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ТЕМА НА БРОЯ: IT - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ
Скъпи читатели,
В последните години информационните технологии (IT) все повече навлизат в корпоративния живот, а и в
публичния сектор. Флагманите внедряват ERP системи, BI и облачни технологии, но дори и не толкова
модерно настроените компании изполозват различни приложения за работа и управление на определени
процеси в електронна среда. Логично възниква въпросът – ние ли управляваме информационните
технологии или те нас?
С навлизането на IT в работата ни наред с ползите и предимствата се появяват и нови предизвикателства и рискове. Нараства необходимостта от прeквалификация и обучаване на персоналa, работещ с IT
приложения, повишените възможности по отношение на скорост на работа и обем данни увеличава и
опасността от човешки грешки, появяват се нови рискове за сигурността на информацията .. повече на
стр. 2
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АКЦЕНТИ НА БРОЯ:
СТАТИИ


XBRL

ИЛИ ЗАЩО ДА Е ТРУДНО, КОГАТО МОЖЕ ДА Е ЛЕСНО?!

Диан Димитров,CISA,CISM,CIA,CGAP,CCSA,CFE, CRISC
Като човек работещ в компания предимно населена със
счетоводители (част от тях с представката „експерт”
пред думата „счетоводител”, а по-голямата част без
съответната представка), чиято основна дейност (на
компанията, не моята) е да работи с други
счетоводители винаги ми се е струвало, че има нещо
нередно (в Дания му викат „нещо гнило”) в цялостния
процес на комуникация между счетоводителите и
всички свързани или ползващи се пряко от тяхната
продукция хора (висш мениджмънт, финансови
анализатори, финансови контрольори, инвеститори,
кредитори и пр.).
За секунда се замислих в какво ли е проблемът –
счетоводител X (примерно работещ в община Y или
фирма Z) въвежда определен брой нещосиоправдателни документи в определен софтуер
(обикновено родна разработка). И после? После тази
информация
трябва
да
бъде
споделена
със
заинтересованите страни – например с ръководството,
други счетоводители от други отдели или други
компании, вътрешни и външни одитори, контрольори и
пр. И какво прави Х? ... повече на стр. 3

 ОБЛАЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРЕД ВЪТРЕШНИТЕ И ИТ OДИТОРИТЕ
Григор Върбанов
Какво е облак
Техническата дефиниция за облачни технологии
(National Institute of Standards and Technology) казва, че
това е модел, който дава възможност за цялостен и
удобен мрежови достъп при поискване до споделен пул
от изчислителни ресурси (напр. мрежи, сървъри,
сторидж, приложения и услуги), който може да бъде
доставен и освободен бързо и с минимални управленски
усилия. Таксономията на облачните технологии ги
разделя на SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a
Service) и IaaS (Infrastructure as a Service).
При традиционния модел на изграждане и поддържане
на информационни системи и технологии в компаниите,
ИТ отделът се грижи за това да осигури и подготви
подходящ хардуер, на който да се качи цялостната
бизнес платформа заедно със специфичните бизнес
приложения. При облачния модел част или всички тези
компоненти могат да се използват като услуга.
Например компанията може да няма собствени сървъри
и център за данни, а да използва наети ресурси. По
същия начин компанията може да наеме бизнес
платформа и/или специфични приложения. При
повечето случаи ... повече на стр. 8





МНОГО РИСКОВЕ, НО ...
КАКВО ЗНАЕМ ЗА ТЯХ?

CHONG EE, CISA, CGEIT

Марсело Хектор Гонзалез, CISA, CRISC
Винаги ще помня моите първи стъпки в областта на
компютрите. Въпреки, че това издава моята възраст, ще
спомена, че по това време операционните системи бяха
само набор от перфокарти, които трябваше да се
въвеждат в определена последователност, като една
перфорация или неправилно подреждане правеше
невъзможно коригирането на първоначално зададените
данни в системата. Ето защо, винаги трябваше да се
вземат предпазни мерки.
Въпреки че отново може да изглежда твърде
теоретично, нека да представим стандартите и
методологиите за управление на риска. Един от найшироко разпространените стандарти, който е възприет
като основа на много други международни стандарти е
австралийският стандарт AS/ NZS 4360. Съществуват и
други по-малко познати: британски стандарт за
управление на рисковете за информационната
сигурност BS7799-3: 2006, международен стандарт за
управление на риска в областта на информационната
сигурност ISO / IEC 27005:2008, стандарт за управление
на риска ISO 31000. Освен тях ... повече на стр. 12



ПРИЯТЕЛ или ВРАГ?
СЪПРОВОЖДАТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ КАТО

TWITTER —

ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА
ФОРМАЛНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

Дейността по вътрешен контрол, свързана с
осигуряване на съответствие със закона „SarbanesOxley“, може да засегне други функции в организацията
и да даде възможност на вътрешните одитори да се
превърнат в ценени партньори в управлението на риска
за предприятието.
С навлизането на търгуваните на борсата дружества в
седмата година на съответствие с американския закон
„Sarbanes-Oxley“ от 2002 г., въпросът е дали има
възможност да се вдъхне нов живот в съществуващите
програми за осигуряването му. С обнародването на
одитен стандарт №5 на Съвета за счетоводен надзор на
търгуваните на борсата дружества (Public Company
Accounting Oversight Board) през 2007 г., предприятията
възприеха основаващ се на риска подход, като се
съсредоточиха върху наистина значимите контролни
механизми. И все пак до каква степен ръководството е
впрегнало арсенала от механизми за вътрешен контрол,
за
да
направлява
съществуващите
или
нововъзникващите рискове? Освен това ... повече на стр.
16

НОВИНИ
РЕДИЦА

РИСКОВЕ

FACEBOOK, LINKEDIN,

РИСКОВЕ, КОИТО ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ МОЖЕ ДА

СЕ НАЛОЖИ ДА ОЦЕНЯТ

СТИЙВ МАР
Използването на социалните мрежи се увеличава
интензивно, както в личния, така и в професионалния
ни живот. Независимо дали вътрешните одитори вярват
на мълвата, че влиянието на социалните мрежи ще
нараства стремглаво, служителите в организациите
използват „Facebook”, „MySpace”, „Twitter” или „LinkedIn”
и това обстоятелство извежда на дневен ред въпроса за
оценката на риска.
Поместени в социалните мрежи коментари разкриват,
че мошениците, злоупотребяващи с доверието на
лековерните, разиграват измамни схеми в социалните
мрежи, съвсем подобни на онези, поразили уеб сайтове
и електронна поща. Една от жертвите например не
съзнава, че нейният акаунт във „Facebook” е бил
компрометиран от хакер и някой се представя за неин
приятел. Мошеникът моли за пари, като твърди, че е
изпаднал в безизходица в Лондон и има нужда от
финансова помощ. Жертвата положително няма как да
знае, че съобщението е фалшиво, и открива измамата
едва след като нарежда паричния превод. През
октомври [б. пр. 2009 г.]. Федералното бюро за
разследване на САЩ прави официално съобщение в
пресата, с което предупреждава обществеността за този
вид манипулации ... повече на стр. 26

 Вече са факт две нови практически
ръководства свързани с външните
оценки на качеството на дейността
по вътрешен одит

The IIA издаде две нови практически ръководства,
свързани с външните оценки на качеството на
дейността по вътрешен одит.



The IIA издаде нов практически
наръчник „Взаимодействие с
Борда”

Целта на новото указание е да подпомогне РВО при
покриване на изискванията на Стандартите, свързани с
комуникация и взаимодействие с Борда.



The IIA стартира нова
сертификационна програма за
управление на риска

Международният институт ще предложи нова
сертификационна програма в областта на управлението
на риска - The Certification in Risk Management Assurance
(CRMA), която ще даде възможност на практикуващите
одитори да демонстрират компетентност в тази сфера и
възможност да предоставят увереност и консултации на
ръководството и одитния комитет дали процеса по
управление на риска е въведен и функционира
ефективно в организацията. Изпитите за придобиване
на сертификата CRMA ще стартира в средата на 2013 г.
.. повече на стр. 11

ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ


ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕЩА НА
ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ
Таня Минчева

„10 години – Вътрешен одит в публичния сектор” –
това бе темата на организираната от ИВОБ Трета
професионална среща на вътрешните одитори в
България, която се проведе на 14-ти юни 2011 г. в
„Шератон – хотел Балкан” София.
След проведените две срещи (в Поморие – 2009 г. и във
Варна – 2010 г.), „професионалната среща” вече се
утвърди като форум за дискусии и формиране на
становища и политики в областта на вътрешния одит, с
която ИВОБ отбелязва приемането си в глобалната
мрежа на вътрешните одитори. Тази година събитието
се осъществи съвместно с Министерство на финансите и
Сметна палата на Република България и имаше за цел:
да представи прогреса на професията в
държавната администрация;
да очертае бъдещите предизвикателства,
насочени към по-качествено управление, по-сериозна
финансова дисциплина, етичност и почтеност и повисоко доверие в обществото и в партньорите от
Европейския съюз. В срещата взеха участие над 80
вътрешни одитори, но поради естеството на
поставената проблематика те бяха предимно от
държавната администрация ... повече на стр. 30

ИЗБЕРЕТЕ
специализираните издания,
предлагани от ИВОБ –
Възможност да обогатите
познанията си по вътрешен одит!

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ


КАТО ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА НА ИВОБ
ЗА ОБУЧЕНИЯ И СЪБИТИЯ ЕСЕН 2011

Семинарът на тема „Ангажименти за консултиране:
дейности, умения, отношения ( Consulting: Activities,
Skills, Attitudes)" ще бъде едно най-престижните
обучения в програмата на ИВОБ за 2011 г. За лектор е
поканен Kaрл Пичфорд от Великобритания сертифициран вътрешен одитор, ескперт с 24-годишен
опит в областта на вътрешния одит, консултирането и
обучението,
доктор
на
науките
по
Бизнес
администрация.
Обучението ще се проведе на 27 и 28 октомври 2011 г.
и ще бъде с превод от английски на български език.
Насочено е към вътрешни одитори, практикуващи найвече в банковия сектор, но както и към всички
проявяващи интерес към предложената тема –
мениджъри и вътрешни одитори на ръководни нива,
професионалисти от областта на консултирането.
Таксата без ДДС е съответно: 680 лв за членове на ИВОБ
и 750лв за нечленове на Института.
.. повече на стр. 22 и на интернет страницата на ИВОБ

Списанието се разпространява безплатно за членовете на
Института. За други заинтересовани лица, списанието е
достъпно чрез абонамет – 24лв с ДДС.
Пълния му вариант може да намерите на интернет
страницата на ИВОБ www.iiabg.org, след получаване на
потребителско име и парола.
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