Комитетът на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) обръща
внимание на следните области, които са от голямо значение предвид влиянието,
което оказва Ковид-19 върху одитите на финансови отчети:
Ковид-19 (коронавирус) пандемията е с глобално влияние и значително засяга
компаниите и техните одитори.
Макар че одиторите по принцип следва да спазват изискванията на съответните
приложими стандарти, КЕОНО би желал да обърне внимание на определени
предизвикателства, които одиторите срещат заради пандемията и които биха имали
неблагоприятен резултат върху качеството на одита.
Комитетът на европейските органи за надзор на одита също така има предвид
изявлението на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно
препоръчителните действия към участниците на финансовите пазари и по-специално
тези относно оповестяванията и финансовите отчети.
Комитетът на европейските органи за надзор на одита обръща внимание на
одиторите върху следните важни области при изпълнението на настоящите ангажименти
за одит:
1. Получаване на достатъчни и подходящи одиторски доказателства:
Комитетът на европейските органи за надзор на одита и представляващите го
национални компетентни органи (НКО) подчертават, че одиторите имат отговорността
да получат достатъчни и подходящи одиторски доказателства, за целите на издаването
на одиторското си мнение.
В тази връзка отбелязваме наличието на затруднения в тази насока предвид
мерките свързани с опазване на здравето като например ограничения на достъп,
пътувания и при използването на наличния персонал.
За групови одити, ключовият съдружник по одита и одиторите на компонент
следва да адаптират своя одитен подход.
Одиторите се насърчават да използват алтернативни средства, включително
технологии, доколкото това е възможно за получаване на доказателства.
Извършването на висококачествени одити при сегашните обстоятелства може да
изисква допълнително време, което може да се отрази на сроковете за приключване на
одита. В резултат на това на одиторите може да се наложи да отложат издаването на своя
доклад, а когато това не е възможно или няма вероятност да разреши проблема с
получаването на доказателства, може да се наложи одиторите да модифицират своето
мнение, с което да отразят факта, че не са успели да получат необходимите одиторски
доказателства.
2. Действащо предприятие:
Одиторите следва да обърнат специално внимание на оценката на одитираното
дружество относно способността му да продължи своята дейност като действащо
предприятие.
Предвид сегашната ситуация, несигурността относно прогнозите за
икономическото развитие в целия свят, както и нарастването на несигурността относно
перспективите на голяма част от предприятията може да се превърнат в голямо
предизвикателство при оценката на одиторите относно принципа действащо
предприятие.
Одиторите следва да преценят и ефекта от своята оценка с одитния доклад и
комуникацията с лицата, натоварени с общо управление, относно изразеното мнение на
ръководството на предприятието относно възможността на дружеството да продължи да

функционира като действащо предприятие. Може да има случаи, при които дружество
да е необходимо да премине към отчет на ликвидационна база.
3. Последващи събития
За повечето компании кризата започна едва след края на финансовата година.
Поради това одиторите следва да оценят адекватността на оповестяванията (в
съответствие със съответната финансова рамка за отчитане) на одитираното дружество
относно въздействието, в качествено и количествено отношение, на епидемията на
Ковид-19 върху неговата дейност, финансово състояние и очакваните икономически
резултати.
В тази връзка на одиторите може да се наложи да включат параграф за обръщане
на внимание по въпроса в техния доклад.
При липса на подобно адекватно оповестяване, одиторите ще трябва да
модифицират своя доклад.
4. Докладване и комуникация
Обръщаме внимание на одиторите да отделят нужното внимание на оценката дали
описанието на състоянието на одитираното дружество, основните рискове и
несигурности, с които се сблъсква то, както и на вероятното му бъдещо развитие, е в
съответствие с информацията, придобита от одиторите по време на одита им.
Напомняме, че е важно одиторите да осъществяват своевременно и по подходящ
начин комуникацията с ръководството на дружеството и лицата, натоварени с общо
управление, включително относно въздействието на епидемията от Ковид-19 върху
одиторската работа, както и върху одитираното дружество и финансовите му отчети.
Където е подходящо, одиторите могат да решат да използват ключов одиторски въпрос
в своя доклад.
Напомня се също, че приложимите стандарти и регламентът за одит може да
изискват от одиторите да уведомят за ключовите въпроси до органи и други
заинтересувани лица, които са извън одитираното дружество.
Комитетът на европейските органи за надзор на одита, в сътрудничество с
националните регулаторни органи, ще продължи да осъществява наблюдение на
проблемите в областта на одита, които възникват с епидемията Ковид-19. КЕОНО
предлага колегиите, създадени от регулаторите за обсъждане на въпроси с голямата
четворка, както и отделните национални регулаторни органи, одиторските дружества и
професионалните организации на одиторите да продължат провеждането на диалог по
тези теми в рамките на съответните национални юрисдикции.
За повече информация, моля свържете се с ec-ceaob-secretariat@ec.europa.eu

