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Резюме: Темата не е нито нова, нито е ня-
какво изключение за съвременния икономи-
чески живот, а видно от въведението отдав-
на се използва умишлено или не в световен 
мащаб и в национален. Статията акцентира 
на различните определения за измами и зло-
употреби, както и на възможните такива сре-
щани във финансовите отчети. Отделено е 
място на евентуалните мотиви за тяхното из-

вършване, както и ролята на  вътрешния одит 
за предотвратяването им. Налице  са и евен-
туални действия и подходи за тяхното нама-
ляване, както и препоръки за законодателно 
им ограничаване.

Ключови думи: измами, злоупотреби, 
финансов отчет, контрол, одит.

Abstract: The subject is neither new nor an 
exception to modern economic life, and as seen 
in the introduction, it has long been used inten-
tionally or not on a global scale and national-
ly. The article focuses on the different defini-
tions of fraud and abuse as well as the possible 
definitions in the financial statements. There is 
a place for the possible motives for doing them, 

as well as the role of the internal audit to pre-
vent them. There are also possible actions and 
approaches for their reduction, as well as rec-
ommendations for their legislative restriction. 

Keywords: fraud, abuse, financial report, 
control, audit.
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През последните години с все по-особе-
на острота се налага проблемът с верност-
та и истинността на финансовата отчетност 
/ ГФО2 / на  организациите, както от пуб-
личният сектор /ПС/, така и от непублич-
ния, които в последствие се оказват „невер-
ни”, независимо , че за заверени от сериозни 
одиторски компании. Пример за това са се-
рията от финансови скандали в началото на 
XXIви век, свързани със счетоводни изма-
ми в компании като Енрон, Пармалат, Уър-
лдком, КТБ у нас до известна степен и др.

Къде е мястото на одиторите /външни 
и вътрешни/ при тези финансови скандали: 
основният упрек е отправен към външните 
одитори, които носят отговорността, че са 
изразили мнение в докладите си, че финан-
совата отчетност на компаниите дават вярна 
и честна представа за имущественото и фи-
нансово състояние, за резултатите дейност-
та и паричните потоци. На заден план оста-
ват вътрешните одитори, чиято отговорност 
е не по-малка. При това има много малко до-
казателства, вътрешните одитори някъде да 
са повдигали въпроси за въвлечените в сче-
товодни скандали корпорации, най-малкото 
защото са подчинени на ръководството им. 
В много от компаниите отделите за вътре-
шен одит са били с „външно осигуряване” 
/outsourcing/ на услугата, както  например 
Енрон, като  компания извършваща услуга 
по вътрешен одит е и външен одитор, като 
ползват едни и същи офиси, ресурси и т.н., с 
което е нарушена е независимостта и обек-
тивността на вътрешните одитори. 

Вътрешните одитори имат сериозна 
роля и отговорност за оценката и спомагат 
за подобряване на процесите на управление 
на риска, контрола и управлението в орга-
низацията, което допринася за добавянето 
на стойност и подобряване на дейността на 
организацията. Всички големи финансови 
скандали са свързани с измама във финан-
совите отчети – дали чрез „творческо осче-
товодяване”, извънбалансово осчетоводя-
ване или по друг начин, което не би могло 
да стане без участието на ръководството на 
компаниите. Това още повече усложнява ра-
ботата на одиторите /външни и вътрешни/ и 

повишава отговорността им към държавни 
органи, финансови институции, инвестито-
ри и към обществото като цяло.

В тази посока, под “вътрешен одит”  
според Института на вътрешните одитори 
/ИВОБ/, се разбира независима и обектив-
на, осигурителна и консултантска дейност, 
предназначена да допринася за добавянето 
на стойност и подобряване дейността на ор-
ганизацията. Той помага на организацията 
да постигне целите си чрез прилагането на 
систематичен и дисциплиниран подход за 
оценяване и подобряване на ефективността 
на процесите за управление на риска, кон-
трол и управление.

Това е една независима функция на оце-
няване, установена в една организация като 
услуга към организацията за да се проучват 
и оценяват нейните дейности.

Вътрешният одит се осъществява 
чрез изпълнение на конкретни одитни ан-
гажименти за даване на увереност или 
консултиране.

Одитният ангажимент за даване на уве-
реност се изразява в предоставяне на обек-
тивна оценка на доказателствата от вътреш-
ния одитор с цел да се предостави независи-
мо мнение или извод относно процес, сис-
тема или друг обект на одита (Закон за въ-
трешен одит в публичния сектор). Целта и 
обхвата му се определят от ръководителя на 
вътрешния одит. Той се осъществява чрез: 
одит на системите, одит за съответствие, 
одит на изпълнението, финансов одит, одит 
на информационните системи и технологии 
и преглед на състоянието.

Одитният ангажимент за консултиране 
се изразява в даване на съвет, мнение, обу-
чение и други, предназначени да подобряват 
процесите на управление на риска и контро-
ла, без вътрешният одитор да поема упра-
вленска отговорност за това. Одитният ан-
гажимент за консултиране е  по инициатива 
на ръководителя на организацията (Закон за 
вътрешен одит в публичния сектор).

Вътрешното одитиране може да се раз-
познае като един организационен контрол, 
който функционира чрез измерване и оценка 
на ефективността на другите контроли. Ко-

2   Годишен финансов отчет.
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гато една организация установи свое плани-
ране и след това започне да изпълнява своя 
план чрез дейности, тя трябва да направи 
нещо, за да наблюдава дейностите и да оси-
гури постигането на поставените цели. Тези 
по-нататъшни действия се считат за контро-
ли. Специалната роля на вътрешния одит 
е да се помогне да се измерят и да се оце-
нят тези контроли. Така вътрешните одито-
ри трябва да разбират както своята роля като 
контролна функция, така и природата и об-
хвата на другите видове контроли в органи-
зацията. Следователно съществува извест-
на разлика между системата за финансово 
управление и  контрол на организацията /
СФУК/ и вътрешния одит.

В света съществуват не малко организа-
ции на вътрешните одитори – национални и 
международни. Една от тях е Институтът на 
вътрешните одитори - The IIA Inc  единстве-
ната глобална организация на вътрешните 
одитори, основана през 1941 г. и обединява-
ща над 130 000 професионалисти. В Бълга-
рия това е  Института на вътрешните одито-
ри в България / ИВОБ/. Мисията на ИВОБ е 
да насърчава и подкрепя развитието на въ-
трешния одит и да бъде водещата професио-
нална организация на вътрешните одитори 
в страната, призвана да представя и развива 
теорията и практиката на вътрешния одит. 

Когато говорим за измами или злоупо-
треби, като обект на вътрешния одит, тряб-
ва да си изясним какво е това. Измамата или 
злоупотребата е  целенасочено отклонение 
от нормите за поведение, умишлено извър-
шена с цел облагодеталстване и създава-
не на корупционни практики (Динев, 2015). 
Злоупотребата е възможна, както във облас-
та на финансите, така и като злоупотреба с 
доверие, лоялност, служебно положение и 
др.

Измама имаме и когато е налице:
- неточна приблизителна счетоводна 

оценка, възникваща от недоглеждане или от 
неправилно тълкуване на факти;

- грешка в приложението на счетовод-
ни принципи относно оценяването, призна-
ването, класификацията, представянето или 
оповестяването.

Терминът „измама“ се отнася още и до 
преднамерено действие на едно или пове-
че лица от ръководството, лица, натоваре-
ни с общо управление, служители или трети 
страни, включващо използването на заблу-
да за придобиването на несправедливо или 
незаконно предимство (Закон за финансо-
во управление и контрол в публичния сек-
тор). Въпреки че „измамата“ е широка прав-
на концепция, одиторът се занимава с изма-
ми, които могат да доведат до съществени 
неточности, отклонения и несъответствия в 
отчетността. Одиторите /включително въ-
трешните/ не правят правни определения 
дали действително е била извършена изма-
ма, а само са длъжни да ги отбележат в до-
кладите. Измама, включваща действия на 
един или повече членове на ръководството 
или на лицата, натоварени с общо управле-
ние, се нарича „измама от страна на ръко-
водството“, а измама, включваща действия 
само на служители на предприятието се на-
рича „измама от страна на служител“. И в 
двата случая може да има тайно споразуме-
ние в предприятието и с трети страни извън 
него.

Два типа преднамерени неточности, от-
клонения и несъответствия са съществени 
за одитора, а именно неточности, отклоне-
ния и несъответствия, възникващи в резул-
тат от неистинска финансова отчетност, и 
неточности, отклонения и несъответствия, 
възникващи в резултат на незаконно прис-
вояване на активи.

Неистинска или невярна финансова от-
четност включва преднамерени неточности, 
отклонения и несъответствия, включител-
но пропуск на суми или оповестявания в от-
четността с цел заблуда на потребителите на 
този финансов отчет. Тя може да се постиг-
не по някои от следния начин:

- манипулация, фалшификация /вклю-
чително подправяне/ или промяна на сче-
товодна документация и данни, или на пър-
вични и вторични документи, на базата на 
които се изготвя финансовият отчет;

- въвеждане в заблуждение относно съ-
бития, сделки или друга съществена инфор-
мация, или преднамереното им пропускане 
във финансовия отчет;
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- преднамерено неправилно приложе-
ние на счетоводни принципи, свързани със 
суми, класификация, начин на представяне 
или оповестяване.

Измамата във финансовия отчет често 
включва заобикалянето или пренебрегване-
то от страна на ръководството на контроли, 
които иначе може да изглежда, че работят 
ефективно. Измама може да бъде извършена 
чрез заобикалянето или пренебрегването на 
контролите от страна на ръководството при 
използване на техники като:

- отразяване на фиктивни записвания в 
счетоводните регистри, особено към края на 
отчетния период с цел манипулиране на ре-
зултатите от дейността или за постигане на 
други цели;

- неправилно коригиране на предполо-
жения и промяна на преценки, използва-
ни за приблизителната оценка на салда по 
сметки;

- пропускане, предварително признава-
не или отлагане на признаването на съби-
тия и сделки във финансовия отчет, които са 
възникнали през отчетния период;

- прикриване или неоповестяване на 
факти, които биха могли да се отразят върху 
сумите, представени във финансовия отчет;

- ангажиране със сложни сделки и опе-
рации, които са структурирани с цел не-
подходящо представяне на финансовото 
състояние или финансовите резултати на 
предприятието;

- променяне на документацията и усло-
вията, свързани със съществени и необичай-
ни сделки и операции.

Неистинската финансова отчетност 
може да бъде причинена от усилията на ръ-
ководството за управление на печалбите 
с цел заблуда на потребителите на финан-
совия отчет като се повлияе върху тяхнота 
представа за постигнатите резултати и рен-
табилност на предприятието. Това управле-
ние на печалбите може да започне с дреб-
ни действия или неподходяща корекция на 
предположения и промени в преценките от 
страна на ръководството. Натискът и моти-
вацията може да доведат до разрастване на 
тези действия до степен, при която те водят 

до невярна финансова отчетност. Подобна 
ситуация може да възникне, когато поради 
натиск да се удовлетворят пазарните очак-
вания или желание да се получи максимал-
но възнаграждение, базирано на постигна-
тите резултати, ръководството преднамере-
но заема позиции, които водят до невярна 
финансова отчетност чрез съществени не-
точности, отклонения и несъответствия във 
финансовия отчет. В други предприятия ръ-
ководството може да е мотивирано да нама-
ли печалбата със съществена сума, за да све-
де до минимум данъците, или пък да увели-
чи печалбата за обезпечаване получаването 
на финансиране от банка.

Незаконното присвояване на активи 
включва кражба на активите на предприяти-
ето и често се извършва от служители при 
относително малки и несъществени суми. 
То обаче може да включва и ръководството, 
което обикновено има повече възможнос-
ти за прикриване или укриване на незакон-
ното присвояване по начини, трудни за раз-
криване. Незаконното присвояване на акти-
ви може да бъде извършено по редица начи-
ни, включително:

- Присвояване на постъпления /напри-
мер присвояване на събраните вземания или 
отклоняване на постъпления от отписани 
сметки в лични банкови сметки/.

-Кражба на физически активи или инте-
лектуална собственост /например кражба на 
материални запаси за лична употреба или за 
продажба, кражба на скрап за препродажба, 
договаряне  за разкриване на технологични 
данни срещу плащане/.

- Заплащане от страна на предприятие-
то за стоки и услуги, които не са получени 
/например плащания на фиктивни достав-
чици, комисиони, платени от доставчици на 
представителите по снабдяването на пред-
приятието в замяна на увеличение на цени-
те, плащания на фиктивни служители/.

- Използване на активите на предпри-
ятието за лични потребности /например, 
ползване на активите  като обезпечение по 
личен заем или заем на свързано лице/.

Незаконното присвояване на активи 
често се съпътства от фалшиви или подвеж-
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дащи книжа или документи, целящи при-
криване на факта, че активите липсват или 
са предоставени като обезпечение без под-
ходящо одобрение.

Измамата включва мотивацията или на-
тиска за извършването, усетената възмож-
ност за извършването и определена органи-
зация за улесняване извършването на това 
действие. Лицата могат да бъдат мотивира-
ни да присвояват незаконно активи, напри-
мер, поради това, че живеят над възмож-
ностите, които им позволяват техните дохо-
ди. Ръководството може да изготви фалши-
фицирани или подправени финансови отче-
ти, тъй като се намира под натиск от стра-
на на източници, външни или вътрешни за 
предприятието, за да постигне очаквани /
много често нереалистични/ цели по отно-
шение на печалбите – особено когато после-
диците за ръководството при неизпълнение 
на финансовите цели са съществени. Доло-
вена възможност за невярна финансова от-
четност или незаконно присвояване на ак-
тиви може да съществува, когато едно лице 
вярва, че вътрешният контрол може да бъде 
пренебрегнат, например, когато лицето е на 
отговорна длъжност или познава специфич-
ните слабости в системата за вътрешен кон-
трол. Определени лица могат да са в състоя-
ние да улеснят извършването на действие за 
измама. Някои  притежават отношение, ха-
рактер или етични ценности, които им поз-
воляват съзнателно и преднамерено да из-
вършат нечестно действие. Но дори и чест-
ни хора могат да извършат измама в среда, 
която им оказва голям натиск.

Измамите в отчетността, насочени към 
„подобряване на финансовото състояние” 
може да се разделят на два вида – качест-
вено и количествено подправяне на данни-
те. Качествените отклонения могат да бъдат 
тенденциозни или неясни означения, подп-
равяне на цифри и др. Обичайно чрез гор-
ните способи се увеличават активите и при-
ходите и/или се намаляват задълженията и 
разходите. Това преувеличаване или нама-
ляване води до увеличаване на нетната пе-
чалба на една акция и до по-стабилна кар-
тина на истинското състояние на предприя-

тието. Измамите могат да са и чрез пропуск 
или невярно представяне на финансовия от-
чет, невярно оповестяване и др. 

Другият вид измами на отчетността в 
посока влошаване на финансовото състоя-
ние на предприятието обикновено са свър-
зани с данъчното облагане и укриване на да-
нъчни задължения /данъчни измами/, пред-
стоящата приватизация или продажба на 
частно предприятие на други юридически 
или физически лица; обявяване на предпри-
ятие в несъстоятелност и др.

Основната отговорност за предотвратя-
ване и разкриване на измами е на лицата, на-
товарени с общото управление и с ръковод-
ството на предприятието. Съответните от-
говорности на лицата, натоварени с общо 
управление, и на ръководството може да ва-
рират в различните предприятия и в отдел-
ните държави. В някои предприятия упра-
вленската структура може да бъде по-не-
формална, като лицата, натоварени с  упра-
вление може да са същите  лица, които са и 
в ръководството на предприятието.

Важно е ръководството, под надзора на 
лицата, натоварени с общо управление, сил-
но да подчертава важността на предотвратя-
ването на измамите, което може да намали 
възможностите за извършването им, както и 
да възпира измамите, което може да възпира 
отделните лица да не извършват измами по-
ради вероятността от тяхното разкриване и 
наказване. Това изисква култура на почтено 
и етично поведение. Такава култура, бази-
рана на стабилни основни ценности, се де-
монстрира от ръководството и от лицата, на-
товарени с общо управление, и представля-
ва основата за служителите относно начина, 
по който предприятието реализира дейност-
та си. Създаването на култура на почтеност 
и етично поведение включва определянето 
на подходящ тон; създаване и поддържане 
на позитивна среда на работното място; на-
емане, обучение и повишаване в йерархията 
на подходящи служители; изискване на пе-
риодично потвърждение от страна на слу-
жителите за техните отговорности, и пред-
приемане на целесъобразни действия в от-
говор на  подозирана измама или на твърде-
ние за измама.
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Отговорност на лицата, натоварени с 
общото управление на предприятието, е да 
гарантират, посредством упражняване на 
надзор върху работата на ръководството, 
че предприятието е установило и поддър-
жа система за вътрешен контрол за осигу-
ряване на разумна степен на сигурност по 
отношение на надеждността на финансова-
та отчетност, ефективността и ефикасност-
та на сделките и операциите и спазване на 
приложимото законодателство и други нор-
мативни разпоредби. Активният надзор от 
страна на лицата, натоварени с общо упра-
вление, може да помогне за препотвържда-
ване на ангажимента на ръководството за 
създаване на култура на почтеност и етич-
но поведение. При упражняването на отго-
ворността за надзор, лицата, натоварени с 
общо управление, разглеждат възможност-
та за заобикаляне от страна на ръководство-
то на контролите или за други неподходя-
щи въздействия върху процеса на финансо-
ва отчетност, като например усилия от стра-
на на ръководството за управление на печал-
бите с цел оказване на влияние върху пред-
ставата на анализаторите относно постигна-
тите от предприятието резултати и неговата 
рентабилност.

Както беше споменато по-горе, одито-
рите / външни и вътрешни/ не правят прав-
ни определения дали действително е била 
извършена измама.

Външният одитор,  одитиращ в съответ-
ствие с Международните одиторски стан-
дарти (МОС), следва да получи разумна сте-
пен на сигурност, че финансовият отчет не 
съдържа съществени неточности, отклоне-
ния и несъответствия, независимо дали се 
дължат на измама или грешка.

Одиторът не може да получи абсолютна 
степен на сигурност, че ще бъдат разкрити 
съществени неточности, отклонения и не-
съответствия във финансовия отчет, поради 
такива фактори като упражняването на пре-
ценка, ползването на тестове, вътрешнопри-
същите ограничения на вътрешния контрол 
и фактът, че голяма част от одиторските до-
казателства, които са на разположение на 
одитора по своята същност са по-скоро убе-
дителни, отколкото убеждаващи.

При придобиването на разумна степен 
на сигурност одиторът запазва отношение 
на професионален скептицизъм през целия 
одит, взема под внимание възможностите за 
пренебрегване на контрола от страна на ръ-
ководството и отчита факта, че одиторски-
те процедури, които са ефективни за разкри-
ване на грешка, може да не са подходящи в 
контекста на идентифицирания риск от съ-
ществени неточности, отклонения и несъо-
тветствия, дължащи се на измама.

Поради характеристиките на измамата 
отношението на професионален скептици-
зъм от страна на одитора е особено важно 
при разглеждане рисковете от съществени 
неточности, отклонения и несъответствия, 
дължащи се на измама. Професионалният 
скептицизъм е отношение, което включва 
поставянето под въпрос и критичната оцен-
ка на одиторските доказателства. Професио-
налният скептицизъм изисква непрекъснато 
поставяне под въпрос на това дали инфор-
мацията и получените одиторски доказател-
ства предполагат, че е възможно да същест-
вуват съществени неточности, отклонения и 
несъответствия, дължащи се на измама.

У нас  регламентация за външен одит  
се съдържа в Закона за независимия финан-
сов одит / ЗНФО-29.11.2016г./ и МОС, как-
то и Закона за сметната палата /СП/ и стан-
дартите на ИНТОСАЙ. Закона за вътрешния 
одит в публичния сектор /ЗВОПС/ и Меж-
дународните стандарти за професионална 
практика по вътрешен одит /МСППВО/ пък 
регламентират вътрешния одит в ПС. За ор-
ганизациите извън тях, в т.н. реален сектор 
няма изрична законова регламентация за въ-
трешен одит. Вътрешният одитор може да 
бъде лице /или звено за ВО3 според мащаба 
на организацията/ назначено на работа в ор-
ганизацията или да бъде външна организа-
ция по договор за извършване на вътрешен 
одит. Прилагането и спазването на МСПП-
ВО4 2120, /както и МОС 240/ от вътрешни-
те одитори в предприятието, е от значение 
като се има предвид специфичната структу-
ра на компанията във връзка с докладването 
от страна на вътрешния одитор на открити 
индикатори за възможна извършена измама. 

3  Вътрешен одит.
4  Международни стандарти за професионална практика по вътрешен одит.



99
КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА БАНКОВАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

В повечето случаи вътрешният одитор би 
следвало да докладва на едно ниво по-висо-
ко от това, на което е извършена измамата, а 
ако има съмнения, че в измамата има учас-
тие на лица от ръководството /отговорно за 
изготвяне на отчетите/, тогава следва да се 
докладва на лицата, натоварени с общото 
управление или на одиторския комитет, ако 
има такъв. За пример може да се разгледа 
организация с корпоративна структура, ка-
квато е една компания с регистрирани акции 
към Комисията по ценните книжа на САЩ. 
В компанията има Комитет по одит към Бор-
да на директорите. Комитетът по одит пре-
доставя упълномощаване за извършване на 
вътрешен одит чрез официален документ, 
наречен „харта за одитиране”, който очер-
тава ролята и отговорностите на вътрешния 
одит. Един одитен комитет също така одо-
брява цялостните планове за извършване на 
вътрешен одит за продължаваща дейност по 
време на настоящия момент и след него. Ко-
митетът по одита се състои само от външни 
директори, което му придава независимост 
спрямо ръководството на организацията и 
трябва да бъде съставен от една специално 
квалифицирана група от външни директори. 
И докато външните одитори имат отговор-
ност към Борда на директорите на органи-
зацията да проверяват акуратността и вер-
ността на финансовите отчети, вътрешни-
ят одит има дори по-голяма роля в оценява-
нето на вътрешните контроли по отношение 
на надеждността на финансовото отчитане, 
на ефективността и ефикасността на дейст-
вията и на съответствията на организацията 
спрямо приложимите закони и разпоредби.

Познати са и се прилагат няколко под-
хода и методи от вътрешния одитор за раз-
криване на измамите във  отчетите, като:

-Разграничаване на подхода ”менидж-
мънт на финансовия резултат” от измамата 
чрез финансовите отчети ;

- Познаване на различията между одита 
на финансовите отчети и проверката за из-
мами чрез финансови отчети ;

- Определяне на рисковете от измами 
чрез финансовите отчети ;

- Прилагане на аналитични техники, ин-
тервю, проучване на документи и други.

 При разграничаване на подхода ”ме-
ниджмънт на финансовия резултат” от „из-
мамата чрез финансовите отчети”, общото 
между тях, че и при двата съществува упра-
вленски умисъл и по-конкретно умисъл за 
измама. Агресивният мениджмънт на фи-
нансовия резултат може да включва, а при 
измамата определено съществува умисъл от 
името на мениджмънта да се заблудят по-
требителите на финансовите отчети. Раз-
граничаване на тези два метода би могло да 
се базира и на размера или значимостта на 
стойността, която е използвана при прецен-
ката или прогнозата на мениджмънта.

Предотвратяването на измама се със-
тои в предприемане на действия, насочени 
към възпрепятстване на извършването ѝ или 
ограничаване на последствията от извърш-
ването ѝ. Основният механизъм за предо-
твратяване на измамата е контрола.

Противодействието на измамите чрез 
финансовите отчети е по-сложно отколко-
то при присвояването на и злоупотреби-
те с активи и други видове измами, защо-
то те се извършват от висшето ръководство, 
собствениците и обикновено са с помощта и 
съучастието на одитори, консултанти и ад-
вокати (Динев, 2012)

Следвайки горепосочения принцип за 
триъгълника на измамата /мотив, благопри-
ятна възможност и оправдание/ е логично да 
се противодейства на свързването на всич-
ките три елемента. Това може да стане по 
следните начини:

- Намаляване на натиска за извършване 
на измами чрез финансовите отчети ;

- Намаляване на благоприятните въз-
можности за извършване на измами чрез 
финансовите отчети ;

- Свеждане до минимум на оправдание-
то за извършване на измами чрез финансо-
вите отчети ;

1. Намаляване на натиска за извършва-
не на измами  в  отчетността, става чрез:

- Избягване на поставянето на непости-
жими финансови цели ;

- Избягване на прилагането на прекоме-
рен натиск върху служителите за постигане 
на целите ;
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- Промяна на целите, ако пазарните ус-
ловия го изискват ;

- Осигуряване на факта, че системите за 
стимулиране са честни и не създават твър-
де много стимули за извършване на измама ;

- Обезкуражаване на прекомерните  оч-
аквания от бъдещата стопанска дейност ;

- Отстраняване на оперативни пречки, 
блокиращи  изпълнението на дейността .

2. Намаляване на благоприятните въз-
можности за извършване на измами в  от-
четността, става чрез:

- Поддържане на акуратни и пълни въ-
трешни счетоводни записвания ;

- Внимателно наблюдаване на бизнес 
сделките и междуличностните взаимоотно-
шения на доставчици, клиенти, търговски 
посредници и други, които си взаимодейст-
ват при сделките между финансовите отде-
ли ;

- Създаване на физическа охранителна 
система с цел опазване на фирмените акти-
ви,  готовата продукция, дълготрайните ак-
тиви, паричните средства и други ;

- Разделяне на важните функции меж-
ду служителите и отстраняване на тоталния 
контрол в една област ;

- Поддържане на записвания за персо-
нала включително проверки на миналото на 
новите служители ;

- Стимулиране на взаимоотношени-
ята на ръководство вътре в групите, за да 
се обезпечи изпълнението на счетоводните 
процедури ;

- Създаване на ясни и приложими сче-
товодни процедури без  изключения.

3. Свеждането до минумум на оправда-
нието за извършване на измами в отчетност-
та, става чрез:

- Създаване на етични ценности, осно-
ваващи се на честност ;

- Приемане на политики, които да дефи-
нират кое е неразрешеното поведение по от-
ношение на счетоводството и измамите чрез 
финансовите отчети ;

- Осигуряване на редовно обучение на 
персонала относно осведомяването им за 
непозволеното поведение ;

- Създаване на механизми за конфиден-
циално докладване с цел да бъде докладва-
но за случаи на непозволено поведение ;

- Обявяване на последствията от нару-
шаване на правилата и съответните наказа-
телни мерки ;

- Осигуряване на управленски практи-
ки, които да стимулират честност в счето-
водната област ;

- Информиране на служителите от ръ-
ководството, че честността е приоритет и 
целите не трябва да бъдат постигани чрез 
измама. 

Много често измамите чрез финансо-
вите отчети се извършват от мениджмънта 
често с помощта на счетоводители, одито-
ри, консултанти и адвокати, поради което 
е редно  да се препоръчат и законодателни 
инициативи в следните насоки:

-Счетоводно регулиране чрез конкретни 
счетоводни стандарти относно намаляване-
то на възможностите за „управлението” на 
финансовия резултат, чиято цел и послед-
ствия обикновени са измамите чрез финан-
совите отчети;

- Законодателно регулиране на изисква-
нията към ръководството на предприятието, 
на неговите вътрешни и/или външни оди-
тори и консултанти относно разкриването, 
оповестяването и предотвратяването на из-
мами, свързани с финансовото докладване и 
присвояването  и злоупотребата с активи ;

- Наказателно преследване на всички 
видове извършители на измами ;

- Засилване на обществената реакция 
и нетърпимост към измамите посредством 
възприемане на държавни стратегии и про-
грами относно тяхното разпознаване, раз-
криване, разследване и предотвратяване .

В заключение ролята на вътрешния 
контрол и вътрешен одит, трябва да се за-
силва по отношение на измамите и злоупо-
требите като цяло, и конкретно относно тях-
ното проявление във финансовите отчети.
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