
СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ
гр. Сливен, ул. „Асеновска" 32-В-15 

Адрес за контакти: гр. Сливен. пл."Ал.Стамболийски" 1, ет.4, офис 4
Тел. 044 623 994

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
съгласно чл. 62 от ЗНФО за финансовата 2018 година

Съгласно изискванията на чл. 62 от ЗНФО при извършване на финансов одит на 
предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрирания одитор 
ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за прозрачност.

Настоящият 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. 62 от ЗНФО Информация за регистрирания одитор 

Стефан Янков Петров -  диплома № 0277 
от списъка на ИДЕС

1. Описание на правната и организационна 
форма на собствеността на регистрирания 
одитор.

Регистрираният одитор Стефан Янков 
Петров упражнява професията като 
физическо лице чрез предприятието си 
„Янков" ЕООД. Одиторът е едноличен 
собственик и управител на дружеството.

2. Когато одиторското предприятие е част 
От мрежа -  описание на мрежата, 
юридически и структурни договорености в 
нея.

Дружеството не е част от мрежа.

3. Описание на управленската структура на 
одиторското предприятие.

„Янков" ЕООД е собственост на 
регистрирания одитор Стефан Янков 
Петров. Същият притежава 100 % от 
дяловете и е управител на дружеството. В 
дружеството няма назначени служители 
по трудов договор. При необходимост се 
ползват външни специалисти.

4. Описание на системата за вътрешен 
контрол на качеството на одиторското 
предприятие и отчет на управителния 
орган относно ефективността на нейното 
функциониране.

В дружеството има разработени Правила 
за система за контрол върху качеството на 
одити и прегледи на финансова 
информация и други ангажименти за 
изразяване на сигурност и свързани по 
съдържание услуги.
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5. Дата на последната извършена 
проверка от ИДЕС или КПНРО.

Последната проверка на одиторската 
практика на регистрирания одитор от 
КПНРО е извършена през м.02.2016 г.

6. Списък на предприятията, извършващи 
дейност от обществен интерес, на които 
регистрирания одитор е извършил одит 
през последната финансова година.

„Светлина" АД гр. Сливен

7. Описание на практиките на 
регистрирания одитор, свързани с 
независимостта.

Регистрираният одитор потвърждава, че 
са спазени изискванията, свързани с 
независимостта.

8. Данни за участие на регистрирания 
одитор в непрекъснато обучение, 
организирано от ИДЕС по реда на чл. 30

За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 
г.
- 18.09.2018 г. Обучение на контрольори -  
8 часа
- 29-30.10.2018 г. „Независимост на 
одитора.."; Идентифициране и оценяване 
на рискове"(МОС 315 и МОС 330) -  16 
часа
- 26-27.11.2018 г. „Промени в МСФО 2018- 
2019 г. -  МСФО 9 и МСФО 16" -  12 часа
- 04.12.2018 г. „Промени в ЗКПО за 2018 и 
2019 г. Год. данъчно приключване на 
2018 г. -  8 часа.

9. Общ обем на приходите на 
регистрирания одитор , вкл. разделите по 
суми получени от извършени услуги, 
свързани с независимия финансов одит, 
данъчни консултации и от други услуги, 
различни от посочените.

Общият обем на приходите на 
дружеството са в размер на 21126 лв., в 
т.ч. от одити -  11840 лв., от счетоводни 
услуги -  6590 лв., и други услуги -  2696 
лв.

10. Данни за базата въз основа на която се 
формират възнагражденията на 
съдружниците -  за одиторско предприятие

неприложимо

Регистриран одитор 
Стефан Янков Петров-диплома

Дата 22.04.2019 год. 
гр. Сливен
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