ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.40 М ОТ ЗНФО ЗА
ФИНАНСОВАТА 2009 ГОДИНА
Съгласно изискванията на чл.40м от ЗНФО при извършване на независим финансов
одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор
ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за прозрачност.
Настоящият доклад се състои от 3 страници и е подписан лично от регистр ирания
одитор.
Във връзка с горното изискване представям следната информация:
Информация на Регистрирания одитор
Надка Николова Стоянова, ДЕС,
Диплома № 0143
Основно дейността на регистрирания
1.
Описание
па
правната
и
организационната
форма
и
на одитор е свързана с извършване на одити и
се осъществява чрез дружеството Одит
собствеността на регистрирания одитор
Експерт-Стоянова ООД. Отделни други
услуги,
предимно
счетоводство
и
консултации
се
извършват
чрез
дружеството Актив Одит ООД.
Данните за тези дружества и тяхната
свързаност са както следва:
Изисквана информация по чл.40м

Фирма: Одит Експерт-Стоянова ООД –
регистрирано по фирмено дело No
1559/2005 120 на БОС.
Седалище: Благоевград
Адрес на управление: ул. Трети март 29

2. Когато одиторското предприятие е част
от мрежа - описание на мрежата,
юридически и структурни договорености в
нея

Фирма:
Актив
Одит
ООД
–
регистрирано по фирмено дело No
2374/1999 120 на БОС.
Седалище: Благоевград
Адрес на управление: ул. Полковник
Димов 1
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3. Описание на управленската структура
на одиторското предприятие

Дружеството се представлява и управлява от
Надка Стоянова и Йордан Стоянов

4. Описание на системата за вътрешен
контрол на качеството на одиторско
предприятие и отчет на управителния
орган относно ефективността на нейното
функциониране

Системата за вътрешен контрол е
изградена в съответствие с правилата и
стандартите на ИДЕС, Етичният кодекс на
професионалните счетоводители и
Международните одиторски стандарти.
Системата за вътрешен контрол се базира
на пряк и непостредствен контрол върху
извършената дейност от страна на
регистрирания одитор.Контролът върху
качеството се извършва чрез обучение и
поддържане на квалификацията на
персонала и изградената система за
планиране и изпълнение на
ангажиментите.

5. Датата на последната извършена
проверка от Института на дипломираните
експерт-счетоводители или комисията за
контрол на качеството на дейността на
регистрирания одитор

Последната проверка на одиторската
практика на регистрирания одитор от
СККОУ обхваща одиторските ангажименти
до 2008 г. С решение от 2008г. На СККОУ
потвърди дадената от контрольора оценка
„А” за качеството на извършваните
одиторски процедури.

6. Списък на предприятията,
извършващи дейност от обществен
интерес, на които регистрираният одитор
с извършил одити през последната
финансова година

„Водоснабдяване и канализация” ООД
Благоевград- одит за 2009 г.

7. Описание за практиките на
регистрирания одитор, свързани с
независимостта; в отчета трябва да се
потвърди, че през последната финансова
година е била извършена вътрешна
проверка за спазване на изискванията,
свързани с независимостта

В
одиторските
проверки
на
предприятията, извършващи дейност от
обществен интерес регистрираният одитор
е участвал лично.
Регистрираният одитор потвърждава, че
са спазени всички изисквания, свързани с
независимостта, като са били подписвани
декларации за независимост спрямо
одитираните дружества.

8. Данни за участията на регистрирания
одитор в непрекъснато обучение,
организирано от Института на
дипломираните експерт-счетоводители
по реда на чл. 22 от Закона за
независимия одит

9. Общия обем на приходите на
регистрирания одитор, включително
разделени по суми, получени от извършени
услуги, свързани с независими финансови
одити, данъчни консултации, и от други
услуги, различни от посочените

10. Данни за базата, въз основа на която
се формират възнагражденията на
съдружниците - за одиторско предприятие

Подпис:
Дата: 31.03.2010 г.
Благоевград

За периода 01.01.2009 - 31.12.2009 година
регистрирания одитор е участвал в
непрекъснато обучение, организирано от
ИДЕС, като са посетени следните курсове:
„Курс по международни стандарти за
финансово отчитане”
17.11.2009-21.11.2009 г.
Лектори:
Бойчинка Йонкова
Бойка Брезоева
Общ хорариум за периода: 40 часа.
„Закон за мерките срещу изпиране на пари”
Лектори:
Васко Райчев
Общ хорариум за периода: 8 часа
Общ обем на приходите за финансовата
2009 г. –..............лв.:
■ 9600 лв. – приход от независим
финансов одит на предприятие,
извършващо дейност от обществен
интерес;
■ 192 000 лв. - приходи от
независими финансови одити на
предприятия;
■ 24 000 лв. – други приходи.
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