименти,
изпълнявани съгласно стандартите за ангажименти на СМОССИС (например, данъчни услуги или
консултантски услуги), МСУК 1 не изисква СЗУК да се разпростира върху такива ангажименти.
Независимо от това, МСУК 1 може да окаже влияние върху оперативни области на фирмата
(например, ИТ и човешки ресурси), други ангажименти, които не се изпълняват съгласно
стандартите за ангажименти на СМОССИС, или върху персонал във фирмата, който не е зает с
изпълнението на ангажименти съгласно стандартите за ангажименти на СМОССИС. Причината е,
че МСУК 1 не разглежда управлението на качеството като отделна функция на фирмата. Напротив,
с цел повишаване ефективността на управление на качеството, МСУК 1 насърчава интегрирането
на управлението на качеството в културата на фирмата, фирмената стратегия, оперативните
дейности и бизнес процесите на фирмата. Нещо повече, за да изпълни изискванията на закон,
нормативна разпоредба или приложимите етични изисквания, СЗУК на фирмата може да трябва да
адресира други области на фирмата.
Примери за това как СЗУК на фирмата може да оказва влияние върху други области на
фирмата
•

МСУК 1 изисква фирмата да установи цел във връзка с качеството „фирмата да
демонстрира ангажираност с качеството посредством култура, която съществува в цялата
фирма.” Стандартът допълнително адресира необходимостта тази култура да отчита и
подсилва „значението на качеството в стратегическите решения и действия на фирмата,
включително финансовите и оперативни приоритети на фирмата.” Съответно, стратегията
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на фирмата, нейните решения, цели и управлението на нейните ресурси трябва да
отразяват ангажираност с качеството.
•

МСУК 1 адресира човешките ресурси и технологичните ресурси. В резултат, ИТ функцията
и функцията, отнасяща се до човешките ресурси, може да са засегнати от СЗУК.

•

МСУК 1 адресира необходимостта от ресурси и тяхното планиране, включително
получаването, разпределянето и насочването на ресурсите. Това засяга начина, по който
ресурсите, включително финансовите ресурси се използват в рамките на фирмата.

•

МСУК 1 адресира изпълнението на приложимите етични изисквания. В контекста на
разпоредбите на приложимите етични изисквания, фирмата може да трябва да разработи и
внедри политики или процедури, които:
o

да забраняват предоставянето на определени услуги, които не са за изразяване на
сигурност на клиенти, които са предприятия от обществен интерес, за които фирмата
изпълнява одит или преглед на финансови отчети.

o

да забраняват персонал, изпълняващ одит или преглед на финансови отчети или
други ангажименти за изразяване на сигурност, както и други идентифицирани
физически лица в рамките на фирмата, да имат определени финансови интереси в
предприятията, за които се изпълняват такива ангажименти.

Стопански единици, които изпълняват други услуги (т.е., те не участват в одити или прегледи
на финансови отчети или други ангажименти за изразяване на сигурност) и физически лица,
работещи в тези стопански единици, може да са засегнати от такива политики или
процедури.
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МСУК 1 параграфи:
14–15, 16(т) и A5

Целта на МСУК 1
Параграф 14 от МСУК 1 съдържа целта на фирмата при управление на качеството, а именно, да
разработи, внедри и приложи СЗУК. Подобно на всяка система за вътрешен контрол, СЗУК трябва
да има цел. Целта е важна за разработването на СЗУК и определяне дали СЗУК е ефективна (т.е.,
дали е постигнала целта си). Ето защо, параграф 14 от МСУК 1 съдържа както целта на фирмата,
така и целта на СЗУК.

Цел на МСУК 1
(параграф 14 от МСУК 1)

Цел на
фирмата

Цел на
СЗУК

Целта на СЗУК е да предостави на фирмата
разумна степен на сигурност, че:
•

фирмата и нейният персонал изпълняват
отговорностите си в съответствие с
професионалните
стандарти
и
приложимите законови и регулаторни
изисквания и изпълняват ангажиментите в
съответствие
с тези
стандарти
и
изисквания; и

•

докладите за ангажиментите, издавани от
фирмата или съдружниците, отговорни за
ангажиментите,
са
подходящи
при
конкретните обстоятелства.

Целта на фирмата е да
разработи, внедри и
приложи СЗУК.
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Целта на СЗУК се използва изрично в изискванията на МСУК 1, както следва:
•

Тя се използва от фирмата, за да се определи дали трябва да бъдат установени
допълнителни цели във връзка с качеството (параграф 24 от МСУК 1).

•

Тя се използва при достигане до заключение дали СЗУК предоставя на фирмата разумна
степен на сигурност, че целите на СЗУК са постигнати (параграф 54 от МСУК 1).

МСУК 1 пояснява, че разумна степен на сигурност не е абсолютно ниво на сигурност, тъй като
съществуват вътрешноприсъщи ограничения на СЗУК. Тези ограничения включват факта, че е
възможно човешката преценка при вземането на решения да е погрешна, а в СЗУК може да
възникнат сривове, например, поради човешка грешка или поведение или срив в приложенията на
информационните технологии (ИТ).
МСУК 1 параграфи:
2–3, A1

Взаимовръзката на МСУК 1 с МСУК 2 и МОС 220 (преработен)

6

МСУК 1:

МСУК 2:

Управление на

Прегледи за качеството

качеството на ниво

на ангажимента

МОС 220 (преработен):
Управление на
качеството на ниво
ангажимент

фирма
Прегледите за качество на

МОС 220 (преработен)

ангажимента формират част

да разработи, внедри и

разглежда отговорностите

от СЗУК на фирмата. МСУК 2

приложи СЗУК, за да

на одитора във връзка с

надгражда над МСУК 1, като

управлява качеството на

управлението на

включва специфични

ангажиментите,

качеството на ниво

изисквания за:

ангажимент и свързаните с

МСУК 1 изисква фирмата

изпълнявани от фирмата.
•
СЗУК на фирмата създава

назначаването и

това отговорности на

съответствие с

съдружника, отговорен за

среда, която създава

установените критерии на

ангажимента.

възможност и подкрепя

лицата, извършващи

екипите по ангажименти

Този стандарт е приложим

преглед за качеството на

при изпълнението на

по отношение одита на

ангажимента;

финансови отчети.

качествени ангажименти.
•

изпълнението на прегледа
за качеството на
ангажимента; и

•

документирането на
прегледа за качеството на
ангажимента.).

6

МОС 220 (преработен), Управление на качеството на одита на финансови отчети
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Фирмата носи отговорност за разработване, внедряване и
прилагане на нейната СЗУК. Аспекти на СЗУК може да са внедрени
и да функционират на ниво ангажимент; фирмата обаче остава
отговорна за СЗУК. Степента, в която определени аспекти на СЗУК
са внедрени и функционират на ниво ангажимент зависи от
естеството и обстоятелствата на фирмата и ангажиментите, които
тя изпълнява.

Параграф A50 от МСУК 1
включва пример за отговор,
който е приложим на ниво
фирма и ниво ангажимент.

От фирмата, независимо от нейната големина, се изисква да спазва МСУК 1 и ако е
приложимо - МСУК 2. От екипите по ангажименти, изпълняващи одит на финансови отчети, се
изисква да спазват МОС 220 (преработен). По отношение на някои аспекти на СЗУК, по-малка
фирма може да определи, че няма необходимост да установява общофирмени отговори, като
вместо това фирмата може да разработи и приложи отговори, които действат едновременно
с управлението на качеството на ниво ангажимент.
МСУК 1 параграф:
13

Дата на влизане в сила
От фирмата се изисква нейната СЗУК да е разработена и
внедрена в съответствие с МСУК 1 до 15 декември 2022 г.
Оценяването на СЗУК, изисквано от параграфи 53–54 от
МСУК 1, се изисква да бъде извършено в рамките на една
година след 15 декември 2022 г.
Това означава, че до 15 декември 2022 г. от фирмата се
очаква:

СМОССИС
материал,
практически

публикува
който

аспекти

видео

разглежда
върху

какво

фирмата може да помисли, когато се
подготвя за въвеждане на стандарта.

(а)

да установи целите във връзка с качеството, да идентифицира и оцени рисковете за
качеството и да разработи и приложи съответните отговори; и

(б)

да разработи и приложи дейностите по текущо наблюдение.

Функционирането на отговорите и дейностите по текущо наблюдение се изисква да започне от 15
декември 2022 г.
По-ранното прилагане на МСУК 1 е разрешено, като от фирмата обаче се изисква да въведе
едновременно всичките три стандарта за управление на качеството.
В случаи, когато фирмата е нова на пазара и започва да изпълнява ангажименти едва след
датата на влизане в сила на МСУК 1, от фирмата се изисква да е разработила и внедрила своята
СЗУК преди момента, в който фирмата започва работа по ангажиментите, изпълнявани
съгласно стандартите за ангажименти на СМОССИС. Функционирането на отговорите и
дейностите по текущо наблюдение ще започне, считано от тази дата.

Примери за това как фирмата може практически да внедри МСУК 1
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•

Фирмата би могла да възприеме поетапен подход спрямо внедряването, надграждайки до
датата на влизане в сила. Така например, това може да включва разработване и прилагане
на политики или процедури по отношение на определени компоненти и стартиране
функционирането на тези политики или процедури на различни етапи преди датата на
влизане в сила. В такъв случай, фирмата би установила собствена дата на влизане в сила
по отношение на всяка от политиките или процедурите.
o

Този подход би могъл да намали въздействието на това всички промени да бъдат
внедрени едновременно.

o

Макар че фирмата ще е внедрила политики или процедури преди датата на влизане
в сила на стандарта, фирмата не би била счетена като „прилагаща предсрочно“ МСУК
1, тъй като ще е внедрена само част от новата СЗУК.

•

Фирмата би могла да стартира функционирането на всички нови и преработени политики
или процедури на датата на влизане в сила.

•

Фирмата би могла да изпробва пилотно или тества новата СЗУК преди датата на влизане в
сила. Пилотният проект или тестването може да засяга определени области от СЗУК или да
бъде приложено спрямо подборка от екипи по ангажименти.
o

СЗУК не би била счетена, че е в действие, докато фирмата не внедри официално и не
стартира функционирането на новата СЗУК в нейната цялост.

Ако фирмата спазва понастоящем МСКК 1, фирмата ще има вече въведени в действие политики
и процедури. Възможно е тези политики и процедури да продължават да са уместни и
подходящи за новата фирмена СЗУК или да трябва да бъдат преразгледани или подсилени
така, че да са подходящи за новата СЗУК. Макар да е възможно съществуващите политики и
процедури да продължават да бъдат уместни и подходящи, фирмата все пак ще трябва да
установи СЗУК, която да съответства на изискванията на МСУК 1.
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Структурата на МСУК 1 и компонентите

МСУК 1 параграфи:
6 и A3

МСУК 1 се състои от:

Съществуващият

сега

•

осем взаимосвързани компонента, които
разглеждат ключовите аспекти на СЗУК; и

включва

елемента,

•

други
изисквания,
специфични теми.

които

адресират

шест

1
по

отношение на които фирмата трябва
да разработи политики и процедури.
МСУК

1 има

осем компонента.

Компонентите

От фирмата се изисква да спазва всички
изисквания в МСУК 1, включително изискванията в
компонентите.

съответстват

От фирмата не се изисква да организира своята
СЗУК съобразно осемте компонента, като тя може
да избере да използва различна терминология или
различни рамки, за да опише компонентите на
СЗУК.

•
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съществуващия

в
на

МСУК

1

елементите
МСКК

1,

включват и два нови компонента:
процесът на фирмата за
оценка на риска;

•

в

като

информация и комуникации.
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Общ преглед на осемте компонента в МСУК 1
Процес,
установен от
фирмата като
част от СЗУК

•

Процесът, който от фирмата се изисква да
следва при внедряване на базирания на риска
подход спрямо управлението на качеството.

•

Състои се в установяване на целите във връзка
с качеството, идентифициране и оценяване на
рисковете за постигане целите във връзка с
качеството и разработването и прилагането на
отговори за адресиране на оценените рискове
за качеството.

Общо управление
и ръководство

Установява
средата, в която
СЗУК
функционира

•

Разглежда въпроси като културата на фирмата,
отговорността и отчетността на ръководството,
организационната
структура
на
фирмата,
възлагането на роли и отговорности и планиране
и разпределение на ресурсите.

Приложими
етични
изисквания

Специфична
тема,
фундаментална
за изпълнението
на ангажимента

•

Разглежда изпълнението на приложимите
етични изисквания от страна на фирмата и
нейния персонал.

•

Разглежда също така приложимите етични
изисквания в степента, в която те се отнасят до
други лица, външни за фирмата.

Приемане и
продължаване на
взаимоотношения
с клиенти и
конкретни
ангажименти

Специфична
тема,
фундаментална
за изпълнението
на ангажимента

•

Разглежда преценките на фирмата относно това
дали
да
приеме
или
продължи
взаимоотношение с клиент или конкретен
ангажимент.

Изпълнение на
ангажимента

Специфична
тема,
фундаментална
за изпълнението
на ангажимента

•

Разглежда
действията
на
фирмата
в
насърчаване и подпомагане последователното
изпълнение на качествени ангажименти,
включително чрез ръководство, надзор и
преглед, консултации и разрешаване на
различия в мнението.

•

Включва начина, по който фирмата подкрепя
екипите по ангажименти при използване на
професионална преценка и когато е приложимо
съобразно естеството и обстоятелствата на
ангажимента – упражняване на професионален
скептицизъм.

Процесът на
фирмата за
оценка на риска
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Ресурси

Дава възможност
за
функционирането
на останалите
компоненти

•

Разглежда
получаването,
разработването,
използването, поддържането, разпределението
и насочването на ресурсите в своевременен
порядък, така че да се даде възможност за
разработване, внедряване и функциониране на
СЗУК.

•

Включва
технологични,
интелектуални
и
човешки ресурси и адресира доставчиците на
услуги.

Информация и
комуникации

Дава възможност
за
функционирането
на останалите
компоненти

•

Разглежда получаването, генерирането или
използването на информация относно СЗУК,
както и комуникирането на информация в
рамките на фирмата и до външни страни в
своевременен порядък, така че да се даде
възможност за разработване, внедряване и
функциониране на СЗУК.

Процес по текущо
наблюдение и
отстраняване на
недостатъците

Процес,
установен от
фирмата като
част от СЗУК

•

Процесът, който:
o

предоставя
на
фирмата
уместна,
надеждна и своевременна информация
относно разработването, внедряването и
функционирането на СЗУК; и

o

адресира предприемането на подходящи
действия, за да се отговори на
недостатъците, така че те да бъдат
отстранени своевременно.

Както е описано по-горе, процесът на фирмата за оценка на риска и процесът по текущо наблюдение
и отстраняване на недостатъците излагат специфични процеси, които от фирмата се изисква да
следва. Останалите компоненти обхващат целите във връзка с качеството, които от фирмата се
изисква да установи и които формират базата за идентифициране и оценяване на рисковете за
качеството и за разработване и прилагане на отговорите.
Останалите изисквания в МСУК 1, които адресират специфични теми в допълнение към осемте
компонента, разглеждат:
•

възлагането на отговорности във връзка със СЗУК;

•

конкретно посочените отговори, които от фирмата се изисква да разработи и приложи;

•

обстоятелствата, когато фирмата принадлежи към мрежа от фирми и използва изискванията
на мрежата или услуги, предоставяни от мрежата от фирми, в своята СЗУК;

•

ежегодното оценяване на СЗУК от ръководството и оценяването на резултатите от дейността
на ръководството; и

•

документацията.
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МСУК 1 параграфи:
7 и A4

Как СЗУК функционира в непрекъснат порядък, изискващ повторение на определени стъпки
Ключова промяна в МСУК 1 е че СЗУК е замислена да
функционира в непрекъснат порядък, изискващ повторение на
определени стъпки и да реагира на промени в естеството и
обстоятелствата на фирмата и изпълняваните от нея
ангажименти. Освен това, макар МСУК 1 да е представен по
линеен начин, СЗУК не функционира линейно. Това означава, че:
•

различните компоненти и изисквания в МСУК 1 са замислени
да бъдат разглеждани във взаимосвързан контекст; и

•

всеки един компонент или изискване може да оказва влияние
върху други компоненти или изисквания.

Начинът, по който компонентите са взаимосвързани и засягат
други компоненти варира поради различното естество на
компонентите.

Тази икона се използва
в настоящото ръководство, за
да открои аспект от МСУК 1,

който е взаимосвързан с друг
компонент или изискване.

Параграфи A64 и A111 от
МСУК 1 включват примери за
начина, по който компонентите
са взаимосвързани.

Примери за начина, по който компонентите или изискванията са взаимосвързани в рамките
на целия МСУК 1
Процесът за оценка на риска и процесът по текущо наблюдение и отстраняване на
недостатъците се прилагат всеобхватно спрямо СЗУК
Процесът на фирмата за оценка на риска е
процесът, който се използва за установяване
на целите във връзка с качеството, за
идентифициране и оценяване на рисковете за
качеството и за разработване и прилагане на
отговорите. Той се прилага по отношение на
останалите компоненти (с изключение на
текущото наблюдение и отстраняването на
недостатъците).

Процесът по текущо наблюдение и отстраняване
на
недостатъците
осъществява
текущо
наблюдение над цялата СЗУК и следователно
дейностите
по
текущо
наблюдение
се
осъществяват спрямо всички компоненти на
СЗУК (включително процеса за оценка на риска).

Общото управление и ръководството установяват средата, която подкрепя СЗУК
Така например, ако ръководството не укрепва качеството или не предизвиква и не подкрепя
действия, насърчаващи качеството, може да е трудно персоналът да бъде убеден или принуден
да изпълнява функции в рамките на СЗУК (например, текущо наблюдение или провеждане на
консултации), за да изпълняват ролите си по начин, който да насърчава качеството, а екипите по
ангажименти – да извършват качествена работа.
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Ресурси и информация и комуникации са необходими, за да дадат възможност на СЗУК да
функционира
Ресурсите са необходими, за да бъдат
подкрепени други компоненти, например:
•

•

Технологични ресурси под формата на
ИТ приложения може да са необходими,
за да се улесни одобрението на
взаимоотношения с клиенти или
конкретни ангажименти на подходящите
нива в рамките на фирмата.
Наръчници и ръководства, съдържащи
разпоредбите на приложимите етични
изисквания (интелектуални ресурси),
може да са необходими, за да се
подкрепи разбирането на приложимите
етични изисквания.

Информацията и комуникациите са необходими,
за да бъдат подкрепени други компоненти,
например:
•

Информация е необходима, за да се улесни
подходящото разпределяне на персонала
по ангажиментите.

•

Информация е необходима, за да се
подкрепят преценките на фирмата относно
приемането
и
продължаването
на
взаимоотношения с клиенти и конкретни
ангажименти.

•

Комуникирането на приложимите етични
изисквания е необходимо, за да се
гарантира, че членовете на персонала са
информирани за своите отговорности във
връзка с приложимите етични изисквания.

Компонентите имат припокриващи се качества
Така
например,
приложимите
етични
изисквания може да включват разпоредби,
отнасящи
се
до
приемането
и
продължаването на взаимоотношения с
клиенти и конкретни ангажименти.

Така
например,
общото
управление
и
ръководството разглеждат необходимостта от
ресурси, планирането на ресурсите, тяхното
получаване, разпределяне и насочване по начин,
който е в съответствие с ангажираността на
фирмата с качеството.
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Отговор в един компонент може да породи риск за качеството в друг компонент
Така например, фирмата може да ангажира доставчик на услуги, който да предостави консултации
на екипите по ангажименти по одиторски и счетоводни въпроси (т.е., това е отговор в отнасящия
се до ресурсите компонент, адресиращ необходимостта от привличане на подходящи лица, за да
се даде възможност за функционирането на СЗУК). Този доставчик на услуги начислява на
фирмата часова ставка за консултациите. Използването на доставчик на услуги за консултации
може да породи риск за качеството в отнасящия се до изпълнението на ангажимента компонент,
защото екипите по ангажименти може да се опитат да разрешат даден въпрос, без да
предприемат консултации, за да избегнат понасянето на разходи за фирмата.
Даден отговор може да адресира рискове за качеството в няколко компонента
Така например, отговорите, разработени и приложени от фирмата за адресиране на оплаквания
и обвинения може да адресират рисковете за качеството, отнасящи се до целите във връзка с
качеството в (i) ресурсите (например, ангажираността на персонала с качеството), (ii)
приложимите етични изисквания и (iii) общото управление и ръководството.

Как съразмерността на прилагането е адресирана в МСУК 1

МСУК 1 параграфи:
10, 16(o), 19 и A31

МСУК 1 изисква фирмата да приспособи разработването, внедряването и функционирането на
нейната СЗУК на базата на естеството и обстоятелствата на фирмата и ангажиментите, които тя
изпълнява. Съответно, параграф 19 от МСУК 1 изисква фирмата да използва професионална
преценка при разработването, внедряването и функционирането на СЗУК.
Примери за това как фирмата използва професионална преценка
При разработване на политиките или процедурите за проверка на приключени ангажименти,
фирмата използва професионална преценка при определяне:
•

какви са характеристиките на ангажиментите, които биха могли да подскажат избора на
ангажименти за проверка.

•

какви са характеристиките на съдружниците, отговорни за ангажименти, които биха могли
да подскажат избора на съдружници, отговорни за ангажименти, за проверка.

•

цикличната база за избор на съдружници, отговорни за ангажименти.

При оценяване дали дадена констатация представлява недостатък, фирмата използва
професионална преценка, вземайки под внимание фактори, като например, рисковете за
качеството, до които се отнасят констатациите, естеството на констатациите и доколко
всеобхватни са те и как са разработени и изпълнени дейностите по текущо наблюдение.
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Съразмерността на прилагането и приспособяването на СЗУК
към конкретните условия са включени в изискванията на МСУК
1 по няколко начина:
•

Целите във връзка с качество са базирани на резултати.
Фирмата решава как да постигне целите във връзка с
качеството.

•

Рисковете за качеството са приспособени към конкретната
фирма. При идентифициране и оценяване на рисковете за
качеството, фирмата се фокусира върху разбирането на
условията, събитията, обстоятелствата, действията или
бездействията, които се отнасят до естеството и
обстоятелствата на фирмата и на изпълняваните от нея
ангажименти.

•

Налице са само ограничен брой задължителни конкретно
посочени отговори. От фирмата се очаква да разработи и
приложи собствени отговори, които да са в отговор на
рисковете за качеството.

•

В настоящото ръководство са
използвани
откроят

икони,

които

насоки,

да

имащи

отношение конкретно към:
•

Малка или не толкова
сложна фирма.

•

Фирма, принадлежаща
на мрежа от фирми.
Фирма

в

публичния

сектор.
В ръководството са включени и
редица други примери, които са
релевантни за всички фирми.

Изискванията по отношение на процеса по текущо наблюдение и процеса по отстраняване на
недостатъците излагат това, което от фирмата се очаква да е въвела в действие, за да
адресира текущото наблюдение и отстраняването на недостатъците. Начинът, по който
фирмата прилага тези процеси, е приспособен към конкретните обстоятелства на фирмата.

Материалите за приложение в МСУК 1 включват примери, които демонстрират как аспектите на
стандарта да бъдат прилагани по отношение на по-малко сложни или по-сложни фирми. Настоящото
ръководство включва също така и примери, които да покажат как прилагането на МСУК 1 може да
се различава при отделните фирми.
Примери в МСУК 1, които адресират конкретно съразмерността на прилагането:
•

Параграф A35: Възлагане на роли и отговорности

•

Параграфи A39 и A52: Процесът на фирмата за оценка на риска

•

Параграф A99: Ресурси

•

Параграф A111: Информация и комуникации

•

Параграфи A144, A156 и A166: Процес по текущо наблюдение и отстраняване на
недостатъците

•

Параграфи A189 и A199: Оценяване на СЗУК и оценяване на резултатите от дейността

•

Параграф A203: Документация

Параграф 17 от МСУК 1 отчита, че в някои случаи дадено изискване в МСУК 1 може да няма
отношение към фирмата поради естеството или обстоятелствата на фирмата или на нейните
ангажименти, в който случай от фирмата не се очаква да спазва това изискване. Параграф A29 от
МСУК 1 предоставя примери за такива обстоятелства.
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МСУК 1 параграфи:
17–22, A29–A38

ОТГОВОРНОСТ ЗА СЗУК
Възлагане на отговорности

Параграф 19 от МСУК 1 посочва, че от фирмата се изисква да разработи, внедри и приложи СЗУК.
В резултат, фирмата носи крайната отговорност за СЗУК. Независимо от това, фирмата не е
физическо лице, което може да предприеме действие; тя е предприятие. В резултат, МСУК 1 изисква
фирмата да възложи отговорности за СЗУК, както и за други аспекти на СЗУК, и да държи
физическите лица отговорни за възложените им роли.
Изискванията в МСУК 1, адресиращи възлагането на отговорности, са както следва:
Крайна отговорност и отчетност за СЗУК

•

Роли и

Възложена или на главния изпълнителен директор на фирмата (или

отговорности,

равносилна длъжност) или на управляващия съдружник на фирмата (или

които от фирмата

равносилна длъжност) или в случай че е целесъобразно – на
управителния съвет на съдружниците (или равностоен орган).

се изисква да
възложи на

•

Очаква се да притежават разбиране за МСУК 1 (параграф 18).

физически лица

•

Носят крайната отговорност и отчетност за това фирмата да постигне

целта на МСУК 1.
•

Отговорни за оценяване и достигане до заключение относно това дали
СЗУК постига целите на СЗУК, което е важно, за да бъдат държани пряко
отговорни и отчетни за СЗУК (параграфи 53–54).

От лицата, на които са
възложени тези

отговорности се
изисква да притежават

Оперативна отговорност за СЗУК

подходящ опит,

•

Очаква се да притежават разбиране за МСУК 1 (параграф 18).

познания, време,

•

Носят отговорност и отчетност за разработването, внедряването и
прилагането на СЗУК.

влияние и

правомощия.

Параграфи 28(б)–

Оперативна отговорност за специфични аспекти на СЗУК

28(в) включват цели

•

във връзка с

o

качеството,
изискващи
ръководството да е

•

надзора

над всички въпроси,

свързани

с

Процес по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците
o

Отговорни

за

надзора

над

текущото

наблюдение

и

отстраняването на недостатъците.

за качеството и да
•

От лицето или лицата се очаква да предприемат действия, свързани с
отстраняване на недостатъците и да комуникират въпроси, свързани с

ангажираност с

текущото наблюдение и отстраняването на недостатъците (параграфи

качеството чрез

43–44 и 46)

своите действия и
поведение.

Отговорни за

независимостта (параграф A36).

отговорно и отчетно

демонстрира

Спазване на изискванията за независимост

•

Други специфични аспекти, определени от фирмата.
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МСУК 1 пояснява, че начинът, по който фирмата
възлага роли, отговорности и правомощия в
рамките на фирмата варира, като може да бъде
повлиян от изисквания, наложени от закон или
нормативна разпоредба във връзка със
структурата на ръководство и управление или
съответно възложените отговорности.
Макар МСУК 1 да изисква фирмата да възложи
отговорности, от лицето или лицата, на които са
възложени тези отговорности не се очаква да
изпълняват сами всички процедури, задачи или
действия, които са необходими, за да се изпълни
тази отговорност. Лицето или лицата може да
делегират процедури, задачи или действия, при
условие, че лицето или лицата остават
отговорни и отчетни за възложените им
отговорности.

Параграф A35 от МСУК 1 включва пример, който
да демонстрира как може да бъде осъществено
възлагането на роли и отговорности и как това може
да варира при по-малко сложни и по-сложни фирми.

Параграф A33 от МСУК 1 включва пример,
който

да

демонстрира

отговорност

за

заключение

относно

как

оценяване

фирмата
и

СЗУК,

достигане
като

носи
до

възлага

допълнително оценяването и достигането до
заключение на лицето или лицата с крайна
отговорност и отчетност за СЗУК.

Компонентът, отнасящ се до общото управление и ръководството, включва цел във
връзка с качеството, изискваща фирмата да има организационна структура и
възлагане на роли, отговорности и правомощия, които да са подходящи с оглед
създаване на възможност за разработването, внедряването и функционирането на
СЗУК.
Параграф 56 от МСУК 1 изисква фирмата да извършва периодично оценяване на
резултатите от дейността на лицето или лицата, на които е възложена крайната
отговорност и отчетност за СЗУК и на лицето или лицата, на които е възложена
оперативната отговорност за СЗУК. Извършването на периодични оценявания на
резултатите от дейността насърчава отчетността на ръководството.
На кого могат да бъдат възложени отговорностите за СЗУК или за определени аспекти на
СЗУК
МСУК 1 пояснява, че обикновено лицата, на които са възложени отговорностите за СЗУК или за
определени аспекти на СЗУК са съдружниците във фирмата. Стандартът обаче отчита, че в някои
случаи лицето може да не е съдружник във фирмата. Така например, случаят може да е такъв,
когато лицето е съдружник в регионално предприятие от мрежата от фирми, а фирмата обхваща
една област от този регион.
Фирмата не може да възложи на външен доставчик на услуги отговорностите на ръководството, тъй
като фирмата носи отговорност за своята СЗУК и от лицето или лицата се изисква да разполагат с
подходящото влияние и правомощия в рамките на фирмата.
МСУК 1 изисква лицата, на които са възложени отговорностите за СЗУК или за определени аспекти
на СЗУК да разполагат с подходящия опит и познания, за да изпълнят възложените им отговорности.
В някои случаи фирмата може да има отделни бизнес единици или сфери на дейност, които не
участват в ангажиментите, изпълнявани от фирмата съгласно стандартите за ангажименти на
СМОССИС (например, консултантски услуги). МСУК 1 не изисква лицата, на които са възложени
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отговорностите за СЗУК или за определени аспекти на СЗУК да разполагат с богат опит, свързан с
конкретни ангажименти, изпълнявани от фирмата (например, опит или познания, свързани с
ангажименти за одит). Независимо от това, имайки предвид отговорностите на лицата, те може да
трябва да разполагат с опит и познания, свързани със стратегическите решения и действия на
фирмата и нейната стопанска дейност, включително ангажиментите, изпълнявани от фирмата.
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Как МСУК 1 се променя в сравнение със сега съществуващия стандарт, що се отнася до
ръководството
•

Поясняване на това, от кого се изисква да има разбиране за МСУК 1.

•

Засилен акцент върху отчетността на ръководството във връзка със СЗУК.

•

Разширени изисквания за възлагане на специфични отговорности във връзка
със СЗУК:

•

•

o

Оперативна отговорност за СЗУК;

o

Оперативна отговорност за спазване на изискванията за независимост; и

o

Оперативна отговорност за процеса по текущо наблюдение и отстраняване
на недостатъците.

Засилени изисквания, адресиращи квалификацията на лицата, на които са
възложени отговорности:
o

Включват лицето или лицата, на които е възложена крайната отговорност
и отчетност за СЗУК.

o

Изисква се да разполагат с подходящ опит, познания, влияние и
правомощия в рамките на фирмата, както и достатъчно време, за да изпълнят
възложената им отговорност.

Ново изискване за пряка комуникация между:
o

лицето или лицата, на които е възложена оперативната отговорност за
СЗУК, спазване на изискванията за независимост и процеса по текущо
наблюдение и отстраняване на недостатъците; и

o

лицето или лицата, на които е възложена крайната отговорност и
отчетност за СЗУК.
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ПРОЦЕСЪТ НА ФИРМАТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
Фундамент на МСУК 1 и ключова промяна в сравнение със сега
съществуващия МСКК 1 е, че фирмата трябва да следва
базиран на риска подход спрямо управлението на качеството,
който да фокусира вниманието на фирмата върху:

МСУК 1 параграфи:
16(р), 16(с), 16(ф), 23–27,
A25-A27 и A39-A54
Процесът на фирмата
за оценка на риска е
нов за МСУК 1.

•

рисковете, които биха могли да възникнат, имайки предвид естеството и обстоятелствата на
фирмата и на ангажиментите, които тя изпълнява; и

•

прилагането на отговори за подходящото адресиране на тези рискове.

Базираният на риска подход помага на фирмата да приспособи СЗУК към обстоятелствата на
фирмата, както и към обстоятелствата на изпълняваните от фирмата ангажименти. Този подход
помага на фирмата и да управлява ефективно качеството, като се концентрира върху това, което е
от най-голямо значение, имайки предвид естеството и обстоятелствата на фирмата и на
ангажиментите, които тя изпълнява.
МСУК 1 изисква фирмата да има процес за оценка на риска, целта на който е да установи цели във
връзка с качеството, да идентифицира и оцени рисковете за качеството и да разработи и приложи
отговори за адресиране на рисковете за качеството. МСУК 1 излага изисквания относно начина, по
който този процес следва да бъде приложен, както следва:

Разработване процеса на фирмата за оценка на риска
Начинът, по който фирмата установява цели във връзка
с качеството, идентифицира и оценява рисковете за
качеството и разработва и прилага отговори ще е
различен при различните фирми. Той се влияе от
естеството
и
обстоятелствата
на
фирмата,
включително как фирмата е структурирана и
организирана.
Имайки предвид активния и непрекъснат подход спрямо
управлението на качеството, информацията, която
фирмата използва, за да установи цели във връзка с
качеството, да идентифицира и оцени рисковете за
качеството и да разработи и приложи отговори, включва
информация, генерирана от самата СЗУК на фирмата,
като например:
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МСУК 1 параграфи:
23, A39-A41

Параграф A39 от МСУК 1 съдържа
пример за това как разработването на
процеса на фирмата за оценка на риска
при по-малко сложна фирма може да се
различава от този при по-сложна фирма.

Параграф A41 от МСУК 1 съдържа
примери за източниците на информация,
които фирмата може да използва в
процеса си за оценка на риска, като те
могат да бъдат вътрешни или външни.
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•

информация, генерирана от компонента, отнасящ се до информацията и комуникациите, като
тази информация може да произхожда от вътрешен или външен източник; и

•

резултатите от процеса на фирмата по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците.

Процесът по установяване на цели във връзка с качеството, идентифициране и оценяване на
рисковете за качеството и разработване и прилагане на отговори включва повторение на
определени стъпки и е еволюиращ. МСУК 1 пояснява, че:
•

при идентифицирането и оценяването на рисковете за качеството, фирмата може да
определи, че трябва да бъде установена допълнителна цел или цели във връзка с качеството.

•

при разработването и прилагането на отговори, фирмата може да определи, че даден риск за
качеството не е бил идентифициран и оценен.

•

отговорите на фирмата може да породят условия, събития, обстоятелства, действия или
бездействия, които да водят в резултат до допълнителни рискове за качеството.
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Примери за случаи в които при
идентифициране и оценяване на рисковете
за качеството бъде определено, че трябва
да бъде установена цел във връзка с
качеството
При разбирането на закон, нормативна
разпоредба, професионалните стандарти и
средата, в която фирмата осъществява
дейността
си,
фирмата
определя,
че
съществува кодекс за общо управление на
одиторските фирми в съответната юрисдикция,
по отношение на който е необходимо да бъдат
установени допълнителни цели във връзка с
качеството.

Пример за отговор, който поражда риск за
качеството
Фирмата ангажира доставчик на услуги, който
да управлява всички аспекти на ИТ средата на
фирмата. Това създава нови рискове за
качеството във връзка с приложимите етични
изисквания, защото доставчикът на услуги има
достъп
до
конфиденциална
клиентска
информация.

МСУК 1 параграфи:
16(п), 24, A42-A44

Установяване цели във връзка с качеството

СЗУК е ефективна, когато постига целите на СЗУК (целите в параграф 14 от МСУК 1). Целите на
СЗУК в параграф 14 от МСУК 1 (описани погоре в настоящата публикация) са на
обобщено във висока степен ниво. В
резултат, МСУК 1 включва по-специфични
цели във връзка с качеството по
отношение на различните компоненти на
СЗУК, така че да е ясно какви резултати
трябва да бъдат постигнати от фирмата, за
да разполага със СЗУК, която да е
Постигането на целите във
ефективна при управление на качеството.
връзка с качеството

Целите във връзка с качеството във всеки
предоставя на фирмата
разумна степен на сигурност,
компонент помагат на фирмата правилно да
че целите на СЗУК са
идентифицира и оцени рисковете за
постигнати.
качеството, тъй като целите във връзка с
качеството фокусират вниманието на фирмата по-конкретно върху това, което трябва да бъде
постигнато и върху това, което може да се обърка при постигане на целите във връзка с качеството.
Какви цели във връзка с качеството се изисква от фирмата да установи
МСУК 1 включва цели във връзка с качеството по отношение на следните компоненти:
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•

Общо управление и ръководство;

•

Приложими етични изисквания;

•

Няма цели във връзка с
качеството

Приемане и продължаване на взаимоотношения с
клиенти и конкретни ангажименти;

•

Изпълнение на ангажимента;

•

Ресурси; и

•

Информация и комуникации.

по

отношение

на

процеса на фирмата за оценка на
риска

и

наблюдение

процеса
и

недостатъците,

по

текущо

отстраняване
защото

на
тези

компоненти са процеси и МСУК 1
излага специфични изисквания за
начина, по който тези процеси

От фирмата се изисква да установи целите във връзка с
трябва да бъдат приложени.
качеството, посочени по отношение на тези компоненти. Може
обаче да съществуват обстоятелства, когато дадена цел във
връзка с качеството или определен аспект от нея няма отношение към фирмата поради естеството
и обстоятелствата на фирмата или на изпълняваните от нея ангажименти.
Пример за случай, когато дадена цел във връзка с качеството може да не е приложима
Целта във връзка с качеството в параграф 31(б) от МСУК 1, адресираща ръководството, надзора
и прегледа може да не е приложима, когато фирмата представлява самостоятелно практикуващ
професионален счетоводител.
Целите във връзка с качеството, изложени в стандарта, са всеобхватни. При описание на целите
във връзка с качеството в МСУК 1 с помощта на различна или съкратена терминология е важно да
се проявява внимание, тъй като това би могло неволно да промени значението на дадена цел във
връзка с качеството или да се загуби ключов аспект от нея. Частично установена цел във връзка с
качеството би могла да доведе в резултат до недостатък в СЗУК.
Пример за частично установена цел във
връзка с качеството
Фирмата установява цел
качеството, както следва:

във

връзка

с

Документацията
по
ангажимента
се
окомплектова своевременно след датата на
доклада за ангажимента.
Фирмата обаче не е установила останалата
част от целта в съответствие с параграф 31(е)
от МСУК 1, както следва:
Документацията
по
ангажимента
се
поддържа и съхранява по подходящ начин, за
да се отговори на потребностите на
фирмата и да се изпълнят изискванията на
закон, нормативна разпоредба, приложимите
етични изисквания или професионалните
стандарти.

Пример за цел във връзка с качеството,
описана различно от фирмата, при което се
е загубил ключов аспект
Фирмата установява цел
качеството, както следва:

във

връзка

с

Документацията
по
ангажимента
се
архивира в рамките на 60 дни и се съхранява в
продължение на пет години от датата на
доклада за ангажимента или в случай че е покъсно – датата на одиторския доклад върху
финансовия отчет на групата, когато това е
приложимо.
Тази цел във връзка с качеството неволно е
загубила ключов аспект от целта във връзка с
качеството в параграф 31(е) от МСУК 1. А
именно:
•
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•

Тя не взема под внимание, че периодът
на съхранение може да трябва да бъде
променен в резултат на промени в
потребностите на фирмата, закон,
нормативна разпоредба, приложимите
етични изисквания или професионалните
стандарти.

От фирмата не се изисква, но тя може да избере да установи под-цели, за да подсили
идентифицирането и оценяването на рисковете за качеството, както и разработването и
прилагането на отговорите.
Пример за случай, когато фирмата установява под-цели
Фирмата има три оперативни звена, които съставляват практиката й: одит, данъчни и счетоводни
услуги. Оперативното звено за данъчни услуги изпълнява понякога ангажименти за договорени
процедури, а оперативното звено за счетоводни услуги компилира финансови отчети. Фирмата
установява под-цели за оперативните си звена, които са специално приспособени да бъдат поуместни и по-подходящи за естеството на услугите и ангажиментите, изпълнявани от
оперативните звена. Така например, фирмата установява следните под-цели, отнасящи се до
целта във връзка с качеството в параграф 32(а)(i) от МСУК 1:
Цел във връзка с качеството в параграф 32(a)(i) от МСУК 1:
Персоналът се наема, развива и запазва и притежава компетентност и способности да
изпълнява последователно качествени ангажименти, включително да притежава познания и
опит, подходящи за ангажиментите, които фирмата изпълнява.
Под-цели, установени от фирмата:
•

Оперативно звено за одит: Персоналът се наема, развива и запазва и притежава
компетентност и способности да изпълнява последователно качествени одити,
включително да притежава познания и опит, подходящи за одитите и отраслите, за
които фирмата извършва одити.

•

Оперативно звено за данъчни услуги: Персоналът се наема, развива и запазва и
притежава компетентност и способности да изпълнява последователно качествени
ангажименти за договорени процедури, включително да притежава познания и опит,
подходящи за ангажиментите за договорени процедури.

•

Оперативно звено за счетоводни услуги: Персоналът се наема, развива и запазва и
притежава компетентност и способности да изпълнява последователно качествени
компилации на финансови отчети, включително да притежава познания и опит,
подходящи за компилирането на финансови отчети.
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Установяване на допълнителни цели във връзка с качеството
Доколкото обстоятелствата на фирмата може да варират в широки
граници, възможно е да съществуват цели във връзка с качеството в
допълнение към тези, изложени в МСУК 1, които фирмата да трябва
да установи и постигне, за да постигне целите на СЗУК. Съответно,
МСУК 1 изисква фирмата да установи допълнителни цели във връзка
с качеството, когато фирмата счита това за необходимо, за да
постигне целите на СЗУК. Отбелязва се, че не се очаква
обстоятелства, при които фирмата да трябва да установява
допълнителни цели във връзка с качеството, да са често срещани и
следователно не всички фирми ще счетат за необходимо да
установяват допълнителни цели във връзка с качеството.

Параграф A42 от МСУК
1

съдържа

случай,

пример

когато

за

фирмата

счита за целесъобразно да
установи
цели

във

допълнителни
връзка

с

качеството

Взаимодействието между целите във връзка с качеството
Целите във връзка с качеството, ако бъдат постигнати, постигат заедно целите на СЗУК. В резултат,
целите във връзка с качеството във всички компоненти са взаимосвързани и взаимозависими. Така
например, цел в един компонент може да се припокрива, да бъде свързана с, да подкрепя или да
бъде подкрепяна от цел във връзка с качеството в друг компонент.
Пример за цел във връзка с качеството, която подкрепя друга цел във връзка с качеството
Целите във връзка с качеството в компонента, отнасящ се до информацията и комуникациите,
адресират информационната система, комуникациите и обмена на информация в рамките на
цялата фирма и с екипите по ангажименти. Тези цели във връзка с качеството са важни за
подкрепата на целите във връзка с качеството в компонента, отнасящ се до приложимите етични
изисквания, тъй като подходящата информация, която се комуникира своевременно, е важна за
правилното изпълнение на приложимите етични изисквания.

Идентифициране и оценяване на рисковете за качеството

МСУК 1 параграфи:
16(с), 25, A45-A48

Идентифицирането и оценяването на рисковете за качеството привлича вниманието към това, което
би могло да се обърка при постигане на целите във връзка с качеството. В резултат,
идентифицирането и оценяването на рисковете за качеството помага на фирмата при разработване
и прилагане на отговори, които да са ефективни за адресиране на рисковете за качеството.
Идентифицирането и оценяването на рисковете за качеството помага също така на фирмата да
използва ресурсите си по-ефективно и ефикасно при адресиране и повишаване на качеството.
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Какво представлява рискът за качеството?
Възможно е да съществуват множество рискове, които оказват неблагоприятно влияние върху
постигането на целите във връзка с качеството. Не всички рискове обаче са считани за рискове във
връзка с качеството в МСУК 1, тъй като не е разумно или практически осъществимо за фирмата да
идентифицира и оцени всеки един възможен риск и да разработи и приложи отговори за всеки риск.
МСУК 1 има за цел да фокусира вниманието на фирмата върху рисковете, които имат най-голям
ефект за постигане целите във връзка с качеството, така че тези рискове да бъдат подходящо
адресирани от фирмата.
Дефиницията на риск за качеството в МСУК 1 включва праг за това кои рискове се считат за риск за
качеството. Даден риск отговаря на дефиницията за риск за качеството, когато отговаря и на двата
критерия в дефиницията:
Рискът има разумна възможност да настъпи.

Рискът
има
разумна
възможност,
самостоятелно или в комбинация с други
рискове, да повлияе неблагоприятно върху
постигането на една или повече от целите
във връзка с качеството.

Фирмата използва професионална преценка при определяне дали даден риск отговаря на прага,
изложен в дефиницията за рискове за качеството.
Независимо дали фирмата има под-цели, прагът за идентифициране на рискове за
качеството е на нивото на целите във връзка с качеството в МСУК 1. Възможно е да
съществуват обстоятелства, при които даден риск има разумна възможност да
повлияе неблагоприятно върху постигането на определена под-цел, но да
няма разумна възможност да повлияе неблагоприятно върху постигането на
целта във връзка с качеството, в който случай рискът няма да бъде счетен за риск
за качеството.
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Как фирмата идентифицира и оценява рисковете за качеството
МСУК 1 излага процеса, който от фирмата се изисква да спазва при идентифицирането и
оценяването на рисковете за качеството, изобразен както следва:

Процесът се фокусира първо върху разбирането на различните условия, събития, обстоятелства,
действия или бездействия, свързани с фирмата и изпълняваните от нея ангажименти, които биха
могли да окажат неблагоприятно влияние върху постигането на целите във връзка с качеството. Да
подчертаем, че от фирмата се изисква да разбере какво би могло
да окаже неблагоприятно влияние върху постигането на целите
във връзка с качеството.
Параграф
A48
от
МСУК
При идентифициране на рисковете за качеството, фирмата взема
под внимание:
•

•

как и степента, в която условия, събития, обстоятелства,
действия или бездействия биха могли да окажат влияние
върху постигането на целите във връзка с качеството; и
възможното настъпване на рисковете за качеството. Това е
необходимо, за да се определи дали даденият риск отговаря
на прага за риск за качеството.

предоставя

примери

за

които биха могли да окажат влияние
върху степента, в която даден риск може
да

повлияе

неблагоприятно

върху

постигането на цел или цели във връзка
с качеството, като например честотата
на възникване или продължителността
на ефекта.

Оценяването на рисковете за качеството се влияе също така и от това как и степента, в която
условия, събития, обстоятелства, действия или бездействия оказват влияние върху целите във
връзка с качеството, както и възможното им настъпване. В резултат, идентифицирането и
оценяването на рисковете за качеството може да бъде осъществявано едновременно. Фирмата
може да избере да идентифицира и оцени рисковете за качеството като две отделно обособени
стъпки; това обаче нито се изисква, нито се очаква.
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Пример за прилагане на процеса по идентифициране и оценяване на риск за качеството

Условия, събития, обстоятелства, действия или бездействия, които биха могли да окажат
неблагоприятно влияние върху постигането на целите във връзка с качеството
За да насърчи последователното прилагане на процеса по
идентифициране и оценяване на рисковете в различните фирми,
МСУК 1 включва условия, събития, обстоятелства, действия или
бездействия, които от фирмата се изисква да разбере, като те са
фокусирани върху естеството и обстоятелствата на фирмата и на
изпълняваните от нея ангажименти. Параграф 25(a) от МСУК 1
излага тези условия, събития, обстоятелства, действия или
бездействия, които от фирмата се очаква:

A46

от

МСУК

1

фирмата за условията, събитията,
обстоятелствата, действията

или

бездействията, които биха могли да
окажат

неблагоприятно

влияние

върху постигането на целите във

•

да разбере;

•

да вземе под внимание (т.е., да обмисли) как те биха могли
да окажат неблагоприятно влияние върху постигането на
целите във връзка с качеството; и

•

Параграф

включва примери за разбирането на

връзка с качеството и рисковете за
качеството, които биха могли да
възникнат.

да идентифицира дали са налице рискове, които са рискове за качеството.
Условията, събитията, обстоятелствата, действията и бездействията в параграф 25(a) от
МСУК 1, които от фирмата се изисква да разбере
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Сложността и
оперативните
характеристики на
фирмата

Да се разберат и преценят въпроси, като големината на фирмата,
географското разположение на подразделенията на фирмата, как
фирмата е структурирана и степента, в която фирмата концентрира
или централизира своите процеси или дейности (например,
използване на центрове за предоставяне на услуги) или
характеристиките и наличието на ресурси на фирмата.

Стратегическите и
оперативни решения и
действия, бизнес
процесите и бизнес
моделът на фирмата

Да се разберат и преценят въпроси, като решенията по финансови и
оперативни въпроси, включително стратегическите цели на фирмата,
начина, по който се управляват финансовите ресурси, нарастване на
пазарния дял на фирмата, специализация в съответния отрасъл или
предлагане на нови услуги.

Характеристиките и
стила на управление
на ръководството

Да се разберат и преценят въпроси, като състава на ръководството
на фирмата и техния стаж, как правомощията са разпределени сред
членовете на ръководството или как ръководството мотивира и
насърчава персонала.

Ресурсите на фирмата,
включително
ресурсите, осигурени
от доставчици на
услуги

Да се разберат и преценят въпроси, като общи сведения за персонала
на фирмата и общ профил и структура на служителите, използването
на технологии и как тези технологии се получават, разработват и
поддържат, както и наличието и разпределението на финансови
ресурси. По отношение на доставчици на услуги – естеството на
ресурсите, осигурявани от доставчиците на услуги, как и в каква
степен те ще бъдат използвани от фирмата и общите характеристики
на доставчиците на услуги, използвани от фирмата.

Закони, нормативни
разпоредби,
професионални
стандарти и средата, в
която фирмата
осъществява своята
дейност

Да се разберат и преценят въпроси, като нормативните разпоредби,
имащи пряко отношение към фирмата, професионални стандарти,
други
стандарти
или
нормативни
разпоредби,
засягащи
ангажиментите, изпълнявани от фирмата (например, рамки с общо
предназначение за финансово отчитане, обичайно използвани в
съответната юрисдикция), икономическа стабилност, социални
фактори или възприятието за професионалните счетоводни фирми
сред широката общественост (например, обща липса на доверие
поради повтарящи се случаи на провал на одита).

Естеството и обхватът
на изискванията на
мрежата от фирми и
услугите,
предоставяни от
мрежата

Да се разберат и преценят въпроси, като естеството на мрежата от
фирми, как е организирана мрежата и общото ниво на изискванията
на мрежата или услугите, предоставяни от мрежата.
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Видовете ангажименти,
изпълнявани от
фирмата и докладите,
които трябва да бъдат
издадени

Да се разберат и преценят въпроси, като какви ангажименти
изпълнява фирмата, включително:
•

одит или преглед на финансови отчети и дали фирмата
изпълнява ангажименти за докладване върху обобщени
финансови отчети или преглед на междинни финансови отчети.

•

други ангажименти за изразяване на сигурност или за свързани
по съдържание услуги и видовете предмети, относно които се
осъществяват такива ангажименти (например, отчети за
парникови газове, контроли в обслужващата организация и т.н.).

Фирмата може също така да разбере и прецени начина, по който
издаваните от фирмата доклади могат да бъдат използвани от
потребителите.
Видовете
предприятия, за които
се осъществяват
ангажиментите

Да се разберат и преценят въпроси, като отраслите, в които
предприятията осъществяват дейност и естеството на техния бизнес,
размера и сложността на предприятията, естеството на акционерното
участие в предприятията (например, управлявани от собственика или
регистрирани за търгуване на борсата) или размера и естеството на
заинтересованите от предприятието страни.

Важно е да се отбележи, че списъкът на условията, събитията, обстоятелствата, действията или
бездействията в параграф 25(a) от МСУК 1 не е изчерпателен. Може да има други условия, събития,
обстоятелства, действия или бездействия, които биха могли да окажат неблагоприятно влияние
върху постигането на дадена цел във връзка с качеството, които фирмата ще трябва да разбере и
да прецени допълнително дали съществува риск за качеството.
Нещо повече, не всички условия, събития, обстоятелства, действия или бездействия имат
отношение към всяка една цел във връзка с качеството.
Примери за условия, събития, обстоятелства, действия или бездействия, които биха
могли да окажат неблагоприятно влияние върху постигането на целите във връзка с
качеството и рискове за качеството, които могат да възникнат
Условие, събитие, обстоятелство, действие
или бездействие, което би могло да окаже
неблагоприятно влияние върху
постигането на цел във връзка с
качеството

Риск за качеството, който може да възникне
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Сложността и оперативните характеристики на
фирмата: Фирмата е голяма фирма с няколко
офиса. Всеки офис има ръководител,
отговарящ за качеството на ангажиментите и за
административни и оперативни въпроси.

В контекста на общото управление и
ръководството, това може да поради рискове за
качеството, отнасящи се до начина, по който
цялата фирма е обхваната от вътрешно
съгласувана и последователна култура поради
географската разпокъсаност на фирмата и
отговорностите на ръководството.

Стратегическите и оперативни решения и
действия, бизнес процесите и бизнес модела на
фирмата: Фирмата има стратегическа цел да
отбележи ръст в данъчната си практика и да
предложи по-разширени консултации по
данъчно планиране и подкрепа.

В
контекста
на
приложимите
етични
изисквания, това поражда риск за качеството
фирмата
да
наруши
изискванията
за
независимост във връзка с услугите, различни
от одит.

Характеристиките и стила на управление на
ръководството: Имайки предвид, че фирмата е
малка, ръководството е съсредоточено в едно
единствено
лице,
което
взаимодейства
ежедневно с персонала.

В контекста на изпълнение на ангажимента,
това поражда риск за качеството персоналът да
не представя на вниманието на фирмата
различия в мнението, засягащи ръководството.

Ресурсите
на
фирмата,
включително
ресурсите, осигурени от доставчиците на
услуги: Фирмата има център за предоставяне
на услуги, разположен в друга юрисдикция,
който извършва определени аспекти от
ангажиментите за одит на фирмата.

В контекста на изпълнение на ангажимента,
това поражда риск за качеството персоналът да
не получава подходящо ръководство и надзор и
работата му да не е обект на подходящ
преглед.
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Условие, събитие, обстоятелство, действие
или бездействие, което би могло да окаже
неблагоприятно влияние върху
постигането на цел във връзка с
качеството

Риск за качеството, който може да възникне

Закони,
нормативни
разпоредби,
професионални стандарти и средата, в която
фирмата
осъществява
своята
дейност:
Фирмата е обект на кодекс за общо управление
на одиторските фирми в съответната
юрисдикция.

В контекста на общото управление и
ръководството, това поражда риск за
качеството
фирмата
да
не
изпълни
изискванията на кодекса за общо управление
на фирмите, доколкото те се отнасят до
организационната структура на фирмата и
възлагането
на
роли,
отговорности
и
правомощия.

Закони,
нормативни
разпоредби,
професионални стандарти и средата, в която
фирмата осъществява своята дейност: Поради
глобална пандемия, екипите по ангажименти са
принудени да работят дистанционно.

В контекста на информацията и комуникациите,
това
поражда
риск
за
качеството
информацията да не бъде комуникирана в
подходящата форма или по подходящия начин
до екипите по ангажименти, работещи
дистанционно, за да се даде възможност на
екипите по ангажименти да разберат и
изпълнят своите отговорности при изпълнение
на ангажимента.

Закони,
нормативни
разпоредби,
професионални стандарти и средата, в която
фирмата
осъществява
своята
дейност:
Въведени са нови нормативни разпоредби,
изискващи
задължителна
ротация
на
одиторската фирма на всеки 10 години, което
води до това фирмата да загуби много от
своите ангажименти в бърза последователност,
като
голям
брой
служители
стават
недостатъчно натоварени.

В контекста на приемането и продължаването
на взаимоотношенията с клиенти и конкретни
ангажименти, това поражда риск за качеството
фирмата
неправомерно
да
приеме
взаимоотношение с клиент или конкретен
ангажимент, имайки предвид, че фирмата
разполага с излишен кадрови потенциал.
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Естеството и обхвата на изискванията на
мрежата и услугите, предоставяни от мрежата
от фирми: Фирмата изисква всички фирми да
използват ИТ софтуера за независимост,
разработен от мрежата. От персонала се
изисква да документират финансовите си
интереси в софтуера, като всички услуги на
клиенти са логнати към софтуера. Софтуерът
проследява информация, за да извести
автоматично фирмата, в случай че е налице
нарушаване на изискванията за независимост.

В
контекста
на
приложимите
етични
изисквания, това поражда риск за качеството
мрежата от фирми при разработване на
софтуера да не отчете по подходящ начин
изискванията
на юрисдикцията относно
независимостта и фирмата да не бъде
известявана, в случай че е налице нарушаване
на изискванията за независимост.

Видовете ангажименти, изпълнявани от
фирмата и докладите, които трябва да бъдат
издадени: Фирмата изпълнява ангажименти за
изразяване на сигурност във връзка с отчети за
парникови газове.

В контекста на ресурсите, това поражда риск за
качеството фирмата да не разполага с
подходящи интелектуални ресурси в подкрепа
на тези ангажименти и екипите по ангажименти
да използват интелектуални ресурси, които не
вземат под внимание законодателството и
нормативните разпоредби в съответната
юрисдикция, отнасящи се до емисиите.
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Условие, събитие, обстоятелство, действие
или бездействие, което би могло да окаже
неблагоприятно влияние върху
постигането на цел във връзка с
качеството

Риск за качеството, който може да възникне

Видовете
предприятия,
за
които
се
осъществяват
ангажиментите:
Фирмата
извършва компилиране на финансови отчети за
предприятия, които осъществяват дейност в
отрасъл, в който неотдавнашни изменения в
счетоводните стандарти са породили сложни
оповестявания във финансовите отчети в
отрасъла.
Обичайно,
ангажиментите
за
компилиране, изпълнявани от фирмата, не са
сложни.

В контекста на изпълнение на ангажимента,
това поражда риск за качеството екипите по
ангажименти, извършващи компилирането, да
не проведат подходящи консултации, имайки
предвид, че преди това на тях не им се е
налагало да се консултират във връзка със
сложни оповестявания във финансовия отчет.

Видовете
предприятия,
за
които
се
осъществяват
ангажиментите:
Фирмата
изпълнява одити на предприятия, ангажирани в
земеделието.

В контекста на ресурсите, това поражда риск за
качеството
на
персонала
да
липсват
подходящите знания или опит за съответните
счетоводни
стандарти,
приложими
по
отношение на земеделието.

От фирмата не се изисква да документира разглеждането на всяко условие, събитие,
обстоятелства, действие или бездействие, което би могло да породи риск за
качеството. Документирането на рисковете за качеството може да включва причината
за оценката, дадена на съответния риск за качеството, т.е. прецененото възникване и
ефект върху постигането на целите във връзка с качеството.
При някои обстоятелства може да е целесъобразно фирмата да документира процеса
и анализите си за установяване на целите във връзка с качеството,
идентифицирането и оценяването на рисковете за качеството и разработването и
прилагането на отговорите на такива рискове, за да осигури хронологична справка за
базата за решенията, вземани от фирмата във връзка с нейната СЗУК.
Допълнителни съображения относно документирането са включени в раздела,
посветен на документацията.
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Разработване и прилагане на отговори
МСУК 1 параграфи:
16(ф), 26, A25–A27
и A49-A51

Отговорите, които са подходящо разработени и приложени, за да адресират рисковете за
качеството, смекчават възможността рискът за качеството да възникне, помагайки по този начин на
фирмата да постигне целите във връзка с качеството.
Как фирмата разработва и прилага отговори
МСУК 1 изисква фирмата да разработи и приложи отговори, които подходящо да адресират
рисковете за качеството. За да адресира по подходящ начин рисковете за качеството, фирмата
трябва да обмисли причините за оценките, дадени на рисковете за качеството, както е показано в
таблицата по-долу:
Причина за оценката

Как причината за оценката оказва влияние върху разработването на
отговора

Как и степента, в която
условията, събитията,
обстоятелствата,
действията или
бездействията оказват
влияние върху целите
във връзка с
качеството

Пример:

Възможното
възникване на рискове
за качеството

Пример:

•

На риска за качеството персоналът да не доведе до вниманието на
фирмата различия в мнението с ръководството не може да бъде
отговорено по подходящ начин чрез политики, в които участва
същото това ръководство, замесено в процеса по разрешаване
различия в мнението.

•

Рискът за качеството екипите по ангажименти да не са обект на
подходящо ръководство и надзор и тяхната работа да не е обект
на подходящ преглед, по време на глобална пандемия, може да
има силен ефект върху постигането на целите във връзка с
качеството поради всеобхватността на риска за качеството в
рамките на цялата фирма. Съответно, може да е необходим посилен отговор.

Рискът за качеството, че е възможно да са налице случаи на нарушаване
на изискванията за независимост, произтичащи от финансови интереси
на персонала, може да има по-висока вероятност от възникване, ако
фирмата има голям персонал. В резултат, може да е необходим посилен отговор.
стр. 36 от 134

МСУК 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

При разработването на отговор фирмата може да вземе под внимание редица фактори, особено
доколкото те са свързани с естеството, времето на изпълнение и обхвата на отговора.

Естество

Време на изпълнение

Обхват

Фактори, които фирмата може да
вземе под внимание:

Фактори, които фирмата може
да вземе под внимание:

Фактори, които фирмата може
да вземе под внимание:

•

Дали рискът за качеството
би бил по-добре
адресиран посредством
превантивна дейност,
дейност по разкриване или
комбинация от двете.

•

•

•

Дали отговор с участието
на технологии би бил поефективно средство за
адресиране на риска за
качеството.

Дали рискът за
качеството би бил подобре адресиран
посредством отговор,
който представлява
периодична или
постоянна дейност.

•

Ако отговорът е
периодичен, колко често
трябва да се
осъществява, за да
адресира ефективно
риска за качеството.

•

Дали в подкрепа на
отговора биха били
необходими ресурси, ,
например,
специализирани познания
или експертни знания и
умения и каква
информация е
необходима.

•

Кой ще приложи отговора,
като например дали е
необходимо той да бъде
приложен на ниво
ангажимент.

Дали отговорът следва
да се прилага спрямо
всички събития, до
които се отнася или
само по отношение на
подбрани събития
(например, всички
ангажименти за одит
или само определени
ангажименти за одит).

Наред с това, може да е необходимо фирмата да прецени дали отговорът сам по себе си е
достатъчен, за да адресира риска за качеството, или е необходима комбинация от отговори.
Фирмата може също така да разработи и приложи отговор, който да адресира множество рискове
за качеството, при условие, че отговорът е достатъчно прецизен, за да адресира по ефективен начин
всеки един от съответните рискове за качеството.
Взаимовръзката на отговорите
Отговорите може да са свързани по редица начина, включително следните:
•

Отговорът може да адресира множество рискове за качеството в различни компоненти.
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•

Отговорът може да подкрепя друг отговор в друг компонент. Това важи с особена сила за
отговори, свързани с ресурсите и информацията и комуникациите, тъй като тези елементи
често са необходими, за да подкрепят функционирането на други отговори.
Пример за отговор, който подкрепя друг отговор
Отговорите в отнасящия се до ресурсите компонент, адресиращи интелектуалните ресурси, може
да са важни при подкрепата на решенията на фирмата относно това дали да приеме или
продължи взаимоотношение с клиент или конкретен ангажимент, тъй като е възможно фирмата
да зависи от тези интелектуални ресурси, за да получи информация относно ангажиментите или
почтеността и етичните ценности на клиента.

МСУК 1 параграфи:
34, A116-A137

Отговори, конкретно посочени от МСУК 1
Параграф 34 от МСУК 1 включва някои конкретно посочени отговори, които от фирмата се изисква
да разработи и приложи. За разлика от целите във връзка с качеството, които са изложени в МСУК
1, конкретно посочените отговори не са всеобхватни и не биха адресирали напълно всички рискове
за качеството. Съответно, от фирмата се очаква да разработи и приложи отговори в допълнение
към тези, конкретно посочени в стандарта, за да изпълни изцяло изискванията в параграф 26 от
МСУК 1.
Макар отговорите в параграф 34 от МСУК 1 да са конкретно посочени, естеството, времето на
изпълнение и обхватът на отговорите ще варират, съобразно естеството и обстоятелствата на
фирмата.
Пример за това как фирмата може да разгледа естеството, времето на изпълнение и
обхвата на конкретно посочен отговор
Параграф 34(в) от МСУК 1 изисква фирмата да приложи следните отговори:
Фирмата установява политики или процедури за получаване, разследване и разрешаване на
оплаквания и обвинения за това, че работата не е извършена в съответствие с
професионалните стандарти и приложимите законови и регулаторни изисквания или за
неспазване на фирмените политики или процедури, установени в съответствие с настоящия
МСУК.
При разработване и прилагане на този отговор, фирмата може да вземе под внимание въпроси,
като:
•

Кой следва да получи, разследва и разреши оплакванията и обвиненията, включително
дали това да бъде възложено на външен доставчик на услуги, или дали едно или повече
лица да бъдат въвлечени в процеса.

•

Дали закон, нормативна разпоредба или приложимите етични изисквания установяват
отговорности за фирмата или за нейния персонал във връзка с оплакванията и обвиненията,
като например, задължение за фирмата или нейния персонал да докладват въпроса до
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компетентен орган извън фирмата (например, раздели 260 и 360 от Кодекса на СМСЕС7
адресират подхода, който трябва да бъде възприет от фирмата или нейния персонал при
предприемане на отговор на случаи на неспазване или подозирано неспазване на
изискванията на закони или нормативни разпоредби).
•

Как оплакванията и обвиненията следва да бъдат комуникирани.

•

Как да бъде запазена конфиденциалността на оплакванията и обвиненията.

•

Как да бъдат разглеждани оплакванията и обвиненията, включително дали ръководството
следва да бъде информирано и дали следва да бъде ангажиран за участие правният
съветник.

Възможно е да съществуват обстоятелства, при които
конкретно посочен отговор или аспект от него да не е
уместен за фирмата поради естеството и обстоятелствата
на фирмата или на изпълняваните от нея ангажименти, в
който случай е приложим параграф 17 от МСУК 1 (т.е., от
фирмата не се очаква да спазва дадено изискване, ако то
няма отношение към нея).

Параграф A29 от МСУК 1 включва
пример за случай, в който конкретно
посочен

отговор

може

да

не

е

приложим.

Съразмерност на прилагането на отговорите
Естеството, времето на изпълнение и обхватът на отговорите се определя от рисковете за
качеството, които се влияят от естеството и обстоятелствата на фирмата и на изпълняваните от нея
ангажименти. Вероятно по-малките и не толкова сложни фирми ще са изправени пред рискове за
качеството, различни от тези на по-големите и по-сложни фирми, което от своя страна ще изисква
различен отговор. По отношение на рисковете за качеството, които са общи за всички фирми с
различна големина и сложност, естеството, времето на изпълнение и обхватът на отговорите може
да се различават съобразно обстоятелствата на конкретната фирма.
Пример за това как отговорът може да е различен при по-малка и не толкова сложна
фирма в сравнение с по-голяма и по-сложна фирма поради стоящия в основата риск за
качеството
Риск за качеството

7

Отговор

Издаваният от Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители Международен етичен кодекс на
професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) („Кодексът на СМСЕС“)
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Фирмата е малка, разположена на едно
място. Ръководството е концентрирано в едно
единствено лице. Това поражда риск за
качеството
ежедневните
действия
и
поведение на ръководството да има
значителен ефект върху културата на
фирмата.

Отговорите може да включват независимо
наставничество по отношение ръководството на
фирмата, включително периодично изискване на
анонимна обратна информация от всички нива в
рамките на фирмата, така че да има ясно
разбиране за начина, по който действията и
поведението на ръководството оказват влияние
върху фирмата и как те биха могли да бъдат
подобрени, за да се постигне желаната култура.

Фирмата е голяма с подразделения в
различни местоположения и множество нива
в рамките на структурата на управление. Това
поражда риск за качеството вътрешно
съгласуваната и последователна култура да
не обхваща цялата фирма.

Отговорите може да включват установяване на
фирмени ценности в кодекс за поведение,
осъществяване на общофирмени формални
комуникации, които да акцентират върху важното
значение на качеството, формално периодично
оценяване на културата и редовни срещи на
ръководството, на които да се обсъждат ключови
послания, решения и действия.
МСУК 1 параграфи:
27, A52-A54

Идентифициране на информация, сочеща за необходимост от допълнения или
модификации на целите във връзка с качеството, рисковете за качеството или отговорите

Установяването на цели във връзка с качеството, рискове за качеството или отговори не е
еднократно действие, което фирмата трябва да изпълни. Може да е необходимо целите във
връзка с качеството, рисковете за качеството или отговорите да бъдат променени в резултат на:
•

промени в естеството и обстоятелствата на фирмата или на изпълняваните от нея
ангажименти; или

•

действия по отстраняване на недостатъците с оглед адресиране на недостатъци в СЗУК на
фирмата.

Допълнения или модификации на целите във връзка с качеството, рисковете за качеството
или отговорите
Фирмата може да идентифицира информация, която да сочи, че са необходими допълнителни цели
във връзка с качеството или допълнителни или модифицирани рискове за качеството или отговори
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поради промени в естеството и обстоятелствата на фирмата или на изпълняваните от нея
ангажименти. Възможно е да са необходими следните допълнения или модификации:
Цели във
връзка с
качеството

•

Може да са необходими нови допълнителни цели във връзка с качеството;

•

Допълнителни цели във връзка с качеството, установени от фирмата, може
вече да не са необходими или да трябва да бъдат модифицирани; или

•

Под-цели, установени от фирмата, може вече да не са необходими или да
трябва да бъдат модифицирани.

Целите във връзка с качеството обаче, изисквани от стандарта, не могат да бъдат
модифицирани или отстранявани, освен ако не стане приложим параграф 17 от
МСУК 1 (т.е., целта във връзка с качеството вече да не е приложима)
Рискове за
качеството

Отговори

•

Възможно е да бъдат идентифицирани нови рискове за качеството;

•

Съществуващи рискове за качеството може вече да не отговарят на
дефиницията за риск за качеството;

•

Съществуващи рискове за качеството може да трябва да бъдат
модифицирани; или

•

Съществуващи рискове за качеството може да трябва да бъдат повторно
оценени.

•

Нови отговори може да бъдат разработени и приложени;

•

Съществуващи отговори може да бъдат преустановени; или

•

Съществуващи отговори може да трябва да бъдат модифицирани.

Конкретно посочените отговори, изисквани от стандарта, трябва да бъдат
разработени и приложени от фирмата, макар да е възможно фирмата да реши,
че е целесъобразно да модифицира начина, по който те са разработени и
приложени. Конкретно посочените отговори не могат да бъдат преустановявани,
освен ако не стане приложим параграф 17 от МСУК 1 (т.е., отговорът вече да не
е приложим).
Как фирмата идентифицира информация, сочеща необходимостта от допълнения или
модификации на целите във връзка с качеството, рисковете за качеството или отговорите
МСУК 1 не предписва колко често фирмата следва да преоценява своите цели във връзка с
качеството, рискове за качеството или отговори, тъй като те следва да бъдат модифицирани
проактивно при възникване на промени, засягащи СЗУК или при идентифициране на недостатъци.
В МСУК 1 съществуват два механизъма, посредством които фирмата идентифицира информация,
сочеща за необходимост от допълнения или модификации на целите във връзка с качеството,
рисковете за качеството или отговорите.

стр. 41 от 134

МСУК 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Фирмата има политики или процедури,
които са част от процеса на фирмата за
оценка на риска, да идентифицира
информация, сочеща за необходимост от
промени в целите във връзка с качеството,
рисковете за качеството или отговорите,
свързани с промени в естеството и
обстоятелствата на фирмата

Процесът
на
фирмата
по
текущо
наблюдение
и
отстраняване
на
недостатъците предоставя информация
относно недостатъци, свързани с целите
във връзка с качеството, рисковете за
качеството или отговорите

Пример:

Пример:

Избухването на глобална пандемия става
причина одитите да бъдат извършвани
дистанционно. Това може да породи редица
допълнителни рискове за качеството или
промени в оценката на рисковете за качеството.
Така например, в контекста на изпълнение на
ангажимента, това би могло да повиши
оценката на рисковете за качеството във връзка
с неподходящото ръководство, надзор и
преглед.

Идентифициран е недостатък, при който
документацията за ангажимента в дигитален
формат не е подходящо качена в приложение
на фирмения сървър поради спиране на
електрозахранването. Това води до загуба на
документация по ангажимента. Фирмата
изменя своите отговори, като инсталира
генератори на резервни копия, които да
обезпечат непрекъснатото функциониране на
сървърите на фирмата по време на
прекъсвания на електрозахранването.
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ОБЩО УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО

МСУК 1 параграфи:
28, A55-A61

Общото управление и ръководството са от изключително важно значение за управлението на
качеството на ниво фирма и на ниво ангажимент, тъй като това е начинът, по който фирмата
внедрява своята култура, етика и саморегулация и служи като рамка за начина, по който се вземат
решенията на фирмата. Общото управление на фирмата оказва също така влияние и върху
общественото възприятие за фирмата; фирма без ефективно общо управление може да бъде
разглеждана като такава, която не функционира в обществен интерес.
Изложеното по-долу обобщава начина, по който МСУК 1 се променя в сравнение със сега
съществуващия стандарт, що се отнася до общото управление и ръководството:
•

Нови и засилени изисквания относно ангажираността на фирмата с качеството
посредством нейната култура. Като част от фирмената култура, сега
изискванията адресират:
o

Ролята на фирмата в защита на обществения интерес;

o

Значението на професионалната етика, ценности и нагласи;

o

Отговорността на целия персонал за качеството във връзка с
изпълнението на ангажименти или дейности в рамките на СЗУК и
очакваното поведение на служителите; и

o

Качеството в контекста на стратегическите решения и действия на
фирмата, включително финансовите и оперативни приоритети на
фирмата.

•

Нови изисквания, адресиращи поведението на ръководството и неговата
ангажираност с качеството, както и отчетността му за качеството.

•

Нови изисквания, адресиращи организационната структура на фирмата и
възлагането от нейна страна на роли, отговорности и правомощия.

•

Нови изисквания, адресиращи потребностите от ресурси, както и планирането,
разпределението и насочването на ресурси, включително финансови ресурси.

Как фирмата демонстрира ангажираност с качеството посредством културата си
Внедряването на ангажираност с качеството в рамките на цялата фирма може да бъде постигнато
чрез редица механизми и действия, като например следните:
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Тон, задаван
от
ръководството

МСУК 1 разглежда тона, задаван от ръководството, посредством различните
изисквания в целия МСУК 1, адресиращи ръководството:
•

Изисквания, конкретизиращи отговорностите, които трябва да бъдат
възложени и на кого трябва да бъдат възложени;

•

Отговорността на ръководството за разбирането на МСУК 1;

•

Отговорността и отчетността на ръководството за качеството;

•

Отговорността на ръководството за оценяване и достигане до
заключение относно ефективността на СЗУК; и

•

Оценяване от страна на ръководството на резултатите от дейността.

Примери за други действия, които ръководството може да предприеме
в допълнение към адресирането на изискванията по-горе

Ангажираност с
качеството на
целия персонал

•

Установяване на доверие посредством последователни, редовни и
открити комуникации.

•

Осигуряване прозрачност в рамките на фирмата относно действията за
адресиране на качеството и ефективността на тези действия.

МСУК 1 разглежда действията и поведението на персонала и тяхната
ангажираност с качеството посредством следните цели във връзка с
качеството:
•

Подсилване отговорността на целия персонал за качеството във връзка
с изпълнението на ангажименти или дейности в рамките на СЗУК, както
и очакваното от тях поведение; и

•

Като част от ресурсите, от членовете на персонала се очаква да
демонстрират ангажираност с качеството посредством техните
действия и поведение, да развиват и поддържат подходяща
компетентност, за да изпълняват своите роли и да бъдат държани
отговорни
или
поощрявани
чрез
своевременни
атестации,
възнаграждения, кариерно израстване и други стимули.
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Примери за други действия, които фирмата може да предприеме, за да
адресира ангажираността на персонала с качеството

Внедряване на
качество в
стратегическите
решения и
действия на
фирмата,
включително
финансовите и
оперативни
приоритети на
фирмата

•

Създаване на кодекс за поведение.

•

Дефиниране на начина, по който качеството ще бъде измервано и
включване на свързани с качеството измерители в оценяването на
персонала, със съответния ефект върху възнагражденията и
кариерното израстване.

•

Създаване на възможности за развитие на персонала, които да укрепват
качеството.

Управлението на качеството не е самостоятелна функция във фирмата. За да
бъде то ефективно, култура, която демонстрира ангажираност с качеството
трябва да бъде интегрирана във фирмената стратегия, оперативни дейности
и бизнес процеси.
МСУК 1 включва цел във връзка с качеството, адресираща стратегическите
решения и действия на фирмата, включително финансовите и оперативни
приоритети на фирмата, които трябва да поощряват качеството.
Стратегическите решения и действия може да включват бизнес стратегията
на фирмата, финансовите й цели, начина, по който се управляват ресурсите,
нарастване пазарния дял на фирмата, специализацията в отрасъла или
предлагането на нови услуги.
Примери за начина, по който да се внедри качеството в стратегическите
решения и действия на фирмата
•

Дефиниране на целта и ценностите на фирмата и гарантиране, че те
поощряват качеството.

Имайки предвид всеобхватния характер на фирмената култура, много други аспекти на СЗУК укрепват
ангажираността на фирмата с качеството.
Примери за това как други аспекти на СЗУК укрепват ангажираността с качеството
•

Политиките или процедурите на фирмата, адресиращи консултиране, което насърчава
провеждането на консултации по трудни или спорни въпроси и потвърждава значението и
ползите от консултирането биха могли да спомогнат за укрепване значението на качеството.

•

Внедряването на надеждна система в подкрепа на решенията за приемане и продължаване
на взаимоотношенията с клиенти и конкретни ангажименти би могло да допринесе за тона
на фирмата по отношение на качеството.

По-малката фирма може да е в състояние да установи желаната фирмена култура
посредством прякото взаимодействие на ръководството на фирмата с останалия
персонал, което не винаги е възможно, когато става въпрос за по-голяма фирма.

стр. 45 от 134

МСУК 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

При обстоятелства, когато фирмата принадлежи към мрежа от фирми, фирмената
култура може да е повлияна и подкрепена от мрежата, например, посредством:
•

тона на ръководството на ниво мрежа и акцентът, поставен върху важното
значение на качеството.

•

мрежата да държи ръководството на фирмата отговорно за качеството.

•

изискванията на мрежата и осъществяваното от мрежата текущо наблюдение
над спазването от фирмата на изискванията на мрежата от фирми.

•

как мрежата от фирми управлява и отговаря на въпроси във връзка с
качеството във всички фирми от мрежата, включително своевременността на
отговорите, комуникирането на въпроси, отнасящи се до качеството и какви
действия се предприемат по отношение на фирмите от мрежата, които не
спазват изискванията на мрежата от фирми.

В публичния сектор, макар да е възможно стратегическите решения и действия на
фирмата да са повлияни в по-малка степен от въпроси, като рентабилността или
областите на стратегически фокус, те независимо от това се влияят от финансовите
и оперативни приоритети, например, разпределението на финансовите ресурси.
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ПРИЛОЖИМИ ЕТИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

МСУК 1 параграфи:
16(у), 29, A22–A24
и A62-A66

Изложеното по-долу обобщава начина, по който МСУК 1 се променя в сравнение със сега
съществуващия стандарт, що се отнася до приложимите етични изисквания:
•

Приспособен към базирани на
принципи
изисквания
за
установяване на цели във връзка
с
качеството,
адресиращи
изпълнението на отговорности в
съответствие с приложимите
етични изисквания, включително
тези,
отнасящи
се
до
независимостта.

•

Засилен фокус върху всички
приложими етични изисквания
(т.е., не само независимост).

•

Подобрена
яснота
относно
степента, в която СЗУК трябва да
адресира приложимите етични
изисквания, които се отнасят до
други лица извън фирмата (т.е.,
мрежата от фирми, фирми, част
от мрежата, физически лица в
мрежата или фирми от мрежата
или доставчици на услуги).

•

Подобрена
яснота
относно
определяне
обхвата
на
приложимите етични изисквания в
контекста на СЗУК.

Следните изисквания в съществуващия
МСКК 1 са отразени в МСУК 1 както следва:
•

МСКК
1
включва
конкретни
изисквания относно информацията и
комуникациите,
свързани
с
независимостта
(например,
изисквания да съществуват политики
или
процедури,
разглеждащи
комуникирането на изискванията за
независимост,
съдружниците,
отговорни
за
ангажименти
да
предоставят уместна информация
или
персоналът
да
известява
фирмата
за
заплахи
за
независимостта или нарушаване на
изискванията за независимост). СЗУК
на фирмата ще трябва да продължи
да
адресира
информацията
и
комуникациите,
свързани
с
независимостта, но въпросът се
разглежда чрез компонента на МСУК
1, отнасящ се до информацията и
комуникациите.

•

МСКК 1 включва изисквания за
наличието на конкретни политики и
процедури,
свързани
с
продължителното асоцииране на
персонала. Това изискване не е
запазено в МСУК 1. СЗУК на фирмата
обаче ще трябва да продължи да
адресира
продължителното
асоцииране на персонала, вземайки
под внимание разпоредбите на
приложимите етични изисквания,
доколкото целите във връзка с
качеството в МСУК 1 разглеждат
изпълнението на приложимите етични
изисквания.
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Параграфи 34(а) и 34(б) от МСУК 1 включват конкретни отговори, които се отнасят
до приложимите етични изисквания, базирани на изискванията в сега
съществуващия МСКК 1.
Отговорността на фирмата по отношение на приложимите етични изисквания, които са
приложими спрямо други лица (т.е., мрежата от фирми, фирми, част от мрежата, физически
лица в мрежата или фирми от мрежата или доставчици на услуги)
Имайки предвид, че е възможно други лица, външни за фирмата,
да участват в изпълнението на ангажиментите или в различни
дейности в СЗУК, фирмата носи отговорност да адресира
приложимите етични изисквания, които са приложими спрямо
трети лица. Така например, може да е необходимо фирмата да
използва лице, извършващо преглед за качеството на
ангажимента, от доставчик на услуги, в случай че фирмата не
разполага с персонал в рамките на фирмата, който да отговаря на
изискванията за съответствие с установените критерии в МСУК 2.

Параграф A65 от МСУК 1
предоставя

примери

за

приложими етични изисквания,
които

биха

могли

да

са

приложими по отношение на
други лица, външни за фирмата.

Следва да се отбележи, че фирмата носи отговорност единствено за приложимите етични
изисквания, които са приложими спрямо други лица в контекста на фирмата и ангажиментите й.
Другите лица може да са обект на други етични изисквания, които да не са свързани с фирмата.
Примери за случаи, при които фирмата носи или не носи отговорност за изпълнението на
етичните изисквания от страна на други лица
Обстоятелство

Фирмата е обект на Етичния
кодекс
в
Юрисдикция
A.
Фирмата използва експерт на
одитора (външен експерт),
който да предостави оценка на
активи за одита на финансовия
отчет. Експертът е член на
асоциация на професионални
експерти по оценяване и е обект
на етичните изисквания на
асоциацията. Експертът има
достъп до конфиденциална
клиентска информация.

За какво фирмата не носи
отговорност?
Фирмата
не
носи
отговорност за това
експертът на одитора
да изпълни етичните
изисквания
на
асоциацията
на
професионалните
експерти по оценяване.
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За какво фирмата носи
отговорност?
Фирмата носи отговорност да
гарантира, че експертът на
одитора разбира разпоредбите
относно конфиденциалността в
Етичния кодекс в Юрисдикция A и
че експертът на одитора третира
клиентската информация като
конфиденциална.
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Обстоятелство

За какво фирмата не носи
отговорност?

За
какво
фирмата
отговорност?

Фирмата е обект на Етичния
кодекс
в
Юрисдикция
A.
Фирмата извършва одит на
финансовия отчет на група и
ангажира фирма от мрежата от
фирми в друга юрисдикция в
качеството на одитор на
компонент
да
изпълни
одиторски
процедури
в
компонента. Фирмата, част от
мрежата от фирми, е обект на
Етичния кодекс в Юрисдикция
Б.

Фирмата
не
носи
отговорност
за
това
фирмата, част от мрежата от
фирми,
да
изпълни
изискванията на Етичния
кодекс в Юрисдикция Б.

Фирмата носи
следното:
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носи

отговорност

за

•

Лицата от фирмата, част от
мрежата от фирми, на които
са възложени задачи в
компонента да изпълняват
разпоредбите на Етичния
кодекс в Юрисдикция A,
които са приложими спрямо
тях, тъй като те отговорят на
условията за членове на
екипа по ангажимента с
оглед дефиницията на екип
по ангажимента в Етичния
кодекс в Юрисдикция A; и

•

Фирмата, част от мрежата
от фирми, да изпълнява
разпоредбите на Етичния
кодекс в Юрисдикция A,
които са приложими спрямо
всички фирми, част от
мрежата,
например,
изискванията
за
независимост.

МСУК 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

•

Най-добра практика е фирмата да разгледа въпроса кой участва в ангажиментите
на фирмата и в изпълнението на дейности за СЗУК и как приложимите етични
изисквания могат да засегнат тези лица.

•

Отговорите, разработени и приложени от фирмата за адресиране на това как
други лица изпълняват приложимите етични изисквания вероятно ще се
различават от отговорите, разработени и приложени от фирмата за адресиране
на това как персоналът изпълнява приложимите етични изисквания. Така
например, във връзка с разбирането на приложимите етични изисквания:
o

персоналът на фирмата може да е обект на редовни обучения по
приложимите етични изисквания.

o

по отношение доставчиците на услуги, фирмата може да включи конкретно
приложимите етични изисквания в условията на договора (например,
изисквания за конфиденциалност).

o

когато участват одитори на компоненти (в рамките на мрежата или извън
мрежата), приложимите етични изисквания може да бъдат включени в
указанията за одита на групата, а при някои обстоятелства одиторът на
групата може да реши, че е целесъобразно да осигури допълнително
обучение на одиторите на компоненти.
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ПРИЕМАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ И
МСУК 1 параграфи:
30, A67-A74

КОНКРЕТНИ АНГАЖИМЕНТИ

Изложеното по-долу обобщава начина, по който МСУК 1 се променя в сравнение със сега
съществуващия стандарт, що се отнася до приемането и продължаването на взаимоотношения с
клиенти и конкретни ангажименти:
•

Приспособен
към
базирани
на
принципи изисквания за установяване
на цели във връзка с качеството,
адресиращи
приемането
и
продължаването на взаимоотношения
с клиенти и конкретни ангажименти.

•

Фокус върху преценките на фирмата
при определяне дали да се приемат
или продължат взаимоотношения с
клиенти и конкретни ангажименти.

•

Засилени изисквания, които да
накарат
фирмата
да
получи
информация относно естеството и
обстоятелствата на ангажимента и
почтеността и етичните ценности на
клиента (включително ръководството
и когато е уместно – лицата,
натоварени с общо управление).

•

Ново
изискване,
адресиращо
финансовите и оперативни приоритети
на фирмата в контекста на вземането
на решения относно това дали да се
приеме
или
продължи
взаимоотношение с клиент или
конкретен ангажимент.
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Следните
изисквания
в
съществуващия МСКК 1 са отразени в
МСУК 1 както следва:
•

МСКК 1 включва конкретни
изисквания
относно
способността на фирмата да
спази
приложимите
етични
изисквания и относно конфликта
на интереси. СЗУК на фирмата
ще трябва да продължи да
адресира
изпълнението
на
етичните
изисквания,
включително тези във връзка с
конфликта
на
интереси,
посредством целите във връзка с
качеството,
разглеждащи
приложимите етични изисквания.

•

МСКК 1 включва конкретни
изисквания
фирмата
да
документира как са разрешени
проблемни
въпроси,
когато
такива са били идентифицирани
от фирмата. МСУК 1 включва
нови, базирани на принципи
изисквания
относно
документирането на въпроси,
свързани със СЗУК.

МСУК 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Политиките или процедурите на фирмата, адресиращи приемането и продължаването на
взаимоотношения с клиенти и конкретни ангажименти
Политиките или процедурите на фирмата, адресиращи
приемането и продължаването на взаимоотношения с
клиенти и конкретни ангажименти може:
•

Материалите

която фирмата може да получи, когато
преценява дали да приеме или продължи
взаимоотношение с клиент или конкретен
ангажимента,
информация

да посочват (или забраняват) видовете
ангажименти,
които
могат
да
бъдат
изпълнявани от фирмата, като може и да
забраняват изпълнението на ангажименти за
определени
видове
предприятия.
Така
например:

Фирмата взема решението дали да приеме или
продължи взаимоотношение с клиент или конкретен
ангажимент. В съответствие с МОС 220 (преработен),
съдружникът, отговорен за ангажимента, определя,
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които

биха

и

източниците

на

от

1

информация.

•

фирмата може да забрани изпълнението
на ангажименти за изразяване на
сигурност, като например, одит на
финансови отчети, за предприятия,
осъществяващи дейност в определени
отрасли (например, възникващи отрасли
с високи нива на нестабилност и хаотични
сделки).

факторите,

могли да повлияят върху получената

да излагат фактори, които да бъдат взети под
внимание при определяне дали фирмата е в
състояние да изпълни ангажимента в съответствие
с професионалните стандарти и приложимите
законови и регулаторни изисквания.

o

в

предоставят примери за информацията,

•

фирмата може да забрани изпълнението
на ангажименти за изразяване на
сигурност относно определен предмет,
когато
фирмата
не
разполага
с
подходящите експертни знания и умения,
за да изпълни ангажимент относно този
предмет.

приложение

параграфи A67–A69 и A72 от МСУК 1

да посочват информацията, която е необходимо да
бъде
събрана
относно
естеството
и
обстоятелствата на ангажимента и почтеността и
етичните ценности на клиента (включително
ръководството и когато е уместно – лицата,
натоварени с общо управление). В някои случаи
политиките или процедурите може да подсказват
или да посочват от кои източници трябва да бъде
получена информацията.

o

за

Параграфи

A122–A123

МСУК

предоставят примери за въпроси, които могат
да бъдат адресирани в политиките или
процедурите

на

фирмата,

приемането

или

свързани

продължаването

с
на

взаимоотношения с клиенти и конкретни
ангажименти.

МОС 220 (преработен) изисква също
така съдружникът, отговорен за ангажимента:
•

да вземе под внимание информацията,
която фирмата е получила като част от
процеса

по

приемане

или

продължаване на взаимоотношения с
клиенти и конкретни ангажименти при
планиране

и

изпълнение

на

ангажимента за одит и при спазване
изискванията на МОС.
•

да

комуникира

до

фирмата

информация, която би могла да стане
причина
ангажимент

фирмата
за

одит,

да

откаже
ако

тази

информация и е била известна към
момента на вземане на решение.

МСУК 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

че политиките и процедурите на фирмата са били
спазени и че заключенията, до които е достигнала
фирмата са подходящи.
Параграф 34(г) от МСУК 1 включва конкретно посочен отговор във връзка с въпроси,
които трябва да бъдат адресирани в политиките или процедурите на фирмата за
приемане или продължаване на взаимоотношения с клиенти и конкретни
ангажименти. Конкретно посоченият отговор се базира на изискванията в сега
съществуващия МСКК 1.

Заплаха за почтеността на фирмата може да възникне в резултат на асоциирането й
с предмет на ангажимента, който е фалшив или подвеждащ, като приложимите
етични изисквания може да включват изисквания, адресиращи как фирмата следва
да подходи в такава ситуация. Наред с това, параграф 34(г) от МСУК 1 изисква
фирмата да адресира обстоятелства, когато на фирмата става известна информация
след приемането или продължаването на взаимоотношение с клиент или на
конкретен ангажимент, която би я накарала да откаже взаимоотношението с клиента
или конкретния ангажимент, ако тази информация й е била известна преди
приемането или продължаването на взаимоотношението с клиента или на
конкретния ангажимент.
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МСУК 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

МСУК 1 параграфи:
31, A75-A85

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТА

Изложеното по-долу обобщава начина, по който МСУК 1 се променя в сравнение със сега
съществуващия стандарт, що се отнася до изпълнението на ангажимента:
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•

•

Приспособен
към
базирани
на
принципи изисквания за установяване
на цели във връзка с качеството,
адресиращи
изпълнението
на
ангажимента. Базираните на принципи
изисквания продължават да включват
консултации, различия в мнението и
адресиране на окомплектоването,
поддържането и съхранението на
документацията по ангажимента.
Ново
изискване,
адресиращо
отговорностите
на
екипите
по
ангажименти
във
връзка
с
ангажименти, включително цялостната
отговорност на съдружника, отговорен
за ангажимента, за управляване на
качеството и за постигане на качество
на ангажимента и за това съдружникът,
отговорен за ангажимента, да участва
в достатъчна степен и по подходящ
начин по време на целия ангажимент.

•

Засилено изискване, адресиращо
ръководството и надзора над екипите
по ангажименти и прегледа на
извършената работа, фокусирано
върху това, което е целесъобразно,
имайки
предвид
естеството
и
обстоятелствата на ангажиментите и
ресурсите, насочени или предоставени
на разположение на екипите по
ангажименти.

•

Ново изискване, адресиращо това
екипите по ангажименти да използват
подходяща професионална преценка и
когато е приложимо по отношение
вида на ангажимента – да упражняват
професионален скептицизъм.

•

Изискванията,
разглеждащи
прегледите
за
качество
на
ангажимента са преместени в МСУК 1
и МСУК 2 (вижте допълнителни
подробности в раздела, посветен на
конкретно посочените отговори).
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Следните
изисквания
в
сега
съществуващия МСКК 1 са отразени в
МСУК 1, както следва:
•

МСКК 1 включва по-конкретни
изисквания по отношение на
консултациите, посочващи че
фирмата трябва да разполага с
ресурси, за да даде възможност
за провеждането на консултации.
СЗУК на фирмата ще трябва да
продължи
да
адресира
необходимостта от това да има
ресурси, които да подкрепят
консултациите,
посредством
отнасящия се до ресурсите
компонент.

•

МСКК 1 включва по-конкретни
изисквания по отношение на
консултациите и различията в
мнението
във
връзка
с
документирането
на
тези
въпроси.
Документацията
е
адресирана
посредством
базираните
на
принципи
изисквания
относно
документирането на въпроси,
свързани със СЗУК.

МСУК 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

При по-малка или не толкова сложна фирма:
•

Възможно е да няма други членове на екипа по ангажимента освен съдружника,
отговорен за ангажимента (например, в случая на самостоятелно практикуващ
професионален счетоводител). В такива случаи, целите във връзка с
качеството, адресиращи ръководството, надзора и прегледа може да не са
приложими. Аналогично, рисковете за качеството във фирмата, отнасящи се до
отговорността на съдружника, отговорен за ангажимента, за управляването на
качеството и за постигане на качество на ангажимента и това да участва в
достатъчна степен и по подходящ начин по време на целия ангажимент, може
да бъдат оценени като доста ниски.

•

Възможно е фирмата да не разполага вътрешно с персонал, който да
притежава компетентността и способностите да предостави консултации.
Фирмата може да определи, че е целесъобразно да използва доставчик на
услуги с цел консултиране по трудни или спорни въпроси.

•

Може да е трудно в рамките на фирмата да има лица, които да са отговорни за
справяне със случаи на различия в мнението, тъй като това би могло да породи
конфликт във фирмата, като персоналът може да избягва да повдига въпроса
за такива различия поради страх от ответни действия или разправа. Фирмата
може да определи, че е целесъобразно да използва доставчик на услуги с цел
получаване на съдействие при разрешаване на различия в мнението.

Как фирмата адресира това екипите по ангажименти да използват професионална преценка
и когато е уместно по отношение вида на ангажимента – да упражняват професионален
скептицизъм
Фирмата може да разработи и приложи редица отговори, за да адресира професионалната
преценка и професионалния скептицизъм, които са свързани с останалите цели във връзка с
качеството в раздела, посветен на изпълнението на ангажимента, включително отговори,
разглеждащи ръководството, надзора и прегледа, консултирането и различията в мнението. Наред
с това, изпълнението на прегледи за качеството на ангажиментите е един от отговорите,
разработени и приложени от фирмата, за да се адресират професионалната преценка и
професионалният скептицизъм.
Други аспекти на СЗУК на фирмата също биха могли да подкрепят екипите по ангажименти при
използването на подходяща професионална преценка и упражняването на професионален
скептицизъм.
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Примери за други аспекти на СЗУК, които биха могли да подкрепят екипите по ангажименти
при използването на подходяща професионална преценка и упражняването на
професионален скептицизъм
•

Предприемане на надеждни действия, за да се внедри култура, която да демонстрира
ангажираността на фирмата с качеството.

•

Ръководството да поеме отговорност и отчетност за качеството и да демонстрира
ангажираността си с качеството посредством своите действия и поведение.

•

Към ангажиментите да бъдат насочвани подходящи ресурси, включително човешки ресурси,
технологични ресурси и финансови ресурси (например, екипът по ангажимента може да се
нуждае от финансови ресурси с цел ангажиране на експерт или за да посети физически
определени местоположения.

•

Разработване на подходящи интелектуални ресурси, включително създаване на способи за
известяване на екипите по ангажименти за обстоятелства, които пораждат необходимост от
професионална преценка и професионален скептицизъм и предоставяне на насоки за
екипите по ангажименти при такива обстоятелства.

•

Управляване назначаването на персонал по ангажиментите, включително гарантиране, че
членовете на персонала разполагат с адекватно време, за да извършат работата си и
изпълнят отговорностите си.

•

Извършване на подходящи преценки относно приемането и продължаването на ангажименти,
като например преценяване дали фирмата разполага с подходящите ресурси, за да изпълни
ангажимента и дали фирмата има времето да осъществи ангажимента, имайки предвид
останалите ангажименти на фирмата.

•

Осигуряване на подходящо обучение.
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МСУК 1 параграфи:
16(е), 16(м), 16(н), 16(х), 16(ц), 32,
A13, A20–A21, A28 и A86-A108

РЕСУРСИ

Изложеното по-долу обобщава начина, по който МСУК 1 се променя в сравнение със сега
съществуващия стандарт, що се отнася до ресурсите:
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•

Нови
изисквания,
адресиращи
необходимостта от технологични и
интелектуални ресурси, които да дадат
възможност за функционирането на
СЗУК
и
изпълнението
на
ангажиментите.

•

Разширени изисквания по отношение
на човешките ресурси, в частност:
o

o

o

•

нови изискване за наличието на
компетентни и способни човешки
ресурси за извършване на
дейностите или изпълнение на
отговорностите във връзка с
функционирането на СЗУК, и
възлагане задачи на лица, които
да изпълняват дейностите в
рамките на СЗУК;

МСКК
1
включва
по-конкретни
изисквания, адресиращи съдружника,
отговорен за ангажимента, които
разглеждат
дефинирането
и
комуникирането на отговорностите на
съдружника,
отговорен
за
ангажимента, и комуникиране на
самоличността
и
ролята
на
съдружника,
отговорен
за
ангажимента, с лицата, натоварени с
общо управление. Тези изисквания са
отразени в МСУК 1, както следва:
•

ново изискване, адресиращо
необходимостта от привличане
на лица от външни ресурси (т.е.,
мрежата от фирми, друга фирма,
част от мрежата, или доставчик
на услуги), когато фирмата не
разполага
с
персонал
за
функционирането на СЗУК или
изпълнението на ангажиментите;
и
ново изискване, адресиращо
ангажираността на персонала с
качеството и отговорността или
поощряване
посредством
своевременни
атестации,
възнаграждения,
кариерно
израстване и други стимули.

Ново
изискване,
адресиращо
доставчиците на услуги, т.е., ресурсите
от доставчиците на услуги да са
подходящи за използване в СЗУК и при
изпълнението на ангажиментите.
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•

комуникацията
с
лицата,
натоварени с общо управление,
се адресира в МСУК 1 чрез:
o

изискване
да
се
комуникира
с
лицата,
натоварени
с
общо
управление при одити на
регистрирани за търгуване
на борсата предприятия
относно СЗУК; и

o

базирани на принципи
изисквания, адресиращи
външните
комуникации,
когато
такива
са
целесъобразни.

компонентът, отнасящ се до
изпълнението на ангажимента,
адресира отговорностите на
екипите по ангажименти и
привлича
по-специално
вниманието към отговорността
на съдружника, отговорен за
ангажимента.

МСУК 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Отнасящият се до ресурсите компонент дава възможност за разработването,
внедряването и функционирането на СЗУК. Съответно, много аспекти на отнасящия
се до ресурсите компонент може да се припокриват и подкрепят други компоненти.
Финансовите ресурси представляват важен аспект на СЗУК и са необходими за
получаването на технологични, интелектуални и човешки ресурси. Имайки предвид,
че управлението и разпределението на финансовите ресурси се влияят силно от
ръководството, финансовите ресурси са адресирани в МСУК 1 чрез общото
управление и ръководството.
Човешки ресурси: Кои аспекти на МСУК 1 са приложими по отношение на персонала в
сравнение с аспектите, приложими по отношение на други лица, външни за фирмата?
Терминът „човешки ресурси“ в МСУК 1 обхваща различните лица, които фирмата може да използва
в СЗУК или при изпълнението на ангажиментите.

Когато в МСУК 1 се използва терминът „персонал“, той се отнася до лица във фирмата.
Когато в МСУК 1 се използва терминът „лице“ или „лица“, той е замислен да бъде интерпретиран в
контекста, в който се използва. Терминът може да се отнася до конкретно лице, конкретна група
лица или до всички човешки ресурси, участващи в СЗУК на фирмата или при изпълнението на
ангажиментите (т.е., лицата във фирмата и лица, външни за фирмата).
Следните изисквания демонстрират как МСУК 1 в някои случаи може да е приложим по отношение
на всички лица, използвани в СЗУК или при изпълнението на ангажиментите, а в други – по
отношение само на някои от тях:
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Всички лица, използвани в
СЗУК или при изпълнението
на ангажиментите

Само лицата във фирмата
(т.е., персонала)

Само лица, външни за
фирмата, използвани в
СЗУК или при изпълнението
на ангажиментите

Примери за изискванията,
които са приложими

Примери за изискванията,
които са приложими

Примери за изискванията,
които са приложими

•

•

Параграф
28(a)(iii):
Отговорност на членовете
на
персонала
за
качеството във връзка с
изпълнението
на
ангажиментите
или
дейностите в рамките на
системата за управление
на качеството и очакваното
от тях поведение.

•

Параграф
29(б):
Приложимите
етични
изисквания в контекста
на други лица, които са
обект на приложимите
етични изисквания, на
които
са
предмет
фирмата
и
изпълняваните
от
фирмата ангажименти.

•

Параграф
29(a):
Приложимите
етични
изисквания в контекста на
фирмата
и
нейния
персонал.

•

Параграф
32(в):
Привличане на лица от
външни източници.

•

Параграф 32(a): Наемане,
развиване и запазване на
персонала.

•

Параграф
32(б):
Ангажираност
на
персонала с качеството.

•

Параграф
33(б):
Отговорност на персонала
да обменя информация.

•

Параграф
Потвърждаване
спазването
изискванията
независимост.

•

Параграф
31:
Отговорностите на екипа
по
ангажимента,
ръководство, надзор и
преглед на екипа по
ангажимента
и
извършената от него
работа, използване на
професионална
преценка и различия в
мнението.
Параграф
32(г):
Възлагане на членове на
екипа по ангажимента и
определени
лица
изпълнението
на
дейности в рамките на
СЗУК.

•

Параграф 33(в): Обмен
на информация между
фирмата и екипите по
ангажименти.

•

Параграф
39:
Лица,
които
извършват
дейности
по текущо
наблюдение.

•

Параграф
47:
Комуникиране
на
въпроси, отнасящи се до
текущото наблюдение и
отстраняването
на
недостатъци до екипите
по ангажименти и други
лица,
на които са
възложени дейности в
рамките на СЗУК.
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Човешки ресурси: Как фирмата работи с лица, външни за фирмата, като част от нейната
СЗУК
В параграф A27 от МСУК 1 се отбелязва, че ако фирмата използва външни за нея лица в СЗУК или
при изпълнението на ангажиментите, може да е необходимо да бъдат разработени различни
политики или процедури, за да се адресират действията на тези лица.
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Пример за това как политиките или процедурите, приложими по отношение на персонала
на фирмата, може да се различават от тези, приложими по отношение на външни за
фирмата лица
Параграф 32(г) адресира възлагане изпълнението на ангажимента на членове на екипа по
ангажимента, които притежават подходяща компетентност и способности, включително да им е
предоставено достатъчно време, за да изпълняват последователно качествени ангажименти. Това
включва и всички лица, външни за фирмата, които изпълняват процедури по ангажимента.
Персонал

Външни за фирмата лица

Вероятно политиките или процедурите, които
фирмата разработва и прилага по отношение на
персонала ще адресират:

Вероятно политиките или процедурите, които
фирмата разработва и прилага по отношение на
външни за фирмата лица ще адресират:

•

•

Необходимата информация от другата
фирма, част от мрежата от фирми, или от
доставчика на услуги относно лицата, на
които е възложено изпълнението на
ангажимента (например, тяхното ниво,
обучение и опит);

•

Факторите, които трябва да бъдат взети
под внимание при определяне дали
лицата,
на
които
е
възложено
изпълнението на ангажимента от страна
на другата фирма, част от мрежата от
фирми, или от доставчика на услуги,
разполагат с подходящата компетентност
и способности (и време) да извършат
възложената им работа; и

•

Как трябва да бъдат разрешавани
опасенията относно компетентността и
способностите на членовете на екипа по
ангажимента.

•

Процесите и
проследяват:

системите

трябва

да

сроковете

по

o

ангажиментите и
ангажиментите;

o

персонала,
включително
обучение, опит и отпуски;

o

ангажиментите, чието изпълнение е
възложено на персонала; и

o

цялостното клиентско портфолио по
отношение на съдружниците и
висшите служители.

ниво,

Как
съдружникът,
отговорен
за
ангажимента, или друг висш член на екипа
по ангажимента подава искане за
персонал, на който да бъде възложено
изпълнението на ангажимента или
промени в нуждите от персонал във
връзка с ангажимента.

Вземайки предвид, че взаимодействието с
другата фирма, част от мрежата от фирми, или
с доставчика на услуги вероятно ще се
осъществи на ниво ангажимент, фирмата може
да посочи, че политиките или процедурите,
изложени по-горе, се прилагат от съдружника,
отговорен за ангажимента.
Човешки ресурси: одитори на компоненти
Одитори на компоненти може да бъдат ангажирани, както следва:
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•

Клиентът или ръководството на компонента може да назначи одитора на компонента
(например, одиторът на компонента може да е назначен да извърши одит на компонента
поради законови, регулаторни или други причини).

•

Фирмата или съдружникът, отговорен за ангажимента от името на фирмата, може да изиска
назначаване на одитор на компонента, т.е.:
o

фирмата може да идентифицира необходимост от одитор на компонента, когато
фирмата определя дали да приеме или продължи ангажимента; или

o

съдружникът, отговорен за ангажимента, може да идентифицира необходимост от
одитор на компонента, когато планира и изпълнява ангажимента за групата и фирмените
политики и процедури посочват, че съдружникът, отговорен за ангажимента, изисква
назначаване на одитор на компонента от името на фирмата.

Независимо от начина, по който одиторът на компонента е бил идентифициран или ангажиран,
фирмата носи отговорност да определи, че:
•

ресурсите (т.е., лицата) от одитора на компонента са подходящи да бъдат използвани; и

•

лицата, на които са възложени задачи в компонента, разполагат с подходящата компетентност
и способности, включително достатъчно време, да изпълнят по последователен начин един
качествен ангажимент.

МСУК 1 адресира пригодността на одиторите на компоненти и тяхната компетентност и способности
посредством следните изисквания:
Одитори на компоненти от същата мрежа от
фирми, както фирмата:
•

Параграф 32(г) от МСУК 1

•

Параграфи 48–52 от МСУК 1 (изисквания
на мрежата или услуги, предоставяни от
мрежата)

Пример за това как изискванията могат да
бъдат конкретно приложени спрямо
одитори на компоненти от същата мрежа от
фирми

Одитори на компоненти, външни за мрежата
от фирми, към която принадлежи фирмата
или фирмата не принадлежи към мрежа от
фирми:
•

Параграф 32(г) от МСУК 1

•

Параграф 32(з) от МСУК 1 (доставчик на
услуги)

Пример за това как изискванията могат да
бъдат конкретно приложени спрямо одитори
на компоненти, външни за мрежата от фирми

Мрежата има изисквания, които:

Фирмата установява политики или процедури,
които:

•

водят до висока степен на унифициране
на СЗУК на фирмите от мрежата; и

•

•

посочват критерии, които трябва да
бъдат изпълнени, за да може дадено
лице да бъде назначено да извършва
работа в компонент, когато друга фирма
от мрежата е одитор на групата.
Критериите включват компетентността и
способностите, които трябва да бъдат
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излагат информацията, която трябва да
бъде получена от съдружника, отговорен
за ангажимента, относно:
o

другата фирма, назначена като
одитор на компонента, например,
техния опит в отрасъла, репутация на
пазара, предишен опи с другата
фирма и публична информация
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притежавани, за да може дадено лице да
бъде назначено да извършва работа в
компонента.

относно резултатите от регулаторни
инспекции; и
o

Фирмата:
•

разбира изискванията
изложени по-горе.

•

установява политики или процедури,
които изискват екипите по ангажименти
да потвърдят с одитора на компонента
(т.е., другата фирма от мрежата), че
лицата,
на
които
е
възложено
извършването на работа в компонента
отговарят на специфичните критерии,
изложени в изискванията на мрежата.

•

•

•

•

на

мрежата,

Политиките или процедурите може да
посочват също така как информацията е
получена (например, информация относно
компетентността и способностите на
съответните лица може да бъде изискана
посредством указанията за одит на
групата).
•

установява политики или процедури,
които изискват екипите по ангажименти
да преценят дали лицата, на които е
възложено извършването на работа в
компонента трябва да отговарят на
някакви допълнителни изисквания, за да
бъдат подходящи да бъдат използвани
по ангажимента и да притежават
подходящата
компетентност
и
способности.
разглежда информацията от мрежата
относно
цялостните
резултати
от
дейностите на мрежата по текущо
наблюдение във фирмите от мрежата и
дали тази информация не сочи, че
лицата, на които е възложена работа от
други фирми от мрежата, може да не са
подходящи да бъдат използвани по
груповите ангажименти на фирмата.

компетентността и способностите на
лицата, на които другата фирма е
възложила извършването на работа
в компонента.

•

комуникира информацията от мрежата
относно
цялостните
резултати
от
дейностите на мрежата по текущо
наблюдение във фирмите от мрежата на
екипите по ангажименти.
установява политики или процедури,
които да адресират обстоятелства,
когато съдружникът, отговорен за
ангажимента, има опасения относно
другата фирма от мрежата, която
извършва работа в компонента, или
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излагат критериите, които съдружникът,
отговорен за ангажимента, трябва да вземе
под внимание при определяне дали:
o

другата фирма е подходяща да бъде
използвана
при
извършване
работата в компонента; и

o

лицата, на които другата фирма е
възложила извършване на работа в
компонента,
притежават
подходящата
компетентност
и
способности,
включително
достатъчно време, да извършват
качествена работа.

адресират начина, по който съдружникът,
отговорен за ангажимента, следва да
разглежда обстоятелства, при които
другата фирма не е подходяща, за да бъде
използвана или лицата, на които другата
фирма е възложила извършване на работа
в компонента, не притежават подходящата
компетентност
и
способности,
включително
достатъчно
време,
включително:
o

да изискат съдружникът, отговорен
за ангажимента, да комуникира
въпроса до фирмата, другата фирма
от мрежата, лицата, натоварени с
общо управление на предприятието
или ръководството на компонента; и
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относно
компетентността
и
способностите на лицата, на които е
възложено извършването на работата,
включително:
o

да
изискват
съдружникът,
отговорен за ангажимента, да
комуникира
този
въпрос
до
фирмата, другата фирма от
мрежата, лицата, натоварени с
общо
управление
на
предприятието или ръководството
на компонента; и

o

в случай че въпросът не може да
бъде разрешен, да се предоставят
допълнителни ресурси или да се
изиска съдружникът, отговорен за
ангажимента,
да
засили
ръководството, надзора и прегледа
на
работата,
извършвана
в
компонента.

o

в случай че въпросът не може да
бъде
разрешен,
да
изискат
съдружникът,
отговорен
за
ангажимента,
да
поиска
допълнителни ресурси или да засили
ръководството, надзора и прегледа
на
работата,
извършвана
в
компонента.

МОС 220 (преработен) разглежда отговорността на съдружника, отговорен за ангажимента,
да определи, че достатъчни и подходящи ресурси за изпълнението на ангажимента са насочени
или предоставени своевременно на екипа по ангажимента. В случай на одит на група, одиторите
на компоненти са част от екипа по ангажимента и следователно разпоредбите на МОС 220
(преработен) са приложими и по отношение на одиторите на компоненти.
МОС 6008 адресира конкретните съображения при одит на групи и включва изисквания и
материали за приложение, адресиращи отговорностите на одитора на групата, когато ангажира
одитори на компоненти.
Технологични ресурси: обхват на технологичните ресурси в МСУК 1
Не всички технологични ресурси, използвани от фирмата, попадат в обхвата на МСУК 1.
Технологичните ресурси може да служат на множество цели в рамките на фирмата, като някои от
тях може да нямат отношение към СЗУК. Параграф A99 от МСУК 1 посочва, че следните
технологични ресурси са уместни за целите на МСУК 1:

8

МОС 600, Конкретни съображения – одити на финансови отчети на група (включително ползване работата на
одитори на компоненти)
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Технологични ресурси,
използвани при
разработването,
внедряването и
функционирането на СЗУК

Технологични ресурси,
използвани от екипите по
ангажименти при
изпълнението на
ангажиментите

Технологични ресурси,
които са важни за
създаването на
възможност за
ефективното
функциониране на ИТ
приложенията

Примери:

Примери:

Примери:

•

ИТ приложения за текущо
наблюдение
на
независимостта
и
за
приемане и продължаване
на взаимоотношения с
клиенти.

•

ИТ
приложения,
използвани за изготвяне
и
компилиране
на
документацията
по
ангажиментите.

•

•

•

ИТ
приложения,
използвани за текущо
наблюдение на СЗУК.

•

ИТ
приложения
за
отчитане на отработеното
време и проследяване
времето за почивка на
персонала.

ИТ
приложения,
използвани
за
интелектуалните ресурси
(например,
ИТ
приложения с наръчници
и
методологии
за
политиката).

Операционните
системи и бази данни,
подкрепящи
ИТ
приложенията,
използвани
при
функционирането на
СЗУК
или
изпълнението
на
ангажиментите.

•

Хардуер в подкрепа на
функционирането на
ИТ
приложенията
(например, мрежови
системи
и
потребителски
хардуер,
например,
лаптопи).

•

ИТ
системи
управление
достъпа
операционната
система
и
приложенията
приложения
пароли).

•

•

ИТ
приложения
за
подкрепа на обучението и
оценката на резултатите
от
дейността
на
персонала.

•

ИТ приложения, които се
използват
като
автоматизирани
инструменти и техники,
включително
използването на Excel и
макроси в Excel.

ИТ
приложения
за
бюджетиране (планиране
и
разпределение
на
финансовите ресурси).

•

ИТ
приложения
за
съхранение и поддържане
на документацията по
ангажиментите.

•

ИТ
приложения
документиране
проследяване
консултациите.

за
и
на
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Материалите за приложение в параграф A99 от МСУК 1 включват примери, които да демонстрират как
технологичните ресурси, които са уместни, може да се различават при по-малко сложна фирма в сравнение
с тези при по-сложна фирма.

Ресурсите може да създадат условия, събития, обстоятелства, действия или
бездействия, които биха могли да породят рискове за качеството. Съответно, при
идентифициране и оценяване на рисковете за качеството в съответствие с параграф
25(a) от МСУК 1, от фирмата се изисква да разбере ресурсите си.
По-долу са представени примери за условия, събития, обстоятелства, действия или
бездействия, свързани с технологичните ресурси, които биха могли да породят
рискове за качеството в други компоненти:
•

Екипите по ангажименти може да разчитат в прекомерно голяма степен на ИТ
приложения, а ИТ приложенията може да обработват данните по неточен начин,
да обработват неточни данни или и двете. Това би могло да породи рискове за
качеството, свързани с изпълнението на ангажимента, особено по отношение
упражняването на подходящ професионален скептицизъм.

•

Нарушаване на сигурността може да доведе до неоторизиран достъп до данни
на клиенти. Това би могло да породи рискове за качеството, свързани с
приложимите етични изисквания, т.е., нарушаване конфиденциалността на
информацията.

Технологични ресурси: използване от страна на екипите по ангажименти на автоматизирани
инструменти и техники
Възможно е екипите по ангажименти да използват автоматизирани инструменти и техники при
изпълнение на одиторски процедури по ангажимента. В някои случаи автоматизираните
инструменти и техники може да са предоставени или одобрени от фирмата, а в други случаи да са
получени от екипа по ангажимента. И в двата случая СЗУК на фирмата трябва да адресира
пригодността на автоматизираните инструменти и техники, дори да са получени от екипа по
ангажимента. Така например, параграф A101 от МСУК 1 пояснява, че фирмата може:
•

да забрани изрично използването на автоматизирани инструменти и техники или на техни
функции, до момента, когато бъде определено, че те функционират по подходящ начин и са
одобрени за ползване от фирмата.

•

да установи политики или процедури, за да адресира обстоятелства, при които екипът по
ангажимента използва автоматизиран инструмент или техника, която не е одобрена от
фирмата, като например, изискване екипът по ангажимента да определи, че автоматизираният
инструмент или техника са подходящи за употреба преди да ги използват по ангажимента,
като вземе под внимание специфични въпроси (например, входящи данни, как функционира
автоматизираният инструмент или техника, дали резултатите от този автоматизиран
инструмент или техника постигат целта, за която са предвидени и др.).

стр. 68 от 134

МСУК 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

СМОССИС е разработил Помощен материал с незадължителен характер за одитори
относно документацията при използване на автоматизирани инструменти и техники.
Тези насоки включват представяне на начина, по който документацията по
ангажимента може да бъде повлияна, когато фирмата е одобрила автоматизирания
инструмент или техника в сравнение със случаите, когато автоматизираният
инструмент или техника не са били обект на процес по одобрение от страна на
фирмата.
СМОССИС е разработил и Помощен материал с незадължителен характер във връзка
с риска от прекомерно разчитане на технологии при използването на автоматизирани
инструменти и техники и информация, изготвена от системите на предприятието.
Тези насоки включват представяне на начина, по който фирмата може да помогне на
екипите по ангажименти да адресират фаворизирането на автоматизацията и риска
от прекомерно разчитане при използването на автоматизирани инструменти и
техники.
Доставчици на услуги: обхват на доставчиците на услуги в МСУК 1
МСУК 1 отчита, че е възможно фирмата да не разполага вътрешно с
Параграф A105 от МСУК
всички ресурси, от които се нуждае и следователно да използва
1 включва примери за
доставчици на услуги. Така както е дефинирано, ресурсите от
ресурси от доставчици на
доставчици на услуги включват технологичните, интелектуални и
услуги.
човешки ресурси, използвани от фирмата в СЗУК или при
изпълнението на ангажиментите. Това включва използването на
човешки ресурси (например, одитори на компоненти) от други фирми, които не са част от мрежата
от фирми.
Фирмата не може да възложи на външен изпълнител СЗУК или отговорността за СЗУК; ресурсите
от доставчиците на услуги помагат на фирмата да изпълни изискванията на МСУК 1. В резултат,
когато използва ресурси от доставчици на услуги, фирмата носи отговорност да гарантира, че
ресурсите са подходящи за използване в СЗУК или при изпълнението на ангажиментите.
Доставчикът на услуги може да е ангажиран от фирмата или от екипа по ангажимента. Възможно е
да съществуват и обстоятелства, при които доставчикът на услуги е ангажиран от друга страна
(например, когато става въпрос за одитор на компонент от друга фирма, която не е част от мрежата
от фирми, който е ангажиран от ръководството на компонента). Във всички случаи СЗУК на фирмата
трябва да адресира пригодността на доставчика на услуги, дори когато е ангажиран от екипа по
ангажимента или от друга страна. Така например, когато доставчикът на услуги е ангажиран от екипа
по ангажимента, фирмата може да установи политики или процедури, излагащи въпроси, които
екипът по ангажимента да вземе под внимание при ангажирането на доставчика на услуги.
В случай че фирмата използва ресурси (технологични, интелектуални или човешки
ресурси) от източник, вътрешен за мрежата от фирми, (т.е., от мрежата, друга фирма,
част от мрежата или друга структура или организация в мрежата от фирми), тези
ресурси не се считат за ресурси от доставчици на услуги. Такива ресурси се
адресират като част от изпълнение изискванията на параграфи 48–52 от МСУК 1 (т.е.,
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отговорностите на фирмата, когато използва изисквания на мрежата от фирми или
услуги, предоставяни от мрежата от фирми).
Доставчици на услуги: различни рискове за качеството и съображения във връзка със
съразмерността на прилагането
Фирмата може да използва много ресурси от доставчици на услуги в СЗУК или при изпълнението на
ангажиментите. Естеството на рисковете за качеството, свързани с ресурси от доставчици на услуги,
и причините за оценката на рисковете за качеството може да варират. В резултат, естеството,
времето на изпълнение и обхватът на отговорите на фирмата за адресиране на рисковете за
качеството, свързани с това дали ресурсите от доставчиците на услуги са подходящи за използване,
може да са различни. Следва да се отбележи, че в някои случаи фирмата може да определи, че не
съществува риск за качеството, свързан с определени ресурси от доставчици на услуги, в който
случай може да не е необходимо фирмата да разработва и прилага отговори във връзка с тези
ресурси.
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Примери за факторите, които е възможно да оказват влияние върху рисковете за
качеството, свързани с ресурсите от доставчици на услуги, и които влияят върху
естеството, времето на изпълнение и обхвата на отговорите на фирмата
Примери за фактори

Примери за начина, по който факторите оказват
влияние върху рисковете за качеството

Естеството на ресурса

Когато се използва технологични ресурс от доставчик на
услуги, рисковете за качеството може да включват:
•

липса
на
подходящи
актуализации
на
ИТ
приложението, в резултат на което то става
ненадеждно или неизползваемо и следователно
неподходящо за използване в СЗУК на фирмата или
при изпълнението на ангажиментите.

•

достъп до клиентски данни, особено когато данните се
съхраняват в база данни, управлявана от доставчика
на услуги, което би могло да доведе до нарушаване на
конфиденциалността.

Когато се използва човешки ресурс от доставчик на услуги,
рисковете за качеството може да включват:

Отговорностите на фирмата да
предприеме допълнителни
действия при използването на
ресурса

•

липса на подходяща компетентност и способности да
се изпълни дейността, за която са били ангажирани
човешките ресурси, която води в резултат до това
ресурсът да не е подходящ за използване в СЗУК на
фирмата или при изпълнението на ангажиментите.

•

промени в лицата, на които доставчикът на услуги е
възложил съответната задача (например, поради
преназначаване) в хода на изпълнение на дейността,
за която са били ангажирани, като новите лица, на
които е възложено изпълнението са неподходящи
поради липса на приемственост или опит във връзка с
тази дейност.

•

Фирмата използва ИТ приложение от доставчик на
услуги, което представлява стандартен пакет без
модификации. ИТ приложението се поддържа от
доставчика на услуги. Доставчикът на услуги
разпространява актуализации автоматично и фирмата
получава
автоматично
известие
да
приеме
актуализацията. В този случай, доколкото фирмата има
относително малко отговорности във връзка с ИТ
приложението, рисковете за качеството може да се
отнасят до:
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•

o

дали ИТ приложението е подходящо за целите,
за които ще се използва;

o

дали
доставчикът
на
услуги
необходимите актуализации; и

o

рискът, фирмата да не приеме автоматичните
актуализации.

осигурява

Фирмата използва ИТ приложение от доставчик на
услуги. Макар ИТ приложението да представлява
стандартен пакет без модификации и да се поддържа
от доставчика на услуги, фирмата надгражда
специално разработени приложения, които дават
възможност за интегриране на ИТ приложението с
други ИТ приложения. В допълнение, налице са редица
отговорности за фирмата при използване на ИТ
приложението, включително:
o

улавяне на специфични за фирмата данни в
съответната, стояща в основата, база данни и
поддържане на данните; и

o

избор сред различни опции, свързани с
функционалността на ИТ приложението, което
изисква
периодичен
преглед,
тъй
като
функционалностите може да се променят, когато
доставчикът
на
услуги
актуализира
ИТ
приложението.

В този случай, в допълнение към рисковете за
качеството, описани в горния пример относно това
дали ИТ приложението е подходящо за целта, за която
ще се използва, и рисковете за качеството, свързани с
актуализациите, фирмата може да идентифицира и
рискове за качеството, отнасящи се до това:
o

специално разработените приложения да не
функционират правилно;

o

специфичните за фирмата данни да не бъдат
уловени правилно или да не бъдат поддържани
по правилен начин; и

o

избраните опции за функционалността да са
неподходящи.

Доставчици на услуги: получаване на информация от доставчиците на услуги
Параграф A107 от МСУК 1 пояснява, че при определяне дали даден ресурс от доставчик на услуги
е подходящ да бъде използван в СЗУК или при изпълнението на ангажиментите, фирмата може да
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получи информация относно доставчика на услуги и осигурявания от него ресурс от редица
източници. Често такава информация може да трябва да бъде получена директно от доставчика на
услуги.
При обстоятелства, когато доставчикът на услуги не предостави необходимата на фирмата
информация и фирмата не е в състояние да получи алтернативна информация, за да се увери, че
доставчикът на услуги е подходящ да бъде използван в СЗУК или при изпълнението на
ангажиментите, може да трябва фирмата да използва алтернативен доставчик на услуги. В някои
случаи от фирмата може да се изисква да използва доставчик на услуги и ако фирмата не е в
състояние да се увери в пригодността на ресурса, може да трябва фирмата да предприеме други
действия, за да отговори по подходящ начин на създалата се ситуация.
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Примери за обстоятелства, при които от фирмата се изисква да използва доставчик на
услуги и действията, които фирмата може да предприеме в случай че фирмата не е в
състояние да се увери, че ресурсът е подходящ за използване
Примери за обстоятелство

Примери за действията, които фирмата
може да предприеме

Мрежата от фирми изисква фирмата да
използва конкретно външно ИТ приложение,
което е разработено от доставчик на софтуер.
Доставчикът
на
софтуер
продава
ИТ
приложението чрез регионални дистрибутори и
поради това фирмата носи отговорност да си
осигури ИТ приложението директно от
регионалния дистрибутор и да договори
условията на договора с него. Съответно,
доставчикът на софтуер е доставчик на услуги в
контекста на фирмата и фирмата трябва да
адресира въпроса дали ИТ приложението е
подходящо за използване.

Фирмата може да обсъди допълнително този
въпрос с мрежата от фирми и да поиска
мрежата да получи необходимата информация
от глобалния централен офис на доставчика на
софтуер. Наред с това, фирмата може да
идентифицира по-специфични рискове за
качеството, отнасящи се до използването на
конкретното ИТ приложение и да отговори на
такива рискове за качеството по-пряко. Така
например, фирмата може да определи
конкретно,
че
съществува
риск
ИТ
приложението
да
извърши
определени
изчисления неправилно и да приложи политики
или процедури, които да изискват екипите по
ангажименти
да
направят
повторно
изчисленията, извършени от ИТ приложението.

Фирмата
е
поискала
от
регионалния
дистрибутор да предостави информация, която
да подкрепи съображенията й относно това
дали ИТ приложението е подходящо за
използване; регионалният дистрибутор обаче
не е отговорил на исканията на фирмата.

Възможно е да съществуват обстоятелства, при които доставчикът на услуги
предоставя на фирмата доклад за изразяване на сигурност относно описанието и
разработването на техните контроли над ресурса, като при някои обстоятелства това
може да включва изразяване на сигурност относно оперативната ефективност на
такива контроли. За целите на МСУК 1 обаче, доклад за изразяване на сигурност от
доставчика на услуги не се изисква.
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МСУК 1 параграфи:
33, A109-A115

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

Изложеното по-долу обобщава начина, по който МСУК 1 се променя в сравнение със сега
съществуващия стандарт, що се отнася до информацията и комуникациите:
•

Нов компонент в МСУК 1.

•

Нови и засилени изисквания за
получаване,
генериране
или
използване
на
информация
и
комуникиране на информацията с цел
да
се
даде
възможност
за
разработването,
внедряването
и
функционирането на СЗУК. Новите
изисквания адресират:
o

информационната система на
фирмата;

o

фирмената култура в контекста
на
информацията
и
комуникациите (т.е., отчитане и
заздравяване на отговорността
на членовете на персонала да
обменят информация с фирмата
и един с друг).

o

обмена на информация в между
фирмата
и
екипите
по
ангажименти (Отбележете: Това
е
засилено
изискване
в
сравнение с МСКК 1, който
изисква фирмата да комуникира
политиките и процедурите си до
персонала).

o

комуникирането на информация
в рамките на мрежата от фирми
и до доставчиците на услуги.

o

други външни комуникации във
връзка със СЗУК, т.е., тогава,
когато това се изисква от закон,
нормативна разпоредба или
професионалните стандарти или
за да се подкрепи разбирането
на външни страни за СЗУК.
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МСКК 1 съдържа отнасящи се до
комуникациите изисквания в някои
елементи на стандарта, например,
комуникации, свързани с въпроси на
независимостта
и
комуникиране
отговорностите
на
съдружника,
отговорен
за
ангажимента.
Отнасящият се до информацията и
комуникациите компонент в МСУК 1
адресира необходимостта от такава
комуникация посредством базираните
на принципи изисквания, въведени в
компонента,
отнасящ
се
до
информацията и комуникациите.
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Отнасящият се до информацията и комуникациите компонент дава възможност за
разработването, внедряването и функционирането на СЗУК. Съответно, много
аспекти на отнасящия се до информацията и комуникациите компонент може да се
припокриват с други компоненти.
Други аспекти на МСУК 1 включват специфични изисквания по отношение на
информацията и комуникациите, като например параграфи 22, 34(д), 46–47 и 51 от
МСУК 1.
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Информационната система
МСУК 1 изисква фирмата да установи цел във връзка с качеството,
отнасяща се до информационната система на фирмата. МСУК 1
пояснява, че информационната система може да използва
неавтоматизирани или ИТ елементи.
Макар това да е ново изискване в МСУК 1, вероятно фирмата вече ще
има въведени в действие информационни системи като част от
съществуващите й системи за контрол върху качеството. При
внедряването на МСУК 1, фирмата може да разгледа въпроса как
съществуващата информационна система идентифицира, улавя,
обработва и поддържа информацията.

Параграф

A111

от

МСУК 1 включва пример
за

съразмерност

прилагането,

който

демонстрира

на
да
как

информационната
система може да бъде
разработена в по-малко
сложна фирма.

Различни страни, с които фирмата комуникира и обменя информация
Ефективната двупосочна комуникация е важна за функционирането на СЗУК и изпълнението на
ангажиментите. МСУК 1 отчита, че съществуват различни страни, с които фирмата комуникира и
обменя информация. Комуникираната информация и отговорностите на лицата да комуникират
информация се различават в зависимост от ролята, която те изпълняват в контекста на СЗУК на
фирмата или при изпълнението на ангажиментите.

МСУК 1 разглежда:
•

общата отговорност на персонала да комуникира информация.

•

обмена на информация между фирмата и екипите по ангажименти. В този контекст, екипите
по ангажименти включват персонала и лица от мрежата от фирми или от доставчик на услуги,
които са част от екипа по ангажимента. Начинът, по който фирмата обменя информация с
лица от мрежата от фирми или от доставчика на услуги може да се различава от начина, по
който фирмата обменя информация със собствения си персонал. Така например,
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комуникацията на фирмата до одиторите на компоненти от мрежата от фирми или от
доставчик на услуги може да е чрез одитора на
групата.
•

обмена на информация между фирмата и
персонала, извършващ дейности в рамките на
СЗУК.

Параграф A112 от МСУК 1 включва

примери

за

фирмата,

персонала

комуникацията
и

между

екипите

по

ангажименти. Параграф A113 включва

•

пример за информация, получена от
комуникирането на информация в рамките на
фирмата от мрежата от фирми.
мрежата от фирми или до доставчици на услуги в
контекста на изискванията на мрежата или услуги,
предоставяни от мрежата или ресурси от доставчици на услуги.

•

комуникациите с други външни страни.

Съществуват редица методи, които фирмата може да използва, за да комуникира информация,
например, директна устна комуникация, наръчници за политики или процедури, бюлетини,
известявания, имейли, интранет или други уеб-базирани приложения, обучение, презентации,
социални медии или уебкаст. При определяне на най-целесъобразния метод или методи и
честотата на комуникациите, фирмата може да вземе под внимание редица фактори, включително:
•

аудиторията, към която е насочена комуникацията; и

•

естеството и спешността на информацията, която се комуникира.

При някои обстоятелства фирмата може да реши, че е необходимо да комуникира една и съща
информация посредством няколко метода, за да постигне целта на тази комуникация. В такива
случаи, вътрешната непротиворечивост и последователност на комуникираната информация е от
съществено значение.
В случая на по-малка или не толкова сложна фирма, комуникацията може да е не
толкова формална и да бъде постигната чрез директни обсъждания с персонала и
екипите по ангажименти. В МСУК 1 няма изискване цялата комуникация да трябва да
е формално документирана, а често пъти това не е и практически осъществимо.
Фирмата ще трябва да документира комуникацията в степента, в която това е
необходимо, за да бъдат адресирани изискванията за документиране в параграфи
57–59 от МСУК 1.

МСУК 1 параграфи:
34(д), A124-A132

Комуникации с външни страни
Фирмата може да комуникира с най-различни външни страни. Външната комуникация, свързана със
СЗУК на фирмата може да включва доклад за прозрачност или доклад за качеството на одита, преки
разговори с външни страни, включително преки разговори с регулаторни органи и органи за надзор
над одита, или ръководството и лицата, натоварени с общо управление на клиентите и информация
на уебсайта на фирмата или информация, предоставена чрез социалните медии.
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МСУК 1 адресира комуникациите с външни страни
посредством следното:
•

•

цел във връзка с качеството, отнасяща се до
комуникациите с външни страни в параграф
33(г)(ii); и
конкретно посочен отговор в параграф 34(д) от
МСУК 1.

Параграф A125 от МСУК 1 включва
примери за външни страни, които може
да използват информацията относно
системата на фирмата за управление на
качеството.

Отбележете: Комуникацията в рамките на мрежата от фирми или до доставчици на услуги се
разглежда в параграф 33(г)(i) от МСУК 1.
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Изискванията в МСУК 1 да се комуникира с външни страни (различни от мрежите от фирми и
доставчиците на услуги) са обобщени както следва:
Кога комуникацията
с външни страни се
изисква или е
целесъобразна?

С кого е
комуникацията?

Какво се
комуникира?

Как се комуникира?

Закон, нормативна
разпоредба или
професионалните
стандарти изискват
външна
комуникация

Комуникиране с
външната страна
посочена от закон,
нормативна
разпоредба или
професионалните
стандарти

Комуникиране на
информацията,
посочена от закон,
нормативна
разпоредба или
професионалните
стандарти

Естеството, времето
на изпълнение и
обхватът са
посочени от закон,
нормативна
разпоредба или
професионалните
стандарти

Фирмата извършва
одити на финансови
отчети на
регистрирани за
търгуване на
борсата
предприятия

Комуникиране с
лицата, натоварени
с общо управление
на предприятието

Комуникиране как
СЗУК подкрепя
последователното
изпълнение на
качествени
ангажименти

Естеството, времето
на изпълнение и
обхватът са
определени от
фирмата
(Политики или процедури,

(Политики или процедури,

установени в

установени в

съответствие с параграф

съответствие с параграф

34(д)(iii))

34(д)(iii))

Комуникацията е
необходима на
друго основание, за
да подкрепи
разбирането на
външните страни за
СЗУК

Комуникиране с
външната страна
определена от
фирмата

Комуникиране на
информацията,
определена от
фирмата

Естеството, времето
на изпълнение и
обхватът са
определени от
фирмата

(Политики или процедури,

(Политики или процедури,

установени в

установени в

съответствие с параграф

съответствие с параграф

установени в

34(д)(ii))

34(д)(iii))

съответствие с параграф

(Политики или процедури,

34(д)(iii))
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Изискванията в МСУК 1 имат за цел да
насърчат обмена по най-подходящ начин на
ценна
и
задълбочена
аналитична
информация
относно
СЗУК
със
заинтересованите лица на фирмата. В
резултат, дори да няма изисквания в закон,
нормативна
разпоредба
или
професионалните
стандарти
да
се
комуникира до външни страни или фирмата
да не изпълнява одити на финансови отчети
на регистрирани за търгуване на борсата
предприятия, от фирмата се очаква като
минимум да определи дали е целесъобразно
да комуникира с външни страни относно
СЗУК.

Когато става въпрос за по-малка
фирма, при разработване на
политиките
и
процедурите,
фирмата може да идентифицира
ограничени
случаи,
когато
комуникацията с външни страни да
е целесъобразна. Така например,
фирмата може да комуникира с
лицата, натоварени с общо
управление на предприятието, при
обстоятелства, когато са налице
констатации относно конкретен
ангажимент.

МСУК 1 включва разширени насоки и примери, свързани с външните комуникации:
•

Параграф A126 описва въпросите, които може да бъдат комуникирани с външни страни.

•

Параграф A130 обяснява въпросите, които биха могли да окажат влияние върху решението на
фирмата относно това кога е целесъобразно да комуникира до външни страни.

•

Параграф A131 пояснява свойствата на информацията, за които фирмата може да внимава при
изготвянето на информация, която да комуникира до външни страни.

•

Параграф A132 съдържа примери за формата на комуникацията до външни страни.

Закон, нормативна разпоредба или професионалните стандарти в съответната
юрисдикция може да изискват фирмата да изготви доклад за прозрачност или
доклад за качеството на одита, в който случай фирмата ще трябва да спази тези
изисквания. МСУК 1 не изисква фирмата да изготвя доклад за прозрачност или
доклад за качеството на одита. Параграф A132 от МСУК 1 посочва, че докладът за
прозрачност или докладът за качеството на одита са примери за формата на
комуникацията до външни страни.
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МСУК 1 параграфи:
16(г), 16(д), 34, A116-A137

КОНКРЕТНО ПОСОЧЕНИ ОТГОВОРИ

Както е обяснено в раздела, посветен на процеса на фирмата за оценка на риска, МСУК 1 включва
някои конкретно посочени отговори, които от фирмата се изисква да разработи и приложи.
Конкретно посочените отговори не са всеобхватни и не обхващат всички рискове за качеството.
Някои от конкретно посочените отговори се отнасят до въпроси, адресирани в сега съществуващия
МСКК 1.
По-долу е обобщено кои са новите изисквания в МСУК 1 и кои се отнасят до въпроси в сега
съществуващия стандарт:
•

•

Нови
изисквания,
адресиращи
комуникациите с външни страни (за
допълнителни подробности вижте
раздела, посветен на информацията и
комуникациите).

Следните
изисквания
в
съществуващия МСКК 1 са отразени в
МСУК 1 както следва:
•

МСКК 1 включва изисквания,
адресиращи съответствието с
установените
критерии
на
лицето, извършващо преглед за
качеството на ангажимента и
изпълнението
и
документирането на прегледа за
качеството на ангажимента. Сега
тези изисквания са адресирани в
МСУК 2.

•

МСКК 1 включва специфични
изисквания,
адресиращи
недостатъците, идентифицирани
в резултат на оплаквания и
обвинения. Този въпрос е
адресиран като част от процеса
по
текущо
наблюдение
и
отстраняване на недостатъците.

Засилени изисквания:
o

Политики
или
процедури,
адресиращи кои ангажименти
трябва да бъдат обект на
преглед
за
качеството
на
ангажимента.

o

Политиките или процедурите,
адресиращи
заплахите
за
спазване на приложимите етични
изисквания и случаите на
тяхното нарушаване разглеждат
всички
приложими
етични
изисквания
(сега
съществуващият МСКК 1 се
фокусира
върху
независимостта). Освен това,
изискванията са хармонизирани
с Кодекса на СМСЕС, особено
във връзка с актуализациите на
Кодекса на СМСЕС, отнасящи се
до предпазните мерки.

o

Изискването за получаване на
потвърждение за спазване на
изискванията за независимост е
коригирано, за да се отнася до
изискванията за независимост, а
не
до
политиките
или
процедурите на фирмата във
връзка с независимостта.
стр. 82 от 134
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посветени на компонентите, отнасящи
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o

Политиките или процедурите,
адресиращи оплакванията и
обвиненията са сходни с тези в
сега съществуващия МСКК 1, със
засилен
фокус
върху
получаването, разследването и
разрешаването на оплаквания и
обвинения.

o

Политиките или процедурите,
адресиращи
специфични
въпроси
във
връзка
с
приемането и продължаването
на ангажименти са пояснени и
разширени така, че да изискват
фирмата да адресира също и
обстоятелствата,
когато
фирмата е задължена от закон
или нормативна разпоредба да
приеме взаимоотношение
с
клиент
или
конкретен
ангажимент.

Прегледи за качеството на ангажимента
Прегледите за качеството на ангажимента представляват
отговор на ниво фирма на рисковете за качеството.
Прегледът за качеството на ангажимента се осъществява
на ниво ангажимент от лицето, извършващо преглед за
качеството на ангажимента, от името на фирмата.
Изискванията, разглеждащи прегледите за качеството на
ангажимента са включени в МСУК 1 и МСУК 2, както следва:
МСУК 1 изисква фирмата да установи
политики или процедури, които:
•

да адресират прегледите за качеството
на ангажимента в съответствие с МСУК
2; и

•

да изискват преглед за качеството на
ангажимента да бъде изпълнен по
отношение на конкретно посочени
ангажименти.

Вижте
Ръководството
на
СМОССИС за прилагане за първи
път на стандарта за прегледите за
качеството на ангажимента.

МСУК 2 разглежда:
•

критериите
дадено
лице
да
съответства
на
установените
изисквания да изпълни прегледа за
качеството
на
ангажимента
и
назначаването на лицата, извършващи
преглед за качеството на ангажимента;
и

•

изпълнението и документирането на
прегледа.
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Какво означава това?
От фирмата се очаква да установи политики или процедури, които да адресират:
•

Кои ангажименти трябва да бъдат обект на преглед за качеството на ангажимента.
Политиките или процедурите трябва да включват обхвата на ангажиментите, посочен от
МСУК 1.

•

Критериите за съответствие с установените изисквания за дадено лице, за да извършва
преглед за качеството на ангажимента и назначаването на лице, извършващо преглед за
качеството на ангажимента. Политиките или процедурите трябва също така да съблюдават
изискванията за съответствие с установените критерии в МСУК 2 и изискванията,
адресиращи назначаването на лицето, извършващо преглед.

•

Изпълнението и документирането на прегледа за качеството на ангажимента. Политиките
или процедурите трябва също така да съблюдават изискванията за изпълнение и
документиране в МСУК 2.
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Параграф A136 от МСУК 1 отбелязва, че в някои случаи фирмата може да определи,
че няма одити или други ангажименти, за които да е необходим преглед за качеството
на ангажимента. Следва да се отбележи, че изискването в МСУК 1 за установяване
на политики или процедури, адресиращи прегледите за качеството на ангажимента,
ще продължи да е приложимо по отношение на фирмата. Естеството и
обстоятелствата на изпълняваните от фирмата ангажименти обаче, може да са
такива, че да не изискват преглед за качеството на ангажимента в съответствие с
политиките или процедурите на фирмата.

Фирмата може да разработи и приложи други видове прегледи на ангажимента като
отговор на рисковете за качеството, които да не представляват прегледи за
качеството на ангажимента. Така например, за съответстващи на определени
условия ангажименти за одит, фирмата може да изисква преглед на допълнителните
процедури на екипа по ангажимента за адресиране на съществените рискове или
прегледи на определени въпроси от лица в рамките на фирмата, които притежават
специализирани технически експертни знания и умения. В някои случаи тези
прегледи може да бъдат осъществявани в допълнение към прегледа за качеството
на ангажимента.
Оплаквания и обвинения
МСУК 1 не посочва кой следва да получава, разследва и разрешава оплакванията и обвиненията.
От друга страна са приложими изискванията, адресиращи ресурсите, в параграфи 32(в) и 32(д). Това
означава, че лицето, на което е възложено да получава, разследва и разрешава оплакванията и
обвиненията трябва да разполага с подходяща компетентност и способности, включително
достатъчно време, за да изпълни ролята. В случай че фирмата не разполага с персонал с
подходящата компетентност и способности да изпълни тази роля, фирмата ще трябва да привлече
лице от външен източник.
Подходящата компетентност и способности за изпълнение на ролята по получаване, разследване и
разрешаване на оплаквания и обвинения може да включва лицето да притежава:
•

опит, познания и подходящи правомощия в рамките на фирмата; и

•

пряка комуникация с лицето или лицата, на които е възложена крайната отговорност и
отчетност за СЗУК.
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МСУК 1 параграфи:
16(a), 16(з), 35–47, A10–A12,
A15-A17 и A138-A174

ПРОЦЕС ПО ТЕКУЩО НАБЛЮДЕНИЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕДОСТАТЪЦИТЕ
Целта на процеса по текущо
отстраняване на недостатъците е:
•

•

наблюдение

и

Процесът по текущо наблюдение и
отстраняване

на

недостатъците

е

да осъществява текущо наблюдение над СЗУК,
така че фирмата да разполага с уместна,
надеждна и своевременна информация относно
разработването,
внедряването
и
функционирането на СЗУК.

разширен и подсилен в значителна

да се предприемат подходящи действия, за да
се отговори на идентифицирани недостатъци,
така че тези недостатъци да бъдат
своевременно отстранени, за да бъде
предотвратено тяхното повторно възникване.
Предприемането на подходящи действия може
да включва при необходимост коригиране на
констатациите, когато става ясно, че по
продължаващ или приключен ангажимент са
пропуснати процедури или че издаден доклад е
неподходящ.

•

Текущото наблюдение и отстраняването на
недостатъците улесняват активното и непрекъснато
усъвършенстване на качеството на ангажиментите и
СЗУК. Идентифицирането и отстраняването на
недостатъците е конструктивно и представлява
важна част от една ефективна СЗУК.

степен

в

сравнение

със

сега

съществуващия МСКК 1, включително:
•

Нов

фокус

върху

текущото

наблюдение на СЗУК като цяло;
Нова рамка за оценяване

на

констатациите и идентифициране
на недостатъците, както и за
оценяване на идентифицираните
недостатъци; и
•

По-надежден

процес

по

отстраняване на недостатъците.
Изискванията,

адресиращи

комуникирането на въпроси, отнасящи
се

до

текущото

наблюдение

и

отстраняването на недостатъците са
сходни с тези в сега съществуващия
МСКК 1.

Как би могла да бъде използвана информацията относно разработването, внедряването и
функционирането на СЗУК и недостатъците
Информацията относно разработването, внедряването и функционирането на СЗУК на фирмата,
включително относно недостатъците и действията по отстраняването им, може да бъде използвана
от:
•

ръководството на фирмата при ежегодното оценяване на СЗУК.

•

фирмата, или лицата, на които са възложени дейности в рамките на СЗУК, за активното и
непрекъснато повишаване на качеството на ангажиментите и СЗУК. Това включва лицата,
извършващи преглед за качеството на ангажимента, които биха могли да използват
информацията като база за извършване на прегледа за качеството на ангажимента.
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•

съдружниците, отговорни за ангажименти, при управляване на качеството и постигане
качество на ангажимента.

Различните аспекти на процеса по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците
Процесът по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците може да бъде разделен на
четири аспекта:

Както е обяснено допълнително в разделите по-долу, разработването на процеса по текущо
наблюдение и отстраняване на недостатъците ще варира в зависимост от множество фактори,
включително начина, по който са разработени други аспекти на СЗУК и естеството и
обстоятелствата на фирмата.
Процесът по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците е замислен като нелинеен
процес, който функционира по динамичен начин, изискващ повторение на определени стъпки.
Пример за това как процесът по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците е
динамичен и изискващ повторение на определени стъпки
При оценяване на констатациите, свързани с документирането на финансовите интереси на
персонала в ИТ приложението на фирмата за независимостта е установено, че дейностите по
текущо наблюдение не са адресирали функционирането на самото ИТ приложение за
независимостта, като например контролите за достъп до ИТ приложението, как ИТ приложението
е програмирано, как се управляват промените в програмирането или как данните, уловени в ИТ
приложението се съхраняват и поддържат. Съответно, фирмата определя, че са необходими
допълнителни дейности по текущо наблюдение над ИТ приложението за независимостта, за да
се осигури цялостно виждане за ефективността на отговорите на фирмата за адресиране на
независимостта.
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Разработване и изпълнение на дейностите по текущо наблюдение
МСУК 1 параграфи:
36-39, A139-A156

Какво наблюдава текущо фирмата
Фирмата наблюдава текущо СЗУК като цяло. Това може да включва текущо наблюдение на:
•

начина, по който отговорностите се възлагат на ръководството и дали изискванията на МСУК
1 са изпълнени.

•

разработването и функционирането на процеса на фирмата за оценка на риска, т.е., как
фирмата процедира при установяване на целите във връзка с качеството, идентифициране и
оценяване на рисковете за качеството, разработването и прилагането на отговори и
идентифициране на информацията, отнасяща се до промени в естеството и обстоятелствата
на фирмата и ангажиментите, изпълнявани от нея, които биха могли да окажат влияние върху
целите във връзка с качеството, рисковете за качеството или отговорите.

•

прилагането и функционирането на отговорите, включително дали те функционират правилно
в съответствие с начина, по който са били разработени и дали отговорите адресират
ефективно свързаните с тях рискове за качеството.

•

дали процесът на фирмата по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците постига
предвидената цел.

•

как фирмата е адресирала изискванията на мрежата от фирми или услугите, предоставяни от
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мрежата и дали тя спазва изискванията на МСУК 1.
•

оценяването от страна на ръководството на СЗУК и дали тя съответства на изискванията на
МСУК 1.

Как фирмата наблюдава текущо СЗУК
Фирмата разработва и изпълнява дейности по текущо наблюдение, които са приспособени към
конкретните условия на фирмата. Естеството, времето на изпълнение и обхватът на дейностите по
текущо наблюдение са конкретно приспособени, вземайки под внимание редица фактори, изложени
в МСУК 1. По-долу са представени факторите, които МСУК 1 изисква фирмата да вземе под
внимание, заедно с илюстративни примери, които демонстрират как съответният фактор може да
окаже влияние върху естеството, времето на изпълнение и обхвата на дейностите по текущо
наблюдение.
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Причините за оценките, дадени на рисковете за качеството
Пример
Във фирмата е налице риск за качеството, отнасящ се до това, че съдружникът, отговорен за
ангажимента, не осигурява достатъчно ръководство, надзор и преглед. Оценката на риска за
качеството е по-висока по отношение на някои категории ангажименти, като например , одити на
групи и одити на регистрирани за търгуване на борсата предприятия. Един от отговорите, които
фирмата разработва по отношение на този риск за качеството, е автоматизиран инструмент,
проследяващ времето, отделено от съдружника, отговорен за ангажимента, за съответния
ангажимент в хода на целия ангажимент в сравнение с прогнозираните средни стойности.
Инструментът известява съдружника, отговорен за ангажимента, във всеки момент от
ангажимента, ако установи, че отделеното време е твърде малко.
При текущото наблюдение над инструмента, фирмата получава отчет за известяванията и
проследява извадка от ангажименти, за да определи как съдружникът, отговорен за ангажимента,
е реагирал на известията. Подборът, извършен от фирмата (т.е., обхватът на дейността по текущо
наблюдение) се фокусира върху ангажименти, при които оценката на риска за качеството е повисока (т.е., одитите на групи и одитите на регистрирани за търгуване на борсата предприятия).

Разработване на отговорите
Пример
На базата на същия пример по-горе, дейностите на фирмата по текущо наблюдение включват
определяне, че прогнозните средни стойности, използвани от инструмента, са подходящи. За тази
цел фирмата използва ИТ експерт, който да провери че данните от таблиците за отработеното
време са пренесени точно в инструмента и че алгоритмите на инструмента за определяне на
прогнозните средни стойности продължават да са подходящи (естество на дейността по текущо
наблюдение). ИТ експертът извършва това оценяване ежегодно (време на изпълнение на
дейността по текущо наблюдение).

Разработване на процеса на фирмата за оценка на риска и процеса по текущо наблюдение
и отстраняване на недостатъците
Примери
•

Текущо наблюдение над процеса на фирмата за оценка на риска: Като част от процеса на
фирмата за оценка на риска, фирмата има комитет, който провежда заседания на
тримесечие, за да обсъди промените във фирмата и средата, в която тя функционира и как
тези промени биха могли да засегнат СЗУК, в частност дали са налице нови рискове за
качеството и какви отговори са необходими за адресирането на тези рискове. Естеството на
дейностите на фирмата по текущо наблюдение може да включва наблюдение на заседание
на комитета и разбиране на информацията, която комитетът използва, за да идентифицира
промени във фирмата и средата, в която тя функционира.

•

Текущо наблюдение над процеса по текущо наблюдение и отстраняване на
недостатъците: Фирмата е малка фирма и поради това е ангажирала доставчик на услуги,
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който да извърши дейностите на фирмата по текущо наблюдение. Доставчикът на услуги
извършва дейностите по текущо наблюдение на тримесечна база и предоставя резултатите
на лицето или лицата, на които е възложена оперативната отговорност за процеса по
текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците. Естеството на текущото наблюдение
на фирмата над разработването, прилагането и функционирането на дейностите по текущо
наблюдение може да включва фирмата:
o

да прецени дали дейностите по текущо наблюдение, които доставчикът на услуги е
инструктиран да извърши, предоставят адекватна информация относно СЗУК;

o

да прецени доколко подходящ е доставчикът на услуги;

o

да извърши преглед на информацията, предоставена от доставчика на услуги, за да
определи дали той е извършил дейностите по текущо наблюдение в съответствие с
инструкциите на фирмата; и

o

да отправи запитване до доставчика на услуги дали той има аналитични бележки или
препоръки, които биха повишили ефективността на разработването на дейностите на
фирмата по текущо наблюдение.

Промени в системата за управление на качеството
Пример
Фирмата внедрява ново ИТ приложение за управление на приемането и продължаването на
взаимоотношения с клиенти и ангажименти. Фирмата решава, че е необходимо да осъществи
дейности по текущо наблюдение, за да определи дали ИТ приложението функционира съгласно
замисъла и постига предвидената цел в рамките на три месеца след старта на новото ИТ
приложение (време на изпълнение на дейността по текущо наблюдение).

Предходни дейности по текущо наблюдение
Примери
•

Предходните дейности по текущо наблюдение открояват области, върху които да бъде
фокусирано вниманието: Резултатите от предходната ежегодна проверка на фирмата на
приключени ангажименти открояват, че екипите по ангажименти са разполагали с неадекватно
време за изпълнение на ангажиментите, което представлява идентифициран недостатък, счетен
за съществен и всеобхватен. Фирмата предприема редица действия за отстраняване на
недостатъка, включително наемане на допълнителен персонал и задължително обучение по
управление на проекти за висшите служители и съдружниците. Вземайки под внимание
съществеността и всеобхватността на недостатъка, фирмата наблюдава отблизо в непрекъснат
порядък (време на изпълнение на дейността по текущо наблюдение) разпределянето на
служителите по ангажиментите и провежда редовни срещи (естество и време на изпълнение на
дейността по текущо наблюдение) с висшия персонал и съдружниците, за да обсъди как
резултатите от обучението по управление на проекти се внедряват и изпълняват.

•

Дейности по текущо наблюдение не са осъществявани в продължение на дълъг период от
време: Фирмата има ИТ приложение за таблиците за отработеното време, което използва в
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течение на много години и което не се е променяло. През първата година, когато фирмата
придобива ИТ приложението дейностите на фирмата по текущо наблюдение проверяват, че ИТ
приложението функционира както е предвидено. След последното текущо наблюдение на ИТ
приложението са изминали много години и поради това фирмата идентифицира необходимост да
извърши нови дейности по текущо наблюдение над ИТ приложението (време на изпълнение на
дейността по текущо наблюдение).

Друга уместна информация – оплаквания/обвинения, външни инспекции, доставчици на
услуги
Пример
Фирмата получава от вътрешен източник анонимно оплакване, че съдружникът, отговорен за
ангажимента, не се е придържал към политиките или процедурите на фирмата, отнасящи се до
неспазването на изискванията на закони и нормативни разпоредби, когато е имало случай на
идентифицирано неспазване на изискванията на закони и нормативни разпоредби от страна на
ръководството на клиента. Фирмата предприема последващи действия и взема мерки за справяне
с неспазването на изискванията в съответствие с приложимите етични изисквания. Независимо
от това, вземайки под внимание, че съдружникът, отговорен за ангажимента, не е спазил
изискванията на политиките или процедурите, при избора на съдружници, отговорни за
ангажименти, за проверка на приключени ангажименти, фирмата избира съдружника, отговорен
за ангажимента, който е бил обект на оплакването (обхват на дейността по текущо наблюдение).

Примери за други въпроси, които също биха могли да окажат влияние върху естеството,
времето на изпълнение и обхвата на дейностите по текущо наблюдение
Размерът, структурата и
организацията на фирмата

Участието на мрежата от
фирми в дейностите по
текущо наблюдение
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Пример

Пример

Пример

Фирмата
е
голяма
и
осъществява дейността си в
няколко местоположения. Ето
защо, фирмата има специален
екип от служители, които
извършват дейностите на
фирмата
по
текущо
наблюдение. Доколкото екипът
е специално сформиран за
текущото наблюдение, много
дейности са определени като
непрекъснати дейности по
текущо
наблюдение,
изпълнявани на регулярни
интервали през цялата година.

Мрежата
от
фирми
осъществява
текущо
наблюдение на ангажиментите
и различни аспекти на СЗУК на
годишна база. При сегашния
преглед,
мрежата
се
е
фокусирала върху отговорите
на фирмата за адресиране на
независимостта.
Фирмата
взема
под
внимание
естеството и обхвата на
дейностите
по
текущо
наблюдение на мрежата над
независимостта
при
определяне на естеството,
времето на изпълнение и
обхвата
на
собствените
дейности
по
текущо
наблюдение на фирмата по
отношение на независимостта.

Фирмата ангажира доставчик
на услуги, който да извърши
дейностите
по
текущо
наблюдение
съгласно
инструкциите на фирмата.
Имайки
предвид,
че
доставчикът на услуги не е
ангажиран от фирмата на
пълно работно време, много от
дейностите
по
текущо
наблюдение са разработени от
фирмата, така че да бъдат
осъществявани на тримесечна
база (т.е., те са периодични
дейности).

Непрекъснати и периодични дейности по текущо наблюдение
Непрекъснатите дейности по текущо наблюдение може да са по-подходящи при някои
обстоятелства, докато периодичните дейности по текущо наблюдение да са по-подходящи при
други. Комбинацията от непрекъснати дейности по текущо наблюдение и периодични дейности по
текущо наблюдение може да даде възможност за ефективно текущо наблюдение като цяло.
Непрекъснати
наблюдение

дейности

по

текущо

Периодични
наблюдение

дейности
на

текущо

Рутинни дейности, вградени в процесите на
фирмата и изпълнявани в реално време,
реагирайки на променящите се условия

Дейности,
интервали

Пример

Пример

Различни доклади се генерират от ИТ
приложението на фирмата за независимостта
на ежемесечна база и се подлагат на преглед от
лицето, на което е възложена оперативната
отговорност за спазване на изискванията за
независимост. Лицето използва доклада, за да
идентифицира
аномалии
и
случаи
на
неспазване на политиките или процедурите на
фирмата, отнасящи се до независимостта.

Проверка на приключени ангажименти или
проверка на документацията за обучението, за
да се определи, че персоналът е преминал
изискваното обучение.
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Видове дейности по текущо наблюдение, включително проверка на приключени
ангажименти
Проверките на приключени ангажименти са една от дейностите по текущо наблюдение, извършвани
от фирмата. МСУК 1 изисква изпълнението на такива дейности. Проверките на приключени
ангажименти, макар и фокусирани върху ангажиментите, осигуряват на фирмата информация
относно СЗУК. Така например, резултатите от проверките може да предоставят информация
относно:
•

дали са налице рискове за качеството, които не са били идентифицирани от фирмата или дали
оценката на рисковете за качеството трябва да бъде модифицирана;

•

дали екипите по ангажименти са приложили политиките или процедурите на фирмата (т.е.,
отговорите), така както са разработени, и дали отговорите са ефективни за адресиране на
рисковете за качеството;

•

дали са необходими модификации на разработването на политиките или процедурите на
фирмата (т.е., отговорите) на базата на прилагането на фирмените политики или процедури
от екипите по ангажименти;

•

качеството на ангажиментите и културата, както и нагласите по отношение на качеството;

•

дали съдружниците, отговорни за ангажиментите, са изпълнили своята цялостна отговорност
за управление на качеството и за постигане на качество по ангажиментите, които са им
възложени; и

•

действията на екипите по ангажименти, които са станали причина за положителни резултати,
което би могло да предостави на фирмата идеи относно това как допълнително да подобри
или подсили СЗУК.

Малко вероятно е единствено извършването на проверки на приключени ангажименти да
предостави на фирмата достатъчна и своевременна информация относно разработването,
внедряването и функционирането на СЗУК, т.е., вероятно фирмата ще се нуждае от комбинация от
дейности по текущо наблюдение, за да постигне целта на процеса по текущо наблюдение и
отстраняване на недостатъците.
Примери за други видове дейности по текущо наблюдение
•

проверки на незавършени ангажименти.

•

интервюиране на персонала на фирмата или провеждане на формални анкети, за да се
разбере как персоналът възприема културата на фирмата.

•

преценяване последователността на комуникациите и съобщенията на ръководството и
дали те отразяват фирмените ценности и се фокусират по подходящ начин върху
качеството.

•

проверка и оценяване на ИТ приложенията, използвани по отношение на функциите,
свързани със СЗУК, като например, системите за независимост или автоматизираните
инструменти, използвани при одита.

•

автоматични известявания, например, автоматично известяване когато политиките не се
прилагат.
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•

инспектиране на документация и договори, подкрепящи ангажирането на доставчици на
услуги, за да се определи дали е обърнато надлежното внимание дали съответният
доставчик на услуги е подходящ да бъде използван.

•

проверка на документите за участие в събития за обучение.

•

инспектиране на документацията за отработените часове, изразходвани от съдружниците,
отговорни за ангажименти, и друг висш персонал и оценяване достатъчността на тези
часове.

В някои случаи отговор за адресиране на риск за качеството може да бъде объркан
или да изглежда сходен с дейност по текущо наблюдение. Така например, проверките
на незавършени ангажименти (които представляват дейност по текущо наблюдение)
може да бъдат объркани с прегледи на ангажименти, които са разработени, за да
предотвратяват възникването на риск за качеството (което представлява отговор).
Защо проверката на ангажиментите е дейност по текущо наблюдение?
Проверките на ангажименти са разработени да оценяват дали политиките или
процедурите (т.е., отговорите) или други аспекти на СЗУК са разработени, внедрени
и функционират по предвидения начин.
Кога прегледът на ангажимента е отговор?
Отговорите се разработват, за да предотвратят риск за качеството или да разкрият и
коригират сривове или слабости в СЗУК, които биха довели до възникване на риск за
качеството. Така например, прегледът за качеството на ангажимента е разработен, за
да оцени преценките на екипа по ангажимента преди издаването на доклада за
ангажимента или фирмата може да използва прегледи преди издаване на доклада по
отношение на финансовия отчет и документацията по ангажимента при определени
ангажименти, за да определи дали финансовият отчет изглежда подходящ.
Как фирмата прави разграничение?
При разработването на СЗУК, фирмата определя какво е естеството на дейността
(т.е., дали става въпрос за отговор или за дейност по текущо наблюдение), на базата
на това какво цели да постигне въпросната дейност. Например:
•

Ако фирмата установява политика, изискваща ангажиментите да прилагат или
да бъдат обект на определена процедура, за да предотвратят възникването на
риск за качеството, то вероятно това е отговор (например, методологията на
фирмата изисква ангажиментите, които отговарят на определени критерии, да
бъдат обект на прегледи преди издаване на доклада, за да се подпомогне
определянето на уместността на доклада за ангажимента преди той да бъде
издаден).

•

Ако фирмата разработва дейността, за да натрупа информация относно
изпълнението на политики или процедури, за да определи тяхната ефективност,
то най-вероятно това е дейност по текущо наблюдение (например, проверки на
ангажименти, които включват определянето дали ангажименти, отговарящи на
критериите за преглед преди издаване на доклада, са били подходящо
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подложени на преглед преди издаване на доклада и че издадените доклади са
подходящи при конкретните обстоятелства).

Проверка на приключени ангажименти: подбор на приключени ангажименти за проверка
Проверката на приключени ангажименти се фокусира върху подбора на комбинация от ангажименти
и съдружници, отговорни за ангажименти:
•

•

Ангажименти могат да бъдат избирани на базата на
рисковете, асоциирани с такива ангажименти. Например,
фирмата може да реши, че одитите на финансови отчети на
регистрирани за търгуване на борсата предприятия или
ангажиментите, изпълнявани в определени отрасли трябва да
бъдат обект на проверка по-често, отколкото други
ангажименти.

Параграф A151 от МСУК
1 включва примери, които да
демонстрират
факторите,
върху

как

които

влияят

разработването

дейностите

по

на

текущо

наблюдение може да окажат

влияние върху подбора на
Съдружници, отговорни за ангажименти могат да бъдат
приключени
ангажименти
обект на проверка поради причини, асоциирани със
или
съдружници,
отговорни
съдружника. Например, фирмата може да подбере
за
ангажименти,
за
съдружници, отговорни за ангажименти, на базата на това
проверка.
колко време е изминало от момента, когато съдружникът по
ангажимента последно е бил обект на проверка, резултатите от
предходни проверки на съдружника, отговорен за ангажимента, или опита на съдружника,
отговорен за ангажимента.

Параграф A153 от МСУК 1 съдържа пример, илюстриращ как фирмата може да определи и приложи
цикъла за подбор на съдружници, отговорни за ангажименти. Примерът включва случай, когато може да е
необходимо фирмата да избира съдружник, отговорен за ангажимента, по-активно и по-често и случай,
когато може да е целесъобразно изборът на съдружник, отговорен за ангажимента, да бъде отсрочен.

Замисълът на стандарта е фирмата да взема решението от кои ангажименти или съдружници,
отговорни за ангажименти, да извършва подбора, вземайки под внимание три взаимосвързани
съображения:

Факторите, които влияят

Други дейности по

на разработването на

текущо наблюдение,

всички дейности по

осъществявани от

текущо наблюдение

фирмата
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Факторите
описани
например:
•

включват
по-горе,

тези,
като

Причините за оценката,
дадена на рисковете за
качеството.

•

Промени в СЗУК.

•

Резултатите
от
предходни дейности по
текущо наблюдение и
дали действията по
отстраняване
на
недостатъците
за
адресиране на преди
това идентифицираните
недостатъци са били
ефективни.

•

Друга
уместна
информация,
включително
оплаквания и обвинения,
информация от външни
инспекции
и
информация
от
доставчици на услуги.

В зависимост от естеството и
обхвата на другите дейности
по текущо наблюдение и
резултатите от тях, те могат да
окажат влияние на:
•

•

•

•

Кои
приключени
ангажименти да бъдат
подбрани за проверка.
Кои
съдружници,
отговорни
за
ангажименти, да бъдат
подбрани за проверка.
Колко
често
съдружникът, отговорен
за ангажимента, да бъде
подбиран за проверка.
Кои
аспекти
на
ангажимента да бъдат
разглеждани
при
извършване
на
проверката.
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Цикълът
за
подбор
на
съдружници, отговорни за
ангажименти се определя от
фирмата и може да е различен
в зависимост от редица
фактори, като например:
•

Видовете ангажименти,
изпълнявани
от
фирмата.

•

Размера на фирмата и
броя на съдружниците,
отговорни
за
ангажименти.

•

Други
дейности
по
текущо
наблюдение,
които
фирмата
извършва.

Фирмата може да реши, че е
целесъобразно да определи
различни циклични периоди за
съдружници по ангажименти в
зависимост от това дали те
извършват одит на финансови
отчети или не.
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Как проверката на приключени ангажименти е свързана с други дейности по текущо
наблюдение
Информацията от проверката на приключени ангажименти и информацията от други дейности по
текущо наблюдение може да си влияят взаимно, както е показано по-долу.
Информацията
от
проверката
на
приключени ангажименти може да посочва
области,
в
които
са
необходими
допълнителни
дейности
по
текущо
наблюдение

Информацията от други дейности по текущо
наблюдение може да оказва влияние върху
проверката, извършвана от фирмата, на
приключени ангажименти

Пример

Пример

Посредством проверката на приключени
ангажименти, фирмата установява, че при
ангажиментите, изпълнявани в определен
отрасъл на членовете на екипа по ангажимента
липсват подходящи познания в съответния
отрасъл. При разследване на първопричината
за този недостатък, фирмата отбелязва, че
членовете на екипа по ангажимента не са
получили никакво обучение в съответния
отрасъл. Ето защо фирмата предприема
допълнително
текущо
наблюдение
на
програмите си за обучение, за да разбере дали
те се фокусират върху специфично за дадения
отрасъл обучение и кои служители присъстват
на обучението.

Посредством интервюиране на персонала по
въпроси, свързани с ефективността на
фирмената култура, фирмата идентифицира
множество коментари от страна на членовете
на персонала относно ангажименти, при които
те имат усещането, че не са получили
подходящо ръководство и надзор. Фирмата
използва тази информация, за да определи кои
ангажименти да подбере за проверка.

Текущо наблюдение върху процеса по текущо наблюдение и отстраняване на
недостатъците, за да се определи дали той постига предвидената цел
Без ефективен процес по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците, фирмата може да
не е в състояние да определи дали са налице недостатъци и да ги отстрани. Съответно, за фирмата
е важно да наблюдава текущо процеса по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците, за
да се определи дали той постига предвидената цел,т.е.:
•

осигуряване на уместна, надеждна и своевременна информация относно разработването,
внедряването и функционирането на СЗУК; и

•

предприемане на подходящи действия, за да се отговори на идентифицираните недостатъци,
така че те да бъдат отстранени своевременно.

Текущото наблюдение върху процеса по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците не
е замислено да бъде кръгов процес. Начинът, по който фирмата пристъпва към текущото
наблюдение на процеса по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците, т.е., естеството,
времето на изпълнение и обхватът на дейностите на фирмата може да бъдат повлияни от редица
фактори, включително:
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•

как е разработен процесът на фирмата по текущо наблюдение
и отстраняване на недостатъците; и

•

естеството и обстоятелствата на фирмата.

Параграф A144 от МСУК
1 съдържа примери, които
демонстрират

дейностите

по текущо наблюдение над
В някои случаи, особено при малки и не толкова сложни фирми,
процеса
по
текущо
фирмата може да има лесно достъпна информация относно това
наблюдение и отстраняване
дали процесът по текущо наблюдение и отстраняване на
на недостатъците.
недостатъците постига предвидената цел посредством познанията
на ръководството (т.е., в малка фирма ръководството вероятно ще
има често взаимодействие със СЗУК). В такива случаи, текущото
наблюдение върху процеса по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците може да е
просто.

Примери за фактори, влияещи върху дейностите на фирмата по текущо наблюдение
върху процеса по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците:
•

размер и сложност на фирмата.

•

естество, време на изпълнение и обхват на дейностите по текущо наблюдение.

•

кой е извършил дейностите по текущо наблюдение (например, доставчик на услуги, мрежата
от фирма, самостоятелна група в рамките на фирмата, определена да извършва дейности
по текущо наблюдение или персоналът, който носи отговорност за отговора).

•

резултатите от предходни дейностите по текущо наблюдение.

•

информация, достъпна от други източници, относно ефективността на процеса на фирмата
по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците (например, от външни инспекции,
от мрежата от фирми или от доставчик на услуги), включително информация, която сочи, че
дейностите на фирмата по текущо наблюдение са пропуснали да идентифицират
недостатък.

•

информация, получена от извършване на анализ на първопричините на идентифицираните
недостатъци.

•

нови дейностите по текущо наблюдение, които преди това не са били извършвани, или
промяна в разработването на дейностите по текущо наблюдение.

Текущо наблюдение върху процеса по отстраняване на недостатъците
Параграф 43 от МСУК 1 изисква лицето или лицата, на които е възложена оперативната отговорност
за процеса по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците да оценят дали:
•

дейностите по отстраняване на недостатъците са подходящо разработени, за да адресират
идентифицираните недостатъци и свързаната с тях първопричина или първопричини, и да
определят, че те са били приложени; и

•

дейностите по отстраняване на недостатъците, приложени за адресиране на преди това
идентифицирани недостатъци, са ефективни.

Тази оценка може да формира част от информацията, използвана от фирмата за текущо
наблюдение на процеса по отстраняване на недостатъците. Независимо от това, може да е
необходимо фирмата да наблюдава текущо, че лицето или лицата, на които е възложена
стр. 99 от 134

МСУК 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

оперативната отговорност за процеса по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците,
изпълняват отговорности си, изисквани от параграфи 43 и 44 от МСУК 1.
Кой извършва дейностите по текущо наблюдение?
МСУК 1 не посочва от кого се изисква да извършва дейностите по текущо наблюдение. Стандартът
обаче посочва, че фирмата трябва да има политики или процедури, разглеждащи компетентността
и способностите (включително достатъчно време) на лицата, извършващи дейностите, както и
обективността на тези лица. Стандартът посочва също, че по отношение проверките на
ангажиментите, лицето не може да бъде член на екипа по ангажимента или лицето, извършващо
преглед за качеството на този ангажимент.
Дали дадено лице притежава подходящата компетентност, способности и обективност да извърши
дейност по текущо наблюдение зависи от редица фактори.
Примери за фактори, влияещи върху компетентността, способностите и обективността на
лицата, извършващи дейности по текущо наблюдение:
•

Естеството на извършваната дейност по текущо наблюдение.

•

Естеството на стоящия в основата въпрос, който е обект на текущото наблюдение,
включително дали е специфичен и сложен въпрос, изискващ специални експертни знания и
умения.

•

Степента на обективност, необходима за правилното текущо наблюдение на стоящия в
основата въпрос, вземайки под внимание неговото естество и необходимото ниво на
преценка.

•

Други дейности по текущо наблюдение, извършвани относно стоящия в основата въпрос.

•

Правомощията, необходими за правилното текущо наблюдение на стоящия в основата
въпрос (например, правомощията на лицето, наблюдаващо текущо действията и
поведението на ръководството, може да е необходимо да са по-големи, отколкото
правомощията на лице, наблюдаващо текущо присъствието на обучения).

МСУК 1 изрично отбелязва, че лица, външни за фирмата, може да извършват дейностите по текущо
наблюдение или определени аспекти на тези дейности (т.е., лицата ще бъдат от доставчик на услуги
или от мрежата от фирми).
Използването на лица, външни за фирмата, за извършването на дейности по текущо
наблюдение може да е изгодно, тъй като би могло да осигури по-обективна
информация на фирмата относно СЗУК, както и да помогне на фирмата да
идентифицира области в СЗУК, нуждаещи се от подобрение.
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Оценяване на констатациите и идентифициране на недостатъци и оценяване на
съществеността и всеобхватността на недостатъците

МСУК 1 параграфи:
16(a), 16(з), 40-41, A10–A12,
A15-A17 и A157-A169

Ключовата цел на текущото наблюдение и отстраняването на недостатъците е да се получи
информация относно СЗУК в своевременен порядък, за да се определи дали тя е ефективна и да
се вземат подходящи мерки да се отговори на информацията. В резултат, важно е фирмата
своевременно да оцени информацията, с която разполага, за да идентифицира недостатъци, така
че тези недостатъци да могат да бъдат отстранени. В случай че съществуват недостатъци, фирмата
трябва да разбере колко съществени и всеобхватни са те.
МСУК 1 включва рамка за оценяване на констатациите с цел идентифициране на недостатъци, както
и за допълнителното оценяване на съществеността и всеобхватността на тези недостатъци, както
следва:
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Оценяване на констатациите, за да се определи дали са налице недостатъци
При определяне дали са налице недостатъци, фирмата преценява дали констатация или
комбинация от констатации, когато са разгледани заедно, отговарят на дефиницията за недостатък,
както следва:
Цели във
връзка с
качеството

•

Цел във връзка с качеството, изисквана от МСУК 1 не е установена или е
установена само частично.

•

Допълнителна цел във връзка с качеството, която е необходима за постигане
целта на СЗУК, не е установена.

Рискове за
качеството

•

Риск за качеството не е идентифициран.

•

Идентифициран риск за качеството не е оценен правилно.

Липсващ риск за качеството или риск за качеството, който не е бил правилно
оценен, може да доведе също така и до липсата на отговор, неподходящо
разработен или неподходящо приложен отговор.
Отговори

•

Отговор или комбинация от отговори не намалява до приемливо ниско ниво
вероятността от възникването на съответния риск за качеството, тъй като
отговорът или отговорите не са правилно разработени, приложени или не
функционират ефективно.
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Не всички отговори, които липсват, не са правилно разработени или не са
правилно приложени, представляват недостатъци.
На практика, отговор или комбинация от отговори, които не намаляват даден
риск за качеството до приемливо ниско ниво, биха могли да станат причина
фирмата да не постигне цел във връзка с качеството.
•

Други
аспекти

Друг аспект на СЗУК липсва, не е правилно разработен или не функционира
ефективно, така че изискване в МСУК 1 не е било адресирано.

Параграф A12 от МСУК 1 предоставя примери за случаи, когато може да са
налице недостатъци, отнасящи се до други аспекти на СЗУК.
Не всички констатации представляват недостатъци. При
преценката дали дадена констатация представлява недостатък,
фирмата използва професионална преценка и може да вземе
под внимание:
•

•

Параграф

качествени

фактори, имащи

Констатациите
представляват
информация, която сочи, че може да са
налице един или повече недостатъци.
Дейностите по текущо наблюдение,
външни инспекции или други уместни
източници обаче, може да предоставят
информация, която да разкрива други
наблюдения
относно
СЗУК,
като
например:
•

действия, поведение или условия,
които са породили положителни
резултати в контекста на качеството
или ефективността на СЗУК; или

•

сходни обстоятелства, при които не
са
отбелязани
констатации
(например, ангажименти, при които не
са
отбелязани
констатации,
а
ангажиментите имат сходно естество
с ангажиментите, при които са
отбелязани констатации).
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от

МСУК

1

качествени фактори, които фирмата
може да вземе под внимание при

относителното
значение
на
констатацията
(или
комбинацията от констатации) в контекста на целите във
връзка с качеството, рисковете за качеството, отговорите
или други аспекти на СЗУК, за които се отнасят.
количествените и
констатациите.

A160

съдържа примери за количествени и

определяне

дали

констатациите

представляват недостатък.

отношение

към

констатацията или

Защо това е важно?
Фирмата може да използва
другите наблюдения, за да:
•

спомогне за разследване на
първопричината
или
първопричините
за
идентифицираните
недостатъци (например, като
сравни причините нещата да
са добре или да не са добре,
което е довело до съответния
недостатък).

•

идентифицира
практиките,
които фирмата може да
подкрепи или да приложи помащабно
(например,
по
отношение
на
всички
ангажименти).

•

открои възможности фирмата
да подсили СЗУК.
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Оценяване съществеността и всеобхватността на недостатъците
От фирмата се изисква да оцени съществеността и всеобхватността на идентифицираните
недостатъци, тъй като това:
•

определя естеството, времето на изпълнение и обхвата на дейностите по отстраняване на
недостатъците, за да се отговори на идентифицираните недостатъци, чрез фокусиране върху
недостатъците, които представляват най-голям риск за СЗУК; и

•

оказва влияние върху оценката, която ръководството дава на СЗУК.

Наред с това, съществеността и всеобхватността на идентифицираните недостатъци може да
окажат влияние върху това дали, или на степента, в която, екипите по ангажименти за одит разчитат
на политиките или процедурите на фирмата при изпълнение на изискванията на МОС 220
(преработен).9
Как се оценява съществеността и всеобхватността на недостатъците
За да оцени съществеността и всеобхватността на недостатъците, фирмата:
•

разследва първопричината или първопричините за идентифицираните недостатъци; и

•

оценява ефекта от идентифицираните недостатъци, самостоятелно и взети като съвкупност,
върху СЗУК.

9

Параграф A10 от МОС 220 (преработен) посочва, че обикновено екипът по ангажимента може да разчита на политиките
или процедурите на фирмата при спазване на изискванията на МОС 220 (преработен), освен ако:
•

разбирането или практическият опит на екипа по ангажимента не сочи, че политиките или процедурите на
фирмата няма да адресират ефективно естеството и обстоятелствата на ангажимента; или

•

информация, предоставена от фирмата или от други страни, относно ефективността на такива политики или
процедури, не подсказва друго (например, информация, осигурена от дейностите по текущо наблюдение на
фирмата, външни инспекции или други уместни източници, сочи, че политиките или процедурите на фирмата не
функционират ефективно).
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Примери за въпроси, които биха могли да бъдат зададени при
оценяване съществеността и всеобхватността на
идентифициран недостатък
•

Какво е естеството на идентифицирания недостатък и ако се
отнася до ангажименти, до какъв вид ангажименти се отнася?

•

Каква е първопричината?

•

До какви аспекти на СЗУК се отнася? Колко съществен е този
аспект за СЗУК като цяло?

•

Дали недостатъкът е недостатък при разработването или това
е недостатък при внедряването и функционирането на СЗУК?

•

Ако е имало провал на отговора, имало ли е компенсиращи
отговори, които са функционирали ефективно?

•

Колко често е възниквал стоящият в основата проблем
(например, ако се е отнасял до ангажименти, колко
ангажимента са били засегнати)?

•

Колко бързо стоящият в основата проблем е предизвикал
ефект върху СЗУК и каква е била неговата продължителност?
Продължава ли да е налице?

•

Какво време е отнело на фирмата да разкрие стоящия в
основата проблем чрез дейностите по текущо наблюдение на
фирмата?

Параграф A192 от
МСУК 1 пояснява кога
идентифициран
недостатък може да бъде
счетен за всеобхватен.
Параграфи A192 и A193 от
МСУК
1
включват
примери,
които
да
противопоставят:
•

недостатък, който е
съществен, но не и
всеобхватен; на

•

недостатък, който е
съществен
и
всеобхватен.

Разследване на първопричината или първопричините за идентифицираните недостатъци
Разследването на първопричината или първопричините за идентифицираните недостатъци се
фокусира върху разбиране на стоящите в основата обстоятелства, които са предизвикали
недостатъка. В допълнение към осигуряването на аналитична информация за фирмата, която да й
помогне да оцени съществеността и всеобхватността на недостатъците, познанието за това, което
е предизвикало недостатъка, помага на фирмата да го отстрани по подходящ начин.
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Естеството на процедурите във връзка с установяване на
първопричините, както и времето на тяхното изпълнение и обхватът
им ще варират в зависимост от редица фактори, включително:
•

естеството на идентифицираните недостатъци и тяхната
възможна същественост; и

•

естеството и обстоятелствата на фирмата.

МСУК 1 не предписва видовете процедури, които трябва да бъдат
осъществени или кой да ги осъществи и не всички разследвания на
първопричината или първопричините трябва да представляват
трудоемък или стриктен процес – в някои случаи процедурите може
да са много прости. В резултат, лицата, извършващи разследването
на първопричината или първопричините използват професионална
преценка при определяне естеството, времето на изпълнение и
обхвата на процедурите, необходими за правилното разбиране на
стоящите в основата обстоятелства, които са предизвикали
недостатъка.
При разследването на първопричината или първопричините за
недостатъците, фирмата може да идентифицира:
•

недостатък с няколко първопричини, който е налице в няколко
компонента или аспекти на СЗУК.

•

няколко недостатъка, повлияни от една и съща първопричина.

Параграф A166 от МСУК 1
пояснява

факторите,

които

биха могли да окажат влияние
върху естеството, времето на
изпълнение

и

обхвата

на

процедурите за разследване на
първопричината

или

първопричините

за

недостатъците и демонстрира
как тези фактори са приложими
по отношение на конкретни
примери.
Параграф A168 от МСУК 1
илюстрира също така как да
бъде

идентифицирана

първопричина,
подходяща

която
степен

е

с
на

конкретизация.

Фирмата може да реши също така да разследва първопричината или първопричините
за положителни резултати, тъй като това може да разкрие възможности фирмата да
подобри или допълнително да подсили СЗУК.
Процесът по оценяване е нелинеен процес, изискващ повторението на определени стъпки
Имайки предвид интегрирания характер на СЗУК, оценяването на констатациите,
идентифицирането на недостатъци и оценяването на съществеността и всеобхватността на
идентифицираните недостатъци (процесът по оценяване) е нелинеен процес, изискващ
повторението на определени стъпки. Наред с това, не цялата информация относно констатациите
ще бъде на разположение на фирмата в един и същ момент –т.е., възможно е дейностите по текущо
наблюдение да са продължаващи и да стане налична нова информация, която да постави под
съмнение преценките на фирмата, направени преди това във връзка с констатациите,
недостатъците или първопричините. Съответно, установяването на процес по оценяване, който да
е динамичен и бързо реагиращ, улеснява активното и своевременно отстраняване на
недостатъците.
Примери за това как рамката за оценяване е нелинейна, изискваща повторение на
определени стъпки
•

При разследване на първопричината или първопричините за идентифицираните
недостатъци, отнасящи се до неподходящи преценки по ангажиментите, фирмата определя,
че първопричината или първопричините са свързани с неподходящите познания на екипа
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по ангажимента за стоящите в основата счетоводни стандарти. Фирмата е установила
констатации, свързани с отговорите на фирмата по отношение обучението и развитието на
персонала, но не ги е счела за недостатъци. Доколкото фирмата е идентифицирала, че на
екипите по ангажименти липсват подходящи знания, фирмата коригира оценката си за
констатациите, свързани с обучението и развитието на персонала и ги класифицира като
недостатъци.
•

При оценяване съществеността и всеобхватността на недостатъците, фирмата определя,
че много от недостатъците са продължавали няколко месеца, тъй като на дейностите по
текущо наблюдение на фирмата е отнело време да разкрият недостатъците. Фирмата е
установила констатации, свързани с дейностите по текущо наблюдение, но не е
класифицирала констатациите като недостатъци. Доколкото фирмата е идентифицирала,
че на дейностите по текущо наблюдение е отнело време да разкрият други недостатъци,
фирмата коригира оценката си на констатациите, свързани с дейностите по текущо
наблюдение, и ги класифицира като недостатъци.

Отговор на идентифицираните недостатъци

МСУК 1 параграфи:
42-45, A170-A173

Фирмата трябва да предприеме действия, за да отговори на идентифицираните недостатъци. Това
се постига чрез:
•

своевременно отстраняване на идентифицираните недостатъци, за да се предотврати тяхното
възникване; и

•

оценяване ефективността на дейностите по отстраняване на недостатъците и ако те не са
ефективни – предприемане на допълнителни действия.
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Като част от този процес, фирмата адресира също така и констатациите, отнасящи се
ангажиментите, когато са налице ангажименти, по отношение на които изисквани процедури
пропуснати при изпълнение на ангажимента или издадените доклади е възможно да
неподходящи (вижте раздела от настоящата публикация „Адресиране при необходимост
констатациите, отнасящи се до ангажиментите”).

до
са
са
на

Когато оценява СЗУК ръководството на фирмата взема под внимание действията,
предприети, за да се отговори на идентифицираните недостатъци.
Ефективността на действията по отстраняване на недостатъците може да окаже
влияние върху цялостната оценка на СЗУК, както и върху заключението на
ръководството относно това дали СЗУК постига своите цели.
Разработване и прилагане на действия по отстраняване на недостатъците
Действията по отстраняване на недостатъците, разработени и приложени от фирмата, се изисква
да са в отговор на стоящата в основата първопричина. Нещо повече, колкото по-съществен и
всеобхватен е недостатъкът, толкова по-спешна е необходимостта от разработване и прилагане на
действия по отстраняване на недостатъците.
В някои случаи правилното разработване и прилагане на действията за отстраняване на
недостатъците за адресиране на даден недостатък може да отнеме време; за да могат действията
по отстраняване на недостатъците да постигнат желания ефект също може да е необходимо време.
В някои случаи фирмата може да използва временни действия по отстраняване на недостатъците,
за да адресира недостатъка, до момента, когато желаните действия по отстраняване на
недостатъците могат да бъдат изцяло разработени и приложени.
Пример за временно действие за отстраняване на недостатъци
Фирмата използва одиторски инструмент, предоставен от доставчик на услуги, и идентифицира
недостатък, свързан с този одиторски инструмент, а именно генериране на неправилни одиторски
програми по отношение на определени отрасли. За да отстрани недостатъка, фирмата трябва да
поиска от доставчика на услуги да приведе в изправност одиторския инструмент, което ще отнеме
време. В резултат, като временна мярка, фирмата изпраща по имейл правилните одиторски
програми до екипите по ангажименти и изисква от тях да използват изпратените по електронната
поща одиторски програми вместо тези в одиторския инструмент.

Действията по отстраняване на недостатъците може да включват установяване на
допълнителни цели във връзка с качеството, добавяне или модифициране на
рискове за качеството и отговори, тъй като е било определено, че те не са подходящи.
Информацията от процеса по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците
относно целите във връзка с качеството, рисковете за качеството и отговорите
следва да бъде взета под внимание в процеса на фирмата за оценка на риска.
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Оценяване ефективността на действията по отстраняване на недостатъците и ако те не са
ефективни – предприемане на допълнителни действия
МСУК 1 изисква лицето или лицата, на които е възложена оперативната отговорност за процеса по
текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците, да оценят действията по отстраняване на
недостатъците и да предприемат целесъобразни действия, за да отговорят на направената оценка.
Дали действията по отстраняване на
недостатъците са подходящо разработени,
за
да
адресират
идентифицираните
недостатъци
и
свързаната
с
тях
първопричина или първопричини и дали те
са били приложени?

След като действията по отстраняване на
недостатъците са били приложени, били ли
са те ефективни при адресиране на
идентифицирания недостатък?

Тази част от оценяването може да бъде
изпълнена веднага, след като действията по
отстраняване на недостатъците са били
разработени и приложени.

Тази част от оценяването може да бъде
изпълнена, само след като действието по
отстраняване
на
недостатъците
е
функционирало в продължение на достатъчен
период от време, за да може да бъде
определено дали то е било ефективно. В някои
случаи това може да бъде осъществено
незабавно, докато в други действието по
отстраняване на недостатъците може да
трябва да функционира за определено време,
преди да е възможно да бъде преценена
неговата ефективност.

В случай че оценяването сочи, че те не са удовлетворителни (т.е., действията по
отстраняване на недостатъците не са подходящо разработени, не са приложени или не са
ефективни), от лицето се изисква да предприеме подходящи допълнителни действия, за
да гарантира, че действията по отстраняване на недостатъците са целесъобразно
модифицирани.
Адресиране при необходимост на констатациите, отнасящи се до ангажиментите
Възможно е констатациите (които може да сочат за недостатък) да са оказали влияние върху
стоящите в основата ангажименти. Доколкото фирмата фокусира усилията си върху разработването
и прилагането на действия по отстраняване на недостатъците, за да предотврати повторното
възникване на недостатъците, не е необходимо тя да коригира всички констатации. Когато обаче
констатациите са дали индикация, че е налице ангажимент или ангажименти, по отношение на които
изисквани процедури са били пропуснати при изпълнението на ангажимента или ангажиментите или
че издаденият доклад може да е неподходящ, от фирмата се очаква да предприеме допълнителни
действия, както следва:
•

да предприеме действия за спазване на уместните професионални стандарти и приложимите
законови и регулаторни изисквания. Така например, пропуснатите процедури може да бъдат
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изпълнени, въпросът може да бъде обсъден с ръководството или лицата, натоварени с общо
управление, или консултации да бъдат проведени в рамките на фирмата.
•

когато бъде счетено, че докладът е неподходящ, фирмата може да прецени последствията и
да предприеме подходящи действия, включително да обмисли дали да получи правен съвет.
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Продължаваща комуникация във връзка с текущото наблюдение
и отстраняването на недостатъците

МСУК 1 параграфи:
46-47, A174

Информацията от процеса по текущо наблюдение и отстраняване на недостатъците се използва в
рамките на цялата СЗУК, както и от екипите по ангажименти. Така например:
•

ръководството използва информацията като база за ежегодното оценяване на СЗУК, за да
реши какво да комуникира до персонала, да държи лицата отговорни за съответните им
отговорности или за да идентифицира своевременно ключови проблемни въпроси.

•

лицата, на които са възложени дейности в рамките на СЗУК, използват информацията, за да
изпълняват своите функции, свързани със СЗУК.

•

лицата, извършващи преглед за качеството на ангажимента, използват информацията като
база за извършване на прегледите за качество на ангажимента, особено когато информацията
се отнася до области, в които екипите по ангажименти са направили съществени преценки.

•

съдружниците, отговорни за ангажименти, използват информацията, за да установят дали
екипът по ангажимента може да разчита на политиките или процедурите на фирмата при
изпълнение на ангажимента или да установят областите, в които са необходими
допълнителни отговори на ниво ангажимент.

МСУК 1 посочва какво трябва да бъде комуникирано като минимум във връзка с текущото
наблюдение и отстраняването на недостатъците, включително от кого и до кого, както следва:
Лицето, на което е възложена оперативната
отговорност за процеса по текущо
наблюдение
и
отстраняване
на
недостатъците комуникира до:
•

лицето, на което е възложена
крайната отговорност и отчетност
за СЗУК; и

•

лицето, на което е възложена
оперативната отговорност за СЗУК.

Фирмата комуникира до екипите
ангажименти и лицата, на които
възложени дейности в рамките на СЗУК

Комуникацията е в степента, необходима, за
да се даде възможност на екипите по
ангажименти и други лица да предприемат
бързи и подходящи действия в съответствие
с техните отговорности.

Комуникирани въпроси
•

по
са

описание на извършените дейности по текущо наблюдение;
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•

идентифицирани недостатъци, включително съществеността и всеобхватността на тези
недостатъци; и

•

действията по отстраняване на недостатъците.
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Примери за въпроси, комуникирани до екипите по ангажименти и персонала (т.е., в
степента, която е необходима, за да им се даде възможност да предприемат бързи и
подходящи действия)
•

Екипи по ангажименти – комуникираната информация може да е фокусирана върху
недостатъците, които са били идентифицирани на ниво ангажимент и действията на
фирмата по отстраняване на недостатъците.

•

Персонал – комуникираната информация до всички членове на персонала в рамките на
цялата фирма може да се отнася до недостатъци, свързани с независимостта и действията
на фирмата по отстраняване на недостатъците.

Когато става въпрос за по-малка фирма, дадено лице може да поеме отговорност за
всички аспекти на СЗУК, т.е., крайната отговорност и отчетност за СЗУК,
оперативната отговорност за СЗУК и оперативната отговорност за текущото
наблюдение и отстраняването на недостатъците. В такива случаи изискването за
комуникация в параграф 46 от МСУК 1 не би било приложимо.

Фирмата може да комуникира първопричините за идентифицираните недостатъци, за
да повиши информираността и разбирането за това защо са възникнали
недостатъците, което може да окаже влияние върху поведението на екипите по
ангажименти и на лицата, на които са възложени дейности в рамките на СЗУК.
Фирмата може също така да комуникира и положителните резултати, сочещи
практики, които екипите по ангажименти биха могли да прилагат в по-голяма степен.

Фирмата може да комуникира информация от
процеса по текущо наблюдение и отстраняване на
недостатъците във външен аспект до:
•

мрежата от фирми;

•

доставчици на услуги;

•

лицата, натоварени с общо управление при
извършване на одит на финансови отчети на
регистрирани за търгуване на борсата
предприятия; или

•

други външни заинтересовани страни.

Параграфи 33, 34(д), A109A115 и A124–A132 от МСУК 1
разглеждат съображенията на
фирмата дали да комуникира до
външни страни и ако да –
информацията, която да бъде
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МСУК 1 параграфи:
16(к), 16(л), 48–52,
A19 и A175-A186

ИЗИСКВАНИЯ НА МРЕЖАТА ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МРЕЖАТА
Мрежите от фирми може да установяват
изисквания относно СЗУК на фирмата, които се
описват като „изисквания на мрежата от фирми“.
Мрежите може също така да предоставят на
разположение на фирмите услуги или ресурси,
които фирмата може да избере да внедри или
използва в своята СЗУК, и които се описват като
„услуги, предоставяни от мрежата от фирми“.

Изискванията,

адресиращи

изискванията на мрежата от фирми
или

услугите,

предоставяни

от

мрежата от фирми, са в голямата си
част нови за МСУК 1.
Сега съществуващият МСКК 1 включва
единствено изискване, разглеждащо
комуникациите в мрежата от фирми,

Параграф A175 от МСУК 1 включва примери за

когато фирмата разчита на общите за

изисквания на мрежата или услуги, предоставяни от

мрежата политики или процедури по

мрежата.

отношение на текущото наблюдение.

Степента, в която изискванията в МСУК 1 са приложими по отношение на изискванията и
услугите от други фирми от мрежата, структури или организации в мрежата от фирми
Термините „мрежа“ и „фирма, част от мрежа от фирми“ са дефинирани в МСУК 1 съответно в
параграфи 16(к) и 16(л). Фирма, част от мрежата от фирми, е фирма или предприятие, което
принадлежи към мрежата от фирми. Параграф A19 от МСУК 1 пояснява, че мрежите от фирми и
фирмите, част от мрежи, могат да бъдат структурирани по най-различни начини.
Изисквания на мрежата от фирми или услуги, предоставяни от мрежата, които се получават от
мрежата, от друга фирма, част от мрежата, или от друга структура или организация в мрежата се
считат за „изисквания на мрежата от фирми“ или „услуги, предоставяни от мрежата от фирми“. В
резултат, те са обект на изискванията в параграфи 48–52 от МСУК 1.
Изискванията на мрежата от фирми и услугите, предоставяни от мрежата от фирми
включват одиторите на компоненти от друга фирма, част от мрежата, които участват
в ангажимент за одит на група. Разделът, посветен на ресурсите, описва как
изискванията в МСУК 1 биха могли да бъдат приложени на практика спрямо одиторите
на компоненти от същата мрежа от фирми.
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Отговорностите на фирмата, отнасящи се до изискванията на мрежата от фирми и услугите,
предоставяни от мрежата от фирми
Фирмата носи отговорност за собствената си СЗУК. В резултат,
за да се разчита на изискванията на мрежата от фирми или на
предоставяните от мрежата услуги, използвани в СЗУК, важно е
фирмата да разбира изискванията на мрежата или услугите,
предоставяни от мрежата и ефекта, който те имат върху СЗУК на
фирмата. Фирмата трябва също така да разбере своите
отговорности за действията, които са необходими, за внедряване
изискванията на мрежата или използване предоставяните от
мрежата услуги.
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Параграф A176 от МСУК 1
включва

примери

за

отговорностите на фирмата при
прилагане на изискванията на
мрежата
услуги,

или

използване

предоставяни

мрежата от фирми.

на
от
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Мрежата може да посочва отговорностите
на фирмата

Фирмата може да определи собствените си
отговорности

Пример

Пример

Мрежата от фирми може да посочи, че за да
използва конкретно ИТ приложение, фирмата
трябва да разполага с лаптопи с определени
минимални спецификации, така че ИТ
приложението да функционира по подходящ
начин на лаптопите.

Фирмата може да използва учебен курс,
осигуряван от мрежата. Фирмата може да
определи, че нейните отговорности включват
идентифицирането
на
помощния
педагогически персонал, който да проведе
учебния курс и обучаването на този персонал
относно това как да проведат учебния курс по
подходящ начин.

МСУК 1 изисква фирмата:
•

да определи по какъв начин изискванията на мрежата от фирми или услугите, предоставяни
от мрежата от фирми, имат отношение към, и се вземат под внимание в, СЗУК на фирмата,
включително как те трябва да бъдат внедрени и приложени.

•

да оцени дали и ако да – как - изискванията на мрежата от
Параграф A179 от МСУК 1
фирми или услугите, предоставяни от мрежата от фирми,
включва примери за това как
трябва да бъдат адаптирани или допълнени от фирмата,
изискванията на мрежата или
за да бъдат подходящи за използване в нейната СЗУК.
услугите,
предоставяни
от
Макар да е възможно мрежата от фирми да използва
мрежата,
може
да
трябва
да
изискванията
на
мрежата,
за
да
насърчи
бъдат
адаптирани
или
последователното качество в рамките на цялата мрежа от
допълнени.
фирми, фирмата може да трябва да адаптира и допълни
изискванията на мрежата или услугите, предоставяни от
мрежата, така че те да са подходящи за естеството и обстоятелствата на фирмата и на
ангажиментите, които тя изпълнява.

МСУК 1 съдържа също така изисквания за фирмата, в случай че фирмата идентифицира недостатък
в изискванията на мрежата или в предоставяните от мрежата услуги. Това включва разработване и
прилагане на действия по отстраняване на недостатъците, които да адресират ефекта от
идентифицирания недостатък в изискванията на мрежата или в предоставяните от мрежата услуги.
Пример за предоставяна от мрежата услуга и определяне от страна на фирмата как
предоставяната от мрежата услуга има отношение към, и се взема под внимание в, СЗУК
на фирмата и дали предоставяната от мрежата услуга трябва да бъде адаптирана или
допълнена
Предоставяна от
мрежата услуга

Мрежата издава подробни насоки, които да адресират глобална пандемия.
Насоките адресират:
•

възможните последствия от глобалната пандемия за финансовите
отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за
финансово отчитане.
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•

възможните последствия от глобалната пандемия за ангажиментите за
одит, включително:
o

ефекта върху начина, по който ангажиментите са обект на
ръководство, надзор и преглед на извършената работа и
съображения при използването на технологии, които да
подпомогнат изпълнението на ангажимента.

o

адаптиране към видовете одиторски процедури, които може да
бъдат изпълнявани и съображенията на одиторските екипи при
използване на тези процедури.

o

рисковете от съществени неправилни отчитания като резултат от
глобалното събитие, как последващите събития може да трябва
да бъдат взети под внимание и осчетоводявани и
съображенията, свързани с предположението за действащо
предприятие.

o

последствията във връзка с докладването по отношение на
одиторските доклади.

Как
предоставяната
от мрежата
услуга има
отношение към,
и се взема под
внимание в,
СЗУК на
фирмата,
включително как
тя трябва да
бъде приложена

Фирмата е засегната от глобалната пандемия и поради това определя, че
предоставяната от мрежата услуга има отношение към фирмата и
изпълняваните от нея ангажименти. Имайки предвид, че фирмата все още
не е издала собствени насоки за справяне с глобалната пандемия, фирмата
решава, че ще използва насоките, издадени от мрежата. Фирмата определя
как най-добре да разпространи насоките до екипите по ангажименти и
решава, че ще:

Дали
предоставяната
от мрежата
услуга трябва да
бъде адаптирана
или допълнена

Фирмата идентифицира необходимост да адаптира и допълни насоките,
както следва:

•

проведе няколко уебинара, за да обсъди съдържанието на насоките.

•

помести насоките във вътрешната мрежа на фирмата и ще внедри
насоките в ИТ приложението за одит на фирмата.

•

фирмата подсилва счетоводните насоки, като подробно развива
въпроса как глобалното събитие може да окаже влияние върху
финансовите отчети в определени отрасли, в които фирмата
изпълнява ангажименти за одит.

•

фирмата подсилва одиторските насоки, като подробно развива
въпроса:
o

как екипите по ангажименти биха могли да комуникират и
взаимодействат, в частност, изискванията, които трябва да
бъдат изпълнени, за да могат екипите да се срещат лице в лице,
като се вземат под внимание регионалните правила за
присъствени събирания.
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o

как екипите по ангажименти биха могли да взаимодействат с
клиентите и кои одиторски процедури може да се очаква да
бъдат изпълнявани с лично присъствие.

o

специфичните рискове от съществени неправилни отчитания,
приложими към юрисдикцията, като резултат от глобалната
пандемия, как да бъдат адресирани значимите събития,
засегнали юрисдикцията като цяло и икономическите условия в
юрисдикцията и как те биха могли да окажат влияние върху
предположението за действащо предприятие.

o

как екипите по ангажименти биха могли да инициират
консултации в рамките на фирмата и видовете въпроси, по които
може да са необходими консултации.

Обстоятелства, при които мрежата от фирми извършва дейности по текущо наблюдение
Мрежата от фирми може да извършва дейности по текущо наблюдение във всички фирми от
мрежата. Естеството, времето на изпълнение и обхватът на тези дейности по текущо наблюдение
варират при различните мрежи, като е възможно да варират също така и през различните години в
рамките на една и съща мрежа от фирми.
МСУК 1 изисква фирмата да съблюдава параграфи 35–47 от МСУК 1, разглеждащи текущото
наблюдение и отстраняването на недостатъци. В резултат, когато мрежата извършва дейности по
текущо наблюдение на СЗУК на фирмата, от фирмата се очаква:
Да определи
ефекта от
дейностите по
текущо
наблюдение,
извършвани от
мрежата, върху
естеството,
времето на
изпълнение и
обхвата на
дейностите по
текущо
наблюдение на
фирмата.

Пример
Дейностите по текущо наблюдение на мрежата включват ежегодна проверка
на подбрани приключени ангажименти. Фирмата може да вземе под
внимание:
•

във връзка с подбраните ангажименти, дали ангажиментите са
представителни за ангажиментите, които фирмата би подбрала при
изпълнение на тяхна собствена програма за проверки.

•

във връзка с подбраните съдружници, отговорни за ангажименти:
o

дали подбраните съдружници, отговорни за ангажименти
съвпадат със съдружниците, отговорни за ангажименти, които
фирмата би подбрала в съответствие с политиките или
процедурите на фирмата (включително съдружниците, които биха
били подбрани на базата на цикличния период на фирмата).

o

дали ангажиментите, подбрани за всеки един съдружник,
отговорен за ангажимент, са представителни за ангажиментите,
които фирмата би подбрала за този съдружник, отговорен за
ангажимент.
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•

Да определи
отговорностите
на фирмата във
връзка с
дейностите по
текущо
наблюдение,
включително
отнасящите се до
този въпрос
действия на
фирмата.

Като част от
оценяване на
констатациите и
идентифициране
на
недостатъците
съгласно
параграф 40, да
получи
своевременно
резултатите от
дейностите по
текущо
наблюдение от
мрежата.

въпросите, разгледани при изпълнение на проверките на
ангажиментите и дали те са сходни с въпросите, които фирмата би
разгледала, ако фирмата извършваше проверката.

Пример
Използвайки примера по-горе, фирмата има редица отговорности да
подкрепи проверката, извършвана от мрежата на приключени ангажименти,
включително да предостави:
•

информация относно ангажиментите и съдружниците, отговорни за
ангажименти на фирмата, за да подкрепи подбора на ангажименти и
съдружници, отговорни за ангажименти.

•

информация от други дейности по текущо наблюдение, извършени от
фирмата, или друга информация, която може да е уместна, и която би
могла да бъде използвана от мрежата, за да подбере ангажименти и
съдружници, отговорни за ангажименти.

•

достъп до досиетата по ангажименти.

•

помощни ресурси, които да подпомогнат проверката на приключените
ангажименти (например, човешки ресурси).

Пример за това как фирмата може да използва резултатите от
дейностите по текущо наблюдение
При оценяване на констатациите, за да определи дали са налице
недостатъци, фирмата използва резултатите от дейностите на мрежата по
текущо наблюдение и сравнява информацията с резултатите от проверката
на фирмата на нейните приключени ангажименти. Фирмата забелязва, че
нейните дейности по текущо наблюдение са пропуснали да идентифицират
недостатък при редица ангажименти. В тази връзка, информацията от
дейностите на мрежата по текущо наблюдение води до идентифицирането на
два недостатъка:
•

недостатък, отнасящ се до ангажиментите; и

•

недостатък, отнасящ се дейностите по текущо наблюдение на фирмата
(т.е., недостатък при проверките на приключени ангажименти).
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МСУК 1 адресира също дейностите по текущо наблюдение на мрежата в други фирми от мрежата и
необходимостта фирмата да получи информация от мрежата за цялостните резултати от
дейностите на мрежата по текущо наблюдение във всички фирми от мрежата. Параграф A182 от
МСУК 1 пояснява как тази информация може да бъде използвана от фирмата.
Фирмата може да използва и резултатите от дейностите на мрежата по текущо
наблюдение, свързани със СЗУК на фирмата и резултатите от други фирми, част от
мрежата, при определяне на естеството, времето на изпълнение и обхвата на
дейностите по текущо наблюдение на фирмата (виж параграф 37(е) от МСУК 1).

стр. 120 от 134

МСУК 1: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

МСУК 1 параграфи:
53–56, A187-A201

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЗУК
МСУК 1 включва изисквания лицето или лицата,
на които е възложена крайната отговорност и
отчетност за СЗУК да оценят СЗУК. На базата на
оценката, от лицето или лицата се изисква да
достигнат до заключение относно това дали
целите на СЗУК се постигат.

Изискването за оценяване на СЗУК
и достигане до заключение относно
нейната ефективност при постигане
целите на СЗУК е ново за МСУК 1.

Оценяването е към даден момент и заключението се фокусира върху това дали СЗУК предоставя
разумна степен на сигурност, че:
•

фирмата и нейният персонал изпълняват своите отговорности в съответствие с
професионалните стандарти и приложимите законови и регулаторни изисквания и че
ангажиментите се изпълняват в съответствие с тези стандарти и изисквания; и

•

докладите, издавани от фирмата и съдружниците, отговорни за ангажименти, са подходящи
при конкретните обстоятелства.

Макар оценяването да се фокусира върху настоящето, то използва информация относно това как
СЗУК е функционирала в течение на определен период като база за определяне дали тя предоставя
разумна степен на сигурност, че целите на СЗУК се постигат.
Оценяването е вътрешно за фирмата; от фирмата не се изисква да получи независимо изразяване
на сигурност относно ефективността на СЗУК.
Защо лицето или лицата, на които е възложена крайната отговорност и отчетност за СЗУК,
оценяват СЗУК
Макар оценяването на СЗУК да представлява на практика
самооценяване, то е важно за укрепване на
отговорността и отчетността на лицето или лицата, на
които е възложена крайната отговорност и отчетност за
СЗУК. Резултатите от оценяването може да са
показателни за това как ръководството е изпълнило
своите отговорности и следователно представлява важно
съображение при оценяване на резултатите от дейността
на ръководството.

Параграф A33 от МСУК 1 включва
пример,

който

фирмата

да

носи

демонстрира
отговорност

как
за

оценяването и заключението относно
СЗУК,

но

възлага

оценяването

и

заключението на лицето или лицата с
крайна отговорност и отчетност за СЗУК.

Макар лицето или лицата, на които е възложена крайната
отговорност и отчетност за СЗУК да осъществяват оценяването, фирмата остава отговорна за
оценяването, като държи лицето или лицата отговорни за възложената им роля. С други думи, от
фирмата се изисква да гарантира, че оценяването е реализирано, като държи съответното лице
отговорно за извършване на оценяването.
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Като част от дейностите на фирмата по текущо наблюдение, фирмата може да
наблюдава текущо как ръководството оценява СЗУК и дали то е изпълнило
изискванията на МСУК 1.
Недостатък може да възникне, когато оценяването не е било извършено или не е било
подходящо разработено, внедрено и приложено, така че изискванията в параграфи
53–54 от МСУК 1 не са били адресирани.
Как се осъществява оценяването, включително каква информация се взема под внимание
МСУК 1 отчита, че лицето или лицата, на които е възложена крайната отговорност и отчетност за
СЗУК може да бъдат подпомагани от други лица при извършване на оценяването. Съответното лице
или лица обаче остават отговорни за
оценяването.
Информацията относно текущото наблюдение и
отстраняването на недостатъците във фирмата,
която се комуникира до лицето или лицата, на
които е възложена крайната отговорност и
отчетност за СЗУК, може по принцип да осигури
информацията, която е необходима, за да се
извърши оценяването.

Параграф A189 от МСУК 1 включва примери,
които да демонстрират как информацията, която
осигурява базата за оценяването на СЗУК би
могла да бъде получена при по-малко сложна
фирма в сравнение с по-сложна фирма.
Параграфи A192 и A193 от МСУК 1 включват
пояснения и примери за случаи, когато:

•
идентифицираният недостатък е съществен,
На базата на оценката на СЗУК, от лицето или
но не и всеобхватен; и
лицата, на които е възложена крайната
отговорност и отчетност за СЗУК, се изисква да
•
идентифицираният недостатък е съществен и
достигнат до заключение относно това дали
всеобхватен.
целите на СЗУК се постигат. Лицето или лицата
може да вземат под внимание следното при
достигане до заключение дали СЗУК е ефективна при постигане на целите си:

Съществеността и
всеобхватността на
идентифицираните
недостатъци и ефекта им
върху постигането на
целите на СЗУК

Дали фирмата е
разработила и приложила
действия по отстраняване
на недостатъците и дали
предприетите до момента на
оценяване действия по
отстраняване на
недостатъците са
ефективни

Дали ефектът от
идентифицираните
недостатъци върху СЗУК е
подходящо коригиран
(например, коригиране на
ангажиментите, при които са
пропуснати процедури)

МСУК 1 позволява три възможни заключения. От фирмата се изисква да предприеме допълнителни
действия в съответствие с параграф 55 от МСУК 1, в зависимост от това до кое заключение е
достигнато.
Таблицата по-долу представя примери за трите възможни заключения и факторите, взети под
внимание при достигане до заключенията. Таблицата по-долу е с илюстративна цел,
доколкото за достигане до подходящото заключение е необходима професионална
преценка. Например:
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•

професионална преценка е необходима при определяне съществеността и всеобхватността
на недостатъците и дали действията по отстраняване на недостатъците са били ефективни.

•

ефектът от недостатъците може да е частично коригиран (например, само някои ангажименти
са били коригирани, а коригирането на останалите ангажименти е в ход). Следователно,
професионална преценка е необходима при преценката на степента, в която недостатъците
са коригирани и как това влияе върху заключението относно ефективността на СЗУК.
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Недостатъци
Съществени

Всеобхватни

Действия по

Ефектът от

Заключение

Изискват ли

отстраняване

недостатъците

се

на

е бил

допълнителни

недостатъците

подходящо

действия?

са предприети

коригиран

и са

(Забележка 1)

ефективни
Не

Не

НП

НП

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Не

Не

СЗУК предоставя на фирмата

Не

разумна степен на сигурност,
че целите на СЗУК се постигат

С изключение на въпросите,

Да

отнасящи се до
идентифицираните
Да

Не

Не

Да

недостатъци, които имат
съществен, но не и
всеобхватен ефект върху
разработването,

Да

Не

Да

Не

внедряването и
функционирането на СЗУК,
СЗУК предоставя на фирмата
разумна степен на сигурност,
че целите на СЗУК се постигат

Не

Да

Не

Не

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Да

Не

Не

Да

Да

Да

Не

Да

Да

Не

Да

СЗУК не предоставя на

Да

фирмата разумна степен на
сигурност, че целите на СЗУК
се постигат

Забележка 1: Това включва адресирането на параграф 45 от МСУК 1, който изисква фирмата да
реагира на обстоятелства, когато констатациите сочат, че е налице ангажимент или
ангажименти, при които изисквани процедури са били пропуснати по време на изпълнение на
ангажимента или ангажиментите или че издаденият доклад може да е неподходящ.
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Време на изпълнение на оценяването СЗУК и по-често извършване на оценяването
МСУК 1 изисква оценяването да бъде извършено към определен момент във времето и да бъде
извършвано като минимум ежегодно. Моментът, когато се извършва оценяването може да зависи
от обстоятелствата на фирмата и може да съвпада с края на фискалната година на фирмата или
приключването на годишния цикъл по текущо наблюдение.
При някои обстоятелства фирмата или лицето/лицата, на които е възложена крайната отговорност
и отчетност за СЗУК, може да решат, че е целесъобразно оценяването да бъде извършвано почесто отколкото ежегодно. Така например, случаят може да е такъв, когато моментът, в който се
извършва оценяването трябва да бъде променен (например, за да съвпадне с промяна в края на
фискалната година на фирмата или когато фирмата обмисля сливане с друга фирма).
Осъществяване на първото оценяване на СЗУК след прилагане на МСУК 1 за първи път
Както е обяснено в раздела, отнасящ се до датата на влизане в сила, първото оценяване на СЗУК
след прилагане на МСУК 1 се изисква да бъде извършено в рамките на една година след 15
декември 2022 г.
През първата година на прилагане, имайки предвид времето, когато МОС 220 (преработен) и МСУК
2 ще влязат в сила и ще окажат влияние върху ангажиментите, може да има много ангажименти,
които да се изпълняват все още съгласно сега съществуващия МОС 220 или сега съществуващите
изисквания по отношение на прегледите за контрол върху качеството на ангажимента в МСКК 1 и
МОС 220. Например, одит на финансов отчет с край на финансовата година 30 юни 2023 г. ще бъде
извършван все още съгласно сега съществуващия МОС 220, а прегледът за контрол върху
качеството на ангажимента, ако е приложим, ще бъде изпълнен съгласно сега съществуващите
изисквания.
МСУК 1 изисква фирмата да инициира функционирането на дейностите по текущо наблюдение,
считано от 15 декември 2022 г. Дейностите по текущо наблюдение, включващи проверка на
ангажименти, може да включват следователно ангажименти, които все още се изпълняват съгласно
сега съществуващия МОС 220 и сега съществуващите изисквания за преглед за контрол върху
качеството на ангажимента. Съответно, през първата година след прилагането (и евентуално през
втората година), информацията от дейностите по текущо наблюдение може да включва комбинация
от информация, произтичаща от:
•

ангажименти, изпълнявани съгласно сега съществуващите стандарти и/или в съответствие с
политиките или процедурите на фирмата, съответстващи на изискванията на сега
съществуващия МСКК 1; и

•

ангажименти, изпълнявани съгласно новите стандарти и/или в съответствие с новата СЗУК на
фирмата.

При оценяване на СЗУК, фирмата може да вземе под внимание:
•

информация от дейностите по текущо наблюдение, разработени да наблюдават текущо СЗУК
като цяло (т.е., дейности, които не са насочени целево към ниво ангажимент).

•

информация от дейностите по текущо наблюдение, свързани с проверки на ангажименти.
Фирмата може да използва информацията, произтичаща от ангажименти, изпълнявани
съгласно сега съществуващите стандарти и/или в съответствие с предишните политики или
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процедури на фирмата при идентифициране на недостатъци и оценяване на СЗУК. Например,
такава информация може да накара фирмата да разгледа:
o

как фирмата е адресирала даден въпрос в новата СЗУК; и

o

дали начинът, по който фирмата адресира този въпрос в новата СЗУК е подходящ.

Оценяване резултатите от дейността на ръководството
МСУК 1 изисква фирмата да извършва
периодични оценявания на резултатите от
дейността на:
•

•

лицето или лицата, на които е възложена
крайната отговорност и отчетност за
СЗУК; и
лицето или лицата, на които е възложена
оперативната отговорност за СЗУК.

Както бе подчертано по-горе, оценката на
ръководството трябва да вземе под
внимание оценката на СЗУК.

Параграф 32(б) от МСУК 1 разглежда
изискването персоналът да демонстрира
ангажираност с качеството, което включва да
е обект на отговорност и поощрение чрез
своевременни атестации. Тази цел във
връзка

с

качеството

адресира

целия

персонал, включително лицата, на които са
възложени

други

роли

и

отговорности,

свързани със СЗУК, като например, лицето,
на

което

отговорност

е

възложена
за

наблюдение

процеса
и

оперативната
по

текущо

отстраняване

на

недостатъците.

Когато става въпрос за по-малка фирма, информацията, използвана от фирмата за
осъществяване на периодичното оценяване на резултатите от дейността на
ръководството, може да включва резултатите от дейностите по текущо наблюдение
на фирмата и оценяването на СЗУК. При по-голяма фирма, може да е налице
информация в допълнение към резултатите от дейностите по текущо наблюдение на
фирмата, която да се използва от фирмата при осъществяване на периодичното
оценяване на резултатите от дейността на ръководството.

Параграф A199 от МСУК 1 включва примери, които да демонстрират как фирмата може да осъществява
оценяване на резултатите от дейността на ръководството при по-малко сложна и при по-сложна фирма.
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МСУК 1 параграфи:
57–60, A202-A206

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изложеното по-долу обобщава начина, по който МСУК 1 се променя в сравнение със сега
съществуващия стандарт, що се отнася до документацията:
•

•

Нови и засилени изисквания в
сравнение със сега съществуващия
МСКК 1, състоящи се в/във:
o

всеобхватно,
базирано
на
принципи
изискване
за
документиране (това изискване
има сходни черти с принципите
за документиране в МОС 23010);
и

o

специфични
изисквания
за
документиране на определени
въпроси, отнасящи се до СЗУК.

МСКК 1 включва конкретно изискване
фирмата да установи политики и
процедури, изискващи документиране
на оплакванията и обвиненията. Това е
адресирано чрез базираните на
принципи
изисквания
за
документацията.

Изискването,
адресиращо
съхранението на документацията за
СЗУК е в съответствие със сега
съществуващия МСКК 1.

Защо документацията е важна
Документацията е важна, защото:
•

тя помага на персонала да разбере СЗУК и какво се очаква от тях, така че да са в състояние
да осъществяват ангажиментите и изпълнят ролите и отговорностите си във връзка със СЗУК
на фирмата.

•

тя дава възможност отговорите да бъдат прилагани и да функционират по начина, по който
фирмата е целяла.

•

тя помага на фирмата да съхрани организационните знания и основанията за взетите във
връзка със СЗУК решения.

•

тя помага на фирмата да осъществява текущо наблюдение над СЗУК и осигурява
информация, така че ръководството да е в състояние да оцени и достигне до заключение
относно СЗУК.

•

тя установява отчетност на фирмата, като осигурява доказателства, че фирмата е
разработила, внедрила и приложила СЗУК в съответствие с МСУК 1 и приложимите законови
и регулаторни изисквания.

10
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•

тя помага на външните надзорни органи при изпълнение на техните задължения при
инспектиране на СЗУК на фирмата, което е важен елемент от екосистемата на финансовото
отчитане.

СЗУК на фирмата може да се променя и еволюира с течение на времето. Съхранението на
документацията за СЗУК и начина, по който тя е разработена, може да е важно за обясняване как
СЗУК е била разработена към съответния момент във времето. Така например, документирането
на СЗУК към даден момент във времето може да е важно, когато са налице разследвания във
фирмата, произтичащи от провал на одита.
Естество и обхват на документацията
МСУК 1 не предписва всеки един въпрос, който трябва да бъде документиран от фирмата, тъй като
естеството и обхватът на документацията ще варират в резултат на редица фактори, включително
размера и сложността на фирмата и видовете ангажименти, които тя изпълнява.
МСУК 1 изисква фирмата да изготви документация, която да постига три принципа:
Да подкрепя
последователното
разбиране на СЗУК от
персонала, включително
разбирането за техните
роли и отговорности по
отношение на СЗУК и
изпълнението на
ангажиментите

Да подкрепя
последователното
прилагане и функциониране
на отговорите

Да предостави
доказателства за
разработването,
прилагането и
функционирането на
отговорите, за да подкрепи
оценяването на СЗУК от
лицето или лицата, на които
е възложена крайната
отговорност и отчетност за
СЗУК

В допълнение към прилагането на тези принципи, МСУК 1 изисква фирмата да изготви
документация, адресираща специфични въпроси. Това включва изискване да се документира
следното във връзка с процеса на фирмата за оценка на риска:
•

целите във връзка с качеството

•

рисковете за качеството; и

•

описание на отговорите и как отговорите на фирмата адресират рисковете за качеството.
Параграф A205 от МСУК 1 препоръчва при документиране на начина, по който отговорите на
фирмата адресират рисковете за качеството, фирмата да документира причините за оценките,
дадени на рисковете за качеството (т.е., взетото под внимание възникване и ефект върху
постигането на една или повече цели във връзка с качеството).
Може да не е необходимо по-малко сложната фирма да има подробна документация,
като например, матрица, която да посочва целта във връзка с качеството, свързания
с нея риск или рискове за качеството и съответните отговори за адресиране на тези
рискове за качеството. Причината за това е, че може да е очевидно как рисковете за
качеството се отнасят до целите във връзка с качеството или как отговорите
адресират рисковете за качеството. При такива обстоятелства документацията на
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фирмата може да включва списъци на целите във връзка с качеството и рисковете
за качеството и меморандум, който да обяснява отговорите и как те адресират
рисковете за качеството.
С повишаване на сложността на СЗУК на фирмата, може да възниква необходимост
от по-подробна документация, която да посочва целта във връзка с качеството,
свързания с нея риск или рискове за качеството и съответните отговори за
адресиране на тези рискове за качеството . Това може да стане важно, когато обемът
на рисковете за качеството и отговорите създава предизвикателства пред
идентифицирането на това кои рискове за качеството до кои цели във връзка с
качеството се отнасят и кои отговори кои рискове за качеството адресират.

Степента на детайлност и формата на документацията на целите във връзка с
качеството, рисковете за качеството и отговорите може да помогнат на фирмата при
идентифициране и оценяване на недостатъците, включително разследването на
първопричината или първопричините за тях. По-специално, ако документацията е
ясна, тя би могла да позволи на фирмата да идентифицира къде са възникнали
недостатъци, как те засягат постигането на съответните цели във връзка с
качеството, съществеността и всеобхватността на недостатъка и необходимите
действия по отстраняване на недостатъците за адресиране на този недостатък.
По-долу е включен илюстративен пример за това как фирмата може да документира целите във
връзка с качеството, рисковете за качеството и отговорите. Както е подчертано обаче по-горе,
естеството и обхватът на документацията зависят от редица фактори.
Изисквана
документация
съгласно МСУК 1:

Пример за това как съответният въпрос може да бъде
документиран

Цели във връзка с
качеството

Установената цел във връзка с качеството: Фирмата демонстрира
ангажираност с качеството посредством култура, която съществува в
рамките на цялата фирма и която отчита и подсилва:

Включете в
документацията
целите на фирмата
във връзка с
качеството
(параграф 58(б))

(i)

ролята на фирмата в обслужване на обществения интерес чрез
последователно изпълнение на качествени ангажименти;

(ii)

значението на професионалната етика, ценности и нагласи;

(iii)

отговорността на целия персонал за качеството във връзка с
изпълнението на ангажименти или дейности в рамките на СЗУК и
очакваното от целия персонал поведение; и

(iv)

значението на качеството в стратегическите решения и действия на
фирмата, включително финансовите и оперативни приоритети на
фирмата.
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Рискове
качеството

за

Включете в
документацията
рисковете за
качеството пред
фирмата (параграф
58(б))

Риск за качеството 1: Ежедневните действия и поведение на
ръководството може да не отразяват ангажираността с качеството, което
би могло да окаже отрицателен ефект върху фирмената култура.
Причини за оценката (материалите за приложение в параграф A205 от
МСУК 1 подсказват, че тази документация може да е от полза –
форматът, редакцията и степента на детайлност са обект на
преценка от страна на фирмата):
Имайки предвид че фирмата е малка, ръководството е в редовни
взаимодействия с членовете на персонала в цялата фирма. Преките
действия и поведение на ръководството са в голяма степен видими и
оказват силно влияние върху фирмената култура. Действията и
поведението на ръководството, които не отразяват фирмената култура,
биха могли да окажат сериозно влияние върху способността на фирмата
да постигне целта си да има култура, изразяваща ангажираността с
качеството. Налице е голяма вероятност действията и поведението на
ръководството да влияят в значителна степен върху фирмената култура.
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Изисквана
документация
съгласно МСУК 1:

Пример за това как съответният въпрос може да бъде документиран

Отговори

Отговор 1.1:

Опишете
отговорите и
начина, по който те
адресират
рисковете за
качеството
(параграф 58(в))

Фирмата ще провежда ежегодни анонимни анкети сред персонала с
въпроси, изискващи информация относно това какво е усещането на
персонала за фирмената култура, ценности и лидерство.

Отговори

Отговор 1.1:

Документирайте
доказателства за
разработването,
прилагането и
функционирането
на отговорите
(параграф 57(в))

Вероятно резултатите от анкетата ще бъдат в документална форма
(например, отчет от уеб-базираното приложение, използвано за
провеждане на анкетата).

Отговор 1.2:
От ръководството се изисква да премине курс по независимо
наставничество.

Отговор 1.2:
Фирмата може да осигури доказателства, че ръководството е обект на
наставничество и получава ежегодна обратна информация чрез регистри,
предоставящи доказателства за срещите между наставниците и
ръководството и индивидуалните планове за развитие на членовете на
ръководството.

При обстоятелства, когато фирмата използва изисквания на мрежата или
предоставяни от мрежата услуги в СЗУК, МСУК 1 съдържа специфични изисквания
по отношение на документацията.
Документацията, отнасяща се до изискванията на мрежата или предоставяните от
мрежата услуги може да варира в зависимост от редица фактори, включително:
•

естеството на изискването на мрежата или на предоставяната от мрежата
услуга.

•

документацията, осигурена от мрежата във връзка с изискването на мрежата
или с предоставяната от мрежата услуга и дали тя е с достатъчно ниво на
детайлност, за да изпълни изискванията на параграфи 58–59. Фирмата обаче
носи отговорност за своята СЗУК и следователно също е отговорна за
документацията.

Пример за документация, отнасяща се до изискване на мрежата
Мрежата изисква фирмата да има политика или процедура (т.е., отговор).
Документацията, отнасяща се до изискването на мрежата може да включва:
•

оценката на фирмата относно политиката или процедурата на мрежата и дали
те трябва да бъдат адаптирани или допълнени, с цел да бъдат адресирани
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изисквания или обстоятелства в конкретната юрисдикция, за да бъдат
подходящи за използване в СЗУК на фирмата (изпълнява изискването на
параграф 59 от МСУК 1).
o

•

описание на политиката или процедурата (параграф 58(в) от МСУК 1).
o

•

фирмата определя, че е целесъобразно да документира тази оценка в
табличен формат, включително всички политики или процедури,
предоставяни от мрежата и въпросите, засягащи обстоятелствата,
законодателството или нормативната уредба на съответната
юрисдикция, които да доведат до внимателно обмисляне дали
политиките или процедурите са подходящи за фирмата.

фирмата определя, че е целесъобразно да ги включи в наръчника за
политиките и процедурите на фирмата.

как политиката или процедурата адресира рисковете за качеството (параграф
58(в) от МСУК 1).
o

фирмата определя, че е целесъобразно да документира това като част
от оценката на фирмата, описана в първия абзац по-горе.
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Целта на СМОССИС е да служи на обществения интерес, като изготвя и въвежда висококачествени
одиторски стандарти, стандарти за изразяване на сигурност и други свързани с одита или
изразяването на сигурност стандарти и като съдейства за сближаването на международните и
национални одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност, повишавайки по този
начин качеството и последователността на практиката в световен мащаб и укрепвайки
общественото доверие в глобалната одиторска професия.
СМОССИС разработва одиторски стандарти, стандарти за изразяване на сигурност и насоки за
използване от всички професионални счетоводители съгласно споделен процес по изготвяне и
въвеждане на стандарти с участието на Съвета за публичен надзор, който осъществява надзор над
дейността на СМОССИС, и Консултативната съвещателна група на СМОССИС, която предоставя
информация от гледната точка на обществения интерес при разработването на стандартите и
насоките.
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