ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ за 2015 година
Въведение
Настоящият доклад за прозрачност е издаден в изпълнение на
изискванията на чл.40м от Закона за независимия финансов одит. В него са
представени основните аспекти от дейността за 2015 годна на регистриран
одитор Райна Стефанова , диплом № 89.
Описание на правната и организационната форма и на собствеността на
регистрирания одитор
Основно дейността на регистрирания одитор Райна Стефанова, диплом №
089, свързана с извършване на одит и свързани услуги се осъществява чрез
дружествата “Абакус одитинг” ООД, “Стефанов и син”ЕООД и “Одиторска и
счетоводна компания Бул-одит”ООД.
Регистрираният одитор освен одит предоставя и услуги като водене на
счетоводство, съставяне на финансови отчети, съставяне на данъчни
декларации и счетоводни и данъчни консултации.
Данните за тези дружества и тяхната свързаност са както следва:
“Абакус одитинг”ООД с ЕИК 200819418; Седалище и адрес на управление:
София, ул.”Асен Разцветников”№30; Адрес за кореспонденция: София,
ул.”Асен Разцветников”№30; Съдружници: Райна Стефанова – регистриран
одитор, притежава 90% от капитала и Методи Стефанов, притежава 10% от
капитала .
“Одиторска и счетоводна компания Бул-одит”ООД с ЕИК 831171224;
Седалище и адрес на управление: София, ул.”Любен Каравелов”№82, ет. 1;
Адрес за кореспонденция: София, ул.”Любен Каравелов”№82, ет. 1;
Съдружници: Райна Стефанова – регистриран одитор, притежава 50% от
капитала и Иван Митев – регистриран одитор, диплом№ 300, притежава 50%
от капитала.
“Стефанов и син”ЕООД с ЕИК 831486630; Седалище и адрес на
управление: София, ул.”Симеонов век”, бл. 266А, вх. Д, ет. 2, ап. 82; Адрес за
кореспонденция: София, ул. ”Асен Разцветников”№30; Едноличен собственик
на капитала е Райна Стефанова – регистриран одитор.
Дружествата, чрез които се предоставят одиторските услуги не са
специализирани одиторски предприятия.
Внедрена система за вътрешен контрол на качеството
Управляващият съдружник (регистриран одитор) упражнява крайните
правомощия и носи отговорност за системата за контрол върху качеството.
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Системата за контрол върху качеството е изградена върху принципи,
които подчертават:
 Етичното поведение;
 Независимост и обективност;
 Поддържане на професионална компетентност;
 Надлежно внимание и качество на работата;
 Общо приети стандарти за практика;
 Яснота на формулировките и насоките;
 Практичност и уместност, съобразно икономическата среда, размера
на фирмата и ресурсите, както и разумни съображения за разходи
/ползи по отношение на клиентите и фирмата;
 Запазване в разумна степен на клиентите; и
 Развитие, удовлетворение и запазване на членовете на фирмата.
Управляващият съдружник взема решения по всички ключови въпроси на
професионалната практика. Той поема отговорност за провеждане и
популяризиране на култура, гарантираща качеството в рамките на фирмата и
за осигуряване и поддържане на правилата на системата за качество и всички
други необходими практически пособия и насоки в подкрепа на качеството на
ангажимента.
Управляващият съдружник определя оперативната и отчетна структура.
Той определя на годишна база служители. Определя лице, отговорно за водене
на архив и други административни елементи на системата за контрол върху
качеството. Крайната отговорност за тези функции, въпреки това остава в
Управляващия съдружник. Това лице се определя по ред , разписан в отделен
раздел за прегледа на системата за качество.
Датата на последната извършена проверка от Института на
дипломираните експерт-счетоводители или Комисията за контрол на
качеството на дейността на регистрирания одитор.
Последната извършена проверка за дейността на одитора се отнася за
извършените одити за периода от 01 юли 2014 година до 30 юни 2015 година
като датата на доклада за извършената проверка на качеството на одиторските
услуги е 05.11.2015г.
Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на
които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова
година.
ДАНС ЕНЕРДЖИ ООД
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Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с
независимостта
Независимостта е един от основополагащите принципи при изпълнение
на одиторската професия. Тя касае както регистрирания одитор, така и лицата
участващи в одита или наети като експерти. Политиките за независимост се
основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на
професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти.
В одиторските проверки на предприятията, извършващи дейност от
обществен интерес регистрираният одитор е участвал лично и с помощта на
сътрудници. Регистрираният одитор потвърждава, че през последната
финансова година са спазени изискванията свързани с независимостта чрез
вътрешна проверка и писмени декларации от участващите в одитните
ангажименти.
Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение,
организирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители по реда
на чл. 22.
Непрекъснатото обучение е един от основните принципи, заложени в
плановете за развитие на регистрирания одитор и одиторския персонал.
През годината регистрираният одитор е посетил семинари за повишаване
на квалификацията по следните теми:
1. Одиторските заключения и изготвяне на одиторските доклади в
съответствие с МОС 700-799.
2. Практическо ръководство за създаване на система за контрол на
качеството за малки и средни одиторски практики.
3. Промените в данъчното и счетоводното законодателство за
2016г.Счетоводно приключване и данъчно облагане за 2015г.
4. Обучение за спазване на изискванията на закона за мерките срещу
изпиране на пари. Злоупотреба с европейски средства. Индикатори за
финансиране на тероризъм.
Общ 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
Реализираните от регистрирания одитор приходи от дружествата са в
общ размер на 91 хил. лева, от които 72 хил. лв. одит на финансови отчети, и
останалата част от 19 хил. лв. са свързани основно с предоставени счетоводни
услуги, консултации и други.
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София, 31.03.2016г.
Подпис:
Райна Стефанова - регистриран одитор, диплом 089
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