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ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

2015 ГОДИНА

ИРЕНА ВАКОВА № 484 от регистъра на ИДЕС
Осъществяваща дейността си чрез
БИЗНЕС АШУРАНС СЪРВИСЕС ЕООД
предприятие на регистриран одитор

1. Въведение
Настоящият доклад се публикува на основание чл. 40м от Закона за
независимия финансов одит (ЗНФО) относно информация за регистрираните
одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен
интерес.
Цялата информация в този доклад се отнася за календарната 2015 година, освен
ако изрично не е посочено друго.
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2. Правен статут и управленска структура
Ирена Вакова е дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с
диплома № 484, издадена от Института на дипломираните експертсчетоводители в България (ИДЕС) през 1999 г. Одиторската професия се
упражнява чрез предприятие на регистриран одитор „Бизнес Ашуранс
Сървисес“ ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност,
регистрирано в гр. София, с ЕИК 175229747. Едноличен собственик и управител
на дружеството е Ирена Вакова.
Дружеството извършва своята стопанска дейност в офис на адрес гр. София
1303, ул. Цар Симеон 160, ап. 12
Бизнес Ашуранс Сървисес ЕООД не разполага със собствени постоянно наети
сътрудници.
Бизнес Ашуранс Сървисес ЕООД и регистрираният одитор не са част от мрежа
одиторски фирми.
3. Управленска структура
Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Ирена Вакова.
4. Система за вътрешен контрол на качеството
Системата за вътрешен контрол се осъществява пряко от едноличния
собственик на капитала на дружеството. Бизнес Ашуранс Сървисес поддържа
политики и процедури за насърчаване на вътрешната култура, която трябва да
се фокусира върху качеството на изпълнението на ангажиментите в
съответствие с одобрените и приети вътрешни правила на системата за контрол
върху качеството на одити и прегледи на финансова информация и други
ангажименти. Тези вътрешни правила се осъвременяват периодично с цел
тяхното съответствие с действащото законодателство и приложимите етични и
професионални стандарти.
Всички одиторски доклади върху годишни финансови отчети на дружества,
извършващи дейност от обществен интерес, преди тяхното издаване, са обект на
преглед за осигуряване на качеството от страна на външен професионалист,
притежаващ необходимата компетентност и опит.
Преглеждащият е надлежно информиран от ключовия одитор на ангажимента и
извършва прегледа по начин, който да му позволи за придобие достатъчно
знания и разбиране, за да направи необходимите заключения.
Одиторският доклад се издава, само ако лицето извършващо прегледа на
качеството е удовлетворено, че направените от ключовия одитор на
ангажимента заключения и взетите решения са в съответствие с
Международните одиторски стандарти и с други нормативни изисквания.
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5. Политика на непрекъснато обучение
В съответствие с изискванията на чл.22 от ЗНФО, регистрираният одитор е
длъжен да посещава курсове за повишаване на професионалната квалификация
в рамките на не по-малко от 40 часа през всяка календарна година. Политика на
дружеството е да се заделят средства за покупка на специализирана литература
в областта на счетоводството и одита от страната и чужбина.
През 2015 г. регистрираният одитор е участвал в следните обучения и дейности,
които отговарят на целите за поддържане и повишаване на квалификацията:
Тема
Член на комисията за подготовка на изпита по
счетоводство за кандидати за експерт-счетоводители,
провеждан от ИДЕС
Обучение на обучители по прилагане на МОС в малки
одиторски практики, организиран от Световната
Банка
Одит на приблизителни счетоводни оценки

Период
юни 2015 г

часове
16

декември
2015г

16

декември
2015г

16
48

6. Проверка на качеството на одиторските услуги
Изпълнените ангажименти за одит на дружества от обществен интерес
подлежат на проверка за качеството на одиторската работа от Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори най-малко веднъж на 3 години.
Във всички останали случаи подлежи на проверка от Съвета за контрол върху
качеството на одиторските услуги най-малко веднъж на 6 години. Последната
независима проверка на качеството на изпълнените ангажименти за одит е
извършена от КПНРО през 2011 г., в качеството ми на ключов одитор на
ангажименти, извършвани от Специализирано одиторско предприятие.
7. Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с
независимостта
Регистрираният одитор извършва лично одиторските проверки на предприятия,
извършващи дейност от обществен интерес. Преди приемане на нов ангажимент
за одит, както и при продължаване на съществуващ, се прави преценка дали има
заплахи върху независимостта на регистрираният одитор. В съответствие с
приетите политики, свързани с независимостта, ежегодно се потвърждава с
декларация независимостта и липса на конфликт на интереси по отношение на
одит клиентите на регистрираният одитор.
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8. Списък на предприятията, осъществяващи дейност от обществен
интерес - Одит клиенти на Бизнес Ашуранс Сървисес ЕООД
Регистрираният одитор е ангажиран през финансовата година, приключваща на
31 декември 2015 г. да извърши законови одити на следните предприятия,
осъществяващи дейност от обществен интерес:
- Електрауиндс Шабла АД
- Електрауиндс Шабла Саут АД
- Зи-Метрикс АД
9. Финансова информация
Приходите са представени в съответствие със Закона за независимия финансов
одит, приложим в България.
Приходите за 2015 г. на Бизнес Ашуранс Сървисес ЕООД произлизат от
извършване на одиторски и други консултантски услуги.
Приходи
Независим финансов одит
Други не-одиторски услуги

2015 г.
54
17
71

2014 г.
24
8
32

10. База за формиране на възнаграждението
Формирането на възнаграждението на регистрираният одитор е на база участие
с личен труд и дивидентна политика, в зависимост от постигнатите резултати
през годината.

София, март 2015 година
Управител
Ирена Вакова – регистриран одитор, диплома № 484
Бизнес Ашуранс Сървисес ЕООД
Предприятие на регистриран одитор
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