АНКА ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА
гр. Сливен, ул. Пушкин № 7
Адрес за контакти: гр. Сливен, бул. Цар Освободител № 4 вх. А ап 10
тел. 044 62 28 52

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
съгласно чл. 40м от ЗНФО ЗА ФИНАНСОВАТА 2010 година
Съгласно изискванията на чл.40 м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на
предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрирания одитор ежегодно публикува
на своята електронна страница доклад за прозрачност
Настоящия доклад се сътои от 2 страници и е подписан лично от регистрирания одитор
Във връзка с горното изискване представям следната информация:
Изисквана информация по чл.40 м от ЗНФО

Информация за регистрирания одитор Анка
Тодорова Терзиева - диплома № 106

1. Описание на правната и организационна форма Регистрирания одитор Анка Тодорова Терзиева
и на собствеността на регистрирания одитор
упражнява професията като физическо лице и
чрез негово предприятие "Одит Терзиева" ЕООД
2. Когато одиторското предприятие е част от неприложимо
мрежа - описание на мрежата, юридически и
структурни договорености в нея
3. Описание на управленската структура на Одит Терзиева ЕООД е собственост на
одиторското предприятие
регистрирания одитор Анка Терзиева, която
притежава 100 % от дяловете. Същата е
управител на дружеството. В дружеството
работят двама служители на трудов договор.
Последните не са регистрирани одитори. Ползват
се услугите на външни специалисти.
4. Описание на системата за вътрешен контрол на неприложимо
качеството на одиторското предприятие и отчет
на управителния орган относно ефективността на
нейното функциониране
5. Датата на последната извършена проверка от
ИДЕС или на КККДРО

2010 година

6. Списък на предприятията, извършващи Светлина АД гр. Сливен
дейност от обществен интерес, на които
регистрирания одитор е извършил одит през
последната финансова година
7. Описание на практиките на регистрирания Регистрирания одитор потвърждава, че са
одитор, свързана с независимостта
спазени изискванията свързани с независимостта
8. Данни за участие на регистрирания одитор в За периода от 01.06.2010 до 31.03.2011 г
непрекъснато обучение, организирано от ИДЕС - Обекти за тестване - на 16.09.2010 лектор Владо
по реда на чл 22
Попов
- Одиторски процедури и доказателства на 7 и 8
октомври 2010 г. лектори В. Петковска и Н.
Ганчева
- МСФО и актуализация 2010 г. на 4 и 5 ноември

2010 г., лектори Валя Йорданова и Рени
Йорданова
9. Общ обем на приходите на регистрирания Общ обен на приходите за 2010 година на
одитор, включително разделите по суми одиторски услуги 95 х.лв.
получени от извършени услуги, свързани с приходи от други услуги 60 х.лв
независими
финансови
одити,
данъчни
консултации и от други услуги, различни от
посочените
10. Данни за базата, въз основа на която се
формират възнагражденията на съдружниците за одиторско предприятие

Подпис
(Регистриран одитор
Анка Терзиева-диплома № 106)
ДАТА 30.03.2011 Г.

неприложимо

