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РОТАЦИЯ И НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ

Доц. д-р Слави Генов

Въведение

Въпросът за независимостта на одиторите и качеството на одиторските
услуги става особено актуален в САЩ през 2002 г., в резултат на корпоративни-
те скандали с Enron и WorldCom. Качеството на одиторските услуги е особено
актуален въпрос и за България, в резултат на проблемите, възникнали с КТБ.

При осъществяване на независим финансов одит Регистрираните одитори
спазват етични принципи, които oпределят професионалното им поведение и
отговорности. Едни от най-важните принципи са:

- независимост – необвързаност на регистрираните одитори, включител-
но чрез своите съдружници и персонал, с проверяваното предприятие,
неговите ръководители или свързани с тях лица в материален, личнос-
тен или друг аспект;

- обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, конф-
ликт на интереси или друго влияние, което да попречи на реалната пре-
ценка на одитора.

Ротацията на одиторите е един от възможните варианти за постигане в по-
голяма степен на независимост и обективност.

Тази статия има за цел да се разгледа връзката между ротацията на оди-
торите и независимостта и да се оценят новите постановки, свързани с одитор-
ските практики в рамките на Европейския съюз.

Ротация на ключовия одитор, според Закона на Sarbanes-Oxley
Въпросът за ротацията на одиторите става особено актуален в САЩ през

2002 г., с приемането на Закона на Sarbanes-Oxley, който е в отговор на корпора-
тивните счетоводни скандали с Enron и WorldCom. Съществуват две разновид-
ности на ротацията:

- на ключовия одитор (този,който е отговорен за одита);
- на одиторското предприятие.
Законът на Sarbanes-Oxley предвижда ротация на ключовия одитор (key

audit partner) да се извършва на 5 години. (Sarbanes-Oxley Act, 2002, Sec. 203).
Подобно изискване приема и Европейският съюз през 2006 г. с Директива 2006/
43/ЕС.1(Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 2006,
чл. 42, т.2) Директивата се реципира от България през 2010 г. с изменение на
1 Държавите-членки гарантират, че основния/те партньор/и по одита, който/които отговаря/т за

извършването на задължителен одит изпълняват поред задължението за одитиране в максимален
срок с продължителност от седем години от датата на назначаване и да му/им бъде разрешено да
участва/т в одит на одитираното дружество след срок от най-малко две години.
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Закона за независимия финансов одит (ЗНФО): „Ключовият одитор на одитор-
ско предприятие, както и одиторът, който работи пряко чрез индивидуална прак-
тика, когато одитират предприятие, извършващо дейност от обществен инте-
рес, трябва да се оттеглят, след като са извършвали одитни ангажименти в
продължение на 5 поредни години от датата на назначаване в одитираното пред-
приятие.” Посоченото изискване „се прилага за одитни ангажименти за годиш-
ни финансови отчети, съставени след 31.12. 2008 г.” (Закон за изменение и допъ-
лнение на Закона за независимия финансов одит, пар. 27 от Преходни разпоред-
би), т.е. първият ротационен период изтича с одита за 2013 г. (вж. още Станови-
ще на УМС – ИДЕС)

Законът регламентира само ротацията на отговорния за одита ключов оди-
тор. Нерешен остава въпросът свързан с ротацията на одиторските предприятия.

Правила за ротация в Германия

Подобни правила за ротация се срещат и в други Европейски държави.
По-задълбочено наблюдение на немската нормативна уредба показва и някои
разлики. Според Търговския закон в Германия (Handelsgesetzbuch HGB), оди-
торът няма право да поема отговорност за одита на предприятия от обществен
интерес в повече от седем случая („in sieben oder mehr Fällen“) освен ако не са
минали две години от последния одит. (HGB, 2014) Формулировката „седем
пъти“ е водила до неясноти в немската одиторска практика, тъй като от нея не
става ясно дали поемането на отговорност за одитите на индивидуалния отчет
и на консолидирания отчет на едно и също предприятие (предприятие-майка)
трябва да се разглеждат като два отделни случая на поемане на отговорност. В
резултат на това, Съветът към Бундестага (Bundesrat) излиза с решение, спо-
ред което в Германия се прилага Европейската практика и под понятието „слу-
чаи“ се имат предвид седем поредни години.

Критичен анализ на мненията по отношение на ротацията

По отношение на задължителната ротация на ключовия одитор (този, кой-
то е отговорен за одита) обичайно се наблюдава консенсус и почти всички ав-
тори приемат нейната необходимост.

Важно е да се отбележи, че няма единодушие по отношение приемането
на ротацията на одиторските предприятия. Според мненията на едни автори, тя
трябва да се извършва задължително, защото ключовите одитори следват про-
цедурите и политиките на одиторското предприятие и могат да бъдат под на-
тиска му (в ущърб на независимостта). Във връзка с това основните тези мо-
гат да се групират, както следва:

• Ротацията подобрява качеството на одиторските услуги и води до на-
маляване на одиторския риск.

• При периодична смяна на одиторите се ограничава фамилиарността меж-
ду одиторите и служителите на клиента, което води до по-голяма неза-
висимост.
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• Предпоставка за подобряване на качеството е възможността за „нов и
свеж поглед“ върху финансовите отчети на клиента, както и факта, че
одиторското предприятие е наясно, че следващият одитор ще открие
неговите грешки.

• Задължителната ротация ще подобри качеството на одиторските услу-
ги чрез увеличаване на конкуренцията.

Съществува и друга група автори, които са на мнение, че задължителната
ротация не е необходима, защото ограничаването на мандата на ключовите
одитори (без смяна на одиторското предприятие) постига много от ползите и то
без допълнителни разходи.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) също е против
ротацията на одиторските предприятия. Основните аргументи на AICPA про-
тив задължителната ротация на одиторските предприятия се основават на виж-
дането, че тя:

• увеличава разходите и ресурсите, свързани с одита – което е логично,
тъй като одитът за първи път изисква повече време за придобиване на
разбиране за предприятието, а тези разбирания и знания са вече натру-
пани от предишния одитор;

• ограничава институционалната специализация и опит и води до влоша-
ване на качеството на одита и увеличава одиторските грешки;

• намалява стимулите за подобряване на ефективността и качеството на
одитите; одиторите обичайно се стремят да подобрят ефективността и
качеството, за да запазят клиента по-продължително време, но със задъ-
лжителната ротация този стимул става по-малък;

• обуславя трудности за своевременното приключване на одита;
• подкопава ролята на одитните комитети. (AICPA Letter, 2011)
Най-общо може да се каже, че според AICPA задължителната ротация

увеличава разходите и намалява качеството на одита, а съществуващите регу-
лации са достатъчни за осигуряването на необходимата независимост.

Според тези, които са против ротацията, независимостта на одиторските
предприятия се постига чрез изискванията за одитни комитети, публичен над-
зор, ротация на ключови одитори и ограничаване на неодитните услуги, които са
въведени по-рано. Затова, според тях, не е необходимо да има и ротация на тези
предприятия.

Друг спорен момент по отношение на качеството на одиторските услуги
представлява конкуренцията. Поддръжниците на ротацията приемат, че тя по-
добрява качеството на одитите. Според противниците на ротацията, увелича-
ването на конкуренцията не води до усъвършенстване, а до намаляване на оди-
торските възнаграждения, което предпоставка за влошаване на качеството.

Основателно е да се твърди, че представените аргументи за и против задъ-
лжителната ротация не са еднозначни. Те могат да се тълкуват по различен
начин. Затова е подходящо изследването да се основава на съществуващата
практика в държави, които са приели правила за ротация.
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Актуално развитие на правилата за Ротация

В ЕС, с оглед постигане на по-голяма ефективност, ефикасност, обектив-
ност и независимост на 17.06.2014 г. влязоха в сила преразгледаната директива
и регламент относно реформата на одита. Те засягат предприятия от обще-
ствен интерес Public Interest Entities (PIEs). Предвижда се разделяне на одит и
консултантски услуги (black list). Очаква се пазарът на одиторските дружества
(Wirtschaftsprьfungsgesellschaften) да се преподреди през следващите няколко
години2 (ReuЯ,2014).

На 13.10.2010 г. бе публикувана Зелена книга от комисар Барние, озагла-
вена “Одитна политика: Уроци от кризата”. След процес на интензивни консул-
тации, през ноември 2011 г. Европейската комисия прие две законодателни пред-
ложения: регламент “относно специфични изисквания по отношение на задъл-
жителния одит на предприятия от обществен интерес” и директива за измене-
ние на сегашната “Директива относно задължителния одит на годишните фи-
нансови отчети и консолидираните годишни финансови отчети”. След дълги
преговори, на 17.12.2013 г. между законодателните органи на ЕС, Европейския
парламент, държавите-членки на ЕС и комисията на ЕС е постигнат компро-
мис. На 21.01.2014 г. Европейският парламент прие окончателен регламент и
директива. На пленарното заседание на Европейския парламент на 03.04.2014 г.
и на Съвета на министрите на 14.04.2014 г. съответните текстове са приети.
Приетите нормативни актове следва да се прилагат 20 дни след публикуването
им в Официалния вестник на Европейския съюз – 27.05.2014 г., така, че датата
на влизане в сила е 16.06.2014 г. След влизането в сила на директивата се из-
вършва приемане и в националното законодателство.

„Регламентът се приема съвместно от Съвета на Европейския съюз и
Европейския парламент или само от Европейската комисия и представлява общ
по характер акт, който е задължителен в своята цялост. За разлика от директи-
вите, които са адресирани до държавите-членки и решенията, чиито адресати
са ясно определени, регламентите се отнасят за всички. Те се прилагат пряко,
т.е. създават право, което се прилага непосредствено във всички държави-членки
подобно на националните закони, без да е необходима допълнителна намеса от
страна на националните власти.“ (European commission, 2014).

Европейската директива може да бъде адресирана до една, няколко или всич-
ки държави-членки и целите, които определя, трябва да се постигнат със средства
по избор на съответната държава. Постановените в нея принципи произвеждат дей-
ствие по отношение на гражданите едва когато националните законодателни органи
приемат акт за нейното транспониране във вътрешното право. По този начин наци-
оналните закони се адаптират спрямо определените в директивата цели.

Предвижда се „краен срок за транспониране в националното законодател-
ство: Държавите-членки разполагат с известна свобода на действие по отно-
шение на срока, позволяваща им да се съобразят с националните особености.

2 Твърдението важи най-вече за Германия.
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Транспонирането трябва да се осъществи в определения от директивата срок.“
(European commission, 2014).

Европейската директива трябва да се прилага най-късно от 16.06.2016 г. В
случай на забава или непълно транспониране, може да бъде започната наказа-
телна процедура за нарушение. Разпоредбите на регламента са в сила от дата-
та на влизане в сила, т.е. 16.06.2014 г.

Основните промени в съществуващата директива относно задължителния
одит се отнасят до:

• отмяна на избирателното право държавите-членки да ограничат дефи-
ницията на предприятията от обществен интерес до публично търгува-
ните дружества (Public Interest Entities, PIE);

• промяна и разширение на регламентите за създаване на одитни комите-
ти и задачите на предприятията от обществен интерес;

• корекции на правилата за обективност и професионална независимост
на одитора, както и за общата организация на одиторите и за одиторски-
те дейности;

• системи за осигуряване на качеството, редица конкретизации и изисква-
ния, отнасящи се до санкционирането на одиторите;

• нов механизъм за приемане на Международните одиторски стандарти в
Европейския съюз;

• публикуване на резултатите от одита и допълнителните справки за ко-
мисиите по вътрешен одит.

Ключовите разпоредби в регламента се отнасят до задължителния одит
на предприятия от публичния интерес. Най-важните области се отнасят до:

• ограничаване на неодитните услуги при одит на предприятие от обще-
ствен интерес, по-специално въвеждането на списък на забранените, не-
свързани с одита услуги;

• първоначалното въвеждане и регулиране на задължителна ротация, как-
то и подробно описание на процеса на подбор на одитор;

• професионален надзор над задължителните одитори и одиторските дру-
жества от европейските органи;

• създаването на нов надзорен орган – Комитет за европейски одитeн
надзор (орган с широко обхватни правомощия).

Нови правила за задължителна ротация

По силата на член 17 от регламента, основно правило е, че компаниите от
обществен интерес трябва да сменят техните одитори след максимум 10 годи-
ни. Въпреки това, държавите-членки имат възможност да съкратят този пери-
од на ротация. Компаниите могат да избират и по-дълъг цикъл на ротация, от-
колкото е основното правило и това зависи от съответното решение на държа-
вите-членки, свързано с прилагането му.

Съгласно регламента, във всяка държава-членка може периодът от 10-
години да се:
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• увеличава до максимум 20 години, ако след първите 10 години на одита
се направи публично събиране на оферти;

• удължи до максимум 24 години, ако след първите 10 години, повече
одитори (например, в рамките на съвместен одит (Joint Audit) извършат
одита.

За задължителната ротация има специални преходни правила. Съгласно
текста на регламента, те ще доведат до следните последствия :

• Ако одиторът на 16.06.2014 е повече от 20 години одитор на дружество
от обществен интерес, компанията трябва да смени одитора след 6 го-
дини, т.е. крайният срок за първата задължителна ротация трябва да
приключи на 16.06.2020 г., в резултат на което след 16.06.2020 г. той не
може да бъде преизбран.

• Ако одиторът на 16.06.2014 г. е бил одитор през 11 или повече години, но
по-малко от 20 години, компанията трябва да смени настоящия одитор
след не по-късно от девет години, т.е. първата задължителна ротация
приключва на 16.06.2023 г., в резултат на което одиторът след 16.06.2023
г. не може да бъде повече преизбиран.

• За случаите, в които одиторът на 16.06.2014 г., е бил одитор на предпри-
ятие от обществен интерес през по-малко от 11 години, няма обособени
преходни правила, прилага се Регламента с общите правила за ротация.
(Deloitte, 2014)

Изследване на най-големите немски борсовопредставени предприятия
показва, че 24 от 30-те DAX компании възлагат одита си към 31.12.2012 г. от
най-малко 20 години на едно и също одиторско дружество. (Herbers, 2014, s.
183-188)

Най-късно през 2020 г. тези предприятия трябва да извършат ротация.
(Reuß, 2014).

Очаква се въвеждането на външната ротация да доведе до преструкту-
риране на пазара за одит услуги в Германия. В България няма подобно изслед-
ване на одиторската практика. Затова и не могат да бъдат направени изводи за
това какви последици ще има въвеждането на външната ротация върху пазара
за одитни услуги в България.

Съществен е и въпросът дали външната ротация на одиторите елиминира
задължението за ротация чрез смяна на отговорния одитор.

Паралелно със задължителната ротация на одиторите остава и смяната
на отговорния одитор (т.нар. ключов одит партньор) след максимално 7 години.
Увеличава се „cooling off“ периодът от две на три години между напускане на
служителя и неговото наемане.

По наше мнение, безспорно е, че ротацията е един от важните елементи за
осигуряването на независимостта на одиторите, а оттам е важна за качеството
на одиторските услуги.

По отношение на задължителната ротация на ключовия одитор ние при-
емаме нейната необходимост, поради това, че тя осигурява „нов и свеж поглед“
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върху финансовия отчет, но не може изцяло да гарантира независимостта, тъй
като съществува зависимост в рамките на политиките, възприети от одиторс-
кото предприятие.

Ротацията на одиторските предприятия има положителни и отрицателни
страни. Най-съществените положителни страни са, че води до намаляване на
одиторския риск, ограничава фамилиарността между одиторите и служителите
на клиента и подобрява качеството на одиторските услуги. Като отрицателни
страни могат да се посочат: увеличаване на разходите, свързани с одита, огра-
ничаване институционалната специализация и опит, увеличаване на одиторски-
те грешки, загуба на разбирания и знания, натрупани за предприятието, намаля-
ване на стимулите за подобряване на ефективността и качеството на одитите и
възможност за несвоевременното приключване на одита.

Като вземем предвид посочените по-горе положителни и отрицателни стра-
ни и досегашната практика в страната, считаме, че за България по отношение
на ротацията са най-приемливи следните законови регламентации, съгласно член
17 от регламента:

1. Компаниите от обществен интерес трябва да сменят техните одитори след
максимум 10 години, като се запази правилото за смяна на ключовия одитор; или

2. Като се има предвид икономическата криза и икономическата обста-
новка в страната, компаниите от обществен интерес трябва да сменят техните
одитори след максимум 5 години, като се запази правилото за смяна на ключо-
вия одитор. Компаниите могат да избират и по-дълъг цикъл на ротация, но не
по-дълъг от 10 години, при условие, че на петата година от одитния ангажимент
се извърши съвместен (Joint Audit).

Заключение

С въвеждането на външната ротация се цели противодействие на опасно-
стта от фамилиарност или пазарна концентрация. Въпреки това, задължителна-
та външна ротация не води пряко до възлагане на одита на дружества извън
,,големите четири‘‘ (Big four). Под въпрос остава и дали външната ротация
води до по-добро качество на одита или по-скоро носи със себе си загуба на
знания за предприятието и неговите структури (Wissenslücken). За да се постиг-
не целта за отваряне на структурите в пазара на одиторски услуги и да се нама-
ли загубата на знания, следва да се обърне внимание на външната ротация в
комбинация със съвместния одит. (Datev, 2014) В тази връзка се предлагат две
възможни решения за България:

- Компаниите от обществен интерес трябва да сменят техните одитори
след максимум 10 години, или

- Компаниите от обществен интерес сменят техните одитори след мак-
симум 5 години или по-дълъг цикъл на ротация, но не по-дълъг от 10
години, при условие, че на петата година от одитния ангажимент се из-
върши съвместен одит.

- Запазват се правилата за смяна на ключовия одитор.
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ROTATION  AND  INDEPENDENT  FINANCIAL AUDIT

Assoc.  Prof.  Dr  Slavi  Genov

Abstract

Rotation is a means for ensuring independence in performing financial audit and is a
fairly debated theme in EU countries. There are presented the rules on rotation in Bulgaria and
are discussed arguments pro and con its introduction for the audit firms. There are summed up
the most topical changes in this respect, in view of the fact that after 2016 it is for the first time
that there is to be conducted a rotation of these enterprises within the EU. There are proposed
the possible scenarios – according to the author – for the change of the auditor-in-charge and
the rotation of audit firms.

Keywords: independent financial audit, rotation, directive, regulation.


