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ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 
за 2015година

Съгласно чл.40”м” от Закона за независим финансов одит (ЗНФО) при извършване на 
независим финансов одит на предприятия от обществен интерес, регистрираният одитор 
ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за прозрачност.

Изискваната информация за съдържание в него е, както следва:

1. Описание на правната и организациоината форма и на собствеността на 
регистрирания одитор

Регистрираният одитор Радка с №  0270 Радка М аринова Боевска извършва независим 
финансов одит чрез:

• ЕТ”Топля-Радка Боевска”
• „Родит” ЕООД.
• „Родит-РБ” ЕООД
• „АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ” ООД, където притежава 25 % от дяловете, 

регистрирано по фирмено дело №  60922/2009 г. на Софийски градски съд с 
капитал 1000 лева. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. 
София, 1618, ул.’’Симеон Радев” № 40. вх. Б, ап.42.

2.Описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея, когато 
одиторското предприятие е част от мрежа.

По условията на §1, т. 14 от ДР на Закона за независим финансов одит регистрираният 
одитор не е част от глобално или национално мрежово обединение на регистрирани одитори.

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие.

Неприложимо в случая

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

Системата за вътрешен контрол на качеството съблюдава изискванията на Закона за 
независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и 
М еждународните 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.
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5.Дата на последната извършена проверка от Института па дипломираните 
експерт счетоводители или Комисията за контрол па качеството на дейността па 
регистрирания одитор.

Последната проверка върху качеството на одиторската практика на регистрираният 
одитор от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори(КПНРО) и Съвета за 
контрол върху качеството на одиторските услуги (СККОУ) при ИДЕС е извършена през 2015 
година с доклад в който изразеното мнение е -оценка „А” със заключение“3а п ро вер яван и я  
п ер и о д  р еги стр и р ан и ят  одитор  е о съ щ ествявал  д ей н о ст  в съ о тветстви е  с всички  
съ щ ествен и  асп екти  н а и зи скван и ята  за  качеството  н а и звъ р ш ван и те  о д и то р ски  услуги  
при п р и л аган е  н а п роц едури те, оп р ед ел ен и  в п р о ф еси о н ал н и те  стан д ар ти “ . Докладът за 
резултатите от извършената проверка за контрол върху качеството на одиторските услуги е 
приет от КПНРО с Решение от 26.01.2016 г. и е потвърдена дадената оценка „А '’.

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които 
регистрираният одитор е извършил одити за 2014 година.

•  Чайна солар проджект България 2 ЕООД- извършен независим финансов одит на 
самостоятелен финансов отчет за 2014 година.

7. Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта.

Регистрираният одитор потвърждава, че са спазени изискванията свързани с 
независимостта.

Регистрираният одитор потвърждава, че не е предоставял други услуги на горепосоченото 
дружество освен независим финансов одит на финансови отчети.

Горепосоченият ангажимент за одит е извършен на основание сключен договор. Преди 
подписване на договора е подписана декларация по чл.28 от ЗНФО. Направен е преглед за 
контрол на качеството на одиторския ангажимент от лице с подходяща професионална 
квалификация, преди издаване на доклада от регистрирания одитор, съгласно изискванията на 
МСКК 1. Заключенията от извършения преглед за контрол на качеството на одиторските 
ангажименти, преди издаване на одиторския доклад за извършения одит на предприятие от 
обществен интерес е, че одиторските процедури са подходящи за извършения одит и са в 
съответствие с М еждународните-Одиторски Стандарти (МОС), както и че заключенията в 
одиторския доклад са уместни съобразно обстоятелствата и са в съответствие с изискванията на 
МОС.

8.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 регистрираните одитори.

През годината са посетени следните курсове за обучение:
>  Семинар“ Нови тенденции и типологии. Санкци на ЕС и ООН“ организатор ИДЕС

>  Семинар „Одиторската професия в контекста на новото европейско законодателство”- 
организатор ИДЕС

>  Семинар „ЗКПО”- организатор ИДЕС

>  Семинар :”Изменения в МОС в сила за периоди завъшващи на 02.06.2015 или след 15 
декември 201 Зг.” - организатор ИДЕС
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>  Семинар :’’Практическо ръководство за одит на приблизителни оценки, включително по 
справедлива стойност“-организатор ИДЕС

>  Семинар :”Новият закон за счетоводство, Промени в ЗКПО за 2015 и 2016, Практически 
аспекти по ЗКПО“ - организатор ИДЕС

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:

Общ размер на приходите на регистрирания одитор от независим финансов одит е 213 
х.лева. Приходи от данъчни консултации и други услуги не са договаряни и не са получавани.

10.База за формиране на възнаграждението на съдружниците на одиторското 
предприятие.

Неприложимо, в случая.

Настоящият доклад е съставен от три страници.

Дата: 20 март 2016 година. 
Гр.София

(Радка Боевска)
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