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Комитет на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) дванадесето пленарно заседание, проведено на 3 март 2020
година
Резюме
На 3 март 2020 г. в
заседание
на
Комитета
одита (КЕОНО).

Брюксел се проведе дванадесето пленарно
на
европейските
органи
за
надзор
на

Основни резултати
По време на заседанието беше приет годишният доклад за дейността на
КЕОНО за 2018 г., както и докладът за разследвания и санкции за 2019
г. Другите основни теми, които бяха дискутирани бяха относно подход
към поканените представители на заинтересовани страни за 2020 година,
получаване
на
актуална
информация
относно
изготвянето
на
незадължителни насоки от името на КЕОНО през 2020, както и развитието
на одитния пазар в страните-членки.

Дейност на подгрупите
Председателите на подгрупите на КЕОНО представиха информация за
дейностите на съответните подгрупи, извършени след предходното
заседание от 27-28 ноември 2019 г.
Председателят на подгрупа "Международна еквивалентност и адекватност"
представи решенията на кои страни относно адекватност и еквивалентност
ще бъдат приоритетно разглеждани през 2020 година.
Координаторът на подгрупа "Инспекции" докладва за дейността по
подготовка на заседанието на подгрупата, планирано през юни в Брюксел.
Председателят на подгрупа "Наблюдение на пазара" отчете работата по
дейността на одитните комитети, прегледа на индикаторите за наблюдение
на пазара и процеса по събиране на данни на национално ниво.
Председателят на подгрупа "Разследвания и санкции" докладва за
извършената работа по доклада за разследвания и санкции за 2019 г. ,
както и подготовката за организиране през април 2020 на среща на
подгрупата във Виена.
Председателят

на

подгрупа

"Международни

одиторски
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стандарти"
представи
актуална
информация
относно
продължаващия
диалог
с
международните
органи,
които
изменят
и
създават
стандарти
във
връзка
с
одита.
Също
така
представи
и
информация
за
последните
дискусии
и
предложенията
по
приетите
през
ноември
2019
незадължителни
насоки относно дейността на одиторите във връзка с Европейския единен
електронен формат (ESEF).
Комуникация със заинтересовани страни
Представители на Европейската мрежа по одитни изследвания (EARNet),
както и на Европейската мрежа на ръководителите на одитни комитети
(EACLN) бяха поканени за дискусии на теми като действащо предприятие и
работата на одитния комитет. От особен интерес се оказа разкриването
на връзки между осъществяването на регулаторен надзор и включването на
параграф за действащо предприятие в докладите на одиторите. Относно
одитните комитети в центъра на дискусиите бе измерването на качеството
на одита, ползите и предизвикателствата, които идват с новите
технологии. Основен акцент бе поставен от представителите на двете
организации върху сътрудничеството между регулатори и одитни комитети
относно постигане на общо разбиране на какво се включва и по
подобряване на качеството на одита.
Представяне на организацията на членовете на КЕОНО
Два члена представиха своите организации за надзор над одита.
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