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Четвъртата индустриална революция преобразява света, в който 

живеем и работим. Тази революция предоставя значителни възможности за 
одита и изразяването на сигурност. Непрекъснато нарастващата наличност 

на данни, съчетана с нововъзникващите технологии, предлага нови начини 
за професионалистите в областта на изразяването на сигурност да повишат 
доверието в своята работа. 

За бранша на одиторите и по-широката група специалисти в областта 
на изразяването на сигурност появата на нови цифрови инструменти 

представлява реална възможност за привличане на ново поколение 
професионалисти към тази благородна професия. 

В някои отношения светът на счетоводството и одита догонва 

цифровата трансформация, която много индустрии вече са преживели. 
Търговията на дребно, хотелиерството, транспортът, развлеченията, 
енергетиката и много, много други са претърпели сътресения чрез навлизане 

на нови участници и напълно подобрено преживяване за клиентите. 
Всъщност е по-трудно да се сетим за индустрия, която не е била разтърсена 

от технологиите. Ако даден отрасъл все още не е претърпял сътресения, това 
е само въпрос на време. 

В Съвета по международни одиторски стандарти и стандарти за 

изразяване на сигурност (IAASB) ние сме решени да гарантираме, че нашият 
процес по изготвяне и въвеждане на стандарти е в крак с новостите и е готов 

да се адаптира към революционните технологии. Правим това, без да губим 
фокуса си върху изготвянето и въвеждането на висококачествени 
стандарти, които укрепват общественото доверие в одита и изразяването на 

сигурност. 

Технологиите са един от най-важните стратегически фактори на IAASB, 
които оказват влияние върху нашите стандарти и бъдещи дейности. Нашата 

инициатива в областта на технологиите има три цели: 
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1. изграждане на процеси и структури в подкрепа на инициативата на 

IAASB за противодействие на сътресенията; 

2. поддържане и подобряване на знанията на IAASB за тенденциите в 

областта на противодействие на сътресенията и тяхното отражение 
върху изготвянето и въвеждането на стандартите и обществения 
интерес; и 

3. споделяне на знания и програми със заинтересованите страни в 
отчетната общност с цел подобряване на качеството на одита и 
изразяването на сигурност и по този начин подобряване качеството 

на отчетността. 

Следенето на новите технологични разработки е от ключово значение за 

разбирането на това, което предстои, и през 2020 г. проведохме проучване с 
подкрепата на Founders Intelligence, водеща консултантска компания в 
областта на технологиите, за да идентифицираме основните революционни 

технологии, които биха могли да окажат влияние върху одита и изразяването 
на сигурност. 

Изследването включваше проучване на над 100 компании за 
технологични иновации и интервюта с над 20 организации от бранша, 
включително практикуващи одитори, национални органи по изготвяне и 

въвеждане на стандарти, регулаторни органи и професионални счетоводни 
организации, както и основатели и мениджъри на технологични стартъпи. 
Постарахме се да категоризираме различните технологии, които 

идентифицирахме, на такива, които оказват влияние върху начина, по който 
се получава, проверява и защитава информацията, както и на такива, които 

оказват влияние върху процедурите, свързани с оценяването на вътрешния 
контрол. Получихме представа за очакваните срокове за широкото 
внедряване на тези технологии в одита и изразяването на сигурност, както 

и за потенциалното им въздействие върху професията. 

Въз основа на проведеното проучване идентифицирахме четири общи 

теми за това как технологиите предизвикват и ще продължат да 
предизвикват смущения в професията, свързана с одита и изразяването на 
сигурност: 

• Процедури по одит и изразяване на сигурност, изпълнявани в по-
непрекъснат порядък и в реално време. 

• Ангажимент за одит или изразяване на сигурност, който във все по-

голяма степен се основава на анализи, включително използване на 
изкуствен интелект и машинно обучение при извършване на 

аналитична дейност. 

• Ангажимент за одит или изразяване на сигурност, който във все по-
голяма степен се изпълнява дистанционно. 

• Одитът и изразяването на сигурност се превръщат в професия, 
която във все по-голяма степен се основава на технологиите и в 

https://www.foundersintelligence.com/?ref=xranks
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която все повече професионалисти могат да разбират, използват и 

прилагат напредъка на технологиите в ежедневната си работа. 

IAASB обсъди констатациите от това проучване през м. януари 2021 г. 

Проведохме две кръгли маси през м. ноември 2020 г. и м. февруари 2022 г., 
на които създателите на избрани технологии бяха поканени да споделят 
повече за технологията и да отговорят на въпроси за нея от участници, 

представляващи глобалната екосистема за одит и изразяване на сигурност. 

Фокусът ни не спира дотук. Продължаваме да отделяме специални 
ресурси, за да продължим тези изследвания и да следим хоризонта за 

революционни технологии, които могат да окажат влияние върху одита и 
изразяването на сигурност. 

Повишаваме квалификацията на членовете и служителите на IAASB, за 
да гарантираме, че добре разбираме технологиите, които имат потенциал да 
предизвикат смущения в одита и изразяването на сигурност, и че можем да 

включим тези съображения в нашите настоящи и бъдещи дейности по 
работния план. 

Нашата двумесечна публикация „Пазарно сканиране“ се фокусира 
върху различна технология и представя информация на високо ниво, както 
и технологични тенденции, иновации в областта на одита и изразяването на 

сигурност, задвижвани от сектора и стартиращи компании, и какво може да 
означава това за IAASB. 

Ангажираме се да изградим процеси и структури, за да сме 

информирани за технологиите и потенциалните смущения. За тази цел 
създадохме Консултативна група по цифрови технологии, съставена от 

малък брой създатели на иновации и бизнес лидери, които да подпомагат 
мисленето на IAASB за технологичната среда, различните технологии и как 
тези технологии могат да изискват от органите по изготвяне и въвеждане на 

стандарти, включително IAASB, да действат. 

Тази група, съставена предимно от експерти извън професията, 

отнасяща се до одита и изразяването на сигурност, ще бъде помолена да 
коментира теми, свързани с технологиите и иновациите в областта на 
изразяването на сигурност, и да представи ценни гледни точки, които могат 

да се различават от обичайната работа на IAASB със заинтересованите 
страни. Информацията, получена от тази група, ще бъде използвана за 
актуализиране на досегашните изследвания на IAASB и за фокусиране на 

други дейности по събиране на информация. 

През следващите години ще превърнем тези уроци в реален принос в 

изготвянето и въвеждането на стандарти. В текущата си работа във връзка 
с одиторските доказателства, измамите и принципа – предположение за 
действащо предприятие, IAASB ще отчете въздействието на новите 

технологии. В бъдеще ще трябва да помислим дали използването на 
технологията ще се превърне в норма при изпълнението на изискванията за 
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одит и изразяване на сигурност и как това ще се отрази на мисленето ни 

относно съразмерността на прилагането на нашите стандарти. 

От нашите комуникационни дейности знаем, че много национални 

органи за изготвяне и въвеждане на стандарти, регулаторни органи, 
одиторски фирми и професионални счетоводни организации също така 
отделят ресурси и усилия, за да определят какво ще бъде въздействието на 

технологиите върху одиторските стандарти и нашата професия. Това е 
окуражаващо и изключително важно. Всички участници в сектора са 
длъжни да повишат квалификацията си, да се включат в разговорите за 

технологичните сътресения и да споделят опита си, както и 

предизвикателствата, с които се сблъскват. Само чрез нашия колективен 
ангажимент към цифровата трансформация ще можем да вървим напред 

като професия и да продължим да изпълняваме ценната обществена роля, 
която е нашата водеща цел, както и да създадем вълнуващо бъдеще за 

нашите професионалисти. 

 

Тази статия първоначално е публикувана в The Chartered Accounant, 

издаван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в 
Индия. 

 

Г-н Seidenstein е председател на Съвета по международни одиторски 
стандарти и стандарти за изразяване на сигурност. Тригодишното му 

назначение започва на 1 юли 2019 г. Кариерата му обхваща както частния 
сектор, така и изготвянето и въвеждането на международни стандарти. 
Преди да се присъедини към IAASB, г-н Seidenstein е заемал висши 

стратегически ръководни постове във Федералната национална ипотечна 
асоциация, известна като Fannie Mae (старши вицепрезидент, стратегия, 

иновации и управление на капитала: 2012 – 2019 г.); и във Фондация МСФО 
(главен оперативен директор: 2000 – 2011 г.). Освен това г-н Seidenstein е 
работил в консултантска организация за нестопански организации, CCS 

Fundraising (изпълнителен директор: 1999 – 2000 г.), и в Центъра за 
стратегически и международни изследвания (специален асистент на 

управляващия директор: 1995 – 1997 г.). Г-н Seidenstein също така е бил 
попечител на Съвета за международни стандарти за оценяване (IVSC) и член 
на Съвета на съветниците на XBRL International. Убеден привърженик на 

доброволческата дейност, г-н Seidenstein е заемал или заема ръководни 
длъжности на доброволни начала в сферата на училищното образование в 
САЩ и във фондация „Make-A-Wish“ (както в Обединеното кралство, така и 

в международните съвети). Притежава магистърска степен по публична 
политика от Училището по управление „Кенеди“ към Харвардския 

университет и бакалавърска степен (с отличие) от Училището по обществени 
и международни въпроси „Удроу Уилсън“ към Принстънския университет. 
Следвайте Tom в LinkedIn. Вижте още от Tom Seidenstein. 
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Danielle Davies се присъедини към IAASB през ноември 2021 г., 

командирована от EY, където е съдружник в UK Assurance Practice. Danielle 
е експерт в областта на автоматизираните инструменти и техники за одит и 

има богат опит в използването на технологии за подпомагане на одита и за 
стимулиране на промените в одиторската практика в Обединеното кралство. 
Danielle е член на Работната група по въпросите на технологиите във FRC 

във Великобритания. Фокусът на Danielle е върху подкрепа за инициативата 
на IAASB за противодействие на сътресенията от технологиите, както и 
предоставяне на консултации и информация по други, свързани с 

технологиите, въпроси. Следвайте Danielle в LinkedIn. Вижте още от Danielle 
Davies. 
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