UBC BULGARIA
ATLAS AUDITING
ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2013 г.

Предговор
Според чл. 40, м) от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и
дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени
ежегодно, най-късно до 31.03. след приключване на календарната година да публикуват
отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне
една проверка на годишния счетоводен отчет на предприятие, което представлява
обществен интерес. / чл.40м,т.10 ал.3 от ЗНФО/.
В доклада за прозрачност трябва да бъдат записани определени данни за структурата и
вътрешната организация на одитора.
Правно - организационна форма
Специализирано одиторско предприятие „АТЛАС ОДИТИНГ” OОД е дружество с ограничена
отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК
131039504. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район
Триадица, ул. ТВЪРДИШКИ ПРОХОД No 23, ет. 3
Собственици на капитала на дружеството са:
 Атина Николаос Мавридис - Василева, притежаваща 20 дяла на обща стойност 1 000
лева,
 Борис Изидоров Начев , притежаващ 10 дяла на обща стойност 500 лева.
 Георги Стоянов Тренчев, притежаващ 45 дяла на обща стойност 2 250 лева.
 Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД, притежаващ 25 дяла на обща стойност 1 250
лева.x
Съдружници в „АТЛАС ОДИТИНГ” ООД са дипломирани експерт-счетоводители регистрирани одитори. Борис Изидоров Начев е с диплома № 013 от Института на
дипломираните експерт- счетоводители в България, Атина Николаос Мавридис – Василева
е с диплома № 408 от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България и
Георги Стоянов Тренчев е с диплома № 647 от Института на дипломираните експертсчетоводители в България.
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„АТЛАС ОДИТИНГ” ООД е включено с регистрационен номер № 114 в списъка на
регистрираните одиторски предприятия, обнародван от Института на дипломираните
експерт- счетоводители в България.
Основната дейност на дружеството е извършване на независим финансов одит и
консултации.
Членство във вериги
АТЛАС ОДИТИНГ ООД е член на световната консултантска верига ЕКОВИС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, за консултации в областта на одита, счетоводството, данъците и
правните услуги. ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ е международна верига от независими
консултантски компании, в която работят над 4 000 специалисти в 50 държави. Всеки офис,
част от мрежата на ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ се възползва и разчита на опит и ноу-хау на
специалистите от всички останали офиси по света. АТЛАС ОДИТИНГ ООД, като член на
международната верига прилага в своята дейност освен международните стандарти за
качество на услугите, така също и разработените от ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ стандарти
по отношение на независимостта и качеството на предоставяните услуги.

Описание на системата за вътрешен контрол на качеството
АТЛАС ОДИТИНГ ООД е сертифицирано и прилага Система за управление на
качеството в съответствие с ISO 9001:2008 и система за Система за управление на
информационната сигурност по ISO 27001:2005 Информационна сигурност на
клиентски и фирмени данни при предоставяне на данъчни консултации, счетоводство,
одит, обучение и одит на проекти.
Системата за осигуряване на качество на АТЛАС ОДИТИНГ ООД обхваща следните
области:
Спазване на професионалните задължения
Приемане на професионални ангажименти
Организиране и обучение на персонала
Планиране на ангажиментите
Организиране и осигуряване на ангажиментите
Изпълнение на самите ангажименти
Отговорно за разработването и прилагането на системата за качество е управлението на
дружеството.
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Системата за вътрешен контрол на качеството на АТЛАС ОДИТИНГ ООД включва:
 Установена политика относно спазването на основните етични правила.
За реализацията на този елемент, екипът на дружеството участва в професионални
специални обучения, семинари и работни срещи.
 Установени процедури по приемането и продължаване на отношенията с клиенти.
Процедурата за приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти се изпълнява
задължително преди всеки ангажимент, както и всяка година - за повтарящите се
ангажименти.


Вътрешна политика и правила за назначаване и професионално развитие на
персонала.

Политиката за назначаване и последващо обучение и квалификация на персонала е
разработена по начин, който да осигури на Дружеството достатъчно персонал компетентен и
способен за изпълнение на поетите ангажименти във всички области.
 Дружеството има разработена система за вътрешен контрол върху изпълнението на
всеки поет ангажимент.
Чрез нея се цели да се даде разумна сигурност, че съответният ангажимент е изпълнен
според изискванията на професионалните стандарти и нормативни изисквания,
Процедурите обхващат всички фази на одитните ангажименти и всички други поети
ангажименти. Дружеството има въведени правила за консултиране на спорни казуси.
Определените отговорни одитори по одиторските ангажименти са задължени да изпълняват
процедури за текущо наблюдение върху качеството на изпълнение на ангажимента, които
следва да са съобразени с индивидуалния одиторски ангажимент и да отговарят на
вътрешните правила.
Контролът върху качеството на одиторските услуги по отделните ангажименти се извършва
от одитор различен от отговорния за ангажимента.
Отчет на управлението относно ефективността на функционирането на
системата за вътрешен контрол на качеството
За изминалата година е извършена вътрешна проверка за контрол на качеството, като е
установено съответствие с политиките и процедурите за качество, както следва:
 спазване на професионални стандарти и регулативни и законови изисквания;
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 системата на дружеството за контрол на качеството е създадена по подходящ начин и
функционира ефективно;
 политиките и процедурите се прилагат подходящо, така че доклади, издадени от
фирмата или съдружници по одиторски ангажименти, са подходящи според конкретните
обстоятелства.
Последната проверка от Института на дипламираните експерт счетоводители
Съгласно правилата на ИДЕС и на КПНРО беше проведена съвместна проверка през 2011г.
на одитираните от дружеството предприятия
за периода 01.06.2009 – 30.06.2010г.
Дружеството ни получи оценка, публикувана на сайта на КПНРО: За проверявания период
СОП-ът e бил в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството
на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в
професионалните одиторски стандарти.
Осигуряване на независимост
Политиките за независимост на АТЛАС ОДИТИНГ ООД се основават на Закона за
независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от
Международната федерация на счетоводителите (IFAC), Международните одиторски
стандарти, приложими в България, както и на разработените от политики за независимост на
ЕКОВИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.
За осигуряване на независимост сътрудниците се информират редовно за значението и
съдържанието на опасенията за пристрастност и професионална независимост.
При назначаването на сътрудниците се извършва запознаването им с професионалните
принципи и им се връчват актуалните списъци на клиентите.
За поетите ангажименти за одит през 2013 г. всички участници в провежданите одити са
попълнили декларации относно тяхната независимост и безпристрастност.

Обучение на персонала на одиторското предприятие
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Част от разработената система за управление на качеството на АТЛАС ОДИТИНГ ООД е
осигуряване на система за повишаване на професионалната квалификация и умения на
служителите си, като неразделна част от тази система е разработването на годишна
програма за провеждане на обучения на всички служители във фирмата. Обучението
включва:
- организиране на вътрешно-фирмено обучение по актуални професионални въпроси в
областта на одита, счетоводството, данъците, търговското,трудовото и осигурителното
право и др.;
- участие в извън-фирмено обучение в семинари, организирани от Института на
дипломираните експерт-счетоводители в България и други професионални организации.
През 2012 г персоналът на фирмата е участвал във вътрешнофирмени обучения и обучения
проведени от външни организации както следва:
Промени в Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното
подоходно облагане;
Курс обучение по МСФО за малки и средни предпприятия;
Кондолидирани финансови отчети и бизнес комбинации;
Теория и практика на планиране на одита;
Новото в МСФО;
Одит на средствата от европейския съюз;
Обучение по закона за изпиране на мръсни пари – Риск монитор;
Промени в данъчното законодателство
Участие в конгреса на ИДЕС
АТЛАС ОДИТИНГ ООД е извършило одит на финансовите отчети на следните дружества
извършващи дейност от обществен интерес:
 ЗК ЛЕВ ИНС АД
 ЗОД БЪЛГАРИЯ АД
Финансова информация
АТЛАС ОДИТИНГ ООД е реализирал следните приходи през 2013 година.
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Годишните обороти за годината се равняват на
Независим финансов одит:

240 хил.лв.
240 хил.лв.

—————————————————————————— 240 хил. лв.

Данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията на
съдружниците в специализираното одиторско предприятие
Съдружниците собственици на капитала на дружеството, които участват пряко в дейността,
са в трудовоправни или служебни
отношения със специализираното одиторско
предприятие. Възнагражденията, които получават са формирани на база месечното
възнаграждение по трудов договор и допълнителни възнаграждения, определени от Общото
събрание на съдружниците, в зависимост от постигнатите резултати. Същите получават и
дивидент от печалбата след взето решение за разпределение.

31-03-2014 г.
Гр. София
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