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Резюме 

 

Статията е посветена на одита на финансовите отчети в условията на криза. В 

нея се изследват кризата на доверието в одита и особеностите на одиторските 

процедури по време на икономическа рецесия. Разглежда се влиянието на одиторите 

върху последната криза, която започна през 2008 г. и обвиненията към тях. 

Представят се възможностите за възстановяването на доверието. В статията се 

посочват и рисковите области за одита по време на икономическа криза. Специално 

внимание се обръща на особеностите на българския одит. 

Ключови термини: Одит, одит на финансовите отчети, криза, криза на 

доверието, одиторски процедури. 

 

Summary 

 

 This article regards to audit of financial statements in a crisis. It studies crisis of 

confidence in the audit and the specifics of the audit procedures during an economic 

recession. It considers the influence of the auditors to the last crisis that started in 2008 and 

the charges against them. It presents the opportunities to restore confidence. The article 

also mentions the audit risk areas during the economic crisis. Special attention is paid to 

the specifics of the Bulgarian audit. 

 Key terms: Audit, financial statement audit, crisis, crisis of confidence, audit 

procedures. 

 

 

 Настоящата криза възникна в САЩ през 2008 г. Веднага след началото 

започнаха да се търсят виновните за нея. Повдигнаха се множество въпроси и за 

корпоративното управление. Например, провалиха ли се бордовете в техните 

задължения към акционерите? Оценява ли мениджмънтът правилно рисковете? Къде 

беше грешката на рейтинговите агенции? Един от най-важните въпроси и в тази 

криза беше „къде бяха одиторите?”
1
. Разкриха се някои слабости в одита на 

финансовите отчети и се породиха редица искания за промени в неговото 

извършване. Освен това възникна необходимостта от акцентиране върху 

отличителните черти на одита в условията на криза. Много международни 

професионални организации издадоха специални указания за одиторите. Някои от 

тях бяха представени и в българската литература по одит, но без да се представят 

националните особености. 

Официално рецесията в България беше обявена през юни 2009 г. от 

Националния статистически институт.
2
 В следващите години няколко пъти беше 

заявено, че кризата свършва, но за съжаление тези прогнози не се сбъднаха. През 

юни 2012 г. проф. Стати Статев посочи, че краят на кризата ще дойде най-рано през 
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2015 – 2016 г.
3
 Освен това е известно, че „исторически България не се е справяла 

добре с рецесиите. Винаги държавното управление е успявало да направи рецесиите 

по-тежки с некомпетентни и неразумни решения...”
4
. Затова е основателно да се 

твърди, че одитът на финансовите отчети в условията на криза има още по-голяма 

актуалност за българските одитори. 

Анализът на специализираната литературата показва, че одитът на 

финансовите отчети в условията на криза се изследва в две направления: 

• криза на доверието, която се поражда от икономическата криза; и 

• особености на одиторските процедури в условията на криза. 

Кризите винаги са водели до борба между различните идеи в областта на 

икономиката. Например, рецесията от 2008 г. продължи разногласията между 

представителите на основните икономически школи. Според Кейнсианците кризата 

се дължи на бездействието на Федералния резерв на САЩ: „федералният резерв, 

председателстван първо от Алън Гринспан, а в последствие от Бен Бернаке, и други 

регулаторни органи стояха отстрани, без да се намесват, и оставиха всичко това да се 

случи.”
5
  Представителите на Австрийската икономическа школа също обвиняват 

Федералния резерв, но те посочвят, че причината е в намесата: „фактическата 

отговорност за нашата финансова криза пада върху широкомащабната 

правителствена намеса, и най-вече намесата на Федералната резервна система, която 

се опитва да създаде капитал от нещо несъществуващо с убеждението, че самото 

създаване на пари и тяхното предлагане на кредитния пазар е заместник на капитал, 

създаден от производство и спестяване”.
6
 Одитът в това отношение също не прави 

изключение. Това е така, защото кризите водят до криза на доверието на 

потребителите на информацията към финансовите отчети и изразените мнения от 

одиторите.
7
 

От историята е известно, че кризите винаги са оказвали голямо влияние върху 

одита. Причината е в това, че те водят до фалити на фирми, които са печеливши 

според одитираните финансови отчети. Именно това поражда кризата на доверието. 

От своя страна одиторската професия винаги е търсела начини за възстановяване на 

доверието, чрез увеличаване на обективността на изразеното от одитора мнение. 

Това води до въвеждането на изиквания за потвърждаване на салда от клиенти и 

присъствие на одитора при инвентаризиране на активите през 1938г.,
8
 започването 

на стандартизацията в одита през 1939г., прилагането на статистическите извадки 

след 60-те и 70-те години на ХХ век, налагането на отчета за паричните потоци като 

задължителен финансов отчет през 70-те години на ХХ век,
9
 разработването на 

количествения модел за оценка на одитния риск през 1983г., задължителното 

изискване за прилагането на аналитични процедури и оценката на принципа за 
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действащо предприятие през 1988г.,
10

 акцентиране върху отговорностите на одитора 

по отношение на измамите във финансовите отчети след 1997г.,
11

 формирането на 

комисии за надзор над публичното счетоводство и създаването на одитни комитети 

след 2002 г. 

 Кризата на доверието засяга предимно одита на финансовите отчети в по-

развитите страни. Но промените, които се извършват в тях засягат и българската 

практика. Това е така, защото нормативната уредба в България се променя според 

европейските изисквания. Такъв е случаят със създаването на Комисията за 

публичен надзор над регистрираните одитори. Мотивът за нейното създаване е само 

един – директива на Евпорейския съюз.
12

 Затова изследването на кризата на 

доверието има значение и за българските одитори. 

Одиторите често се обвиняват за фалитите на големи корпорации.
13

 Важно е 

да се посочи, че това не е характерно само за последната криза от 2008 г. През 2001 и 

2002 г. настъпиха 12 от 20-те най-големи фалита в историята на САЩ
14

. Анализът на 

одиторските доклади на 202 фирми, фалирали през 2001 г. показва, че само 48% от 

тях съдържат квалификация или параграф за обръщане на внимание за риска от 

възможността, предприятието да продължи като действащо. Според изследванията 

една от основните причини е, че фалитът е несигурен и може да намали репутацията 

на одитора
15

. Освен това с представянето на съмнение относно действащо 

предприятие губи фирмата. Подобно мнение може да влоши още повече нейното 

финансовото състояние. Не на последно място се посочва, че одиторите не са 

напълно независими от одитираните предприятия, например при Енрон и 

Уърлдком
16

. Поради това техните мнения, включително и за действащо предприятие, 

не са обективни. Предполага се, че по-голяма обективност се постига чрез 

осигуряването на независимостта на одитора. Затова се твърди, че одитът трябва да 

бъде професия, а не бизнес.
17

 Това означава, че одиторът трябва да не предлага 

други услуги освен одит на финансовите отчети. 

Одиторите бяха обвинени и за последната криза. През 2011г. Камарата на 

лордовете (Горната камара на парламента на Обединеното кралство) обяви, че 

одиторите на водещите банки не са изпълнявали задълженията си.
18

 Според 

лордовете няма подходяща комуникация между одиторите и регулаторите. Подобни 
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обвинения не липсват и в българската практика. Одиторите са обвинявани за 

банковата криза през 90-те години: „Банковите одитори също изглежда, че не са 

съдействали за ограничаване на несиметричността на информацията. Отчетите на 

всички затворени през 1996 г. банки само няколко месеца по-рано са заверени от 

правоспособни одитори. Това поставя въпроса и за моралната отговорност за кризата 

на одиторите на банките”.
19

 

Вината за кризата се търси и в приложимите счетоводни стандарти и по 

специално в прилагането на справедливата стойност.
20

 Но съгласно 

Международните одиторски стандарти и Международните счетоводни стандарти 

одиторите трябва да проверяват за вярно и честно (достоверно) представяне на 

информацията във финансовите отчети, а не само за съответствие. Вероятно затова 

за тази причина се говори по-малко и тя не представлява интерес. 

Не всички са съгласни, че одиторите имат вина за кризата и че одитът трябва 

да се промени. На кръглата маса, организирана от ACCA (Association of Chartered 

Certified Accountants) през 2009 г. се посочи следното: „Не може единствено 

одиторите да се обвиняват за финансовата криза. Отговорности имат и 

счетоводители, мениджъри, бордове на директори, инвеститори и други 

заинтересовани страни”.
21

 Нещо повече, „благодарение на одиторите финансовата 

криза се разкрива за първи път през 2007 г.”
22

 Институт на дипломираните експерт-

счетоводители на Англия и Уелс (The Institute of Chartered Accountants in England and 

Wales) през 2011 г. заяви, че не приема обвиненията на Камарата на лордовете.
23

  

Много професионални организации не са съгласни и с промените, които искат 

да се направят в одиторската професия. Например, такова искане за промяна 

представлява задължителната ротация на фирми след определен брой години. 

Одиторите не са съгласни с това защото по този начин се губят знания.
24

 

 Интересно е, че одиторите се обвиняват за кризата най-вече от тези, които не 

разбират напълно смисъла на съвременния одит и ролята на одитора. Поради това се 

налага да се обяснява, че одитът няма възможност да проверява и предвижда всичко. 

Често се посочва, че одиторите не могат да предвидят фалити, защото „одиторската 

работа се фокусира върху историческата информация”
25

. Затова официалната 

позиция на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), 

че „съществува необходимост от по-голяма обществена осведоменост по отношение 

на целите и обхвата на одита”
26

 има своите основания. Потребителите на 

икономическата информация трябва да разбират, че одитът намалява риска 

финансовите отчети да съдържат отклонения от нормите, но той не може да го 

                                                           
19

 Манчев, Ц. Есе за финансовата криза. Агенция за икономически анализи и прогнози, 2005, стр. 65. 
20

 Hout, B. Financial Reporting and Auditing in a Distressed Economy, The Certified Accountant, 1
st
 Quarter 

2009, Issue 37, p. 87 – 89. 
21

 “The Future of Audit after the Financial Crisis”, organised by ACCA (Association of Chartered Certified 

Accountants). The roundtable took place on 14 September 2009 in Warsaw, Poland, 

http://www2.accaglobal.com/allnews/national/poland. 
22

 Ibid. 
23

 Auditors 'complacent' in financial crisis, say Lords, BBC, 30 March 2011, 

http://www.bbc.co.uk/news/business. 
24

 Audit under fire: a review of the post-financial crisis inquiries, The Association of Chartered Certified 

Accountants, May 2011, www.accaglobal.com/af, стр. 7. 
25

 “The Future of Audit after the Financial Crisis”, organised by ACCA (Association of Chartered Certified 

Accountants). The roundtable took place on 14 September 2009 in Warsaw, Poland, 

http://www2.accaglobal.com/allnews/national/poland. 
26

 Становище на ИДЕС по въпросите, повдигнати в Зелената книга на ЕК, 06 Декември 2010, 

www.ides.bg. 



5 

 

елиминира. Това е така, защото разходите за такъв одит ще бъдат по-големи от 

ползите за акционерите, инвеститорите и други заинтересовани страни. 

 Втората насока за изследването на одита на финансовите отчети в условита на 

криза представляват особеностите на одиторските процедури. 

Много професионални организации след началото на кризата организираха 

форуми и кръгли маси, където се обсъждаха одиторските процедури, които трябва да 

се прилагат в условията на криза. Някои от последните, които имат отношение и към 

българския одит са следните:
 27

 

• Кръгла маса на тема „Професионалният скептицизъм в работата на 

регистрираните одитори – предизвикателства, свързани с кризата” през 2011 

г. в София, организирана от Комисията за публичен надзор над 

регистрираните одитори. 

• Шестия работен семинар за инспекции на Международния форум на 

независимите одитни регулатори през 2012 г. в Абу Даби, Обединени арабски 

емирства, където участва Комисията за публичен надзор на регистрираните 

одитори в България. 

• Единадесетата среща на Международния форум на независимите одитни 

регулатори (IFIAR) през 2012 г. в Пусан, Южна Корея, където участваха 32 

независими одитни регулатори, включително Комисията за публичен надзор 

на регистрираните одитори в България. 

Някои от големите професионални организации издадоха специални указания 

за одиторските процедури в условията на криза. За съжаление ИДЕС не представи 

инструкции, които трябва да се спазват от българските одитори. След началото на 

кризата започнаха да се публикуват и множество статии за одита в условията на 

криза. Подобни статии се срещат и в българската литература по одит. Съществува 

обаче необходимост от представяне на тези процедури от гледна точка на 

националните особености. 

 Интересно е да се установи дали трябва да има промяна в одита на 

финансовите отчети в условията на криза. В това отношение може да се разгледа 

едно проучване на Института на вътрешните одитори (The Institute of Internal 

Auditors) от 2009г. Някои от резултатите от прочуването са следните:
28

 за 87% от 

анкетираните фирми кризата има негативно влияние, 51% от фирмите намаляват 

бюджета си за вътрешен одит, 69% от фирмите намаляват разходите за обучение, 

63% от фирмите замразяват или намаляват възнагражденията на вътрешите одитори, 

33% от фирмите уволняват персонал от вътрешния одит.  

 На първо място в случая трябва да се акцентира върху негативното влияние 

на кризата. Това означава спад в продажбите и печалбите на предприятията. Затова 

ръководствата са под значителен натиск да отговорят на очакванията на 

собствениците и заемодателите. Това води до увеличаване на измамите, които се 

извършват от висшето ръководство,
29

 т.н. „управление на доходите”. 

Тук е необходимо да се посочи, че за българската действителност това 

представлява по-скоро „управление на разходите и минимизиране на печалбата”
30

. 

Въпреки това има и предприятия, които се стремят към представяне на по-добри 

резултати заради искания за банкови кредити, участия в търгове и други. Това обаче 

                                                           
27

 http://www.cposa.bg/news. 
28

 Knowledge Alert. The Financial Crisis and Its Impact on the Internal Audit Profession, March 2009. Gain 

Global Audit Information Network. The Institute of Internal Auditors, www.theiia.org/Gain, p. 2 – 4. 
29

 Vincent J. Love and Celia Lawson. Auditing in Turbulent Economic Times, 30 May 2009, The CPA 

Journal, p. 30 – 34. 
30

 Динев, М. Кризата, одитът и другите. Студия. Годишник на ИДЕС 2009 г. стр. 7 – 30, стр. 17-18. 
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„не променя картината, освен ако не се приеме, че я прави по-мрачна.”
31

 Освен това 

трябва да се посочи, че за България е характерно увеличаването на задълженията на 

предприятията: „Задълженията на предприятията от нефинансовия сектор към края 

на 2010 г. надхвърлиха 157 млрд. лв. В сравнение с 2005 г. те са по-големи с 91 млрд. 

лева или 2.4 пъти. Спрямо 2009 г. прирастът от 8.945 млрд. лв. е 6%. През 2005 г. на 

1 лев БВП са се падали 1.58 лева задължения, а през 2010 г. – 2.30 лева, или с 46% 

повече”.
32

 Това намалява ликвидността на предприятията и увеличава риска за 

неспазване на принципа за действащо предприятие. 

Резултатите от проучването на Института на вътрешните одитори показват, че 

фирмите съкращават разходите по време на криза. Някои от решенията, които водят 

до намаляване на разходите отслабват вътрешния контрол и вътрешния одит на 

предприятието, което е предпоставка за повече отклонения от нормите. Кризата води 

и до намаляване на възнагражденията на одиторите, което „все повече намалява и 

прилаганите процедури (повече аналитични процедури за сметка на процедурите по 

същество, намален обем на извадките и т.н.)”
33

. 

Логично е да се предположи, че промяната във финансовото състояние и 

целите на предприятията трябва да изисква и промяна в одиторските процедури. 

Изследването на литературата по одит показва, че по време на криза най-вече се 

предлага да се набляга на принципа за действащо предприятие.
34

 Това е логично, 

защото кризата води до спад в приходите и печалбите на предприятията и 

увеличаване на лошите вземанията. Много автори обаче посочват, че трябва да се 

акцентира и върху други процедури като: 

• оценка на почтеността на ръководството, проверка на приблизителни оценки, 

планиране,  оценка на материалните запаси и проверка за обезценки (J.Vincent 

and Celia Lawson);
35

 

• оценка на риска и несигурността, проверка на събития след датата на баланса, 

проверка за обезценки и установяване на управление на доходите (L. Doran);
36

 

• проверка на оценките по справедлива стойност, проверки за обезценки на 

активи и изследване на ограниченията на ликвидността (B. Daniel and B. 

Godshall);
37

 

• проверка на оценките по справедлива стойност, проверки на активи за 

обезнецки в условията на неактивни пазари, проверка на излишни и залежали 

материални запаси, обезценки на отсрочени данъчни активи, отчитане на 

приходите и извършване на одита с професионален скептицизъм (Ф. Ляпов);
38

 

                                                           
31

 Пак там. 
32

 Задължения на предприятита от нефинансовия сектор (към 31 декември 2010 г.). Българска 

стопанска камара, София, януари 2012, стр. 3. 
33

 Динев, М. Кризата, одитът и другите. Студия. Годишник на ИДЕС 2009 г. стр. 7 – 30, стр. 17 
34

 Current Economic Crisis: Going Concern Considerations—2012, 

http://www.aicpa.org/interestareas/frc/pages/currenteconomiccrisisgoingconcern.aspx; Economic Conditions 

Continue to Challenge Preparers and Auditors Alike; Focus Must Include Going Concern Assumption and 

Adequacy of Disclosures, December 28 2011, http://www.ifac.org/news-events/2011-12/economic-

conditions-continue-challenge-preparers-and-auditors-alike-focus-must-iIFAC и Audit under fire: a review 

of the post-financial crisis inquiries, The Association of Chartered Certified Accountants, May 2011, 

www.accaglobal.com/af 
35

 Vincent, J. Love and Celia Lawson. Auditing in Turbulent Economic Times, 30 May 2009, The CPA 

Journal, p. 30 – 34. 
36

 Doran, L. Auditing in recession, www.independentcolleges.ie. 
37

 Daniel, B, and B. Godshall. Accounting and Auditing in the Current Economic Environment Frazier & 

Deeter LLC, January 26, 2009. 
38

 Ляпов, Ф. Бизнес, корпоративно управление и одит при криза.Годишник на ИДЕС 2009,стр.237-271. 
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Някои автори посочват, че трябва да има допълнително оповестяване в 

одиторския доклад: „Допълнително оповестяване може да се окаже полезно при 

сегашните условия, дори ако не съществува значителна несигурност по отношение 

на действащо предприятие, като наличието на кредит, потенциална обезценка на 

активи и други”.
39

 

Един от най-пълните списъци с одиторски процедури в условията на криза е 

на PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) в САЩ. През 2010 г. бордът 

публикува доклад, в който са представени областите, които имат най-голям ефект от 

кризата.
40

 Според доклада икономическата криза увеличава риска от съществени 

отклонения в области като оценка на справедлива стойност, обезценка на активи, 

обезценка на вземания, оценка на материални запаси, признаване на приходи, и 

оценката на способността за действащо предприятие. 

 От посочените по-горе одиторските процедури се установява, че кризата не 

налага нови техники за събиране на доказателства. Това е така, защото те се изискват 

от Международните одиторски стандарти при провеждането на всеки одит. 

Необходимо е обаче да се набляга на определени процедури, които имат по-голямо 

приложение по време на криза. Затова в случая няма смисъл да се обясняват 

процедурите, така както това се прави от много автори. Трябва обаче да се 

представят специфичните особености на българкия одит. 

 

Табл. 1. Области с най-голям ефект от кризата за българския одит 

 

Области с най-

голям ефект от 

кризата според 

PCAOB 

Обяснение и особености на българския одит 

Оценка на 

справедлива 

стойност 

Увеличава се риска от отклонения от нормите, защото има по-

голяма пазарна несигурност. Българският пазар е по-малко 

активен. Това допълнително увеличава риска. 

Обезценка на 

активи 

По време на криза се увеличават индикациите за обезценка на 

активи. 

Обезценка на 

вземания 

Кризата води до ръст в загубите от несъбираеми вземания, което 

увеличава риска от съществени отклонения. Това има голямо 

значение за България, защото за периода от 2005 до 2010 г. 

междуфирмената задлъжнялост е нарастнала 2.4 пъти. 

Оценка на 

материални 

запаси 

Вероятността от залежали материални запаси се увеличава, защото 

има спад в покупателната способност на потребителите. 

Признаване на 

приходи 

Има по-голям натиск за отчитане на по-високи приходи. Някои 

български предприятия извършват такива измами, но е известно, 

че най-често срещаните са осигуряване на по-нисък доход от 

реалния, укриване на ДДС и намаляване на финансовия резултат.
41

 

                                                           
39

 Hout, B. Financial Reporting and Auditing in a Distressed Economy, The Certified Accountant, 1
st
 Quarter 

2009, Issue 37, p. 87 – 89. стр. 87. 
40

 Report on observation of PCAOB Inspectors related to audit risk areas affected by the economic crisis, 

PCAOB Release No 2010-006, September 29, 2010, www.pcaobus.org. 
41

 Вж. Вейсел, А. Методи за прилагане на аналитични одитни процедури при одит на предприятие. 

Дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор”. УНСС, 2011, стр. 130. 
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Тези измами се увеличават по време на криза, например фирмите 

принуждават работниците да вземат болнични.
42

 Българските 

одитори трябва да прилагат процедури за проверка на тези обекти. 

Оценка на 

способността 

за действащо 

предприятие 

Кризата води до намаляване на приходите и печалбите и 

намаляване на ликвидността. Оценката на този принцип също е 

много важен за българския одит поради високата междуфирмена 

задлъжнялост. 

 

Направеното изследване за одита на финансовите отчети в условията на криза 

показва, че за да се възвърне доверието в одиторската професия е необходимо да има 

по-голяма обществена осведоменост по отношение на целите и обхвата на одита. 

Това може да стане с повече публикации, форуми и кръгли маси. По време на криза 

не е необходимо да се прилагат допълнителни одиторски процедури. Тези, които са 

посочени в Междунароните одиторски стандарти, са достатъчни, но е необходимо да 

се обърне по-голямо внимание на определени обекти, при които има по-голям риск 

от отклонения в нормите. Затова може да се твърди, че кризата налага строго 

придържане към Международните одиторски стандарти. 
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