ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
СЪГЛАСНО ЧЛ.40 ОТ ЗНФО ЗА ФИНАНСОВАТА 2011 ГОДИНА

Съгласно изискванията на чл.40 от ЗНФО при извършване на независим финансов одит
на предприятия извършващи дейност от обществен интерес, регистрираният одитор
ежегодно публикува на своята интернет страница доклад за прозрачност.
Настоящият доклад се състои от 2 страници и е подписан от регистрирания одитор.
Във връзка с горното изискване представям следната информация:

Изисквана информация по
чл. 40 м
1. Описание на правната
и организационна
форма и на
собствеността на
регистрирания одитор
2. Когато одиторското
предприятие е част от
мрежа – описание на
мрежата, юридически
и структурни
договорености в нея.
3. Описание на
управленската
структура на
одиторското
предприятие
4. Описание на
системата за
вътрешен контрол и
качеството на
одиторското
предприятие и отчет
на управителния
орган относно
ефективността на
нейното
функциониране.

Информация на Регистриран одитор Ангелина
Велинова Василева - диплома № 0330
Одиторската професия се упражнява, чрез предприятие
на регистрирания одитор „АН-КОС” ЕООД.

Неприложимо

Неприложимо

Контролът върху качеството се реализира чрез
разработена и адаптирана за практиката система за
контрол в съответствие с МСКК 1. Основните елементи
на системата са:
 Правила и процедури относно етичните
изисквания към професионалния счетоводител
 Политики и процедури относно етичните
изисквания към процедури по отношение
запазване на независимостта
 Приемане продължаване и изпълнение на
ангажименти
 Наблюдение и периодични проверки
Регистрираният одитор прави ежегоден преглед за
адекватността на Системата за контрол на качеството.
5. Дата на последната
Последната проверка на одиторската практика на
извършена проверка
регистрирания одитор е приключила през декември
от ИДЕС или
2009 година, като е дадена оценка „А” – съответствие с
Комисията за контрол всички съществени аспекти за изискванията за
на качеството на
качеството на извършените одиторски услуги при
дейността на
прилагане на процедурите, определени в
регистрираните
професионалните одиторски стандарти.
одитори

6. Списък на
предприятията,
извършващи дейност
от обществен
интерес, на които
регистрирания одитор
е извършил одити
през последната
финансова година.
7. Описание на
практиките на
регистрирания
одитор, свързани с
независимостта

1. Договорен фонд „БенчМарк фонд-1 Акции и
облигации”
2. Договорен фонд „БенчМарк фонд-3 Сектор
недвижими имоти”
3. Договорен фонд „БенчМарк фонд-4 Енергетика”
4. Договорен фонд „БенчМарк фонд-5 Централна и
Източна Европа”
5. Договорен фонд „БенчМарк фонд-6 Паричен”

Преди поемане на ангажимента задължително се
извършва преглед и оценка на обстоятелства и
взаимоотношения с оглед на идентифициране
заплахите за независимостта на регистрирания одитор
и вземане на съответните предпазни мерки, ако е
необходимо.
Регистрираният одитор декларира при сключване на
договора своята независимост и потвърждава, че за
периода на този доклад, при осъществяване на
независим финансов одит, са спазени изискванията
свързани с независимостта.
8. Данни за участия на
Регистрираният одитор е посетил семинари по
регистрирания одитор прилагането на МСФО и МОС, както и измененията в
в непрекъснато
данъчното законодателство.
обучение,
Общо хорариум за периода : 40 часа
организирано от
ИДЕС
9. Общият обем на
Общият обем на приходите на регистрирания одитор за
приходите на
финансовата 2011 година е в размер на 77 хил лева., от
регистрирания
които 15 хил.лева от одит, 2 хил.лева от консултации и
одитор, включително 60 хил.лева от други услуги.
резделени 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
Неприложимо
основа на която се
формират
възнагражденията на
съдружниците на
одиторското
предприятие.
Подпис:
30.03.2011г.

