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Въведение
Обхват на настоящия МОС

1. Настоящият Международен одиторски стандарт (МОС) разглежда
отговорностите на одитора, отнасящи се до друга информация,
независимо дали финансова или нефинансова (различна от
финансовия отчет и одиторския доклад върху него), включена в
годишния доклад на предприятието. Годишният доклад на
предприятието може да представлява един документ или комбинация
от документи, които изпълняват същата функция.

2. Настоящият МОС е изготвен в контекста на одит на финансови отчети
от независим одитор. Съответно, целите на одитора в настоящия МОС
трябва да се разбират в контекста на общите цели на одитора,
изложени в параграф 11 от МОС 200.13

1 Изискванията в МОС са
разработени така, че да дадат възможност на одитора да постигне
целите, посочени в Международните одиторски стандарти, а оттук и
общите цели на одитора. Одиторското мнение относно финансовия
отчет не обхваща другата информация и настоящият МОС не изисква
одитора да получи одиторски доказателства, извън тези, необходими,
за да формира мнение относно финансовия отчет.

3. Настоящият МОС изисква одитора да се запознае и прецени другата
информация, тъй като друга информация, която е в съществено
несъответствие с финансовия отчет или с познанието на одитора,
получено по време на одита, може да е индикация, че има съществено
отклонение във финансовия отчет или че е налице съществено
отклонение в другата информация, което и в двата случая е възможно
да компрометира достоверността на финансовия отчет и на одиторския
доклад върху него. Такива съществени отклонения могат да повлияят
по неподходящ начин и на икономическите решения на
потребителите, за които се изготвя одиторският доклад.

4. Настоящият МОС може също така да подпомогне одитора при
спазване на приложимите етични изисквания,2 които задължават
одитора да избягва да бъде свързван съзнателно с информация, която
счита, че съдържа съществено погрешно или подвеждащо изявление,
безотговорно направени изявления или информация, да пропуска или
прикрива информация, която се изисква да бъде включена, когато
подобно пропускане или прикриване би било подвеждащо.

1 МОС 200, Общи цели на независимия одитор и на провеждането на одит в съответствие с
Международните одиторски стандарти

2 Етичен кодекс на професионалните счетоводители (Кодекс на СМСЕС) на Съвета за
международни стандарти по етика за счетоводители, параграф 110.2
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5. Другата информация може да включва суми или други елементи,
които са замислени да бъдат същите, да обобщават или да предоставят
по-големи подробности относно суми или други елементи във
финансовия отчет, както и други суми или други елементи, за които
одиторът е придобил познания по време на одита. Другата
информация може да включва също така и други въпроси.

6. Отговорностите на одитора относно друга информация (различни от
приложимите отговорности за докладване) са приложими независимо
дали тази друга информация е получена от одитора преди или след
датата на одиторския доклад.

7. Настоящият МОС не се прилага по отношение на:

(а) предварително анонсиране на финансова информация; или

(б) документи, свързани с предлагане на цени книжа, включително
проспекти.

8. Отговорностите на одитора съгласно настоящия МОС не
представляват ангажимент за изразяване на сигурност относно другата
информация, нито налагат на одитора задължение да получи
сигурност относно тази друга информация.

9. Възможно е закон или нормативна разпоредба да налага на одитора
допълнителни задължения във връзка с друга информация, които
надхвърлят обхвата на настоящия МОС.

Дата на влизане в сила

10. Настоящият МОС е в сила за одити на финансови отчети за периоди,
завършващи на или след 15 декември 2016 г.

Цели
11. Целите на одитора, след като се е запознал с другата информация, са:

(а) да прецени дали е налице съществено несъответствие между
другата информация и финансовия отчет;

(б) да прецени дали е налице съществено несъответствие между
другата информация и познанията на одитора, придобити по време
на одита;

(в) да изпълни подходящи процедури, когато одиторът
идентифицира, че изглежда да са налице такива съществени
несъответствия или когато на одитора по друг начин стане
известно, че другата информация изглежда да съдържа
съществено отклонение; и

(г) да докладва в съответствие с настоящия МОС.



ОТГОВОРНОСТИ НА ОДИТОРА ОТНОСНО ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

МОС 720 (ПРЕРАБОТЕН) 1102

Дефиниции
12. За целите на МОС, следните термини имат значението, посочено по-

долу:

(а) Годишен доклад – документ или комбинация от документи,
обикновено изготвяни ежегодно от ръководството или лицата,
натоварени с общо управление, в съответствие със закон,
нормативна разпоредба или обичайна практика, целта на които е
да предостави на собствениците (или на други сходни
заинтересовани страни) информация за дейността на
предприятието и неговите финансови резултати и финансово
състояние, изложени във финансовия отчет. Годишният доклад
съдържа или съпътства финансовия отчет и одиторския доклад
върху него и обикновено съдържа информация относно процесите
и тенденциите в развитието на предприятието, бъдещите
перспективи пред него, бъдещите рискове и елементи на
несигурност, изложение на органа за общо управление на
предприятието, както и доклади, разглеждащи въпроси, които
касаят общото управление. (Вж. параграфи A1–A5)

(б) Отклонение в другата информация – Отклонение в другата
информация е налице, когато тази друга информация е
представена неточно или е подвеждаща по друг начин
(включително поради това, че пропуска или прикрива
информация, която е необходима за правилното разбиране на
въпрос, оповестен в тази друга информация). (Вж. параграфи A6–
A7)

(в) Друга информация – финансова или нефинансова информация
(различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него),
включена в годишния доклад на предприятието. (Вж. параграфи
A8–A10)

Изисквания
Получаване на друга информация

13. Одиторът следва: (Вж. параграфи A11–A22)

(а) да определи, посредством обсъждане с ръководството, кой
документ или кои документи съставляват годишния доклад, както
и планирания от предприятието начин и срокове за публикуването
на този документ или документи;

(б) да постигне подходящи договорености с ръководството да получи
своевременно, ако е възможно, преди датата на одиторския
доклад, окончателния вариант на документа или документите,



ОТГОВОРНОСТИ НА ОДИТОРА ОТНОСНО ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

МОС 720 (ПРЕРАБОТЕН)1103

съставляващи годишния доклад; и

(в) когато част или всички документи, определени съгласно буква (а)
по-горе няма да бъдат на разположение преди датата на
одиторския доклад, да изиска ръководството да предостави
писмено изявление, че окончателният вариант на документа или
документите ще бъде предоставен на одитора, когато бъде
наличен и преди да бъде публикуван от предприятието, така че
одиторът да може да приключи процедурите, изисквани от
настоящия МОС. (Вж. параграф A22)

Разбиране и преценяване на друга информация

14. Одиторът следва да разбере другата информация, като при това
следва: (Вж. параграфи A23–A24)

(а) да прецени дали е налице съществено несъответствие между
другата информация и финансовия отчет. Като основание за тази
преценка, одиторът следва, с оглед оценяване на тяхната
последователност, да сравни избрани суми или други елементи в
другата информация (които са замислени да бъдат същите, да
обобщават или да предоставят по-големи подробности относно
суми или други елементи във финансовия отчет) с тези суми или
други елементи във финансовия отчет; и (вж. параграфи A25–A29)

(б) да прецени дали е налице съществено несъответствие между
другата информация и познанията на одитора, придобити по време
на одита, в контекста на получените при одита одиторски
доказателства и направените заключения. (Вж. параграфи A30–
A36)

15. Когато се запознава с другата информация в съответствие с параграф
14, одиторът следва да запази повишено внимание за индикации, че
другата информация, която не е свързана с финансовия отчет или
познанията на одитора, придобити по време на одита, изглежда да
сдържа съществени отклонения. (Вж. параграфи A24, A37–A38)

Процедури, когато изглежда, че е налице съществено несъответствие или
че другата информация съдържа съществено отклонение

16. Ако одиторът идентифицира, че изглежда е налице съществено
несъответствие (или когато на одитора по друг начин стане известно,
че другата информация изглежда да съдържа съществено отклонение),
одиторът следва да обсъди въпроса с ръководството и ако е
необходимо да изпълни други процедури, за да достигне до
заключение: (вж. параграфи A39–A43)

(а) дали е налице съществено отклонение в другата информация;
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(б) дали е налице съществено отклонение във финансовия отчет; или

(в) е необходимо разбирането на одитора за предприятието и средата,
в която то функционира, да бъде актуализирано.

Процедури, когато одиторът достигне до заключение, че е налице
съществено отклонение в другата информация

17. Ако одиторът достигне до заключение, че е налице съществено
отклонение в другата информация, одиторът следва да изиска
ръководството да коригира тази друга информация. В случай че
ръководството:

(а) се съгласи да извърши корекцията, одиторът следва да установи,
че корекцията е извършена; или

(б) откаже да извърши корекцията, одиторът следва да комуникира
въпроса с лицата, натоварени с общо управление и да изиска
корекцията да бъде извършена.

18. Ако одиторът достигне до заключение, че е налице съществено
отклонение в друга информация, получена преди датата на одиторския
доклад, и тази друга информация не е коригирана след комуникиране с
лицата, натоварени с общо управление, одиторът следва да
предприеме подходящи мерки, включително: (вж. параграф A44)

(а) да прецени последствията за одиторския доклад и да комуникира с
лицата, натоварени с общо управление, относно това как одиторът
планира да разгледа същественото отклонение в одиторския
доклад (вж. параграф 22(д)(ii)); или (вж. параграф A45)

(б) да се оттегли от ангажимента, когато оттеглянето е възможно
съгласно приложимия закон или нормативна разпоредба. (Вж.
параграфи A46–A47)

19. Ако одиторът достигне до заключение, че е налице съществено
отклонение в друга информация, получена след датата на одиторския
доклад, одиторът следва:

(а) в случай че тази друга информация е коригирана, да изпълни
процедурите, които са необходими при конкретните
обстоятелства; или (вж. параграф A48)

(б) в случай че тази друга информация не е коригирана след
комуникиране с лицата, натоварени с общо управление, да
предприеме подходящи мерки, вземайки под внимание
юридическите права и задължения на одитора, с цел да се опита
некоригираното съществено отклонение да бъде доведено до
знанието на потребителите, за които се изготвя одиторският
доклад. (Вж. параграфи A49–A50)
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Процедури, когато е налице съществено отклонение във финансовия отчет
или когато е необходимо разбирането на одитора за предприятието и
средата, в която то функционира да бъде актуализирано

20. Ако в резултата на изпълнение на процедурите съгласно параграфи
14–15, одиторът достигне до заключение, че е налице съществено
отклонение във финансовия отчет или че е необходимо разбирането на
одитора за предприятието и средата, в която то функционира да бъде
актуализирано, одиторът следва да реагира по подходящ начин в
съответствие с другите МОС. (Вж. параграф A51)

Докладване

21. Одиторският доклад следва да съдържа самостоятелен раздел,
озаглавен „Друга информация” или по друг подходящ начин, когато,
към датата на одиторския доклад:

(а) по отношение одита на финансов отчет на регистрирано за
търгуване на борсата предприятие, одиторът е получил, или
очаква да получи, другата информация; или

(б) по отношение одита на финансов отчет на предприятие, различно
от регистрирано за търгуване на борсата предприятие, одиторът е
получил част или цялата друга информация. (Вж. параграф A52)
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22. Когато в съответствие с параграф 21 се изисква одиторският доклад да
включва раздел „Друга информация”, този раздел следва да съдържа:
(вж. параграф A53)

(а) изявление, че ръководството носи отговорност за другата
информация;

(б) идентифициране на:

(i) друга информация, ако има такава, получена от одитора
преди датата на одиторския доклад; и

(ii) по отношение одита на финансов отчет на регистрирано
за търгуване на борсата предприятие, друга информация,
ако има такава, която се очаква да бъде получена след
датата на одиторския доклад;

(в) изявление, че одиторското мнение не обхваща другата
информация и съответно че одиторът не изразява (или че няма да
изрази) одиторско мнение или каквато и да е форма на заключение
за изразяване на сигурност относно тази друга информация;

(г) описание на отговорностите на одитора, отнасящи се
доразбирането, преценяването и докладването върху другата
информация съгласно изискванията на настоящия МОС; и

(д) когато другата информация е получена преди датата на
одиторския доклад:

(i) изявление, че одиторът няма нищо за докладване; или

(ii) ако одиторът е достигнал до заключение, че е налице
некоригирано съществено отклонение в другата
информация, изявление, описващо това некоригирано
съществено отклонение в другата информация.

23. Когато одиторът изразява квалифицирано или отрицателно мнение в
съответствие с МОС 705 (преработен),3 одиторът следва да прецени
последствията от въпроса, пораждащ модификацията на мнението за
изявлението, изисквано в параграф 22(д). (Вж. параграфи A54–A58)

Докладване, предписано от закон или нормативна разпоредба

24. В случай че закон или нормативна разпоредба в съответната
юрисдикция изисква одиторът да се позовава на другата информация в
одиторския доклад, като използва конкретен формат или
формулировка, одиторският доклад следва да прави препратка към

3 МОС 705 (преработен), Модификации на мнението, изразено в доклада на независимия
одитор
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Международните одиторски стандарти само ако одиторският доклад
включва като минимум: (вж. параграф A59)

(а) идентифициране на другата информация, получена от одитора
преди датата на одиторския доклад;

(б) описание на отговорностите на одитора по отношение на другата
информация; и

(в) изрично изявление, разглеждащо резултатите от одиторската
работа в това отношение.

Документация

25. Когато се съобразява с изискванията на МОС 2304 в степента, в която е
приложим по отношение на настоящия МОС, одиторът следва да
включи в одиторската документация:

(а) документиране на процедурите, изпълнени съгласно настоящия
МОС; и

(б) окончателния вариант на другата информация, върху която
одиторът е извършил работата, изисквана съгласно настоящия
МОС.

***

Материали за приложение и други пояснителни материали
Дефиниции

Годишен доклад (Вж. параграф 12(a))

A1. Възможно е закон, нормативна разпоредба или обичайната практика да
дефинират съдържанието на годишния доклад, както и неговото
наименование, за предприятията в конкретната юрисдикция;
съдържанието и наименованието обаче може и да варират в рамките на
една юрисдикция, както и между различните юрисдикции.

A2. Годишният доклад обикновено се изготвя ежегодно. Когато обаче
финансовият отчет, обект на одит, е изготвен за период, който е по-
кратък или по-дълъг от една година, може да бъде изготвен и годишен
доклад, който да обхваща същия период, както финансовият отчет.

A3. В някои случаи годишният доклад на предприятието може да
представлява един документ и да е озаглавен „годишен доклад” или по
някакъв друг начин. В други случаи, закон, нормативна разпоредба или

4 МОС 230, Одиторска документация, параграфи 8–11
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обичайната практика може да изисква предприятието да докладва до
собствениците (или до други сходни заинтересовани страни)
информация за дейността на предприятието и неговите финансови
резултати и финансово състояние, изложени във финансовия отчет (т.е.
годишен доклад) посредством един единствен документ или
посредством два или повече отделни документа, които взети заедно да
изпълняват същата функция. Така например, възможно е в зависимост
от закон, нормативна разпоредба или обичайната практика в
конкретната юрисдикция, един или повече от следните документи да
съставляват част от годишния доклад:

 доклад на ръководството, коментар на ръководството или
оперативен и финансов преглед или сходни доклади от лицата,
натоварени с общо управление (например, доклад на
директорите);

 изявление на председателя;

 изявление за корпоративно управление;

 доклади за вътрешния контрол и оценката на риска.

A4. Годишният доклад може да бъде предоставен на потребителите на
хартиен носител или в електронен вид, включително на уебсайта на
предприятието. Възможно е даден документ (или комбинация от
документи) да отговаря на дефиницията за годишен доклад,
независимо от начина, по който се предоставя на потребителите.

A5. Годишният доклад се различава по своето естество, цел и съдържание
от други доклади, например, доклад, изготвен, за да удовлетвори
информационните потребности на специфична група заинтересовани
страни или доклад, изготвен, за да изпълни изискванията във връзка
със специфична цел за докладване до регулаторни органи (дори когато
се изисква този доклад да бъде публично достъпен). Примерите за
доклади, които, в случай че са издадени като самостоятелни
документи, обикновено не представляват част от комбинацията от
документи, съставляващи годишен доклад (по силата на закон,
нормативна разпоредба или обичайната практика), и които,
следователно, не представляват друга информация в обхвата на
настоящия МОС, включват:

 отделни отраслови или регулаторни доклади (например, доклади
за капиталова адекватност), каквито е възможно да бъдат
изготвяни в банковия, застрахователния или пенсионния сектор;

 доклади за корпоративна социална отговорност;

 доклади за устойчиво развитие;
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 доклади за многообразието и равните възможности;

 доклади за продуктова отговорност;

 доклади за трудови практики и условия на труд;

 доклади за спазване на човешките права.

Отклонение в другата информация (Вж. параграф 12(б))

A6. Когато конкретен въпрос се оповестява в другата информация, тази
друга информация може да пропусне или прикрие информация, която е
необходима за правилното разбиране на този въпрос. Така например, в
случай че другата информация цели да разгледа ключовите показатели
за резултатите от дейността, използвани от ръководството, то тогава
пропускането на ключов показател, използван от ръководството, може
да е индикация, че тази друга информация е подвеждаща.

A7. Възможно е концепцията за нивото на същественост да се разглежда в
обща рамка, приложима спрямо другата информация и ако това е така,
тази обща рамка може да предоставя референтна рамка за одитора при
извършването на преценки относно нивото на същественост съгласно
настоящия МОС. В много случаи, обаче, може да няма приложима
обща рамка, която да съдържа разглеждане на концепцията за ниво на
същественост, приложима по отношение на другата информация. При
такива обстоятелства, следните характеристики предоставят на
одитора референтна рамка при определяне дали дадено отклонение в
другата информация е съществено:

 Нивото на същественост се разглежда в контекста на общите
информационни нужди на потребителите като група. Очаква се
потребителите на другата информация да са същите, както
потребителите на финансовия отчет, тъй като може да се очаква
тези потребители да се запознават с другата информация, за да
си осигурят контекст за финансовия отчет.

 Преценките относно нивото на същественост отчитат
конкретните обстоятелства, свързани с отклонението, вземайки
под внимание дали потребителите биха били повлияни от
ефекта от некоригираното отклонение. Не всички отклонения
ще окажат влияние върху икономическите решения на
потребителите.

 Преценките относно нивото на същественост включват както
количествени, така и качествени съображения. Съответно, тези
преценки могат да вземат под внимание естеството и мащаба на
елементите, които другата информация разглежда в контекста
на годишния доклад на предприятието.
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Друга информация (Вж. параграф 12(в))

A8. Приложение 1 съдържа примери за суми и други елементи, които е
възможно да са включени в другата информация.

A9. В някои случаи, приложимата обща рамка за финансово отчитане може
да изисква конкретни оповестявания, но да разрешава те да бъдат
поместени извън финансовия отчет.15F

5 Доколкото тези оповестявания се
изискват от приложимата обща рамка за финансово отчитане, те
съставляват част от финансовия отчет. Съответно, за целите на
настоящия МОС те не представляват друга информация.

A10. Идентификаторите на разширения език за бизнес отчетност (XBRL) не
представляват друга информация съгласно дефиницията в настоящия
МОС.

Получаване на друга информация (Вж. параграф 13)

A11. Определянето на документа или документите, които съставляват
годишния доклад често е недвусмислено на базата на закон,
нормативна разпоредба или обичайната практика. В много случаи
ръководството или лицата, натоварени с общо управление може да са
публикували обичайно пакет документи, които взети заедно
съставляват годишния доклад, или да са поели ангажимент, че ще
постъпят по този начин. В други случаи обаче, може да не е ясно кой
документ или кои документи съставляват годишния доклад. В такива
случаи, сроковете и целите на документите (както и за кого са
предназначени) са въпроси, които е възможно да имат отношение към
решението на одитора относно това кой документ или кои документи
съставляват годишния доклад.

A12. Когато по силата на закон или нормативна разпоредба годишният
доклад се превежда на други езици (какъвто може да е случаят, когато
в дадена юрисдикция има повече от един официален език) или когато
се изготвят няколко „годишни доклада” съгласно различни
законодателства (например, когато предприятието е регистрирано за
търгуване на борсите в повече от една юрисдикция), може да е
необходимо да се прецени дали един или повече от един „годишни
доклади” съставляват част от другата информация. В това отношение

5 Така например, Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7, Финансови
инструменти: оповестяване, разрешава определени оповестявания, изисквани от
Международните стандарти за финансово отчитане или да бъдат дадени във финансовия
отчет, или да бъдат включени посредством кръстосани препратки от финансовия отчет към
друго изявление, например, коментар на ръководството или доклад за риска, което да е на
разположение на потребителите на финансовия отчет при същите условия и в същия момент,
както финансовият отчет.
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местен закон или нормативна разпоредба може да предоставя
допълнителни насоки.

A13. Ръководството или лицата, натоварени с общо управление, носят
отговорност за изготвянето на годишния доклад. Одиторът може да
комуникира с ръководството или с лицата, натоварени с общо
управление:

 очакванията на одитора във връзка с получаване на
окончателния вариант на годишния доклад (включително
комбинацията от документи, които взети заедно съставляват
годишния доклад) своевременно и преди датата на одиторския
доклад, така че одиторът да може да приключи процедурите,
изисквани от настоящия МОС преди датата на одиторския
доклад или, ако това не е възможно, в практически възможно
най-кратък срок и във всички случаи преди предприятието да
публикува тази информация.

 възможните последствия, когато другата информация се
получава след датата на одиторския доклад.

A14. Комуникациите, посочени в параграф A13 може да са особено
подходящи, например:

 при първоначален ангажимент за одит;

 когато е имало промяна в ръководството или лицата, натоварени
с общо управление;

 когато се очаква другата информация да бъде получена след
датата на одиторския доклад.

A15. Когато лицата, натоварени с общо управление, трябва да одобрят
другата информация преди тя да бъде публикувана от предприятието,
окончателният вариант на тази друга информация е вариантът, който е
бил одобрен за публикуване от лицата, натоварени с общо управление.

A16. В някои случаи годишният доклад на предприятието може да
представлява един единствен документ, който да бъде издаден, в
съответствие със закон или нормативна разпоредба или в съответствие
с практиката на предприятието във връзка с отчитането, скоро след
края на финансово-отчетния период на предприятието, така че той ще
бъде на разположение на одитора преди датата на одиторския доклад.
В други случаи може да не се изисква този документ да бъде издаден
преди един по-късен момент във времето или да бъде издаден в срок,
който предприятието избере. Възможно е да съществуват и
обстоятелства, при които годишният доклад на предприятието
представлява комбинация от документи, всеки от които обект на
различни изисквания или практика във връзка с отчитането от страна
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на предприятието по отношение сроковете за тяхното издаване.

A17. Възможно е да съществуват и обстоятелства, при които към датата на
одиторския доклад предприятието да разглежда възможността за
разработване на документ, който може да е част от годишния доклад на
предприятието (например, доброволен доклад до заинтересованите
страни), но ръководството да не е в състояние да потвърди пред
одитора целта или сроковете във връзка с този документ. В случай че
одиторът не е в състояние да установи целта или сроковете във връзка
с този документ, документът не се счита за друга информация за
целите на настоящия МОС.

A18. Получаването на другата информация своевременно преди датата на
одиторския доклад дава възможност промени, които бъде счетено за
необходимо да се направят във финансовия отчет, одиторския доклад
или другата информация, да бъдат извършени преди публикуването на
тези документи. Писмото за ангажимент за одит6 може да прави
препратка към договореност с ръководството да предостави
своевременно на разположение на одитора другата информация и ако е
възможно преди датата на одиторския доклад.

A19. Когато другата информация се предоставя на разположение на
потребителите единствено посредством уебсайта на предприятието,
вариантът на тази друга информация, получен от предприятието, а не
директно от неговия уебсайт, представлява уместният документ, върху
който одиторът ще изпълнява процедури в съответствие с настоящия
МОС. Одиторът няма отговорност съгласно настоящия МОС да търси
друга информация, включително друга информация, която може да е
на уебсайта на предприятието, нито да изпълнява процедури, с които
да потвърди, че другата информация е представена по подходящ начин
на уебсайта на предприятието или че е била подходящо предадена или
представена в електронен формат по друг начин.

A20. Одиторът не е възпрепятстван да поставя дата или издава одиторския
доклад, в случай че не е получил част или цялата друга информация.

A21. Когато другата информация се получава след датата на одиторския
доклад, от одитора не се изисква да актуализира процедурите,
изпълнени в съответствие с параграфи 6 и 7 от МОС 560.17F

7

A22. МОС 58018F

8 установява изисквания и предоставя насоки относно
използването на писмени изявления. Писменото изявление, което се
изисква да бъде поискано съгласно параграф 13(в) относно друга

6 МОС 210, Договаряне на условията на одиторските ангажименти, параграф A23
7 МОС 560, Последващи събития
8 МОС 580, Писмени изявления
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информация, която ще бъде на разположение едва след датата на
одиторския доклад, има за цел да подкрепи способността на одитора
да приключи процедурите, изисквани от настоящия МОС по
отношение на тази информация. Наред с това, одиторът може да счете
за полезно да изиска други писмени изявления, например, че:

 ръководството е информирало одитора за всички документи,
които очаква да публикува и които може да съставляват друга
информация;

 финансовият отчет и всяка друга информация, получена от
одитора преди датата на одиторския доклад, са в съответствие
помежду си и другата информация не съдържа съществени
отклонения; и

 по отношение на друга информация, която не е била получена от
одитора преди датата на одиторския доклад, че ръководството
възнамерява да изготви и публикува такава друга информация и
очакваните срокове за публикуването й.

Разбиране и преценяване на другата информация (Вж. параграфи 14–15)

A23. МОС 20019F

9 изисква от одитора да планира и извърши одита с
професионален скептицизъм. Запазването на професионален
скептицизъм при разбирането и преценяването на другата информация
включва, например, вземането под внимание на възможността
ръководството да е прекомерно оптимистично относно успеха на
своите планове, както и запазване на повишено внимание за
информация, която може да не е в съответствие с:

(а) финансовия отчет; или

(б) познанията на одитора, придобити по време на одита.

A24. В съответствие с МОС 220,20F

10 от съдружника, отговорен за
ангажимента се изисква да поеме отговорност за ръководството,
надзора и изпълнението на ангажимента за одит при спазване на
професионалните стандарти и приложимите законови и регулаторни
изисквания. В контекста на настоящия МОС, факторите, които биха
могли да бъдат взети под внимание при определяне на подходящите
членове на екипа за ангажимента, с цел отчитане изискванията на
параграфи 14–15, включват:

 относителния опит на членовете на екипа по ангажимента;

9 МОС 200, параграф 15
10 МОС 220, Контрол върху качеството на одита на финансови отчети, параграф 15(a)
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 дали членовете на екипа по ангажимента, на които ще бъдат
възлагани задачите, притежават подходящи знания, придобити
по време на одита, за да идентифицират несъответствия между
другата информация и тези познания;

 степента на преценка, необходима за съблюдаване на
изискванията на параграф 14–15. Така например, изпълнението
на процедури за оценяване съответствието на суми в другата
информация, които трябва да бъдат същите като сумите във
финансовия отчет, може да се извършва от членове на екипа по
ангажимента с по-малък опит;

 дали, когато става въпрос за одит на група, е необходимо да
бъдат отправени проучващи запитвания до одитора на
компонент при разглеждане на другата информация, отнасяща
се до този компонент.

Преценяване дали е налице съществено несъответствие между другата
информация и финансовия отчет (Вж. параграф 14(a))

A25. Другата информация може да включва суми или други елементи, които
трябва да бъдат същите, да обобщават или да предоставят по-големи
подробности относно суми или други елементи във финансовия отчет.
Примерите за такива суми или други елементи може да включват:

 таблици, диаграми или графики, съдържащи извадки от
финансовия отчет;

 оповестяване, предоставящо по-големи подробности относно
салдо или сметка, показана във финансовия отчет, например
„Приходите за 20X1 г. включват XXX милиона от продукт X и
YYY милиона от продукт Y.”

 описание на финансови резултати, например „През 20Х1 г.
общите разходи за научноизследователска и развойна дейност
възлизат на XXX.”

A26. При оценяване съответствието на избрани суми или други елементи в
другата информация с тези във финансовия отчет, от одитора не се
изисква да сравнява всички суми или други елементи в другата
информация, които трябва да бъдат същите, да обобщават или да
предоставят по-големи подробности относно суми или други елементи
във финансовия отчет, с тези суми или други елементи във финансовия
отчет.

A27. Изборът на суми или други елементи, които да бъдат сравнени, е
въпрос на професионална преценка. Факторите, имащи отношение към
тази преценка, включват:
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 значимостта на сумата или друг елемент в контекста, в който са
представени, което може да окаже влияние върху значението,
което потребителите биха придали на тази сума или друг
елемент (например, ключов коефициент или сума);

 ако са количествени, относителният размер на сумата, сравнен
със суми или елементи във финансовия отчет или другата
информация, до която се отнасят;

 чувствителността на конкретната сума или друг елемент в
другата информация, например, плащания на базата на акции за
висшето ръководство.
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A28. Определянето на естеството и обхвата на процедурите с цел
изпълнение на изискването в параграф 14(a) е въпрос на
професионална преценка, отчитайки, че отговорностите на одитора
съгласно настоящия МОС не представляват ангажимент за изразяване
на сигурност във връзка с другата информация, нито налагат
задължение за получаване на сигурност относно тази друга
информация. Примерите за такива процедури включват:

 по отношение на информация, която трябва да бъде същата като
информацията във финансовия отчет, сравняване на тази
информация с финансовия отчет;

 по отношение на информация, която трябва да има същото
значение както оповестяванията във финансовия отчет,
сравняване на използваните изрази и преценяване значимостта
на различията в използваните формулировки и дали тези
различия предполагат различно значение;

 получаване от ръководството на равнението между сума в
другата информация и във финансовия отчет и:

o сравняване на елементите в равнението с финансовия
отчет и другата информация; и

o извършване на проверка дали изчисленията в рамките на
равнението са математически точни.

A29. Оценяването на съответствието на избраните суми или други елементи
в другата информация с финансовия отчет включва, когато това е
уместно, имайки предвид естеството на тази друга информация,
начина на тяхното представяне в сравнение с финансовия отчет.

Преценяване дали е налице съществено несъответствие между другата
информация и познанията на одитора, придобити по време на одита (Вж.
параграф 14(б))

A30. Другата информация може да включва суми или други елементи, които
са свързани с познанията на одитора, придобити по време на одита
(различни от тези в параграф 14(a)). Примерите за такива суми или
елементи може да включват:

 оповестяване на произведените единици или таблица,
обобщаваща това производство по географски региони;

 изявление, че „През годината компанията е произвеждала
продукта X и продукта Y.”

 обобщение на местоположенията на основните оперативни
дейности на предприятието, например, „основният център на
оперативна дейност на предприятието е в страната X, като
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оперативна дейност се извършва също така и в страните Y и Z.”

A31. Познанията на одитора, придобити по време на одита, включват
разбирането на одитора за предприятието и средата, в която то
функционира, включително вътрешния контрол на предприятието,
получено в съответствие с МОС 315 (преработен).21F

11 МОС 315
(преработен) излага изискваното от одитора разбиране, което включва
такива въпроси като получаването на разбиране за:

(а) съответния отрасъл, регулаторни и други външни фактори;

(б) естеството на предприятието;

(в) избора и прилагането на счетоводни политики от страна на
предприятието;

(г) целите и стратегиите на предприятието;

(д) оценката и прегледа на финансовите резултати от дейността на
предприятието; и

(е) вътрешния контрол на предприятието.

A32. Познанията на одитора, придобити по време на одита може да
включват и въпроси, които са прогнозни по своето естество. Тези
въпроси може да включват, например, бизнес перспективи и бъдещи
парични потоци, които одиторът е разгледал при оценяване на
предположенията, използвани от ръководството при извършване на
тестове за обезценка на нематериални активи, например, репутацията,
или при оценяване преценката на ръководството за способността на
предприятието да продължи да функционира като действащо
предприятие.

A33. Когато преценява дали е налице съществено несъответствие между
другата информация и познанията на одитора, придобити по време на
одита, одиторът може да се фокусира върху тези въпроси в другата
информация, които са достатъчно важни за това, че отклонение в
другата информация във връзка с този въпрос би могло да е
съществено.

A34. Във връзка с много въпроси в другата информация, може да е
достатъчно одиторът да си припомни получените одиторски
доказателства и направените по време на одита заключения, за да има
възможност одиторът да прецени дали е налице съществено
несъответствие между другата информация и познанията на одитора,
придобити по време на одита. Колкото по-опитен и колкото по-

11 МОС 315 (преработен), Идентифициране и оценяване на рисковете от съществени
отклонения чрез получаване на разбиране за предприятието и неговата среда, параграфи 11–
12
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запознат с ключовите аспекти на одита е одиторът, толкова по-
вероятно е да е достатъчно одиторът да си припомни уместните
въпроси. Така например, възможно е одиторът да е в състояние да
прецени дали е налице съществено несъответствие между другата
информация и познанията на одитора, придобити по време на одита в
светлината на обсъжданията, проведени с ръководството или с лицата,
натоварени с общо управление, или констатациите от процедурите,
изпълнени по време на одита, например, запознаване с протоколите от
заседания на съвета на директорите, без необходимост да се
предприемат допълнителни действия.

A35. Одиторът може да реши, че позоваването на подходяща одиторска
документация или отправянето на проучващи запитвания до
подходящите членове на екипа по ангажимента или до подходящите
одитори на компоненти е целесъобразно като база за преценката на
одитора относно това дали е налице съществено несъответствие. Така
например:

 когато другата информация описва планирано преустановяване
на основна продуктова линия. Макар, че одиторът е информиран
за планираното преустановяване, той може да отправи
проучващи запитвания до подходящите членове на екипа по
ангажимента, които са изпълнили одиторските процедури в тази
област, за да подкрепи своята преценка относно това дали
въпросното описание е в съществено несъответствие с
познанията на одитора, придобити по време на одита.

 когато другата информация описва важни подробности за
съдебно дело, разгледано по време на одита, но одиторът не
може да възстанови тези подробности адекватно в паметта си,
може да е необходимо да се направи справка с одиторската
документация, в която са обобщени тези подробности, за да се
опресни паметта на одитора.

A36. Дали и в каква степен одиторът се позовава на подходяща одиторска
документация или отправя проучващи запитвания до подходящите
членове на екипа по ангажимента или до подходящите одитори на
компоненти е въпрос на професионална преценка. Възможно е обаче
по отношение на въпрос, включен в другата информация, да не е
необходимо одиторът да се позовава на подходящата одиторска
документация или да отправя проучващи запитвания до подходящите
членове на екипа по ангажимента или до подходящите одитори на
компоненти.

Запазване на повишено внимание за други индикации, че другата информация
изглежда да съдържа съществени отклонения (Вж. параграф 15)
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A37. Другата информация може да включва разглеждането на въпроси,
които не са свързани с финансовия отчет и да се разпростира отвъд
познанията на одитора, придобити по време на одита. Така например,
другата информация може да включва отчет относно емисиите на
парникови газове на предприятието.

A38. Запазването на повишено внимание за други индикации, че другата
информация, която не е свързана с финансовия отчет или познанията
на одитора, придобити по време на одита, изглежда да съдържа
съществени отклонения, подпомага одитора при спазването на
приложимите етични изисквания, които задължават одитора да избягва
да бъде свързван съзнателно с друга информация, която счита, че
съдържа съществено погрешно или подвеждащо изявление,
безотговорно направено изявление, пропуска или прикрива
необходима информация, така че другата информация става
подвеждаща.12 Запазването на повишено внимание за други
индикации, че другата информация изглежда да съдържа съществени
отклонения потенциално би могло да доведе до това, одиторът да
идентифицира въпроси като:

 различия между другата информация и знанията от общ
характер, извън познанията, придобити по време на одита, на
членовете на екипа по ангажимента, запознаващи се с другата
информация, които различия карат одитора да счита, че другата
информация изглежда да съдържа съществени отклонения; или

 вътрешна непоследователност в другата информация, която кара
одитора да счита, че другата информация изглежда да съдържа
съществени отклонения.

Процедури, когато изглежда, че е налице съществено несъответствие или
че другата информация съдържа съществено отклонение (Вж. параграф 16)

A39. Обсъждането от страна на одитора с ръководството във връзка със
съществено несъответствие (или друга информация, която изглежда да
съдържа съществено отклонение) може да включва отправяне на
искане ръководството да подкрепи с доказателства основанието за
изявленията на ръководството в другата информация. На базата на
допълнителната информация или обяснения от страна на
ръководството, одиторът може да се увери, че другата информация не
съдържа съществено отклонение. Така например, обясненията на
ръководството може да сочат разумни и достатъчни аргументи за
основателни различия в преценките.

12 Кодекс на СМСЕС, параграф 110.2
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A40. И обратно, обсъждането с ръководството може да предостави
допълнителна информация, която да подкрепи заключението на
одитора, че е налице съществено отклонение в другата информация.

A41. За одитора може да е по-трудно да подложи на критична оценка
действията на ръководството по въпроси, изискващи преценка,
отколкото по въпроси, които са в по-голяма степен от фактическо
естество. Възможно е обаче да са налице обстоятелства, при които
одиторът да достигне до заключение, че другата информация съдържа
изявление, което не е в съответствие с финансовия отчет или с
познанията на одитора, придобити по време на одита. Тези
обстоятелства може да породят съмнения относно другата
информация, финансовия отчет или познанията на одитора, придобити
по време на одита.

A42. Доколкото съществува широк кръг от възможни съществени
отклонения в другата информация, естеството и обхватът на другите
процедури, които одиторът може да изпълни, за да достигне до
заключение дали е налице съществено отклонение в другата
информация, са въпрос на професионална преценка от страна на
одитора при конкретните обстоятелства.

A43. Когато даден въпрос не е свързан с финансовия отчет или с познанията
на одитора, придобити по време на одита, възможно е одиторът да не е
в състояние напълно да оцени отговорите на ръководството на
проучващите запитвания на одитора. Независимо от това, на базата на
допълнителната информация или обяснения на ръководството, или
след направени от ръководството промени в другата информация,
одиторът може да се е уверил, че вече не изглежда да е налице
съществено несъответствие или че другата информация вече не
изглежда да съдържа съществено отклонение. Когато одиторът не е в
състояние да достигне до заключение, че вече не изглежда да е налице
съществено несъответствие или че другата информация вече не
изглежда да съдържа съществено отклонение, одиторът може да изиска
ръководството да се консултира с квалифицирана трета страна
(например, експерт или юридически съветник на ръководството). В
определени случаи, след като разгледа отговорите, получени от
ръководството в резултата на тази консултация, одиторът може да не е
в състояние да достигне до заключение дали е налице съществено
отклонение в другата информация. В такъв случай мерките, които
одиторът може да предприеме включват едно или повече от
изброените по-долу действия:

 получаване на становище от юридически съветник на одитора;

 разглеждане на последствията за одиторския доклад, например,
дали да се опишат обстоятелствата, при които е налице
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ограничение, наложено от ръководството; или

 оттегляне от одита, когато оттеглянето е възможно съгласно
приложимия закон или нормативна разпоредба.

Процедури, когато одиторът достигне до заключение, че е налице
съществено отклонение в другата информация

Процедури, когато одиторът достигне до заключение, че е налице
съществено отклонение в друга информация, получена преди датата на
одиторския доклад (Вж. параграф 18)

A44. Действията, които одиторът предприема, в случай че другата
информация не е коригирана след комуникиране с лицата, натоварени
с общо управление, са въпрос на професионална преценка на одитора.
Одиторът може да вземе под внимание дали логическата обосновка,
представена от ръководството и лицата, натоварени с общо
управление, за това да не бъде направена съответната корекция,
поражда съмнения относно почтеността и честността на ръководството
или лицата, натоварени с общо управление, както в случая, когато
одиторът подозира намерение за подвеждане. Одиторът може също
така да счете за целесъобразно да потърси юридическа консултация. В
някои случаи е възможно закон, нормативна разпоредба или други
професионални стандарти да изискват одиторът да комуникира този
въпрос с регулаторен орган или съответната професионална
организация.

Докладване на последствията (Вж. параграф 18(a))

A45. В редки случаи, когато отказът да бъде коригирано същественото
отклонение в другата информация поражда такива съмнения в
почтеността на ръководството и лицата, натоварени с общо
управление, че е поставена под въпрос надеждността на одиторските
доказателства по принцип, може да е подходящ отказ от изразяване на
мнение относно финансовия отчет.

Оттегляне от ангажимента (Вж. параграф 18(б))

A46. Оттегляне от ангажимента, когато оттеглянето е възможно съгласно
приложимия закон или нормативна разпоредба, може да е подходящо,
когато обстоятелствата, съпътстващи отказа да бъде коригирано
същественото отклонение в другата информация, поражда такива
съмнения в почтеността на ръководството и лицата, натоварени с общо
управление, че е поставена под въпрос надеждността на изявленията,
получени от тях по време на одита.
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Съображения, специфични за предприятията от публичния сектор (Вж.
параграф 18(б))

A47. В публичния сектор оттеглянето от ангажимента може да не е
възможно. В такива случаи одиторът може да издаде доклад до
законодателя, предоставяйки подробности по съответния въпрос, или
да предприеме други подходящи действия.

Процедури, когато одиторът достигне до заключение, че е налице съществено
отклонение в друга информация, получена след датата на одиторския доклад
(Вж. параграф 19)

A48. В случай че одиторът достигне до заключение, че е налице съществено
отклонение в друга информация, получена след датата на одиторския
доклад, и това съществено отклонение е било коригирано, одиторските
процедури, необходими при тези обстоятелства, включват
установяване, че корекцията е била извършена (в съответствие с
параграф 17(a)), като е възможно да включват и преглед на
предприетите от ръководството стъпки за комуникиране с лицата,
получатели на другата информация, ако тя е била публикувана преди
това, с цел информирането им за извършената корекция.

A49. В случай че лицата, натоварени с общо управление, не се съгласят да
преработят другата информация, предприемането на подходящи мерки
с цел да се направи опит некоригираното отклонение да бъде доведено
до знанието на потребителите, за които се изготвя одиторският доклад,
изисква упражняване на професионална преценка, като може да бъде
повлияно и от приложимия закон или нормативна разпоредба в
съответната юрисдикция. Съответно, одиторът може да счете за
целесъобразно да потърси правна консултация във връзка със своите
юридически права и задължения.

A50. Когато съществено отклонение в другата информация остава
некоригирано, целесъобразните действия, които одиторът може да
предприеме, с цел да се опита некоригираното съществено отклонение
да бъде доведено по подходящ начин до знанието на потребителите, за
които се изготвя одиторският доклад, когато това е разрешено от закон
или нормативна разпоредба, включват, например:

 Предоставяне на нов или изменен одиторски доклад на
ръководството, включително модифициран раздел в
съответствие с параграф 22, и изискване ръководството да
предостави този нов или изменен одиторски доклад на
потребителите, за които се изготвя одиторският доклад. Когато
постъпва по този начин, може да е необходимо одиторът да
прецени ефекта, ако има такъв, върху датата на новия или
изменен одиторски доклад, с оглед изискванията на
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Международните одиторски стандарти или на приложимия
закон или нормативна разпоредба. Одиторът може също така да
направи преглед на предприетите от ръководството стъпки за
предоставяне на новия или изменен одиторски доклад на тези
потребители;

 Довеждане на същественото отклонение в другата информация
до знанието на потребителите, за които се изготвя одиторският
доклад (например, посредством разглеждане на въпроса на общо
събрание на акционерите);

 Комуникиране с регулаторен орган или съответната
професионална организация във връзка с некоригираното
съществено отклонение; или

 Преценяване последствията за продължаването на ангажимента
(вж. също така параграф A46).

Процедури, когато е налице съществено отклонение във финансовия отчет
или когато е необходимо разбирането на одитора за предприятието и
средата, в която то функционира да бъде актуализирано (Вж. параграф 20)

A51. По отношение на другата информация, на одитора може да стане
известна нова информация, която да има последствия за:

 разбирането на одитора за предприятието и средата, в която то
функционира и съответно може да е индикация за
необходимостта от преработване на направената от одитора
оценка на риска.2 2F

13

 отговорността на одитора да оцени ефекта от идентифицираните
отклонения върху одита и на некоригираните отклонения, ако
има такива, върху финансовия отчет.23 F

14

 отговорностите на одитора, отнасящи се до последващите
събития.2 4F

15

Докладване (Вж. параграфи 21–24)

A52. По отношение одита на финансов отчет на предприятие, различно от
регистрирано за търгуване на борсата предприятие, одиторът може да
прецени, че идентифицирането в одиторския доклад на друга
информация, която одиторът очаква да получи след датата на
одиторския доклад би било целесъобразно, с цел да се осигури
допълнителна прозрачност относно другата информация, която е обект

13 МОС 315 (преработен), параграфи 11, 31 и A1
14 МОС 450, Оценка на отклонения, идентифицирани по време на одита
15 МОС 560, параграфи 10 и 14
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на отговорностите на одитора съгласно настоящия МОС. Одиторът
може да счете за целесъобразно да постъпи по този начин, когато
например ръководството е в състояние да направи изявление пред
одитора, че тази друга информация ще бъде публикувана след датата
на одиторския доклад.

Примерни изявления (Вж. параграфи 21–22)

A53. В Приложение 2 са включени илюстративни примери за раздела от
одиторския доклад „Друга информация”.

Докладване на последствията, когато одиторското мнение относно
финансовия отчет е квалифицирано или отрицателно (Вж. параграф 23)

A54. Квалифицирано или отрицателно одиторско мнение относно
финансовия отчет може да няма последствия върху изявлението,
изисквано от 22(д), в случай че въпросът, по отношение на който е
модифицирано одиторското мнение, не е включен или разгледан по
друг начин в другата информация и този въпрос не оказва влияние
върху която и да е част от тази друга информация. Така например,
квалифицирано мнение относно финансовия отчет, дължащо се на
неоповестяване на възнагражденията на директорите, съгласно
изискванията на приложимата обща рамка за финансово отчитане,
може да няма никакви последствия за докладването, изисквано
съгласно настоящия МОС. При други обстоятелства може да са налице
последствия за това докладване, както е описано в параграфи A55–
A58.

Квалифицирано мнение, дължащо се на съществено отклонение във
финансовия отчет

A55. При обстоятелства, когато одиторското мнение е квалифицирано, може
да се вземе под внимание дали другата информация също съдържа
съществено отклонение поради същия въпрос или поради въпрос,
свързан с въпроса, който поражда квалифицираното мнение относно
финансовия отчет.

Квалифицирано мнение, дължащо се на ограничение в обхвата

A56. Когато е налице ограничение в обхвата по отношение на съществена
позиция във финансовия отчет, одиторът няма да е получил
достатъчни и уместни одиторски доказателства във връзка с този
въпрос. При тези обстоятелства е възможно одиторът да не е в
състояние да достигне до заключение относно това дали сумите или
други елементи на другата информация, свързани с този въпрос, водят
до съществено отклонение в другата информация. Съответно, може да
е необходимо одиторът да модифицира изявлението, изисквано от
параграф 22(д), за да посочи невъзможността на одитора да
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прецени направеното от ръководството описание на този въпрос в
другата информация, по отношение на който одиторското мнение
относно финансовия отчет е било квалифицирано, както е обяснено в
параграфа „Основание за изразяване на квалифицирано мнение”.
Независимо от това, от одитора се изисква да докладва други
некоригирани съществени отклонения в другата информация, които са
били идентифицирани.

Отрицателно мнение

A57. Отрицателно мнение относно финансовия отчет, отнасящо се до
конкретен въпрос или въпроси, описани в параграфа „Основание за
изразяване на отрицателно мнение”, не оправдава пропускането на
докладване на съществени отклонения в другата информация, които
одиторът е идентифицирал в одиторския доклад в съответствие с
параграф 22(д)(ii). Когато относно финансовия отчет е изразено
отрицателно мнение, може да е необходимо одиторът да модифицира
по подходящ начин изявлението, изисквано от параграф 22(д),
например, за да посочи, че суми или други елементи от другата
информация съдържат съществено отклонение поради същия въпрос
или поради въпрос, свързан с въпроса, който поражда отрицателното
мнение относно финансовия отчет.

Отказ от изразяване на мнение

A58. Когато одиторът отказва изразяване на мнение относно финансовия
отчет, предоставянето на допълнителни подробности относно одита,
включително раздел, който да разглежда другата информация, може да
засенчи отказа от изразяване на мнение относно финансовия отчет
като цяло. Съответно, при такива обстоятелства, в съответствие с
изискванията на МОС 705 (преработен),28F одиторският доклад не
включва раздел, разглеждащ изискванията за докладване съгласно
настоящия МОС.

Докладване, предписано от закон или нормативна разпоредба (Вж. параграф
24)

A59. МОС 20029F

16 обяснява, че от одитора може да се изисква да спазва
законови или регулаторни изисквания в допълнение към МОС. Когато
случаят е такъв, одиторът може да е задължен да използва специфичен
формат или формулировки в одиторския доклад, които да се
различават от описаните в настоящия МОС. Последователността в
одиторския доклад, когато одитът е извършен в съответствие с МОС,
повишава доверието на глобалния пазар, като позволява по-лесното
идентифициране на тези одити, които са извършени в съответствие с

16 МОС 200, параграф A55
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глобално признати стандарти. Когато различията между законовите
или регулаторни изисквания да се докладва относно другата
информация и настоящия МОС се отнасят единствено до формата и
формулировките в одиторския доклад и одиторският доклад съдържа
като минимум всеки един от елементите, идентифицирани в параграф
24, одиторският доклад може да прави препратка към Международните
одиторски стандарти. Съответно, при такива обстоятелства се счита, че
одиторът е изпълнил изискванията на настоящия МОС дори когато
форматът и формулировките, използвани в одиторския доклад, са
определени конкретно от законови или регулаторни изисквания за
докладване.
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Приложение 1

(Вж. параграфи 14, A8)

Примери за суми или други елементи, които може да са
включени в другата информация
По-долу са представени примери за суми и други елементи, които може да са
включени в другата информация. Този списък няма за цел да бъде
изчерпателен.

Суми

 Позиции в обобщение на ключови финансови резултати, например,
нетен доход, печалба на акция, дивиденти, приходи от продажби и други
приходи от дейността, покупки и оперативни разходи.

 Избрани оперативни данни, например, приходи от продължаващи
дейности по основни оперативни области или продажби по географски
сегменти или продуктови линии.

 Специфични позиции, например, освобождаване от активи, провизии за
съдебни дела, обезценка на активи, данъчни корекции, провизии за
възстановяване на околната среда, разходи за преструктуриране и
реорганизация.

 Информация относно ликвидността и капиталовите ресурси, например,
парични средства, парични еквиваленти и ликвидни ценни книжа;
дивиденти; задължения, финансов лизинг и задължения по миноритарни
участия.

 Капиталови разходи по сегменти или подразделения.

 Суми, отнасящи се до задбалансови споразумения и финансови ефекти,
свързани с такива споразумения.

 Суми, отнасящи се до гаранции, договорни задължения, юридически или
екологични претенции и искове, други условни пасиви.

 Финансови измерители или коефициенти, например, брутен марж,
възвръщаемост на усреднения вложен капитал, възвръщаемост на
усреднения собствен акционерен капитал, коефициент на обща
ликвидност, коефициент на покритие на лихвите, коефициент на
задлъжнялост. Възможно е някои от тези величини да могат да бъдат
директно равнени с финансовия отчет.

Други елементи

 Обяснения на критично важни счетоводни приблизителни оценки и
свързаните с тях предположения.
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 Идентифициране на свързани лица и описание на сделките и операциите
с тях.

 Ясно описание на политиките или подхода на предприятието за
управление на стокови, валутни или лихвени рискове, например,
посредством използването на фоуърдни договори, лихвени суапове или
други финансови инструменти.

 Описание на естеството на задбалансови споразумения.

 Описание на гаранции, обезщетения, договорни задължения, искове,
свързани със съдебни производства или екологична отговорност, други
условни пасиви, включително направена от ръководството качествена
оценка на свързаните с тях експозиции на предприятието.

 Описание на промени в законови или регулаторни изисквания,
например, нови данъчни или екологични регулации, които са оказали
съществено влияние върху дейността или фискалното състояние на
предприятието или ще окажат съществено влияние върху неговите
бъдещи финансови перспективи.

 Направени от ръководството качествени оценки на ефекта от нови
стандарти за финансово отчитане, които са влезли в сила през
съответния период или ще влязат в сила през следващия период, върху
финансовите резултати, финансовото състояние и паричните потоци на
предприятието.

 Общо описание на бизнес средата и бизнес перспективите.

 Общ преглед на стратегията.

 Описание на тенденции в пазарните цени на ключови стоки или
суровини.

 Съпоставка на търсене, предлагане и регулаторни условия между
географските региони.

 Обяснение на специфични фактори, оказващи влияние върху
рентабилността на предприятието в конкретни сегменти.
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Приложение 2

(Вж. параграфи 21‒22, A53)

Примери за одиторски доклади относно друга информация
 Пример 1: Одиторски доклад на предприятие, независимо дали

регистрирано за търгуване на борсата или друго предприятие, съдържащ
немодифицирано мнение, когато одиторът е получил цялата друга
информация преди датата на одиторския доклад и не е идентифицирал
съществено отклонение в тази друга информация.

 Пример 2: Одиторски доклад на регистрирано за търгуване на борсата
предприятие, съдържащ немодифицирано мнение, когато одиторът е
получил част от другата информация преди датата на одиторския
доклад, не е идентифицирал съществено отклонение в тази друга
информация и очаква да получи друга информация след датата на
одиторския доклад.

 Пример 3: Одиторски доклад на предприятие, различно от регистрирано
за търгуване на борсата предприятие, съдържащ немодифицирано
мнение, когато одиторът е получил част от другата информация преди
датата на одиторския доклад, не е идентифицирал съществено
отклонение в тази друга информация и очаква да получи друга
информация след датата на одиторския доклад.

 Пример 4: Одиторски доклад на регистрирано за търгуване на борсата
предприятие, съдържащ немодифицирано мнение, когато одиторът не е
получил никаква друга информация преди датата на одиторския доклад,
но очаква да получи друга информация след датата на одиторския
доклад.

 Пример 5: Одиторски доклад на предприятие, независимо дали
регистрирано за търгуване на борсата или друго предприятие, съдържащ
немодифицирано мнение, когато одиторът е получил цялата друга
информация преди датата на одиторския доклад и е достигнал до
заключение, че е налице съществено отклонение в тази друга
информация.

 Пример 6: Одиторски доклад на предприятие, независимо дали
регистрирано за търгуване на борсата или друго предприятие, съдържащ
квалифицирано мнение, когато одиторът е получил цялата друга
информация преди датата на одиторския доклад и е налице ограничение
в обхвата по отношение на съществена позиция в консолидирания
финансов отчет, което засяга също и тази друга информация.

 Пример 7: Одиторски доклад на предприятие, независимо дали
регистрирано за търгуване на борсата или друго предприятие, съдържащ
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отрицателно мнение, когато одиторът е получил цялата друга
информация преди датата на одиторския доклад и отрицателното мнение
относно консолидирания финансов отчет засяга също и тази друга
информация.
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1 МОС 600, Конкретни съображения – одити на финансови отчети на група (включително
ползване работата на одитори на компоненти)

2 МОС 570 (преработен), Действащо предприятие
3 МОС 701, Комуникиране на ключови одиторски въпроси в доклада на независимия одитор.

Разделът относно ключовите одиторски въпроси се изисква единствено по отношение на
регистрирани за търгуване на борсата предприятия.

Пример 1 – Одиторски доклад на предприятие, независимо дали регистрирано за
търгуване на борсата или друго предприятие, съдържащ немодифицирано мнение,
когато одиторът е получил цялата друга информация преди датата на одиторския
доклад и не е идентифицирал съществено отклонение в тази друга информация.

За целите на настоящия примерен одиторски доклад е прието наличието на
следните обстоятелства:

 Одит на пълния комплект на финансовия отчет на предприятие, независимо
дали регистрирано за търгуване на борсата или друго предприятие,
използващо обща рамка за достоверно представяне. Този одит не е одит на
група (т.е., МОС 6001 не е приложим).

 Финансовият отчет е изготвен от ръководството на предприятието в
съответствие с МСФО (обща рамка с общо предназначение).

 Условията на ангажимента за одит отразяват описанието на отговорността на
ръководството за финансовия отчет в МОС 210.

 На базата на получените одиторски доказателства одиторът е достигнал до
заключение, че е подходящо немодифицирано (т.е., „чисто“) мнение.

 Приложимите етични изисквания, които се прилагат по отношение на
одита, са тези на съответната юрисдикция.

 На базата на получените одиторски доказателства одиторът е достигнал до
заключение, че не е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития
или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно
способността на предприятието да продължи да функционира като
действащо предприятие в съответствие с МОС 570 (преработен).2

 Ключовите одиторски въпроси са комуникирани в съответствие с МОС 701.3

 Одиторът е получил цялата друга информация преди датата на одиторския
доклад и не е идентифицирал съществено отклонение в тази друга информация.

 Лицата, носещи отговорност за контрола над финансовите отчети са
различни от лицата, носещи отговорност за изготвянето на финансовия
отчет.

 В допълнение към одита на финансовия отчет, одиторът има и други
отговорности за докладване, изисквани съгласно местното законодателство.
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
До акционерите на компания ABC [или друг подходящ адресат]

Доклад относно одита на финансовия отчет4

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на компания ABC („компанията“),
състоящ се от отчета за финансовото състояние към 31 декември 20X1 г. и отчета за
всеобхватния доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за
паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните
приложения към финансовия отчет, включително обобщеното оповестяване на
значимите счетоводни политики.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички
съществени аспекти, (или дава вярна и честна представа за) финансовото
състояние на компанията към 31 декември 20Х1 г. и (за) нейните финансови
резултати от дейността и паричните й потоци за годината, завършваща на тази
дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО).

Основание за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски
стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани
допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на
финансовия отчет. Ние сме независими от компанията в съответствие с етичните
изисквания, приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в
[юрисдикция], като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в
съответствие с тези изисквания. Ние считаме, че одиторските доказателства, които
получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение.

[Ключови одиторски въпроси5

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата
професионална преценка са били с най-голяма значимост при одита на финансовия
отчет за текущия период. Тези въпроси са разгледани като част от нашия одит на
финансовия отчет като цяло и формирането на нашето мнение относно него, като
ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси.

[Описание на всеки ключов одиторски въпрос в съответствие с МОС 701.]]

4 Подзаглавието „Доклад относно одита на финансовия отчет“ не е необходимо в случаите, в
които второто подзаглавие „Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания“
не е приложимо.

5 Разделът относно ключовите одиторски въпроси се изисква единствено по отношение на
регистрирани за търгуване на борсата предприятия.
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Друга информация [или ако е подходящо – друго заглавие, например,
„Информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху
него”]

Ръководството6 носи отговорност за другата информация. Другата информация
се състои от [информацията, включена в доклад X,7 но не включва финансовия
отчет и нашия одиторски доклад върху него.]

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и
ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно
нея.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в
това да разберем другата информация и разбирайки я да преценим дали тази
друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с
нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да
съдържа съществено отклонение. В случай че на базата на работата, която сме
извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено отклонение
в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт. Нямаме
какво да докладваме в това отношение.

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление
за финансовия отчет 8

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен)9 – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания
[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

[Съдружникът, отговорен за ангажимента за одит, довел до настоящия доклад
на независимия одитор е [име].10]

6 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция

7 За идентифициране на другата информация може да се използва по-конкретно описание на
тази друга информация, например, „доклада на ръководството и изявлението на
председателя”.

8 Във всички тези примерни одиторски доклади термините „ръководство“ и „лица, натоварени
с общо управление" може да трябва да бъдат заместени с друг термин, който да е подходящ в
контекста на правната рамка на конкретната юрисдикция.

9 МОС 700 (преработен), Формиране на мнение и докладване върху финансови отчети
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[Подпис от името на одиторската фирма, лично от името на одитора, или и
двете, съобразно това, което е уместно за конкретната юрисдикция]

[Адрес на одитора]

[Дата]

10 Името на съдружника, отговорен за ангажимента се включва в одиторския доклад при одити
на пълни комплекти финансови отчети с общо предназначение на регистрирани за търгуване
на борсата предприятия, с изключение на редките случаи, когато може разумно да се очаква
това оповестяване да доведе до съществена заплаха за личната безопасност (вж. МОС 700
(преработен), параграф 46).
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Пример 2 – Одиторски доклад на регистрирано за търгуване на борсата
предприятие, съдържащ немодифицирано мнение, когато одиторът е
получил част от другата информация преди датата на одиторския доклад,
не е идентифицирал съществено отклонение в тази друга информация и
очаква да получи друга информация след датата на одиторския доклад.

За целите на настоящия примерен одиторски доклад е прието наличието
на следните обстоятелства:

 Одит на пълния комплект на финансовия отчет на регистрирано за
търгуване на борсата предприятие, използващо обща рамка за
достоверно представяне. Този одит не е одит на група (т.е., МОС 600
не е приложим).

 Финансовият отчет е изготвен от ръководството на предприятието в
съответствие с МСФО (обща рамка с общо предназначение).

 Условията на ангажимента за одит отразяват описанието на
отговорността на ръководството за финансовия отчет в МОС 210.

 На базата на получените одиторски доказателства одиторът е достигнал
до заключение, че е подходящо немодифицирано (т.е., „чисто“) мнение.

 Приложимите етични изисквания, които се прилагат по отношение
на одита, са тези на съответната юрисдикция.

 На базата на получените одиторски доказателства одиторът е
достигнал до заключение, че не е налице съществена несигурност,
отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят
значителни съмнения относно способността на предприятието да
продължи да функционира като действащо предприятие в
съответствие с МОС 570 (преработен).

 Ключовите одиторски въпроси са комуникирани в съответствие с
МОС 701.

 Одиторът е получил част от другата информация преди датата на
одиторския доклад, не е идентифицирал съществено отклонение в тази
друга информация и очаква да получи друга информация след датата
на одиторския доклад.

 Лицата, носещи отговорност за контрола над финансовите отчети са
различни от лицата, носещи отговорност за изготвянето на
финансовия отчет.

 В допълнение към одита на финансовия отчет, одиторът има и други
отговорности за докладване, изисквани съгласно местното
законодателство.
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
До акционерите на компания ABC [или друг подходящ адресат]

Доклад относно одита на финансовия отчет 11

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на компания ABC („компанията“),
състоящ се от отчета за финансовото състояние към 31 декември 20X1 г. и отчета за
всеобхватния доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за
паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните
приложения към финансовия отчет, включително обобщеното оповестяване на
значимите счетоводни политики.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички
съществени аспекти, (или дава вярна и честна представа за) финансовото
състояние на компанията към 31 декември 20Х1 г. и (за) нейните финансови
резултати от дейността и паричните й потоци за годината, завършваща на тази
дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО).

Основание за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски
стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани
допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на
финансовия отчет. Ние сме независими от компанията в съответствие с етичните
изисквания, приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в
[юрисдикция], като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в
съответствие с тези изисквания. Ние считаме, че одиторските доказателства, които
получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение.

Ключови одиторски въпроси

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата
професионална преценка са били с най-голяма значимост при одита на финансовия
отчет за текущия период. Тези въпроси са разгледани като част от нашия одит на
финансовия отчет като цяло и формирането на нашето мнение относно него, като
ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси.

[Описание на всеки ключов одиторски въпрос в съответствие с МОС 701.]

11 Подзаглавието „Доклад относно одита на финансовия отчет“ не е необходимо в случаите, в
които второто подзаглавие „Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания“
не е приложимо.
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Друга информация [или ако е подходящо – друго заглавие, например,
„Информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху
него”]

Ръководството12 носи отговорност за другата информация. Другата информация
се състои от [информацията, включена в доклад Х13 (но не включва финансовия
отчет и нашия одиторски доклад върху него), който ние получихме преди
датата на одиторския доклад, и доклад Y, който се очаква да ни бъде
предоставен на разположение след тази дата.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и
ние нито изразяваме, нито ще изразяваме каквато и да е форма на заключение
за сигурност относно нея.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в
това да разберем другата информация, идентифицирана по-горе, и разбирайки я
да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с
финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по
друг начин изглежда да съдържа съществено отклонение.

В случай че на базата на работата, която сме извършили във връзка с другата
информация, която ние получихме преди датата на настоящия одиторски
доклад, ние достигнем до заключение, че е налице съществено отклонение в
тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт. Нямаме
какво да докладваме в това отношение.

[Когато прегледаме и разберем доклад Y, ако достигнем до заключение, че в
него е налице съществено отклонение, от нас се изисква да комуникираме този
въпрос с лицата, натоварени с общо управление и [опишете действията,
приложими в съответната юрисдикция.]]14

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление
за финансовия отчет 15

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

12 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция

13 За идентифициране на другата информация може да се използва по-конкретно описание на
тази друга информация, например, „доклада на ръководството и изявлението на
председателя”.

14 Този допълнителен параграф може да е подходящ, когато одиторът е идентифицирал
некоригирано съществено отклонение в другата информация, получена след датата на
одиторския доклад и има законово задължение да предприеме в отговор конкретно действие.

15 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция



ОТГОВОРНОСТИ НА ОДИТОРА ОТНОСНО ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

МОС 720 (ПРЕРАБОТЕН) ПРИЛОЖЕНИЕ 21139

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания
[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

Съдружникът, отговорен за ангажимента за одит, довел до настоящия доклад на
независимия одитор е [име].16

[Подпис от името на одиторската фирма, лично от името на одитора, или и
двете, съобразно това, което е уместно за конкретната юрисдикция]

[Адрес на одитора]

[Дата]

16 Името на съдружника, отговорен за ангажимента се включва в одиторския доклад при одити
на пълни комплекти финансови отчети с общо предназначение на регистрирани за търгуване
на борсата предприятия, с изключение на редките случаи, когато може разумно да се очаква
това оповестяване да доведе до съществена заплаха за личната безопасност (вж. МОС 700
(преработен), параграф 46).
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Пример 3 – Одиторски доклад на предприятие, различно от регистрирано
за търгуване на борсата предприятие, съдържащ немодифицирано мнение,
когато одиторът е получил част от другата информация преди датата на
одиторския доклад, не е идентифицирал съществено отклонение в тази
друга информация и очаква да получи друга информация след датата на
одиторския доклад.

За целите на настоящия примерен одиторски доклад е прието наличието
на следните обстоятелства:

 Одит на пълния комплект на финансовия отчет на предприятие,
различно от регистрирано за търгуване на борсата предприятие,
използващо обща рамка за достоверно представяне. Този одит не е
одит на група (т.е., МОС 600 не е приложим).

 Финансовият отчет е изготвен от ръководството на предприятието в
съответствие с МСФО (обща рамка с общо предназначение).

 Условията на ангажимента за одит отразяват описанието на
отговорността на ръководството за финансовия отчет в МОС 210.

 На базата на получените одиторски доказателства одиторът е достигнал
до заключение, че е подходящо немодифицирано (т.е., „чисто“) мнение.

 Приложимите етични изисквания, които се прилагат по отношение
на одита, са тези на съответната юрисдикция.

 На базата на получените одиторски доказателства одиторът е
достигнал до заключение, че не е налице съществена несигурност,
отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят
значителни съмнения относно способността на предприятието да
продължи да функционира като действащо предприятие в
съответствие с МОС 570 (преработен).

 От одитора не се изисква, а и той не е решил на друго основание, да
комуникира ключови одиторски въпроси в съответствие с МОС 701.

 Одиторът е получил част от другата информация преди датата на
одиторския доклад, не е идентифицирал съществено отклонение в тази
друга информация и очаква да получи друга информация след датата
на одиторския доклад.

 Лицата, носещи отговорност за контрола над финансовите отчети са
различни от лицата, носещи отговорност за изготвянето на
финансовия отчет.

 Одиторът няма други отговорности за докладване, изисквани съгласно
закон или нормативна разпоредба.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
До акционерите на компания ABC [или друг подходящ адресат]
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Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на компания ABC („компанията“),
състоящ се от отчета за финансовото състояние към 31 декември 20X1 г. и отчета за
всеобхватния доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за
паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните
приложения към финансовия отчет, включително обобщеното оповестяване на
значимите счетоводни политики.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички
съществени аспекти, (или дава вярна и честна представа за) финансовото
състояние на компанията към 31 декември 20Х1 г. и (за) нейните финансови
резултати от дейността и паричните й потоци за годината, завършваща на тази
дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО).

Основание за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски
стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани
допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на
финансовия отчет. Ние сме независими от компанията в съответствие с етичните
изисквания, приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в
[юрисдикция], като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в
съответствие с тези изисквания. Ние считаме, че одиторските доказателства, които
получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение.

Друга информация [или ако е подходящо – друго заглавие, например,
„Информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху
него”]

Ръководството17 носи отговорност за другата информация. Другата
информация, получена към датата на настоящия одиторски доклад е
[информацията, включена в доклад X,18 но не включва финансовия отчет и
нашия одиторски доклад върху него].

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и
ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно
нея.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в
това да разберем другата информация и разбирайки я да преценим дали тази

17 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция

18 За идентифициране на другата информация може да се използва по-конкретно описание на
тази друга информация, например, „доклада на ръководството и изявлението на
председателя”.
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друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с
нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да
съдържа съществено отклонение.

В случай че на базата на работата, която сме извършили във връзка с другата
информация, получена преди датата на настоящия одиторски доклад, ние
достигнем до заключение, че е налице съществено отклонение в тази друга
информация, от нас се изисква да докладваме този факт. Нямаме какво да
докладваме в това отношение.

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление
за финансовия отчет 19

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

[Подпис от името на одиторската фирма, лично от името на одитора, или и
двете, съобразно това, което е уместно за конкретната юрисдикция]

[Адрес на одитора]

[Дата]

19 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция
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Пример 4 – Одиторски доклад на регистрирано за търгуване на борсата
предприятие, съдържащ немодифицирано мнение, когато одиторът не е
получил никаква друга информация преди датата на одиторския доклад,
но очаква да получи друга информация след датата на одиторския доклад.
За целите на настоящия примерен одиторски доклад е прието наличието
на следните обстоятелства:

 Одит на пълния комплект на финансовия отчет на регистрирано за
търгуване на борсата предприятие, използващо обща рамка за
достоверно представяне. Този одит не е одит на група (т.е., МОС 600
не е приложим).

 Финансовият отчет е изготвен от ръководството на предприятието в
съответствие с МСФО (обща рамка с общо предназначение).

 Условията на ангажимента за одит отразяват описанието на
отговорността на ръководството за финансовия отчет в МОС 210.

 На базата на получените одиторски доказателства одиторът е достигнал
до заключение, че е подходящо немодифицирано (т.е., „чисто“) мнение.

 Приложимите етични изисквания, които се прилагат по отношение
на одита, са тези на съответната юрисдикция.

 На базата на получените одиторски доказателства одиторът е
достигнал до заключение, че не е налице съществена несигурност,
отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят
значителни съмнения относно способността на предприятието да
продължи да функционира като действащо предприятие в
съответствие с МОС 570 (преработен).

 Ключовите одиторски въпроси са комуникирани в съответствие с
МОС 701.

 Одиторът не е получил никаква друга информация преди датата на
одиторския доклад, но очаква да получи друга информация след датата
на одиторския доклад.

 Лицата, носещи отговорност за контрола над финансовите отчети са
различни от лицата, носещи отговорност за изготвянето на
финансовия отчет.

 В допълнение към одита на финансовия отчет, одиторът има и други
отговорности за докладване, изисквани съгласно местното
законодателство.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
До акционерите на компания ABC [или друг подходящ адресат]
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Доклад относно одита на финансовия отчет 20

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на компания ABC („компанията“),
състоящ се от отчета за финансовото състояние към 31 декември 20X1 г. и отчета за
всеобхватния доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за
паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните
приложения към финансовия отчет, включително обобщеното оповестяване на
значимите счетоводни политики.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички
съществени аспекти, (или дава вярна и честна представа за) финансовото
състояние на компанията към 31 декември 20Х1 г. и (за) нейните финансови
резултати от дейността и паричните й потоци за годината, завършваща на тази
дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО).

Основание за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски
стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани
допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на
финансовия отчет. Ние сме независими от компанията в съответствие с етичните
изисквания, приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в
[юрисдикция], като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в
съответствие с тези изисквания. Ние считаме, че одиторските доказателства, които
получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение.

Ключови одиторски въпроси

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата
професионална преценка са били с най-голяма значимост при одита на финансовия
отчет за текущия период. Тези въпроси са разгледани като част от нашия одит на
финансовия отчет като цяло и формирането на нашето мнение относно него, като
ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси.

[Описание на всеки ключов одиторски въпрос в съответствие с МОС 701.]

Друга информация [или ако е подходящо – друго заглавие, например,
„Информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху
него”]

Ръководството21 носи отговорност за другата информация. Другата информация
се състои от [информацията, включена в доклад Х,22 но не включва финансовия

20 Подзаглавието „Доклад относно одита на финансовия отчет“ не е необходимо в случаите, в
които второто подзаглавие „Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания“
не е приложимо.
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отчет и нашия одиторски доклад върху него]. Очаква се доклад X да ни бъде
предоставен на разположение след датата на настоящия одиторски доклад.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и
ние няма да изразим каквато и да е форма на заключение за сигурност относно
нея.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в
това да разберем идентифицираната по-горе друга информация, когато тя ни
бъде предоставена на разположение, и разбирайки я да преценим дали тази
друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с
нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да
съдържа съществено отклонение.

[Когато прегледаме и разберем доклад X, ако достигнем до заключение, че в
него е налице съществено отклонение, от нас се изисква да комуникираме този
въпрос с лицата, натоварени с общо управление и [опишете действията,
приложими в съответната юрисдикция].]23

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление
за финансовия отчет 24

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания
[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

Съдружникът, отговорен за ангажимента за одит, довел до настоящия доклад на
независимия одитор е [име].

21 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция

22 За идентифициране на другата информация може да се използва по-конкретно описание на
тази друга информация, например, „доклада на ръководството и изявлението на
председателя”.

23 Този допълнителен параграф може да е подходящ, когато одиторът е идентифицирал
некоригирано съществено отклонение в другата информация, получена след датата на
одиторския доклад и има законово задължение да предприеме в отговор конкретно действие.

24 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция



ОТГОВОРНОСТИ НА ОДИТОРА ОТНОСНО ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

МОС 720 (ПРЕРАБОТЕН) ПРИЛОЖЕНИЕ 2 1146

[Подпис от името на одиторската фирма, лично от името на одитора, или и
двете, съобразно това, което е уместно за конкретната юрисдикция]

[Адрес на одитора]

[Дата]
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Пример 5 – Одиторски доклад на предприятие, независимо дали
регистрирано за търгуване на борсата или друго предприятие, съдържащ
немодифицирано мнение, когато одиторът е получил цялата друга
информация преди датата на одиторския доклад и е достигнал до
заключение, че е налице съществено отклонение в тази друга информация.

За целите на настоящия примерен одиторски доклад е прието наличието
на следните обстоятелства:

 Одит на пълния комплект на финансовия отчет на предприятие,
независимо дали регистрирано за търгуване на борсата или друго
предприятие, използващо обща рамка за достоверно представяне.
Този одит не е одит на група (т.е., МОС 600 не е приложим).

 Финансовият отчет е изготвен от ръководството на предприятието в
съответствие с МСФО (обща рамка с общо предназначение).

 Условията на ангажимента за одит отразяват описанието на
отговорността на ръководството за финансовия отчет в МОС 210.

 На базата на получените одиторски доказателства одиторът е достигнал
до заключение, че е подходящо немодифицирано (т.е., „чисто“) мнение.

 Приложимите етични изисквания, които се прилагат по отношение
на одита, са тези на съответната юрисдикция.

 На базата на получените одиторски доказателства одиторът е
достигнал до заключение, че не е налице съществена несигурност,
отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят
значителни съмнения относно способността на предприятието да
продължи да функционира като действащо предприятие в
съответствие с МОС 570 (преработен).

 Ключовите одиторски въпроси са комуникирани в съответствие с
МОС 701.

 Одиторът е получил цялата друга информация преди датата на
одиторския доклад и е достигнал до заключение, че е налице
съществено отклонение в тази друга информация.

 Лицата, носещи отговорност за контрола над финансовите отчети са
различни от лицата, носещи отговорност за изготвянето на
финансовия отчет.

 Одиторът няма други отговорности за докладване, изисквани съгласно
закон или нормативна разпоредба.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
До акционерите на компания ABC [или друг подходящ адресат]

Мнение
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Ние извършихме одит на финансовия отчет на компания ABC („компанията“),
състоящ се от отчета за финансовото състояние към 31 декември 20X1 г. и отчета за
всеобхватния доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за
паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните
приложения към финансовия отчет, включително обобщеното оповестяване на
значимите счетоводни политики.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички
съществени аспекти, (или дава вярна и честна представа за) финансовото
състояние на компанията към 31 декември 20Х1 г. и (за) нейните финансови
резултати от дейността и паричните й потоци за годината, завършваща на тази
дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО).

Основание за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски
стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани
допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на
финансовия отчет. Ние сме независими от компанията в съответствие с етичните
изисквания, приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в
[юрисдикция], като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в
съответствие с тези изисквания. Ние считаме, че одиторските доказателства, които
получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение.

Друга информация [или ако е подходящо – друго заглавие, например,
„Информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху
него”]

Ръководството25 носи отговорност за другата информация. Другата информация
се състои от [информацията, включена в доклад Х,26 но не включва финансовия
отчет и нашия одиторски доклад върху него.]

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и
ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно
нея.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в
това да разберем другата информация и разбирайки я да преценим дали тази
друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с
нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да
съдържа съществено отклонение.

25 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция

26 За идентифициране на другата информация може да се използва по-конкретно описание на
тази друга информация, например, „доклада на ръководството и изявлението на
председателя”.
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В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до
заключение, че е налице съществено отклонение в тази друга информация, от
нас се изисква да докладваме този факт. Както е описано по-долу, ние сме
достигнали до заключение, че е налице такова съществено отклонение в
другата информация.

[Описание на същественото отклонение в другата информация]

[Ключови одиторски въпроси 27

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата
професионална преценка са били с най-голяма значимост при одита на финансовия
отчет за текущия период. Тези въпроси са разгледани като част от нашия одит на
финансовия отчет като цяло и формирането на нашето мнение относно него, като
ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси.

[Описание на всеки ключов одиторски въпрос в съответствие с МОС 701.]]

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление
за финансовия отчет 28

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 1 в МОС
700 (преработен).]

[Съдружникът, отговорен за ангажимента за одит, довел до настоящия доклад
на независимия одитор е [име].29]

[Подпис от името на одиторската фирма, лично от името на одитора, или и
двете, съобразно това, което е уместно за конкретната юрисдикция]

[Адрес на одитора]

[Дата]

27 Разделът относно ключовите одиторски въпроси се изисква единствено по отношение на
регистрирани за търгуване на борсата предприятия.

28 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция

29 Името на съдружника, отговорен за ангажимента се включва в одиторския доклад при одити
на пълни комплекти финансови отчети с общо предназначение на регистрирани за търгуване
на борсата предприятия, с изключение на редките случаи, когато може разумно да се очаква
това оповестяване да доведе до съществена заплаха за личната безопасност (вж. МОС 700
(преработен), параграф 46).
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Пример 6 – Одиторски доклад на предприятие, независимо дали
регистрирано за търгуване на борсата или друго предприятие, съдържащ
квалифицирано мнение, когато одиторът е получил цялата друга
информация преди датата на одиторския доклад и е налице ограничение в
обхвата по отношение на съществена позиция в консолидирания финансов
отчет, което засяга също и тази друга информация.

За целите на настоящия примерен одиторски доклад е прието наличието на
следните обстоятелства:

 Одит на пълния комплект на консолидирания финансов отчет на
предприятие, независимо дали регистрирано за търгуване на борсата
или друго предприятие, използващо обща рамка за достоверно
представяне. Одитът представлява одит на група (т. е., приложим е МОС
600).

 Консолидираният финансов отчет е изготвен от ръководството на
предприятието в съответствие с МСФО (обща рамка с общо
предназначение).

 Условията на ангажимента за одит отразяват описанието на отговорността
на ръководството за консолидирания финансов отчет в МОС 210.

 Одиторът не е бил в състояние да получи достатъчни и уместни одиторски
доказателства относно инвестиция в чуждестранно асоциирано
предприятие. Възможният ефект от тази невъзможност да бъдат получени
достатъчни и уместни одиторски доказателства е счетен за съществен, но не
и за всеобхватен за консолидирания финансов отчет (т.е., подходящо е
квалифицирано мнение).

 Приложимите етични изисквания, които се прилагат по отношение на
одита, са тези на съответната юрисдикция.

 На базата на получените одиторски доказателства одиторът е достигнал до
заключение, че не е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития
или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно
способността на предприятието да продължи да функционира като
действащо предприятие в съответствие с МОС 570 (преработен).

 Ключовите одиторски въпроси са комуникирани в съответствие с МОС
701.

 Одиторът е получил цялата друга информация преди датата на одиторския
доклад и въпросът, пораждащ квалифицираното мнение относно
консолидирания финансов отчет засяга също и тази друга информация.

 Лицата, носещи отговорност за контрола над консолидираните
финансови отчети са различни от лицата, носещи отговорност за
изготвянето на консолидирания финансов отчет.

 Одиторът няма други отговорности за докладване, изисквани съгласно
закон или нормативна разпоредба.
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
До акционерите на компания ABC [или друг подходящ адресат]

Квалифицирано мнение

Ние извършихме одит на консолидирания финансов отчет на компания ABC и
нейните дъщерни предприятия („групата“), състоящ се от консолидирания отчет за
финансовото състояние към 31 декември 20X1 г. и консолидирания отчет за
всеобхватния доход, консолидирания отчет за промените в собствения капитал и
консолидирания отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата,
както и пояснителните приложения към консолидирания финансов отчет,
включително обобщеното оповестяване на значимите счетоводни политики.

По наше мнение, с изключение на възможния ефект от въпроса, описан в
раздела от нашия доклад Основание за изразяване на квалифицирано мнение,
приложеният консолидиран финансов отчет представя достоверно, във всички
съществени аспекти, (или дава вярна и честна представа за) финансовото
състояние на групата към 31 декември 20X1 г. и (за) нейните консолидирани
финансови резултати от дейността и консолидираните й парични потоци за
годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Основание за изразяване на квалифицирано мнение

Инвестицията на групата в компания XYZ, чуждестранно асоциирано
предприятие, придобито през годината и отчитано счетоводно по метода на
собствения капитал, е отчетена със стойност xxx в консолидирания отчет за
финансовото състояние към 31 декември 20X1 г,.а делът на ABC от нетния
доход на XYZ в размер на ххх е включен в дохода на ABC за годината,
завършваща на тази дата. Ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и
уместни одиторски доказателства относно балансовата стойност на
инвестицията на ABC в XYZ към 31 декември 20X1 г. и дела на ABC от нетния
доход на XYZ за годината, тъй като ни бе отказан достъп до финансовата
информация, ръководството и одиторите на XYZ. В резултат на това, ние не
бяхме в състояние да определим дали са необходими някакви корекции в тези
суми.

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски
стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани
допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на
консолидирания финансов отчет. Ние сме независими от групата в съответствие с
етичните изисквания, приложими по отношение на нашия одит на консолидирания
финансов отчет в [юрисдикция], като ние изпълнихме и нашите други етични
отговорности в съответствие с тези изисквания. Ние считаме, че одиторските
доказателства, които получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят
основание за нашето квалифицирано мнение.
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Друга информация [или ако е подходящо – друго заглавие, например,
„Информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху
него”]

Ръководството30 носи отговорност за другата информация. Другата информация
се състои от [информацията, включена в доклад Х,31 но не включва
консолидирания финансов отчет и нашия одиторски доклад върху него.]

Нашето мнение относно консолидирания финансов отчет не обхваща другата
информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за
сигурност относно нея.

Във връзка с нашия одит на консолидирания финансов отчет, нашата
отговорност се състои в това да разберем другата информация и разбирайки я
да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с
консолидирания финансов отчет или с нашите познания, придобити по време
на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено отклонение.

В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до
заключение, че е налице съществено отклонение в тази друга информация, от
нас се изисква да докладваме този факт. Както е описано в раздела по-горе
Основание за изразяване на квалифицирано мнение, ние не сме в състояние да
получим достатъчни и уместни доказателства относно балансовата стойност на
инвестицията на ABC в XYZ към 31 декември 20X1 г. и дела на ABC от нетния
доход на XYZ за годината. Съответно, ние не сме в състояние да достигнем до
заключение дали другата информация съдържа съществено отклонение по
отношение на този въпрос.

[Ключови одиторски въпроси 32

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата
професионална преценка са били с най-голяма значимост при одита на
консолидирания финансов отчет за текущия период. Тези въпроси са разгледани
като част от нашия одит на консолидирания финансов отчет като цяло и
формирането на нашето мнение относно него, като ние не предоставяме отделно
мнение относно тези въпроси. В допълнение към въпроса, описан в раздела
Основание за квалифицирано мнение, ние определихме въпросите, описани по-
долу като ключови одиторски въпроси, които да бъдат комуникирани в нашия
доклад.

30 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция

31 За идентифициране на другата информация може да се използва по-конкретно описание на
тази друга информация, например, „доклада на ръководството и изявлението на
председателя”.

32 Разделът относно ключовите одиторски въпроси се изисква единствено по отношение на
регистрирани за търгуване на борсата предприятия.
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[Описание на всеки ключов одиторски въпрос в съответствие с МОС 701.]]

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление
за финансовия отчет 33

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 2 в МОС
700 (преработен).]

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 2 в МОС
700 (преработен).]

[Съдружникът, отговорен за ангажимента за одит, довел до настоящия доклад
на независимия одитор е [име].34]

[Подпис от името на одиторската фирма, лично от името на одитора, или и
двете, съобразно това, което е уместно за конкретната юрисдикция]

[Адрес на одитора]

[Дата]

33 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция

34 Името на съдружника, отговорен за ангажимента се включва в одиторския доклад при одити
на пълни комплекти финансови отчети с общо предназначение на регистрирани за търгуване
на борсата предприятия, с изключение на редките случаи, когато може разумно да се очаква
това оповестяване да доведе до съществена заплаха за личната безопасност (вж. МОС 700
(преработен), параграф 46).
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Пример 7 – Одиторски доклад на предприятие, независимо дали
регистрирано за търгуване на борсата или друго предприятие, съдържащ
отрицателно мнение, когато одиторът е получил цялата друга информация
преди датата на одиторския доклад и отрицателното мнение относно
консолидирания финансов отчет засяга също и тази друга информация.

За целите на настоящия примерен одиторски доклад е прието наличието на
следните обстоятелства:

 Одит на пълния комплект на консолидирания финансов отчет на
предприятие, независимо дали регистрирано за търгуване на борсата
или друго предприятие, използващо обща рамка за достоверно
представяне. Одитът представлява одит на група (т. е., приложим е
МОС 600).

 Консолидираният финансов отчет е изготвен от ръководството на
предприятието в съответствие с МСФО (обща рамка с общо
предназначение).

 Условията на ангажимента за одит отразяват описанието на отговорността
на ръководството за консолидирания финансов отчет в МОС 210.

 Консолидираният финансов отчет съдържа съществено отклонение
поради неконсолидирането на дъщерно предприятие. Същественото
отклонение е счетено за всеобхватно за консолидирания финансов отчет.
Ефектът от отклонението върху консолидирания финансов отчет не е
определен, тъй като това не е практически осъществимо (т.е., подходящо е
отрицателно мнение).

 Приложимите етични изисквания, които се прилагат по отношение на
одита, са тези на съответната юрисдикция.

 На базата на получените одиторски доказателства одиторът е
достигнал до заключение, че не е налице съществена несигурност,
отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят
значителни съмнения относно способността на предприятието да
продължи да функционира като действащо предприятие в съответствие
с МОС 570 (преработен).

 Ключовите одиторски въпроси са комуникирани в съответствие с МОС
701.

 Одиторът е получил цялата друга информация преди датата на
одиторския доклад и въпросът, пораждащ отрицателното мнение относно
консолидирания финансов отчет засяга също и тази друга информация.

 Лицата, носещи отговорност за контрола над консолидираните
финансови отчети са различни от лицата, носещи отговорност за
изготвянето на консолидирания финансов отчет.

 Одиторът няма други отговорности за докладване, изисквани съгласно
закон или нормативна разпоредба.
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
До акционерите на компания ABC [или друг подходящ адресат]

Отрицателно мнение

Ние извършихме одит на консолидирания финансов отчет на компания ABC и
нейните дъщерни предприятия („групата“), състоящ се от консолидирания отчет за
финансовото състояние към 31 декември 20X1 г. и консолидирания отчет за
всеобхватния доход, консолидирания отчет за промените в собствения капитал и
консолидирания отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата,
както и пояснителните приложения към консолидирания финансов отчет,
включително обобщеното оповестяване на значимите счетоводни политики.

По наше мнение, поради значимостта на въпроса, разгледан в раздела от нашия
доклад Основание за изразяване на отрицателно мнение, приложеният
консолидиран финансов отчет не представя достоверно (или не дава вярна и
честна представа за) консолидираното финансово състояние на групата към 31
декември 20X1 г. и (за) нейните консолидирани финансови резултати от дейността
и консолидираните й парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в
съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Основание за изразяване на отрицателно мнение

Както е обяснено в Пояснително приложение Х, групата не е консолидирала
дъщерното предприятие компания XYZ, която групата е придобила през 20Х1
г., тъй като все още не е в състояние да потвърди справедливите стойности на
определени съществени активи и пасиви на дъщерното предприятие към датата
на придобиване. Поради това, тази инвестиция се отчита счетоводно на база
цена на придобиване. Съгласно МСФО, компанията би следвало да консолидира
това дъщерно предприятие и да отчете счетоводно придобиването на базата на
провизорни стойности (условни суми). Ако компания XYZ беше консолидирана,
много елементи на приложения консолидиран финансов отчет биха били
съществено засегнати. Ефектът върху консолидирания финансов отчет от
неконсолидирането не е определен.

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски
стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани
допълнително в раздела от нашия доклад Отговорности на одитора за одита на
консолидирания финансов отчет. Ние сме независими от групата в съответствие с
етичните изисквания, приложими по отношение на нашия одит на консолидирания
финансов отчет в [юрисдикция], като ние изпълнихме и нашите други етични
отговорности в съответствие с тези изисквания. Ние считаме, че одиторските
доказателства, които получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят
основание за нашето отрицателно мнение.
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Друга информация [или ако е подходящо – друго заглавие, например,
„Информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху
него”]

Ръководството35 носи отговорност за другата информация. Другата информация
се състои от [информацията, включена в доклад Х,36 но не включва
консолидирания финансов отчет и нашия одиторски доклад върху него.]

Нашето мнение относно консолидирания финансов отчет не обхваща другата
информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за
сигурност относно нея.

Във връзка с нашия одит на консолидирания финансов отчет, нашата
отговорност се състои в това да разберем другата информация и разбирайки я
да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с
консолидирания финансов отчет или с нашите познания, придобити по време
на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено отклонение. В
случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до
заключение, че е налице съществено отклонение в тази друга информация, от
нас се изисква да докладваме този факт. Както е описано в раздела по-горе
Основание за изразяване на отрицателно мнение, групата е следвало да
консолидира компания XYZ и да отчете счетоводно придобиването на базата на
провизорни стойности (условни суми). Поради същата причина ние
достигнахме до заключение, че другата информация съдържа съществено
отклонение по отношение на сумите и други елементи в доклад X, засегнати от
неконсолидирането на компания XYZ.

[Ключови одиторски въпроси 37

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата
професионална преценка са били с най-голяма значимост при одита на
консолидирания финансов отчет за текущия период. Тези въпроси са разгледани
като част от нашия одит на консолидирания финансов отчет като цяло и
формирането на нашето мнение относно него, като ние не предоставяме отделно
мнение относно тези въпроси. В допълнение към въпроса, описан в раздела
Основание за отрицателно мнение, ние определихме въпросите, описани по-долу
като ключови одиторски въпроси, които да бъдат комуникирани в нашия доклад.

[Описание на всеки ключов одиторски въпрос в съответствие с МОС 701.]]

35 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция

36 За идентифициране на другата информация може да се използва по-конкретно описание на
тази друга информация, например, „доклада на ръководството и изявлението на
председателя”.

37 Разделът относно ключовите одиторски въпроси се изисква единствено по отношение на
регистрирани за търгуване на борсата предприятия.
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Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление
за финансовия отчет 38

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 2 в МОС
700 (преработен).]

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

[Докладване в съответствие с МОС 700 (преработен) – вж. Пример 2 в МОС
700 (преработен).]

[Съдружникът, отговорен за ангажимента за одит, довел до настоящия доклад
на независимия одитор е [име].39]

[Подпис от името на одиторската фирма, лично от името на одитора, или и
двете, съобразно това, което е уместно за конкретната юрисдикция]

[Адрес на одитора]

[Дата]

38 Или други термини, които са уместни в контекста на правната рамка на конкретната
юрисдикция

39 Името на съдружника, отговорен за ангажимента се включва в одиторския доклад при одити
на пълни комплекти финансови отчети с общо предназначение на регистрирани за търгуване
на борсата предприятия, с изключение на редките случаи, когато може разумно да се очаква
това оповестяване да доведе до съществена заплаха за личната безопасност (вж. МОС 700
(преработен), параграф 46).


