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ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
за 2014
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 организационната форма и на собствеността на
регистрирания одитор
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.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.
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4.Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското
предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на
нейното функциониране
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.
5.Дата на последната извършена проверка от Института на дипломираните
експерт счетоводители или Комисията за контрол на качеството на дейностт
на регистрирания одитор
Последната проверка върху качеството на одиторската практика на
регистрираният одитор е извръшена от Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори (КПНРО) през 2011 г., за отчетен одиторски период 1.072012-30.06.2013 г. и завърши с издаден доклад за извършена проверка на
качеството на одиторските услуги с дата 07.03.2014 г. с мнение „ за съответствие с
всички съществени аспекти на изискванията за качество на извършваните
одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните
стандрати“ оценка “А”.
6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на
които регистрираният одитор е извършил одити, през 2014 г.:




„Трен” ЕООД – 100 % дъщерно предприятие на НК”ЖИ” гр.София, независим
финансов одит на финансов отчет за 2013 г.;
„Топлофикация-София” ЕАД, независим финансов одит на финансов отчет за
2013 г. в екип с регистрирани одитори: Радка Маринова Боевска № 270 и
Мария Атанасова Вълканова №385;
„Родопска Слава” АД с.Бенковски, обл.Кърджали (без дейност), независим
финансов одит на финансов отчет за 2013 г.

7.Описание за практиките
независимостта

на

регистрираният

одитор,

свързани

с

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.
Горепосочените ангажименти за одит са извършени на база сключени договори
след проведени процедури за избор по Закона за обществените поръчки и
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Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, където е приложимо.
Преди подписване на договорите са подписани декларации по чл.28 от ЗНФО. За
извършените независими финансови одити е направен преглед от одитни
комитети(където е приложимо) в 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. 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 доклада от регистрирания одитор, съгласно изискванията на
МСКК 1. Констатациите на одитните комитети след извършения преглед е, че не
са налице заплахи, свързани с независимостта. 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 са
в съответствие с изискванията на МОС.
8.Данни за участия на регистрирания одитор в непрекъснато обучение,
съгласно нормативните изисквания на Института на дипломираните
експерт-счетоводители
Непрекъснатото обучение е един от основните принципи, заложени в плановете
за развитие на регистрираните одитори.
Регистрираният одитор е участвал в следните организирани форми на
продължаващо професионално обучение- общо 78 часа:
№

3

данни за обучението

часовеобучение

Семинар „Промени в данъчно и осигурително законодателство за 2014
г.”, проведен на 03/06/2014 г., организиран от „Крестън Булмар” София,
1 лектор представител на "Крестън Булмар"

4

Семинар на тема: „Акценти в прилагането и очаквани промени в МСФО”,
лектор КПМГ, проведен на 10/11/2014, организиран от ИДЕС -Първа
2 Софийска регионална организация

8

Обучение по МСФО(Промени за 2014 г.)- лектор доц.д-р Б.Брезоева и
Промени в ЗКПО (данъчна и съдебна практика)- лектор доц.д-р
Л.Мермерска, проведен на 21-22/11/2014 г., организиран от ИДЕС, РО
Велико Търново

16

Семинар на тема: „Промени в ЗКПО за 2014 г. и практико - приложни
аспекти на ЗКПО свързани с годишното данъчно приключване на 2014
г.” проведен на 25/11/2014, организиран от ИДЕС -Първа Софийска
4 регионална организация

8
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CeMHHap Ha TeMa: . PbKOBO,!I.CTBO 33 nperne,a. H3 ~HH3HCOBH O~eTH H3
ManKH H cpe,AHH npe,a.npH!ITHJI" - neKTop:KnMr, npose,AeH Ha 27/11/2014,
4 oo raHH3HPaH oT 11i:IEC -O'boea Co<I>HiicKa perHoHan Ha ooraHH3auHR

8

Ce~l H Hap Ha TeMa:,.l13fOTBRHe H npeACT8BRHe Ha KOHCOftH,!i.Hp3HH
~HHaHCOBH OT<teTH" -neKTop .a.ou..a.-p 6.6pe3oeea, np ose,a.eH Ha 0 1/12/2014,

5 opraHH3HP3H OT 11.llEC -O'bpsa Co<!>HHCKa perHOHMHa Opr3HH33LlHll

8

CeMHHap Ha TeMa:
• 0 ,AHTOpCKH ,!1.0Kn3,!i.H" - 8 <taca, neKTOp: KnMr•
npoee,a.eH Ha 04/12/2014, opraHH3Hp3H OT 11,li.EC -n,paa Co~HHCKa
6 perHOHMH3 opraHH33LlHR

4

CeMHHap Ha TeMa: ,.0AHTOpCKH n pou.eAJpH 0 OTfOBOp Ha OU.eHeHH pHCKOBe,
npH H3n'bnHeHHe H3 O,!J.HT 3Hr3>KH~1eHTH"(npaKTHK3 H3 11HCTHTyTa Ha
B'bTpewHHTe OAHTOpH) - n eKTOp Mop.z~aH Kapa6HHOB H CHelKHHa CTaspesaR
npoee,a.eH Ha 12/12/201 4, opraHH3HpaH OT 11,li.EC - n'bpsa Co~HikKa
7 PerHOHMH3 Opf3HH32U.HR
CeMHHap Ha TeMa: . npoMeHH e EK - H3MeHeHHR s pa3AeJJ 220 - KOH~nHKT
Ha HHTepecH B CHna OT Mali 2013 r." - JJeKTOp MapHR CTpaWHJJOB3, A-e.c. 2
y<te6HH <taca. OpraHH3HpaH OT 11.llEC -O'bpea Co~HiicKa perHOHMH3
8 OPraHH32UHR

8

CeMHHap Ha TeMa " CI>HHaHcosaTa 2014 ro,a.HHa - r oAHWHH ~HH3HCOBH
OT'ie'TH,
,!1.3 H'b'l HO·OCHrypHTen HO
npOHSBO,!I.CTBO",
npose,a.eH
Ha
5/12/2014,opraHH3HpaH OT AOI1 C 6'bnrapHII, JJeKTOp PoceH 11BAHOB.
9 ,a.aH'b'leH eKcneoT
0 6y<teHHe no 3MI1n, TeMaTa "HosH TeH,a.eHuHH H THnon orHH. CaHKl.lHH Ha
EC H OOH", JTeKTOp npe.z~craBHTeJJHH Ha D.AHC, npose.11eH Ha 16/ 02/20 15 r.
10 OpraHH3HpaH OT 11,llEC

8

2

4

9.06~HR o6e M Ha npnx o.n;HTe, BKJIIO'iHTeJJHO pas.n;eJieHH n o cyMH, nonyqeHH sa

H 3B'bpWeHH yCJiyrH no T.6 , CB'bp3aHH C He3aBHCHM <jiHHaHCOB OJI;HT, ,ll;aH'b'IHH
KOHCyJJTaJJ;HH, HOT .n;p yrH y CJiyrH, p a3JJH'iHH OT OOCO'ieHHTe
06~HRT pa3Mep H3 OpHXO,liHTe Ha perHCTpHp3HHR O,llHTOp OT He33BHCHM 4>HH3HCOB

O,!IHT e 56 X..JJB. OT KOHTO 3a npe,liOpHIITHIITa OT o6~eCTBeH HHTepec OOCO'teHH B T.6
cyM3Ta e 11 XJIB. npHXOAH OT ,llpyrH, CB'bp33HH C O,!IHT3 ycnyrH He Ca ,liOfOBapRHH H He
ca OOJI}"!3B3HH.
10.6a3a s a <jlo pMHpaHe Ha
O,li.HTOpCKOTO npe.n;npHIITHe

B'b3Ha rpaJK,ll.eHHeTo

Ha

C'b.li.PYJKHHJJ;HTe

Ha

HenpHJIOl!<HMo.

,llaTa:

27 MapT 2015 r.

fp.Co<j>HII

PerHcTp HpaH OAHTOp:_....!....,'-----'----,
( CeB,li3JIHHa n acKaJieea)
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