ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
за 2011 година
Регистриран одитор, д.е.с. СТАНКА ПЕТКОВА ШИШКОВА
Диплом № 0586 / 2002 , издаден от ИДЕС

Изисквана информация
по чл. 40м от ЗНФО

Информация за регистриран одитор
Станка Петкова Шишкова

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

Упражняването на професията на регистриран одитор
се извършва като физическо лице – свободна професия
и чрез предприятието на регистрирания одитор
„Одитинг” ЕООД.
Предлаганите услуги – счетоводно обслужване и
консултации се извършват чрез „Одитинг” ЕООД.
Дружеството не е регистрирано като специализирано
одиторско предприятие.
Правна форма: „Одитинг” е еднолична дружество с
ограничена отговорност регистрирано в Търговския
регистър с решение на Бургаски окръжен съд, през
2005 г.
Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с
„Зорница” бл.16, ет.15, ап.2

2. Когато одиторското предприятие е част
от мрежа – описание на мрежата,
юридически и структурни договорености в
нея
3. Описание на управленската структура
на одиторското предприятие
4. Описание на системата на вътрешен
контрол на качеството на одиторското
предприятие и отчет на управителния
орган относно ефективността на нейното
функциониране
5. Датата на последната извършена
проверка от Института на дипломираните
експерт-счетоводители или комисията за
контрол на качеството на дейността на
регистрирания одитор.

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Последната проверка по качеството на дейността на
регистрирания одитор е върху одиторските
ангажименти, извършени в периода 01 юни 2009 г. до 30
юни 2010 г.
Доклада на проверката носи дата октомври 2010 г.

6. Списък на предприятията, извършващи
дейност от обществен интерес, на които
регистрираният одитор е извършил одити
през последната финансова година.
7.
Описание
регистрирания
независимостта

за
практиките
одитор,
свързани

на
с

•

„ТРАКИЙСКИ ПАМУК” АД – публично
дружество.

Одита на предприятията, извършващи дейност от
обществен интерес е извършен лично от регистрирания
одитор.
През финансовата година са спазени изискванията,
свързани с независимостта.
Не е подписана декларация за независимост пред одитен
комитет, тъй като в одитираните предприятия такъв не е
назначен.

8.Данни за участията на регистрирания
одитор
в
непрекъснато
обучение,
организирано
от
Института
на
дипломираните експерт-счетоводители по
реда на чл. 22

През отчетния период регистрирания одитор е посетил
следните основни семинари за обучение:
•

•
•
•

•

На 02.12.2011 год. семинар на тема „Мерки,
които трябва да бъдат предприети от
регистрираните одитори в процеса на превенция
на изпирането на пари и финансирането на
тероризъм” – 4 часа, лектор Анета Кръстева,
На 08.12.2011 год. семинар на тема „Данък при
източника и прилагане на СИДДО” – 8 часа,
лектор Александър Стефанов,
На 09.12.2011 год. семинар на тема „Сделки със
свързани лица и трансферно ценообразуване” – 8
часа, лектор Александър Стефанов,
На 02.02.2012 год. и 03.02.2012 год. семинар на
тема „Промени в данъчното законодателство за
2012 г.” – 16 часа, лектори: Бойко Костов и
Теодоси Георгиев,
На 26.04.2012 год. семинар на тема „Облагане на
туристическата и хотелиерската дейност с ДДС”
– 7 часа, лектор Теодоси Георгиев.

9. Общия обем на приходите на Общия обем на приходите за 2011 год. на регистрирания
регистрирания
одитор,
включително одитор е 78 хил. лв. в т.ч.
разделени по суми, получени от извършени
услуги, свързани с независими финансови
• одит на ГФО – 25 хил.лв.
одити, данъчни консултации, и от други
услуги, различни от посочените
• счетоводни услуги и консултации – 53 хил. лв.

10. Данни на базата, върху която се
формират възнагражденията на
съдружниците в одиторското предприятие

СТАНКА ШИШКОВА – регистриран одитор

Неприложимо

