Захаринка Борисова Габровска
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
диплома №0192, издадена от ИДЕС
Адрес: гр.Русе, ул. Църковна необходимост № 2 вх. В
Тел:082/834 348
GSM 0888963545
e-mail: zgabrovska@abv.bg

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
за 2015
на
Регистриран одитор Захаринка Борисова Габровска д.е.с, диплом
№ 0192 издадена от ИДЕС
Съгласно чл.40”м” от Закона за независим финансов одит (ЗНФО) при извършване на
независим финансов одит на предприятия от обществен интерес, регистрираният
одитор ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за прозрачност.
Във връзка с горното изискване представям следната информация :
1.Описание на правната и организационната форма и на собствеността на
регистрирания одитор
Регистрираният одитор с № 0192 Захаринка Борисова Габровска извършва независим
финансов одит чрез:
„О.С.К.САЛДО” ЕООД, където притежава 100 % от дяловете, регистрирано по
фирмено дело №876/2007 г. на Русенски окръжен съд с капитал – 5000 лв.
Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Русе 70050, ул. Сакар планина
№ 3 вх. 4
2.Описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея,когато
одиторското предприятие е част от мрежа
По условията на &1, т.14 от ДР на Закона за независим финансов одит регистрираният
одитор не е част от глобално или национално мрежово обединение на регистрирани
одитори.
3.Описание на управленската структура на одиторското предприятие
Неприложимо в случая
4.Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското
предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното
функциониране
Изградената система за вътрешен контрол на качеството съблюдава изискванията на
Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните
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счетоводители и изискванията на Международните одиторски стандарти. Системата за
вътрешен контрол се базира на пряк и непосредствен контрол върху извършваната
дейност от страна на регистрирания одитор. Контролът върху качеството и
непрекъснатото обучение се осъществява чрез обучение и поддържане на
квалификацията и чрез изградена система за планиране и изпълнение на поетите
ангажименти.
5.Дата на последната извършена проверка от Института на дипломираните
експерт счетоводители или Комисията за контрол на качеството на дейностт на
регистрирания одитор (КПНРО).
През октомври 2015 година бе извършена проверка за контрол върху качеството на
дейността на регистрираният одитор от Комисията за контрол на качеството на
дейностт на регистрирания одитор (КПНРО) и контрольор към Съвет за контрол по
качеството на одиторските услуги (СККОУ) от Института на дипломираните експерт
счетоводители, проверяван период 01.07.2014 - 30.06.2015 г. Съгласно заключението на
КПНРО през проверявания период регистрирания одитор е бил в съответствие с
всички съществени аспекти на изискванията за качество на извършваните одиторски
услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандрати.
6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на
които регистрираният одитор е извършил одити, през 2014 г.:


СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД с. Николово обл. Русе, независим финансов
одит на финансов отчет за 2014 г.

7.Описание за практиките на регистрираният одитор, свързани с независимостта
Регистрираният одитор потвърждава, че са спазени изискванията свързани с
независимостта.
Политиката за независимост се основава на Закона за независимия финансов одит,
Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната
федерация на счетоводителите (IFAC), Международните одиторски стандарти,
приложими в България.
При сключване на договор за поемане на одиторски ангажимент се извършва
предварителна проверка за приемане на ангажимента. Едно от обстоятелствата, което
се проверява е дали характерът и условията за поемане на ангажимента няма да
доведат до възникване на заплахи, произтичащи от наличие на:
• Личен интерес;
• Преглед на собствената работа (самопроверка);
• Защита;
• Близки отношения (фамилиарност);
• Сплашване (заплаха)
Одитора и техническия сътрудник преди началото на одиторския сезон подписват
годишни декларации за независимост, съобразени със списъка на клиентите, на които
е планирано и предстои предоставянето на одиторски услуги.
Заключението от извършения преглед за контрол на качеството на одиторския
ангажимент, преди издаване на одиторския доклад за извършения одит на
предприятието от обществен интерес е, че одиторските процедури са подходящи за
извършения одит и е в съответствие с Международните Одиторски Стандарти (МОС),
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както и че заключенията в одиторските доклади са уместни съобразно обстоятелствата
и са в съответствие с изискванията на МОС.
8.Данни за участия на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, съгласно
нормативните изисквания на Института на дипломираните експертсчетоводители
Непрекъснатото обучение е един от основните принципи, заложени в плановете за
развитие на регистрираните одитори.
Регистрираният одитор е участвал в следните външно организирани форми на
обучение- общо 44 часа:

 05.11-07.11.2015 гр. Трявна , лектори Свраков и Милев часове 16
 Одиторските заключения и изготвяне на одиторски доклади в
съответствие с
МОС 700 – 799 Стандартите за контрол върху качеството, договаряне на
ангажименти, одиторска документация, комуникация с лицата,натоварени с общо
управление, начални салда, одит на приблизителни оценки и писмени изявления.
 5.12.2015 Русе лектор Анелия Татарова часове 8
 "Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС; актуална съдебната практика
 за липса на реална доставка; изпращане на собствени стоки в ЕС; (не)прилагане на
специфичния ДДС режим при отпадъци; условия за прилагане на нулева ставка
при износ; относимост на влезли в сила ревизионни актове към течаща ревизия;
нищожност на ревизионни актове” " „ДДС практика на СЕС от края на 2014 г. и
2015 г.” Осигурителни казуси при командироване на служители в рамките на ЕС
и работа на лица от ЕС в България” ЗМИП
 07-08,01,2016
Русе АФА ООД часове -12
 Приложение на МОС “Основни фази на одит методологията по МОС – обект
„Приблизителни оценки”
 26,01,2016 Русе лектор Велин Филипов часове 8
 “Новият Закон за счетоводството. Промени в ЗКПО за 2015 г. и 2016 г. Годишно
данъчно приключване на 2015 г. и практически акценти ЗКПО.”

9.Общия обем на приходите свързани с независим финансов одит и от други
услуги
Общият размер на приходите на регистрирания одитор за финансовата 2014 г. е:
- Независим финансов одит
- 82 х.лв
- Семинари
- 9 х.лв.
10.База за формиране на възнаграждението на съдружниците на одиторското
предприятие
Неприложимо, в случая.
Настоящият доклад се състои от 3 страници и е подписан лично от регистрирания
одитор.

Дата: 30 Март 2016 г.
Гр. Русе

Регистриран одитор:
( Захаринка Габровска )
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