РУМЯНА КОНСТАНТИНОВА ПАШОВА
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, ДИПЛОМА № 502
1618 София, ул.”Пирин” № 5,
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ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим
финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес
2008 година

Регистриран одитор – РУМЯНА КОНСТАНТИНОВА ПАШОВА
Диплом № 0502 от 1999 г., издаден от ИДЕС

Информация за регистрирания одитор
Румяна Константинова Пашова ДЕС
Диплома № 0502
1.Описание на правната и организационна Упражняването
на
професията
на
форма и собствеността на регистрирания регистриран одитор се извършва чрез
одитор
предприятията на регистрирания одитор
ЕТ”Румяна Пашова – одит” и “РУМИ
КОНТ” ЕООД
2. Когато одиторското предприятие е част
от мрежа - описание на мрежата,
НЕПРОЛИЖИМО
юридически и структурни договорености в
нея
3. Описание на управленската структура на НЕПРИЛОЖИМО
одиторското предприятие
4. Описание на системата за вътрешен
контрол на качеството на одиторското
предприятие и отчет на управителния
НЕПРИЛОЖИМО
орган относно ефективността на нейното
функциониране
5. Дата на последната извършена проверка 09.2005 г.
Изисквана информация по чл.40м от
ЗНФО

от СККОУ към ИДЕС
6. Списък на предприятията, извършващи
дейност от обществен интерес, на които
регистрираният одитор е извършил одити
през последната финансова година
7.
Описание
на
практиките
на
регистрирания
одитор,
свързани
с
независимостта
8. Данни за участие на регистрирания
одитор в непрекъснатото обучение,
организирано от ИДЕС по чл.22

ДОМ Здраве АД
Одита е извършен лично от Румяна
Пашова и СОП “Алияна Одитинг” ООД,
съгласно Закона за здравното осигуряване.
ДОМ Здраве АД няма одитен комитет и
декларацията за независимост е направена
в договора за одит.
За периода 01.01.2008 – 31.12.2008
регистрираният одитор е участвал в
непрекъснатото обучение, организирано от
ИДЕС, като са посетени са следните
курсове и форуми:
• Кръгла маса „Одиторската
професия в служба на обществения
интерес”
• VІ конгрес на ИДЕС на тема:
„Публичен надзор и публичен
интерес”
• Семинар промени в МСС/МСФО лектор Бойчинка Йонкова
• Обучение на контрольори
• Семинар ЗКПО – лектор Димитър
Войнов
• Семинар “Финансово управление на
проекти” – лектори от МТСП
9. Общ размер на приходите на Общ обен на приходите за 2008 г. 86 050
регистрирания одитор, разпределени по лв., в т.ч.
видове услуги
одит и договорени процедури – 71 745 лв.,
счетоводни услуги – 11 570 лв.,
други 2 735 – лв.
10. Данни за базата, върху която се
формират
възнагражденията
на НЕПРИЛОЖИМО
съдружниците в одиторското дружество
РУМЯНА ПАШОВА, регистриран одитор, диплом № 502/1999 г.
Настоящият доклад е съставен от две страници.
31.03.2009 г.

