Севдалина Велкова Паскалева
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
диплома №0605, издадена от ИДЕС
Адрес: гр.София, ж.к.София 1220, ж.к.Надежда І, бл.156, ет.4, ап.86
Тел:02/9364135
GSM 0888909696
e-mail: sevdalina.paskaleva@gmail.com; sev_p@abv.bg

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
за 2016
Съгласно чл.62 от Закона за независим финансов одит (ЗНФО), обнародван в ДВ
бр. 95 от 29. 11. 2016 г.

Изисквана информация:
1. Описание на правно-организационната форма
Регистрираният одитор с № 0605 Севдалина Велкова Паскалева извършва
независим финансов одит като свободна професия и чрез:
 „Паскалеви одит консулт”ООД,
където притежава 80 % от дяловете,
регистрирано по фирмено дело №71/2006 г. на Софийски градски съд с
капитал – 5000 лв. Дружеството е със седалище и адрес на управление:
гр.София, 1220, ж.к.Надежда бл.156, вх.Г, ет.4, ап.86.
 „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ”, където притежава 25% от дяловете, регистрирано по
фирмено дело №60922/2009 г. на Софийски градски съд с капитал – 1000 лв.
Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.София, 1618, ул. Симеон
Радев 40 вх.Б ап.42.
2.Одиторска мрежа
Регистрираният одитор не е част от глобално или национално мрежово
обединение на регистрирани одитори.
3.Описание на управленската структура
Неприложимо.
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4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството и декларация
от регистрирания одитор
Изградената система за вътрешен контрол на качеството съблюдава
изискванията на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на
професионалните счетоводители и изискванията на Международните одиторски
стандарти. Системата за вътрешен контрол се базира на пряк и непосредствен
контрол върху извършваната дейност от страна на регистрирания одитор.
Контролът върху качеството и непрекъснатото обучение се осъществява чрез
обучение и поддържане на квалификацията и чрез изградена система за
планиране и изпълнение на поетите ангажименти.
В съответствие с принципите на Международния стандарт за контрол на
качеството 1 (МСКК 1), регистрираният одитор носи основната отговорност за
системата за вътрешен контрол на качеството на одиторските услуги.
5. Дата на провеждане на последната инспекция за гарантиране на
качеството съгласно чл. 85 от ЗНФО
Последната проверка, извършена от Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори(КПНРО) относно качеството на одиторската практика
на регистрираният одитор е през месец Декември 2016 г. и е за отчетен одиторски
период 1.07.2015-30.06.2016 г.
Докладът за резултатите от извършената
проверка (инспекция) за контрол върху качеството на одиторските услуги е
приет от КПНРО с Решение от дата 31.01.2017 г. и е потвърдена дадената оценка
„А“, съгласно която за проверявания период, одиторската практика на
регистрирания одитор е била в съответствие с всички съществени аспекти за
изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на
процедурите, определени в професионалните стандарти.
6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на
които регистрираният одитор е извършил одити през 2016 г.:



ДП„Национална компания „Железопътна инфраструктура“, независим
финансов одит на индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2015 г.
„БДЖ Холдинг“ЕАД, независим финансов одит на индивидуален и
консолидиран финансов отчет за 2015 г.

7.Описание за
независимостта

практиките

на

регистрирания

одитор,

свързани

с

Политиката за независимост на регистрирания одитор се основава на Закона за
независим финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители,
приет от Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и
Международните одиторски стандарти.
Регистрираният одитор потвърждава, че са спазени изискванията свързани с
независимостта.
Регистрираният одитор потвърждава, че не е предоставял други услуги на
горепосочените предприятия, освен независим финансов одит на финансови
отчети.
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Горепосочените ангажименти за одит са извършени на база сключени договори
след проведени процедури за избор.
Преди сключване на договор за поемане на одиторски ангажимент се извършва
предварителна проверка за приемане на ангажимента, включително и за
изпълнения на изискванията за незавимост. Подписани са декларации, с които се
декларира за обстоятелства, които биха могли да нарушат спазването на
принципа на независимост по отношение на всеки ангажимент. За изпълнените
независими финансови одити е направен и преглед от одитните комитети на
горепосочените предприятия за спазване на изискванията за независимост в
съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния
кодекс на професионалните счетоводители, чрез подписване на декларации от
регистрирания одитор и членовете на одитния екип. Констатациите на одитните
комитети след извършения от тях преглед е, че не са налице обстоятелства и
индикатори за заплахи, свързани с независимостта. Освен направените прегледи
от одитни комитети, там където е приложимо са направени и прегледи за
контрол на качеството на одиторските ангажименти от лица с подходяща
професионална квалификация, преди издаване на одиторските доклади от
регистрирания одитор, съгласно изискванията на МСКК 1. Заключенията от
извършените прегледи за контрол на качеството на одиторските ангажименти,
преди издаване на одиторските доклади за извършените одити на предприятия
от обществен интерес са, че одиторските процедури са подходящи за
извършените одити и са в съответствие с Международните Одиторски Стандарти
(МОС), както и че заключенията в одиторските доклади са уместни съобразно
обстоятелствата и същите са в съответствие с изискванията на приложимите
МОС.
Ежегодно се извършва преглед на разработената от регистрирания одитор
политика по независимостта, с цел извършване на актуализация при промяна на
нормативна уредба и/или Етичния кодекс на професионалните счетоводители.
8. Описание на политиката, която регистрираният одитор прилага по
отношение на обучението във връзка с продължаващото професионално
развитие по чл. 30
Непрекъснатото обучение е един от основните принципи, заложени в системата
за качество на регистрирания одитор.
Регистрираният одитор е участвал в следните организирани форми на
продължаващо професионално обучениe - общо 52 часа:
Вид и тема на квалификацията:

Тема:"Новият закон за счетоводството и промените в
счетоводните стандарти и принципи в сила от
01.01.2016 г."
Дискусия „Нов ЗНФО“
„ЗИМП” във връзка с отговорностите на
регистрираните одитори, като задължено лице
Кръгла маса на тема: „Състояние и очаквано
развитие на независимия финансов одит” Варна
Промени в МОС, в сила за одити на финансови
отчети за периоди, завършващи на или след 15

Организатор

часовеобучение

дата

ИДЕС

8
8

29.01.2016
05.02.2016

ИДЕС

4

25.03.2016

ИДЕС

8

15.04.2016

ИДЕС

8

18.10.2016

АПИС

3-4

декември 2016 г. - форма и съдържание на одиторски
доклади МОС 700, МОС 705, МОС 706 и свързани
промени в МОС 570 и МОС 260. Нов МОС 701
Комуникиране на ключови одиторски въпроси в
доклада на независимия одитор. Съответни свързани
промени в други МОС, в сила за одити на финансови
отчети за периоди, завършващи на или след 15
декември 2016 г.
„Новото счетоводно законодателство за 2016 г.
Практико - приложни аспекти на ЗКПО“
„Промени в МСФО – нови стандарти, изменения и
разяснения”

ИДЕС

8

21.11.2016

ИДЕС

8

12.12.2016

9. Информация относно базата, въз основа на която се формира
възнаграждението на съдружниците – за одиторско дружество
Неприложимо.
10. Описание на политиката на регистрирания одитор за ротация на
отговорните одитори и служителите в съответствие с чл. 65
При всички ангажименти за одит на дружества от обществен интерес
регистрираният одитор се придържа към Раздел 290 от Етичния кодекс Етичния
кодекс на професионалните счетоводители и от Закона за независимия финансов
одит, относно задължителната ротация.
11. Информация относно общия оборот
разпределена по следните категории:

на

регистрирания

одитор,

а) приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети – индивидуални
и консолидирани, на предприятия от обществен интерес и предприятия, част от
група, чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес -22 хил.лв;
б) приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети – индивидуални
и консолидирани, на други предприятия -75 хил.лв.;
в) приходи от разрешени услуги, различни от одита, предоставени на
одитираните предприятия-неприложимо;
г) приходи от услуги, различни от одита, предоставени на други клиенти-15
хил.лв.
Настоящият доклад за прозрачност съдържа 4(четири) страници.

Дата: 28 Април 2017 г.
Гр.София

Регистриран одитор:_________________
(Севдалина Паскалева)
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