Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НА
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

РАЗЯСНЕНИЯ
по прилагане разпоредбите на чл. 66, ал. 1
от Закона за независимия финансов одит
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори дава следните
разяснения във връзка с постъпили запитвания относно прилагане изискванията на чл. 66
от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО):
1. В обхвата на ограничението от 70 на сто от средната сума на начислените
възнаграждения за последните три последователни финансови години за задължителен
финансов одит на одитираното предприятие и когато е приложимо, на неговото
предприятие майка, дъщерните му предприятия и консолидираните финансови отчети на
тази група от предприятия, попадат следните услуги:
а) ангажименти за одит на историческа финансова информация, различни от
задължителния финансов одит (Международни одиторски стандарти 100-810);
б) ангажименти за преглед на историческа финансова информация (Международни
стандарти за ангажименти за преглед 2400-2410);
в) ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одити или прегледи на
историческа финансова информация (Международни стандарти за изразяване на
сигурност 3000-3420);
г) ангажименти за свързани по съдържание услуги (Международни стандарти за
свързани по съдържание услуги 4400-4410);
д) предоставяне на данъчни консултации и всички други незабранени съгласно чл.
5, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 537/2014 услуги, включително обучения, услуги по
предоставяне на финансови, данъчноправни, екологични, технически и др. прегледи и
анализи.
В горепосочения обхват не попадат възнагражденията от предоставени услуги за
одит или преглед на историческа финансова информация, когато същите са били поискани
от одиторите на дружеството майка за целите на задължителния одит на консолидирания
финансов отчет на дружеството майка.
2. В обхвата на изключенията от ограничението съгласно чл. 66, ал. 1, предл. 2 от
ЗНФО попадат услугите, които по националното законодателство или това на
Европейския съюз се изисква да бъдат предоставени конкретно от одитора, извършващ
задължителния финансов одит на финансовите отчети на предприятието от обществен
интерес.
3. В обхвата на изключенията от ограничението съгласно чл. 66, ал. 1, предл. 2 от
ЗНФО не попадат услугите, които по националното законодателство или това на
Европейския съюз се изисква да бъдат предоставени от регистриран одитор, но не
конкретно от одитора, извършващ задължителния финансов одит на финансовите отчети
на предприятието от обществен интерес.
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори запазва правото си при
изменение на свързаните с настоящите разяснения нормативни изисквания да извърши
съответните промени.
Тези разяснения са приети от Комисията за публичен надзор над
регистрираните на основание чл. 71, ал. 3, т. 5 от Закона за независимия финансов
одит с Решение № 82/08.05.2018 г.

