КПНРО: Съвместният одит предотвратява рискове в защита на обществения интерес

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, със съдействието на
международната одиторска фирма „Мазарс“, организира международна конференция:
„Съвместният одит в България – 4 години по-късно“.
Повод за събитието е 4-годишното практическо прилагане на съвместния одит в България.
Съвместният одит беше въведен през 2016 г. с новия Закон за независимия финансов одит,
съгласно който финансовите отчети на банки, застрахователни и пенсионноосигурителни
компании, тоест финансови структури от голям обществен интерес, се одитират съвместно
от две одиторски дружества.
"Ако трябва да опиша съвременната одиторска професия с три думи, това ще са:
независимост, обективност и компетентност. В един постоянно променящ се свят
одиторската професия е призвана да ограничава рисковете в защита на обществения
интерес", заяви при откриването професор Огнян Симеонов, председател на КПНРО.
Фабрис Демарини, управляващ съдружник и глобален ръководител за финансовите
консултантски услуги и капиталовите пазари на групата на Мазарс припомни, че
съвместният одит се появява като приложна идея сред серия гръмки провали и
предизвикателства към качеството на одита.
По думите му одиторският пазар в Европа е твърде концентриран, което е една от причините
за обсъждане възможността за използване на съвместния одит като средство за преодоляване
на този проблем. Той сподели, че проучване на ЕС е показало като цяло положително
отношение за съвместния одит в рамките на Съюза, въпреки множеството дискусионни
въпроси по темата.
"Освен финансовата страна на отчетността, трябва да се наблегне на устойчивостта на
развитието. Одитът на устойчивостта се очертава като равностоен по значение на
финансовия одит. Предстои ЕС да въведе международни стандарти за одит на устойчивостта
на обществено значимите компании и това ще стане до края на годината. Увеличаването на
ролята на одита за предотвратяване на рисковете пред предприятията е сред областите, в
които ще продължи работата за създаването на общи критерии", добави Демарини.
Бяха представени и резултатите от анкетно проучване, проведено от УНСС, което показва,
че според представителите на предприятията от финансовия сектор, за които е задължителен
съвместния одит, тази форма повишава доверието на инвеститорите, дава по-висока степен
на независима оценка, намалява риска и води до по-добри финансови отчети. Сред
негативните оценки на първо място, далеч изпреварваща останалите, е повишаването на
цената на одита и твърдението, че ползите от него не надвишават по-високите разходи.

Сред одиторите обаче мненията за ефективността на съвместния одит са полярни по
отношение оценката за неговата ефективност, включително и като инструмент за засилване
на конкуренцията на пазара. От гледна точка на одиторите най-важните ефекти на този
инструмент са повишеното доверие на инвеститорите и независимостта на одиторите, което
намира отражение и в техните професионални преценки.
От своя страна надзорните органи не дефинират други недостатъци, освен повишаването на
разходите при съвместния одит, като отчитат най-важният за тях положителен ефект от
съвместния одит – повишеното качество на финансовите отчети.
Участие в конференцията взеха председателят на Комитета на европейските органи за надзор
над одита към Европейската комисия, председателят на надзорния орган по одита на
Франция, както и представители на румънския регулаторен орган.

