РОЛЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ
ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА

Министерство на финансите
Дирекция “Вътрешен контрол”
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Използвани съкращения
УР – управление на риска
ВО – вътрешен одит
ЗВОПС – Закон за вътрешния одит в публичния сектор
ЗФУКПС – Закон за финансовото управление и контрол
в публичния сектор
СФУК – системи за финансовото управление контрол
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Съдържание на презентацията:
Нормативна рамка и взаимовръзка между УР и ВО
Отговорности в процеса по УР
Дейности при УР
Професионална рамка и дейности във връзка с
осъществяване на дейността по ВО
Какво може и какво трябва да прави ВО в процеса по УР
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Нормативна рамка: ЗФУКПС
Ръководителите на организациите изграждат система
за мониторинг на финансовото управление и контрол с
цел да се оцени адекватното му функциониране и да
се гарантира навременното му актуализиране при
промени в условията
Системата за мониторинг включва текущо
наблюдение, самооценка и вътрешен одит
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Нормативна рамка: ЗВОПС (1)
Определение:
Вътрешният одит е независима и обективна дейност за
предоставяне на увереност и консултиране,
предназначена да носи полза и да подобрява дейността
на организацията
Вътрешният одит помага на организацията да постигне
целите си чрез прилагането на систематичен и
дисциплиниран подход за оценяване и подобряване
ефективността на процесите за управление на риска,
контрол и управление
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Нормативна рамка: ЗВОПС (2)
Ръководителят на организацията е отговорен за
изграждането и функционирането на адекватни и
ефективни СФУК и се подпомага от вътрешен одит
Вътрешният одит подпомага организацията за постигане
на целите й, като:
идентифицира и оценява рисковете в организацията;
оценява адекватността и ефективността на системите
за финансово управление и контрол по отношение на
идентифицирането, оценяването и управлението на
риска от ръководството на организацията;
дава препоръки за подобряване на дейностите в
организацията
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Отговорности на:

Ръководителят на организацията отговаря за
управлението на риска в организацията
Вътрешният одит дава разумно ниво на
увереност, че съществените рискове са ограничени
до допустими за организацията нива
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Дейности, включени в процеса по УР
Ясно формулиране и изразяване на целите на организацията
Определяне на риск-апетита на организацията
Създаване на подходяща вътрешна среда, в т.ч. рамка за УР
Определяне на потенциални заплахи за постигане на целите
Оценка на риска
Избор и прилагане на реакция спрямо рисковете
Предприемане на действия за контрол и други ответни мерки
Последователно представяне на информация за рисковете до всички
нива от организацията
Осъществяване на контрол и координация на централно ниво по
отношение на процесите по УР и съответните резултати
Предоставяне на увереност на ефективността, с която рисковете
биват управлявани
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Предоставяне на увереност
Източници:
Вътрешният одит в областта на:
процеса за УР
управление на ключовите рискове
надеждна и целесъобразна оценка на рисковете

Външен одит
Независими специализирани проверки
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Професионална рамка на вътрешния
одит в публичния сектор
ЗВОПС – обн., ДВ, бр. 21/10.03.2006г.
Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор – ПМС
№165/30.06.2006г., обн., ДВ, бр.56/11.07.2006г.
Етичен кодекс - чл. 48, ал. 2, т. 2 от ЗВОПС
Статут - чл. 48, ал. 2 т.1 от ЗВОПС
Методология, утвърдена от министъра на финансите
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По какъв начин ВО помага в процеса
по управление на риска
Наблюдава
Оценява
Проверява
Докладва
Подобрява
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Как ВО осъществява дейността си?

Одитен ангажимент за увереност
Одитен ангажимент за консултиране
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Стандарт 211 – Управление на риска
Вътрешният одит трябва да подпомага организацията
чрез идентифициране и оценяване на съществените
рискове, както и да допринася за подобряване на
системите за управление на риска и контрол
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Стандарт 211.У – Управление на риска
211.У1 - ВО трябва да наблюдава и оценява
ефективността на системата за управление на риска в
организацията
211.У2 - ВО трябва да оценява рисковете, свързани с
управлението, оперативната дейност и
информационните системи на организацията, които
могат да възникнат по отношение на:
съответствието със законите, подзаконовите и вътрешните
актове и договорите;
надеждността и пълнотата на финансовата и оперативната
информация;
ефективността и ефикасността на оперативната дейност;
опазването на активите.
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Стандарт 211.К – Управление на риска
211.К1 - При изпълнение на консултантски ангажименти
ВО трябва да обърнат внимание на рисковете, свързани
с целите на ангажимента, и да имат предвид
съществуването на други значими рискове
211.К2 - В процеса на идентифициране и оценяване на
съществените рискове за организацията ВО трябва да
използват информацията за рисковете, придобита при
извършване на консултантските ангажименти
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Какво може и какво трябва да прави ВО
в процеса по управление на риска (1)
Роля на ВО в УР

Основни дейности, свързани с УР на
организацията
Предоставя увереност в процеса по УР

Основни дейности на
ВО по отношение на УР

Предоставя увереност, че рисковете са
правилно оценени
Оценява процесите по УР
Оценява докладването на ключовите рискове
Преглежда управлението на ключовите
рискове
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Какво може и какво трябва да прави ВО
в процеса по управление на риска (2)
Роля на ВО в УР

Основни дейности, свързани с УР на
организацията
Улеснява идентифицирането и оценката на
рисковете

Допустими дейности
на ВО, но при взети
определени предпазни
мерки

Обучава ръководството как да реагира спрямо
рисковете
Координира дейностите по УР в организацията
Подпомага отстояването на УР в
организацията
Подпомага ръководството при изготвянето на
стратегия за УР
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Какво може и какво трябва да прави ВО
в процеса по управление на риска (3)
Роля на ВО в УР

Основни дейности, свързани с УР на
организацията
Определя риск апетита

Не трябва да бъде
извършвана от ВО

Налага процесите на УР
Поема управленската отговорност/дава увереност от
името на ръководството по отношение на рисковете
Взима решения за съответна реакция спрямо риска
от името на ръководството
Осъществява реакциите спрямо риска от името на
ръководството
Поема отговорността за управлението на риска
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Идентифициране и оценка на риска за
целите на ВО
Увереност

Ограничаване

Бенчмарк
Сценарии за най-лош
случай
Документиране
Одити

Ограничаване
Прехвърляне
Подобряване на
ефективността
Гъвкава стратегия

Преразпределение

Кумулативно
(натрупано) влияние

Подобряване на
ефикасността
Анализ разходи/ползи

Количествено измерване
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Оценка на риска
Усложнения за вътрешния одит
О = Високо влияние/ висока вероятност
подпомага при въвеждането на контроли, когато
влиянието и вероятността са високи
проследява развитието на процесите по
възстановяване

У = Високо влияние/ ниска вероятност
проверява дали увереността в подготвеността е
обоснована

П = Ниско влияние/ ниска вероятност
постига увереност за ефективността
определя начини да се подобри ефикасността

К = Ниско влияние/ висока вероятност
оценява кумулативното влияние и честота
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Последици за ВО
Одитират се рискове, организационни единици и
процеси в низходящ ред в зависимост от оценката на
риска
Одитират се контроли за рискове с високо влияние и
ниска вероятност
Разграничават се присъщ и остатъчен риск
Приоритизират се на базата на влияние, а не на
вероятност
Вземат се предвид рисковете извън обхвата на одита
Вземат се предвид възможни взаимодействия между
характерни рискове
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Вътрешният одит трябва да:
Идентифицира рисковете за стойността и контрола
Оценява сценарии и вериги от събития
Оценява присъщия и остатъчния риск
Предоставя увереност, че стойността, застрашена от
риск е обект на контрол и съответно рискът е ограничен
Осъзнава, че регулаторите използват критериите за
влияние и вероятност
Хармонизира, синхронизира и рационализира критериите
за оценка на риска и процесите с други оценители на
риска, когато има смисъл
намаляване на тежестта върху дейността на организацията
подобряване на ефективността и ефикасността
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Роля на ВО в УР
ВО може да увеличи стойността като:
Преглежда критичните контролни системи и процеси по УР
Извършва ефективен преглед на оценката на риска на
организацията и вътрешните контроли
Дава съвети за съставянето и подобряването на контролните
системи и стратегиите за ограничаване на риска
Въвежда риск-базиран подход за планиране и изпълнение на
процеса по ВО
Осигурява насочването на ресурсите на ВО към важните
области за организацията
Поставя под въпрос оценката на риска, направена от
ръководството и оценява адекватността и ефективността на
стратегиите за ограничаване на риска
Улеснява работата по УР на организацията
Подпомага определянето на нивото на риск толерантност,
когато не е дефинирана, на базата на опита и преценката на
вътрешния одит и на консултациите с ръководството
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
ВЪПРОСИ

Този документ/материал се изготвя в изпълнение на проект „Засилване на управленската
отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в централната и общинската
администрация, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет.
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