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Год.2016 
Регистриран одитор – Цветан Николов Янчев Д.Е.С. 
Диплом № 53 от 1991 год., издадена от И.Д.Е.С. 
 
 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 

Съгласно чл.62 от ЗНФО за финансовата 2016 год. 
 
Съгласно изискванията на чл.62 от ЗНФО при извършване на 

независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от 
обществен интерес, регистрирания одитор публикува на своята елек-
тронна страница доклад за прозрачност. 

Настоящия доклад се състои от 3 страници и е подписан лично от 
РО. 

 

Изисквана информация по чл.62 ЗНФО 
Информация за регистрирания одитор Цветан 
Николов Янчев, ДЕС с Диплома № 53 

1.Описание на правно-организационната форма, 
както и на дяловете и съдружниците, когато 
регистрираният одитор е одиторско дружество; 

Упражняването на професията регистриран 
одитор се извършва чрез дружеството ССП 
"СКОДИ" ЕООД, Булстат 123537359, 100% 
собственост на РО Цветан Николов Янчев 

2.Когато одиторското дружество е член на 
одиторска мрежа: 

НЕПРИЛОЖИМО 

а) описание на одиторската мрежа, юридически и 
структурни договорености в нея; 

НЕПРИЛОЖИМО 

б) името/наименованието на всеки регистриран 
одитор, който упражнява дейност като физическо 
лице или като одиторско дружество; 

НЕПРИЛОЖИМО 

в) държавите, в които всеки регистриран одитор, 
който упражнява дейност като физическо лице или 
като одиторско дружество, е квалифициран като 
регистриран одитор или в която се намира неговото 
седалище и основно място на осъществяване на 
дейността му; 

НЕПРИЛОЖИМО 

г) общия оборот на регистрирания одитор от 
задължителен финансов одит на годишни 
финансови отчети - индивидуални и консолидирани; 

НЕПРИЛОЖИМО 

3.Описание на управленската структура на 
одиторското предприятие 

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

 “СКОДИ” ЕООД създаде, внедри, поддържа, 
наблюдава текущо и налага принудително 
система за контрол върху качеството, която 
осигурява разумна степен на сигурност, че 
дружеството и служителите в него изпълняват 
изискванията на Международния стандарт за 
контрол върху качеството (МСКК) 1 “Контрол 
върху качеството за фирми, които извършват 
одити и прегледи на финансови отчети и 
други ангажименти за изразяване на 
сигурност и свързани по съдържание услуги” и 
че докладите на РО са подходящи за 
съответните обстоятелства. РО Цветан 
Николов Янчев декларира, че системата за 
контрол на качеството функционира 
ефективно. 

5.Дата на последната извършена проверка от или 
СККОУ 

Последната проверка на СККОУ приключи на 
03.02.2016 год. 

6.Списък на предприятията от обществен интерес, 
на които през предходната година регистрираният 
одитор е изпълнил ангажименти за задължителен 
финансов одит; 

 В и К  Смолян ЕООД, В и К Ямбол ЕООД и 
ТРАКИЙСКИ ПАМУК АД гр. Стара Загора. 
Одита е извършен лично от ДЕС Цветан 
Янчев, чрез СКОДИ ЕООД 

7.Описание на практиките на РО, свързани с 
независимостта. 

РО декларира, че през последната финансова 
година са спазени изискванията за независи-
мостта, като са били подписани декларации за 
независимост спрямо одитираноите дружест-
ва. 

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

За периода 01.01.-31.12.2016 год. РО е 
участвал в непрекъснато обучение органи-
зирано от ИДЕС и др .с общ хорариум –  40 
часа. 

9.Информация относно базата, въз основа на която 
се формира възнаграждението на съдружниците - 
за одиторско дружество; 

НЕПРИЛОЖИМО 

10.Описание на политиката на регистрирания 
одитор за ротация на отговорните одитори и 
служителите в съответствие с чл. 65; 

За В и К  Смолян ЕООД, В и К Ямбол ЕООД и 
ТРАКИЙСКИ ПАМУК АД гр. Стара Загора през 
2016 год. не настъпило изискване за ротация. 

11. информация относно общия оборот на 
регистрирания одитор, разпределена по следните 
категории: 

За периода 01.01.-31.12.2016 год. чрез СКОДИ 
ЕООД за фактурирани услуги в размер на  
59783.33 лв. в т.ч.: 

а) Приходи от задължителен одит на годишни 
финансови отчети - индивидуални и консолидирани, 
на предприятия от обществен интерес и 
предприятия, част от група, чието предприятие 
майка е предприятие от обществен интерес; 

5 500.00 лв. 
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б) Приходи от задължителен одит на годишни 
финансови отчети - индивидуални и консолидирани, 
на други предприятия; 

54 283.33 лв. 

в) Приходи от разрешени услуги, различни от одита, 
предоставени на одитираните предприятия; 

НЕПРИЛОЖИМО 

г) Приходи от услуги, различни от одита, 
предоставени на други клиенти. НЕПРИЛОЖИМО 

 
   

 

 

 

 

 

Подпис:    

                            
 

 
 РО:Цветан Николов Янчев, ДЕС Диплом № 53 

 
 

 
 30.04.2017 год. 

 гр.Стара Загора 

  


