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Правна структура, собственост и управление
През 2012 година, Ясен Великов, ДЕС, регистриран одитор 0692 упражнява одиторска дейност
чрез Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност (ЕООД) на регистриран одитор „Великов
Одит енд Адвайзъри“. Дружеството е регистрирано с адрес на управление: София, ж.к. Дружба 2,
бл. 222, вх. А и капитал 5,000 лева. Управител на Дружеството и водещ одитор на практиката е
Ясен Великов, ДЕС.

Контрол върху качеството на одиторските услуги
Ние в „Великов Одит енд Адвайзъри“ осъществяваме малка одиторска практика. Въпреки това сме
отговорни и отдадени на качеството на ангажиментите, които изпълняваме. Следните основни
теми са нашите устои на отношението ни към качеството на услугите:









Професионалните ценности;
Писмени правила и процедури за контрол върху качеството на предоставяните услуги;
Приемане и продължаване на ангажименти;
Изпълнение на ангажиментите;
Спазване на законовите изисквания;
Конфиденциалност и съхранение на данните;
Обективност и Независимост;
Непрекъснато обучение;

Професионалните ценности
Нашето послание към потребителите на нашите услуги е в посока, че никой клиент не е по-важен
от професионалната репутация. Ние се стараем да демонстрираме почтеност, енергия, коректност
и силно човешко отношение, тъй като какъвто и да е резултата на нашите ангажименти , ние сме
преди всичко хора. Чрез процедури за контрол и самоконтрол на Етичния кодекс на
професионалните счетоводители, ние се стремим да създадем микро-среда, която ни поощрява
да действаме отговорно.

Писмени правила и процедури за контрол върху качеството на предоставяните услуги
Великов Одит енд Адвайзъри поддържа правила и процедури за контрол върху качеството на
предоставяните услуги. Екипа по ангажиментите е насърчаван да спазва и усъвършенства тези
правила и процедури с цел да предостави на потребителите на тези стойностна ползва от тях.
Предоставянето на висококачествени професионални услуги по един независим, обективен и
етичен начин е в основата на нашия стремеж за успех.
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Приемане и продължаване на ангажименти
Политиката ни за приемане и продължаване на ангажименти за клиенти представя принципите
за определяне на дали даден нов клиент или нов ангажимент да бъде приет, или да бъдат
продължение взаимоотношенията със съществуващ клиент. Целите на политиката са:
 Да се оцени риска на ниво ангажимент и дали той е приемливо нисък за приемане на
ангажимента;
 Да се съблюдават приложимите изисквания за независимостта;
 Да се отклоняват клиенти, които пораждат твърде висок риск;
 Да се спазват законовите, нормативните и професионални изисквания;
Преди да приемем нов клиент или нов ангажимент на съществуващ клиент, ние се уверяваме че
разполагаме с достатъчно и подходящи ресурси за предоставяне на висококачествени услуги.

Изпълнение на ангажиментите
Ние изпълняваме ангажиментите си на база методологична последователност, базирана на
Международните Одиторски Стандарти (МОС) и нашия опит като професионални счетоводители,
натрупан през годините. Един от основните принципи на нашата методологична
последователност е да се правят оценки на риска, които се преразглеждат и при необходимост се
модифицират в хода на ангажимента: на ниво ангажимент, на ниво отчет, на ниво салдо по сметка
или група сметки, транзакция, или операция. На база тези оценки ние определяме времето на
изпълнение, характера и обхвата на одиторските процедури. Ние поставяме ударение върху
използването на уместно ниво на професионален скептицизъм. Също така ние следим
нововъведенията и добрите практики в сферата на професионалните счетоводители и
адаптираме към нашата практика всяка уместна концепция. Нашия екип се състои от
професионални счетоводители с повече от 10 години опит в сферата.
Кратко представяне на екипа
Ясен Великов
Тел.: + 359 887 24 34 10
E-Mail: yasen.velikov@progressive-finance.bg
Ясен Великов e Дипломиран
експерт - счетоводител, диплома
0692, регистриран одитор и член
на Института на Дипломираните
Експерт-Счетоводители (ИДЕС) в
България.
Магистър
по
Счетоводство и одит и Бакалавър
по Счетоводство и контрол, Ясен
Великов е с практически опит в
счетоводството,
финансовото
отчитане и одита повече от 10
години, включително в Ърнст
енд Янг Одит, изпълнявайки
местни
и
международни
ангажименти.

Калина Стоянова
Тел.: + 359 889 70 50 94
E-mail: kalina.stoyanova@progressive-finance.bg

Калина

Стоянова
e
Професионален
счетоводител, магистър
по счетоводство и одит с
практически опит повече
от 15 години в сферата на
одита, финансите и
счетоводството. Калина
Стоянова е участвала е в
местни и международни
ангажименти.
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Спазване на законовите изисквания
Ние следим и спазваме приложимите законови и регулаторни изисквания, а ценностите ни са в
основата на ангажимента, който сме поели – да вършим правилните неща.

Конфиденциалност и съхранение на данните
Ние стриктно следваме и прилагаме принципите по отношение на използването на лични и
корпоративни данни. Тази политика е в съответствие с приложимите законови и регулаторни
изисквания по отношение на защитата и конфиденциалността на личните и корпоративни данни.
Ние прилагаме политика за съхранение на досиетата по ангажиментите, която подчертава, че
всички документи ще бъдат запазени с цел да осигурят адекватна следа за прилаганите от нас
действия при изпълнение на предоставяните от нас услуги.

Обективност и Независимост
Ние се последователно спазваме изискванията на стандартите за независимост, приложени към
определени ангажименти , например стандартите които издава Международната Федерация на
Счетоводителите (МФС), и Закона за независимия финансов одит. Ние разглеждаме и оценяваме
независимостта от няколко гледни точки, включително финансовите взаимоотношения на
фирмата и екипа с клиентите по ангажименти. Екипа се изисква да потвърждава спазването на
политиките за независимост поне веднъж годишно.

Непрекъснато обучение
Регистрирания одитор получава поне 40 часа годишно продължаващо обучение, съгласно
изискванията на Закона за независимия финансов одит, както и други инициативи и форми на
обучение, като полагането на изпитите на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). В
допълнение към официалните обучения, професионалното развитие на екипа е налице опита,
придобит в ежедневните изпълнения на ангажиментите и разрешаването на въпроси за нашите
клиенти от най-различен характер.
През 2012 г. регистрирания одитор е участвал в следните продължаващи обучения по реда на
ЗНФО като част от екипа на Ърнст и Янг Одит ООД. Участието в ангажиментите на Ърнст и Янг Одит
ООД, вътрешните обучения и професионалното развитие на служителите в Дружеството,
отговарят на изискването за продължаващо обучение на регистрираните одитори.
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Приходи
Приходите на регистрирания одитор чрез Великов Одит енд Адвайзъри ЕООД за годината,
приключваща на 31 декември 2012 г., са както следва:

Услуги
Одит
Други (счетоводни и
консултантски услуги)

лева
3,900
30,800
34,700

През 2012 г. Дружеството от обществен интерес, на което сме изпълнили Одит на финансовите
отчети е В и К Бебреш ЕООД, гр. Ботевград.

Преглед на качеството
Освен преглед за контрол върху качеството на определени ангажименти от друг независим
одитор, одиторската ни практика е предмет на периодични проверки от страна на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) в България. Като част от проверките,
регулаторния орган оценява системата за контрол върху качеството на изпълняваните от нас
ангажименти и извършва прегледи на избрани ангажименти. Последната проверка за контрол на
качеството на дейността на регистрираните одитори е приключена на 17 ноември 2011 г.

Ясен Великов
ДЕС

