ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
за 2015 година
на регистрирания одитор Маргарита Георгиева Тошкина –
диплома № 260

на основание изискванията на чл. 40 м от Закона за
независимия финансов одит

Съгласно изискванията при извършване на независим финансов одит на
предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, регистрирания
одитор ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за
прозрачност. Във връзка с това изискване се представя следната информация:
Описание на правната и организационната форма и на собствеността
на регистрирания одитор
Упражняването на професията на регистриран одитор се извършва от
физическото лице Маргарита Георгиева Тошкина чрез дружество “Тошкина консулт” ЕООД. То не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие съгласно допълнителните разпоредби параграф 1
т.9 от Закона за независимия финансов одит.
Когато одиторско предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, юридически и структорни договорености в нея
Това изискване е неприложимо
Описание на управленческата структура на одиторското предприятие
Управител и едноличен собственик на капитала на дружество”Тошкина
консулт “ е регистрирания одитор Маргарита Георгиева Тошкина
Описание на системата за вътрешен контрол на качеството
Системата за вътрешен контрол на качеството се осъществява лично от
едноличния собственик по отношение другите дейности извън одита.
Одита се извършва само лично от регистрирания одитор за да гарантира високо качество на одиторските услуги и съблюдаване на изискванията на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти. Не
се ползуват сътрудници при осъществяване на поетите одиторски ангажименти.

Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт-счетоводители или комисията за контрол на качеството
на дейността на регистрирания одитор.
Последната извършена проверка от Комисията за контрол на качеството
на дейността на регистрираните одитори е за дейността на одитора, касаеща извършените одити за периода от 01 юли 2012 година до 30 юни
2013 година. С доклад за резултатите от проверката от февруари 2014
година е дадена оценка “Б” за качеството на извършените одити .
Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес,
на които регистрираният одитор е извършил одити през последната
финансова година.
ЕООД“Водоснабдяване и канализация” гр.Петрич
ЕООД” Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг”Велинград
Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта
Независимостта е един от основополагащите принципи при изпълнение
на одиторската професия. Политиките за независимост се основават на
Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандати.
Използваните практики за гарантиране на независимостта на одитора
са:
Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимент за одит - Тази оценка трябва да даде възможност да се гарантира
независимостта на одитора и избягване на заплахи за независимостта от
личен, финансов или друг характер. Тези обстоятелства се декларират и
в сключените договори с клиенти.
Регулиране на размера на приходите - Съблюдаване на принципа, получените приходи от определен клиент или клиентска група да не представляват основна част от общите приходи на дружес твото.
Потвърждавам,че за 2015 е извършена вътрешна проверка за спазване
на изискванията, свързани с независимостта.
Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение,
организирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители
по реда на чл. 22.
Непрекъснатото обучение е един от основните принципи, заложени в
плановете за развитие на регистрирания одитор.

През годината са посетени различни курсове за обучение.
Те покриват задължителното обучение за всяка календарна година 40 часа, съгласно чл. 22 от Закона за независим финансов одит. Освен тях,
съм участвувала и в други семинари и обучения за повишаване квалификацията и професионалната ми компетентност, които значително
надхвърлят 40 часа.
Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими
финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от
посочените
Реализираните от регистрирания одитор приходи са в общ размер на
123 хил. лева, от които 57 хил. лв. са от одит, а останалата част от 66 хил.
лв. са свързани основно с предоставени счетоводни услуги, консултации
и други.
Доклада за прозрачност е подписан
Маргарита Георгиева Тошкина.
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лично от регистрирания одитор

