АНКА ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА
Гр. Сливен ул. „Пушкин № 7
адрес за контакти ул. „Цар Освободител” № 4 вх. А ап. 10
тел. 044 62 02 52
ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 40м ОТ ЗНФО ЗА ФИНАНСОВАТА 2009 ГОДИНАТА
Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим
финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерест,
регестрираният одитора ежегодно пувликува на своята електронна страница доклад за
прозрачност.
Настоящия доклад се състои от 2 страници и е подписан лично от регистрирания
одитор.
Във връзка с горното изискване представям следната информация:
Изисквана информация по чл. 40м
1. описоние на правната и
организационната форма и на
собствеността на регистрирания одитор
2. когато одиторското предприятие е част
от мрежа – описание на мрежата,
юридически и структорни договорености
в нея.
3. описоние на управленската структора
на одиторското преприятие
4. описание на системата за вътрешен
контрол на качеството на одиторското
предприятие и отчет на управителния
орган относно ефективността на нейното
фукционирене.
5. дата на последната извършена проверка
от Института на дипломираните експертсчетоводители или комисията за контрол
на качеството на дейността на
регистрирания одитор.
6. списък на предприятията, извършващи
дейност от обществен интерест, на които
регистрирания одитор е извършил одит
през последната финансова гидена
7. описание за практиките на
регистрирания одитор, свързана с
независимостта; в отчета трябва да се

Информация за регистрирания одитор
Анка Тодорова Терзиева д.е.с диплом
№ 106 от 1992 год.
Регисрираният одитор Анка Тодорова
Терзиева упражнява професията като
физическо лице
НЕПРИЛОЖИМО

НЕПРИЛОЖИМО
НЕПРИЛОЖИМО

2006 год.

Балкан АД гр. Ловеч

Регистрираният одитор потвърждава,че
през последната финансова година са
спазени изискванията свързани с

потвърди, че през последната финансова
независимостта.
година е била извършена проверка
вътрешна проверка за спазване на
изискванията, свързани с независимостта.
8. данни за участие на регистрания одитор Периода от 01.06 .2009 до 31.03.2010 г.
в непрекъснато обучение, организирано от - Промени вЗДДС лектор В€Василева
Института на дипломираните експерторганизиран от Бургаската група
счетоводители по реда на чл. 22.
-Етичен кодекс лектол В.Райчев
организиран от Бургаската група
- Промени в МСС,МСФО за 2009 г.
лектор К.Драгийска организиран от
Бургаската организация
-Методика на ИДЕС за формиране на
часовете за одит ,лектор К.Драгийска
организиран от Бургаската група
- Изменения на ЗДДС лектол Р.Русков
организиран от ИДЕС
9.Общия обем на приходите на
Общ обем н за 2009г. на одиторските
регистрирания одитор, включително
услуги 80000 лв. без ДДС .
разделите по суми получени от
консултации 20000 лв.
извършени услуги, свързани с независими
финансови одити, данъчни консултации, и
от други услуги, различни от посочените.
10. данни за базата, въз основа на която се НЕПРИЛОЖИМО
формират възнагражденията на
съдружниците-за одиторско предприятие.

Подпис
/Регистриран одитор Анка Тодорова Терзиева Д.Е.С. диплопа № 106
Дата 29.03.2010 г
Гр.Сливен.

