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ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Год.2008
Регистриран одитор - Цветан Николов Янчев Д.Е.С.
Диплом № 53 от 1991 год., издаден от И.Д.Е.С.

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно чл.40м от ЗНФО за финансовата 2008 год.

Съгласно изискванията на чл.40м от ЗНФО при извършване на неза-
висим 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.Електронния вариант за
публикация е подписан с ЕП на СКОДИ ЕООД

Изисквана информация по чл.40м Информация за регистрирания одитор Цветан
  Николов Янчев, Д.Е.С. с Диплома № 53  

1.Описания на правната и организацион-
Упражняването на професията на регистриран
оди-

на форма и собствеността на регистри-
тор се извършва чрез дружествата "СКОДИ"
ЕООД

рания одитор        
2.Когато одиторското предприятие е част НЕПРИЛОЖИМО    
от мрежа -описание на мрежата, юриди-   
чески и структорни договорености в нея      
3.Описание на управленската структура НЕПРИЛОЖИМО    
на одиторското предприятие      
4.Описание на системата за вътрешен НЕПРИЛОЖИМО    
контрол на качеството на одиторското   
предприятие и отчен на управителния   
орган относно ефективността на неиното   
функциониране        
5.Датата на последната извършена Последната извършена проверка приключи през
проверка от ИДЕС или СККОУ  30.06.2005 год.    
6.Списък на предприятията извършващи В и К  Сливен ООД    
дейност от обществен интерес, на които Одита е извършен лично от Цветан Янчев, ДЕС 
регистрирания одитор е извършил одити чрез СКОДИ ЕООД  
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през последната финансова година      
8.Описание на практиките на РО, свър- РО потвърждава, че през последната финансова 

зани с независимостта.
година са спазени изискванията свързани с
везави-

  
симостта, като е подписана декларация за
незави-

    
симост пред одитния
комитет.   

8.Данни за участие на РО в непрекъсна- За периода 01.01 - 31.12.2008 год.РО е участвал
то обучение, организирано от ИДЕС по в наепрекъснато обучение организирно от ИДЕС,
на чл.22  като са посетени следните курсове;  
  1.Промени в ЗКПО и Годишно данъчно приключ-
  ване за 2008 год.-лектор В.Филипов  
  2.Прилагане на ЗДДС-лектори  АФА  
 3.МСФО промени-лектори АФА  
 Общ хорариум -40 часа   
9.Общия размер на приходите на ре- Запериода 01.01 - 31.12.2008 год. чрез СКОДИ 

гистрирания одитор, разпределени по 
ЕООД са фактурирани услуги в размер на
68000.00

видове услуги  
лева, както
следва;  

  одиторски услуги - 65 600.00 лева  
    счетоводни услуги - 2400.00 лева  
10.Данни за базата върху които се фор- НЕПРИЛОЖИМО    
мират възнагражденията на съдруж-   
ниците в одиторско дружество       

Регистриран одитор:Цветан Николов Янчев, ДЕС Диплом № 53

30.03.2009
Гр.Стара Загора
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