
© 2017 КПМГ България ООД, българско дружество с ограничена отговорност и фирма-членка на КПМГ мрежата от независими фирми-членки, асоциирани с КПМГ 

Интернешънъл Кооператив („КПМГ Интернешънъл”), швейцарско юридическо лице. Всички права запазени.

Ползи

— Допринася за по-добро разбиране на 

вътрешните контроли и възприемането им от 

служителите, които отговарят за тяхното 

прилагане и ефективното им управление 

— Оптимизира контролната среда в 

организацията

— Подобрява работата и ефективността на 

вътрешния одит

— Допринася за своевременно идентифициране 

на рискове и области за подобрение в 

контролната среда

— Дава възможност на ръководството (като първо 

ниво на защита) да оценява адекватността и 

ефективността на контролите, което да доведе 

до намаляване на разходите

— Допълва годишния одитен план.

Характеристики

Нашият подход за извършване на самооценка на 

контролите е интегриран в Методологията на 

КПМГ за вътрешен одит и предлага:

— Мащабност по отношение на ефективното 

прилагане на вътрешните контроли в голям 

брой дружества, обект на вътрешен одит

— Повторяемост, която дава възможност на 

ръководството да оцени степента на въвеждане 

на вътрешни контроли и тяхната оперативна 

ефективност, както и текущо да следи за 

подобряване на контролната среда 

— Фокусираност, тъй като резултатите от 

извършената самооценка ясно очертават 

областите за подобрение, където е необходимо 

да се предприемат коригиращи мерки и 

последващи действия

— Автоматизация, която улеснява извършването 

на СОК и докладването на резултатите.

Все по-често вътрешните одитори търсят подход за 
сътрудничество със служителите в организацията, за да 
предоставят разумна увереност на ръководството, както и да 
съдействат за по-ефективно корпоративно управление и 
разбиране на процесите на управление на риска и 
вътрешните контроли.

Същност

Услугите на КПМГ за самооценка на контролите (СОК) дават възможност на организациите и техните 

дружества сами да оценят съществуващите вътрешни контроли за даден период. Вътрешните одитори 

могат да използват СОК за наблюдаване на контролната среда и потвърждаване на нейната адекватност 

и ефективност.



Контакти

За повече информация можете да се обърнете към КПМГ в България. 

(Забележка: Възможно е някои от услугите да не може да бъдат предоставяни на клиенти по одитни 

ангажименти и свързани с тях лица.)
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Процес за извършване на СОК

Услугите на КПМГ за самооценка на контролите 

представляват структуриран процес с четири 

основни етапа, който осигурява прилагане на 

последователен подход при идентифициране и 

адресиране на основните изисквания в бизнес 

процесите и контролните дейности.

Инструмент на КПМГ за извършване на 
самооценка на контролите

— Осигурява значително предимство, като заменя 

неефективните процеси, свързани с изготвяне 

на документация, с последователно софтуерно 

решение

— СОК въпросници/проучвания, изцяло 

адаптирани според спецификите на отделните 

дружества, които отразяват изискванията за 

съответствие и извършването на оценка на 

списък от приложими контролни цели

— Възможност за измерване и оценка на степента 

на завършеност и своевременно докладване на 

специфични теми или области за подобрение

— Таблици за докладване на резултатите, чрез 

които потребителите могат да следят всички 

минали и текущи дейности и контроли, 

свързани с осигуряване на съответствие
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