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"1MaMe YAOBOJ1CTB1-1ern Aa si-1 npe,l\CTaB1-1M t),oKflaAa 3a npo3paYHOCT Ha 6tl,O 6bnrap1-1R OOA 3a 2018. t),oKlla,l\bT Cb,l\bp>t<a no,l\p06Ha 1-1HcpopMa41-1R
OTHOCHO CbOTBeTCTBl-1RTa CbC 3aKOHOBl-1Te 1-1 perynaTOpH1-1Te l-13l-1CKBaHl-1R. t),onbflHl-1TeflHa l-1H(pOpMa41-1R 3a 6tl,O 6bJ1rap1-1R OOtl, e Ha Haw1-1R ye6caih
BbB speMeHa Ha npO,l\bfl>KaBalJ..11-1 l-1KOHOMl-1YeCKl-1 1-1 nOJll-1Tl-1YeCKl-1 npoMeHl-1 perynaTOpH1-1Te cpe,l\l-1 npO,l\b/l>KaBaT Aa ca cpoKyc1-1paHl-1 Ha Bl-1COKOTO
KaYeCTBO Ha yrnyrnTe 1-1 ny6111-1YHOTO AOBep1-1e.
H1-1e s 6tl,O 1-1HsecrnpaMe s xopaTa 1-1 rnCTeM1-1Te 3a ornrypRBaHe Ha KaYecTso 1-1 nos1-1wasaHe Ha 061J..1ecrneHoTO AOBep1-1e Karn Hepa3,l\e/1Ha YaCT OT
HaW1-1Te ycnyrn, BK/llOYl-1Te/lHO 1-1 Ha HawaTa Bl-131-lR, 3a Aa 6b,l\eM "He3aBl-1Cl-1Ml-1, yCTol:iYl-1B0 neYe/ll-lBWl-1 1-1 rno6aflHO cpoKyc1-1paH1-1, l-13BeCTHl-1 C xopaTa,
KOl-1TO noMaraT 1-1 6l-13Heca, KOl:iTO ycnRBa ,,.
KaKTO 1-1 npe3 npe,l\XO,l\Hl-1Te rO,l\l-1Hl-1 1-1 Ta3l-1 rO,l\l-1Ha HI-le CMe ce cp0Kyc1-1pan1-1 Bbpxy pa361-1paHeTO 1-1 npe,l\l-13Bl-1KaTe/lCTBOTO 3a HaYl-1Ha, no KOl:iTO
cp1-1pMaTa ce CTpeMl-1 Aa npe,l\OCTaBR O,l\l-1Tl-1 C Hai:i-Bl-1COKO KaYeCTBO, BK/ll0Yl-1Te/1HO OTrosapRHe Ha l-131-lCKBaHl-lRTa Ha O,l\l-1Tl-1paHOTO npe,l\npl-1RTl-1e,
1-1Hsecrnrnp1-1Te 1-1 APYrl-1 3a1-1HTepecosaH1-1 cTpaHi-1.
Ynpas1-1TeJ1Hl-1RT opraH Ha 6tl,O 6bnrap1-1R OOA Horn Kpal:iHara oTrosopHOCT 3a KaYeCTBOTO Ha ycnyrnTe.
Y6eAeH1-1 CMe, ye ynpas1-1TeJ1Hl-1RT opraH Ha 6tl,O 6bnrap1-1R OOA IJ..le npo,l\b/l>t<l-1 Aa ynpaB/lRBa srnYKl-1 acneKrn Ha KaYecrnorn s HawaTa t1ei:iHocT,
BK/llOYl-1TeflHO cne41-1cp1-1YHl-1Te o6nacrn Ha KaYeCTBOTO Ha O,l\l-1Ta 1-1 AeKnap1-1pa, ye Cl-1CTeMaTa 3a BbTpeweH KOHTpOll Ha KaYeCTBOTO e pa3pa6opeHa no
nO,l\XOARIJ..I HaYl-1H 1-1 cpyHK4l-10Hl-1pa ecpeKrnBHO.
t),oKfla,l\bT 3a npo3paYHOCT 3a 2018 r. Ha 6tl,O 6bnrap1-1R OOA HanbflHO oTrosapR Ha 1,131-1cKBaH1-1RTa Ha OcMaTa t),1-1peKrnsa Ha Esponel:icK1-1R Cbl03 1-1
3aKOHa 3a He3aBl-1Cl-1Ml-1R (pl-1HaHCOB O,l\l-1T 1-1 06xBa1J..1a cp1-1HaHCOBaTa ro,[\l-1Ha, np1-1K/llOYBa1J..1a Ha 31.12.2018 r.
6tl,O 6b/lrap1-1R OOtl, noTBbp>t<,l\aBa, T03l-1 AOK/la,l\ e sepeH 1-1 OTrOBapR Ha l-131-lCKBaHl-lRTa Ha Y/1. 62 OT 3aKOHa 3a He3aBl-1Cl-1Ml-1R (pl-1HaHCOB O,l\l-1T 1-1 Y/1.
13 OT PernaMeHT {EC) N2 537 /2014 3a l-13l-1CKBaHl-1R OT 3aKOHa 3a,l\b/l>Kl-1Te/leH O,l\l-1T Ha APY>KeCTBaTa OT 061J..1eCTBeH 1-lHTepec KbM ,l\aTaTa Ha
ny6J11-1KyBaHe Ha T03l-1 ,[\OK/la,£\.

30 Anpl-1/1 2019 rOA1'1Ha

UJ��

CTORHKa Anocrnn9'a

CbAPY>KHHK, Ynpae1,1Ten

tl,0K/la,l\ 3a npo3paYH0CT 6tl,O 6bJ1rap1-1R OOtl, 3a 2018 r.
CTpaH1-14a 4

IBDO

Правна структура, дялове и съдружници
БДО България е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър. Предметът на дейност включва одиторски и
счетоводни услуги в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството. Дружеството е вписано в списъка на
одиторските дружествата - регистрирани одитори на Института на дипломирани експерт-счетоводители в България под № 16.
Съдружници в дружеството към 31.12.2018 г. са Стоянка Апостолова, диплома за дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) № 0046, издадена
през 1991 г., регистрирана в списъка на физическите лица – регистрирани одитори в Института на дипломирани експерт-счетоводители в
България, притежава 40% от собствения капитал на стойност 4,000 лв., Недялко Апостолов, дипломиран експерт-счетоводител Щата
Джорджия, САЩ под лицензионен номер CPA028529, издаден през 2009 г., притежава 30% от собствения капитал на стойност 3,000 лева и
Цветана Стефанина, диплома за дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) № 0715, издадена през 2010 г., регистрирана в списъка на
физическите лица – регистрирани одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, притежава 30% от собствения
капитал на стойност 3,000 лева.
Дружеството има три офиса - в София, в Пловдив и в Бургас. Общият брой на персонала се състои от трима съдружника и повече от 50
служители. Общият брой на сертифицираните одитори е 6, включително 2 съдружника – регистрирани одитори в ИДЕС в България, 1
съдружник ДЕС (САЩ) и 1 Директор Дирекция Одит – регистриран одитор в ИДЕС в България, 1 Мениджър – сертифицираните ACCA, 1
Мениджър – сертифицираните одитор вътрешен одит в България.
Съгласно приетите Правила на дружеството (в сила за 2018 г.) регистрираните в ИДЕС одитори – Стоянка Апостолова (РО № 046), Цветана
Стефанина (РО № 0715), и Антония Саксанова (РО № 0774), подписват одит мнения в качеството си на регистрирани одитори, отговорни за
съответните ангажименти заедно с управител на БДО България ООД.

БДО България е фирма-член на БДО Интернешънъл.
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Управленска
дружество

структура

на

одиторското

БДО България ООД се представлява oт съдружниците, които са управители. В организационната и управленска структура на дружеството се
включват:
• Общо събрание на съдружниците
• Управители
• Комиитети
• Административен отдел, включващ направленията - Човешки ресурси, Вътрешно счетоводство и Маркетинг
Професионални услуги:
➢ Одиторски отдел
➢ Данъчен отдел
➢ Счетоводен отдел
➢ Специализирани консултантски услуги
Съдружниците и управителите одобряват всички важни финансови, правни и други стратегически въпроси, свързани с развитието на бизнеса.
Общите събрания на съдружниците обикновено се провеждат най–малко веднъж годишно за разглеждане и решаване на въпроси, в
съответствие с Дружествения договор на Дружеството. Всички въпроси по отношение на дружествените дялове, разпределяне на печалбата и
приемане на нови съдружници също са обект на одобрение от съдружниците.
Съдружниците отговарят за общото ръководство на професионалните услуги по отделните бизнес направления. Отделите имат по един и
повече мениджъри, които оперативно ръководят професионалните екипи и докладват на отговорните съдружници и регистрирани одитори.
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Управленска структура на одиторското
дружество - продължение
Одиторското направление е неразделна част от дейността на дружеството и е подчинено на същата управленска структура, както и всички
други бизнес линии, както следва:
Управителен орган
Управителният орган включва съдружниците. Той заседава веднъж седмично и по-често, ако е необходимо. Екипът на Управителния орган
установява бизнес стратегия и следи за нейното изпълнение. Установява културата на дружеството и определя „тона на върха“.
Съдружниците имат също определени области на отговорност по отношение на оперативния мениджмънт. На срещи на Управителния орган
присъстват и регистрираните одитори, отговорни за съответните ангажименти заедно с управител на БДО България ООД.
Управителният орган запознава текущо мениджърите и директорите с развитието на бизнеса и поставя пред тях ключовите цели.
Управителният орган също прави годишно представяне за всички служители във всеки бизнес отдел /всяка бизнес единица, това спомага за
по-доброто запознаване с фирмената стратегия и дейности и дава възможност на служителите да поставят въпроси и проблеми директно пред
съдружниците.
Водещи мениджъри
Нашите офиси са разположени в София, Пловдив и Бургас. Съдружниците се срещат с водещите мениджъри и директори от всеки офис, за да
осъществят преглед на постигнатото и обсъдят предстоящи въпроси. Водещите мениджъри и директори са отговорни заедно със
съдружниците за развитието на висококачествени доходоносни услуги в собствените им области.
Управление на риска
Управителният орган е делегирал отговорността за планирането и изпълнението на процесите, свързани с управлението на риска на един от
съдружници като Ръководител на Управление на риска.
Ръководителят на Управление на риска носи особена отговорност за осигуряване поддържането на качество, обективност и независимост при
обслужване на клиенти чрез добре организирани процедури за приемане и осъществяване на ангажимент, за редовната актуализация на
указанията за всички професионални услуги, както и за това, че са налице стриктни процеси за идентифициране и разрешаване на конфликти
на интереси.
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Управленска
структура
дружество - продължение

на

одиторското

Като част от управлението на дружеството, БДО България ООД ежегодно извършва преглед на портфолиото от клиенти, за които отговарят
определените за съответните ангажименти лица.
Планираме и бюджетираме работния процес по начин, който позволява приемане и подновяване на ангажиментите в разумно време, с цел поефективното разпределяне на ресурсите ни през годината.
Непрекъснато работим за подобряване на мотивацията на служителите и удоволетвореността от рботата в БДО. Ще продължим да
подобряваме практиките си в тази област.
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Фирмена култура и стратегия
Нашата стратегическа рамка
Нашата стратегическа рамка определя нашата:
•

Основна цел;

•

Визия;

•

Стойности;

•

Стратегия

Качеството е изрично и изцяло включено навсякъде в дейноста ни.
Основна цел
Ние сме организация с водеща цел. Всичко, което правим, се ръководи от основната ни цел - „да ви помогнем да успеете“. Той управлява
защо правим това, което правим. Нашата цел отразява начина, по който набираме, обучаваме и развиваме нашите хора и как работим с
клиентите си за постигане на техните цели и за успех.
Стратегия
Нашата стратегия е проста: БРАНД: Да се разработи марка BDO, която е синоним на разбиране на нуждите на амбициозните,
предприемачески настроени и високоразвиващи се предприятия; да им помогне да успеят.

Доклад за прозрачност БДО България ООД за 2018 г.
Страница 9

Консултантите на бъдещето AotF (ADVISERS OF
THE FUTURE) – бъдещето на БДО мрежата в
глобален мащаб
Роля и очаквания
Като консултант на бъдещето, ние ще играем активна роля в подпомагането на промяната на начина на мислене на хората
в нашата фирма, насърчавайки развитие на съответните умения и поведение и допринасяйки за развитие на култура на
дългосрочно обучение и развитие.
Това означава, че ще бъдем модел за подражание за това, което означава консултант на бъдещето и желаем да
ангажираме хората в това чрез:
• Насърчаване на дебатите в местния ръководен екип;
• Иницииране на работна група, която да гарантира включването на консултантите на бъдещето във всички отдели;
• Осъществяване на връзка с другите фокусни области;
• Подпомагане на всички в нашата фирма да поддържат концепцията за консултанти на бъдещето в съзнанието си по
отношение на целите за развитие;
• Разбиране и ясно комуникиране на това, какво означава концепцията за консултанти на бъдещето за всички в нашата
фирма, помнейки, че всички ние сме консултанти на бъдещето, независимо дали нашите клиенти са вътрешни или
външни;
• Определяне как да се приложи матрицата на уменията, като консултанти на бъдещето в различни части на бизнеса;
• Интегриране матрицата на уменията на консултанти на бъдещето в рамките на компетентността на нашата фирма и
програмата за развитие;
• Общуване и популяризиране ангажиментите, поети от фирмите-членки на БДО мрежата на годишната конференция в
Торонто през 2018 г.;
• Разпределяне на достатъчно ресурси за подпомагане на развитието, като консултанти на бъдещето и гарантиране на
нашия фирмен напредък чрез прилагане на ключовите компоненти на програмата;
• Следене на напредъка по време на изпълнението
• Поддържане на непрекъсната информиранос чрез присъстваие на уебинарите.
Доклад за прозрачност БДО България за 2018 г.
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Консултантите на бъдещето – екшън план за
2019
От всяка фирма – член на БДО мрежата се очаква да поеме отговорност за насърчаване на следните основни инициативи:
Научно развитие, като преоритетно умение
Това включва:
• Глобално електронно обучение (e-learning): сигурност, че всеки един служител на фирмата ни е преминал през
електронното обучение, осигурено от БДО мрежата;

• Подобряване на ИТ уменията и осигуряване на киберсигурността: осигуряване на местен доставчик на ИТ обучения или
използване на предложеното от Глобалния БДО офис, което да гарантира подходящи ИТ обучения (до края на 2019 г.);
• Идентифициране на местните за България ключови показатели за ефективност и споделяне с Управителния съветна БДО
как ще измерваме успеха си (до август 2019 г.).
Матрица на уменията като консултанти на бъдещето
Това включва:
• Преглед на местните компетенции и идентифициране на възможни пропуски или недостатъци;
• Изграждане на план за действие, фокусиран върху развитието на хората в съответствие с матрицата;
• Идентифициране на местните к.лючови показатели за изпълнение и споделяне с глобалния БДО офис как ще оценяваме
успеха си (до октомври 2019 г.)
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Консултантите на бъдещето – глобални ресурси
за развитие
Като консултанти на бъдещето всички фирми-членки на БДО мрежата:
•

Ще имат осигурен достъп до сайта на «Консултанттеи на бъдещето» AotF (ADVISERS OF THE FUTURE) (AOTF) SharePoint в
BDO World, съдържащ информация и инструменти, които да помогнат локалната реализация. Този сайт ще бъде
използван за комуникации, заедно с Yammer и редовни уебинари.

•

Инструментариумът на този сайт ще включва:

Ресурси за подпомагане на организаторите в управлението на развитието на AotF:
„Вдъхновете се“, където всички можете да споделите своите инициативи

Електронни учебни програми и електронни eLearning файлове
AotF сюжет и подробности за процеса на комуникация и изпълнение
Ясни дефиниции на матрицата на уменията и примери за това как трябва да изглежда пълната
интеграция на фирмата
Концепции за управление на промените и съвети как да се развие култура на обучение
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Описание на БДО мрежата
БДО е международна мрежа от публични счетоводни фирми, фирми – членове на БДО, които предоставят професионални услуги под
името и в стила на БДО. Името БДО е запазена марка за БДО мрежата и всички БДО фирми – членове. „БДО” и „БДО Интернешънъл” са
търговски марки на Stichting BDO.
Глобалният общ оборот на фирмите - членове на БДО (включително техните изключителни Алианси) в 162 страни и територии за годината,
приключваща на 30 септември 2018, е над 8,99 милиарда щатски долара. Числеността на съдружниците и персонала към 30 септември
2018 е 80,087.
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Правни

и

структурни споразумения
мрежата

в

БДО

Всяка фирма-член на БДО е член и на БДО Интернешънъл Лимитид, британско юридическо лице с нестопанска цел, като може да е член с
право на глас /един за държава/ или без право на глас.
БДО мрежата се ръководи от Глобален борд, Борд за политиките и Изпълнителен орган (или Глобален управленски екип) на БДО
Интернешънъл Лимитид.

Глобалният борд включва по един представител от всеки член с право на глас, а на Общото събрание се представя от членовете на БДО
Интернешънъл Лимитид. Глобалният борд одобрява бюджети, избира Борд за политиките и одобрява всички промени в Устава и
Правилата на БДО Интернешънъл Лимитид.
Бордът по политиките, който е Борда на Директорите на БДО Интернешънъл Лимитид, към днешна дата се състои от представители на
петте най–големи фирми – членове на мрежата, чието назначаване, всяко за период от три години, е одобрено от Глобалния борд. Бордът
по политиките определя политиките и приоритетите на мрежата и наблюдава работата на Глобалния управленски екип. Бордът по
политиките заседава най–малко четири пъти в годината и повече, когато е необходимо.
Глобалният управленски екип е натоварен текущо с координирането на дейността на мрежата. Той се ръководи от Главен изпълнителен
директор и се състои от Глобални ръководители за Одит и счетоводство, Данъци, Човешки ресурси, Обслужване на клиенти, Развитие на
мрежата и Международен секретариат.
Предоставянето на услуги в мрежата на БДО се координира от Brussels Worldwide Services BVBA, белгийско дружество с ограничена
отговорност със седалище в Брюксел.
БДО Интернешънъл Лимитид и Brussels Worldwide Services BVBA не предоставят професионални услуги за клиенти. Това е единствено
право на фирмите - членове на БДО.

Всяко едно от дружествата БДО Интернешънъл Лимитид, Brussels Worldwide Services BVBA и фирмите - членове на БДО е отделно
юридическо лице и не носи отговорност за действията или бездействията на останалите. Нищо в споразуменията или правилата на БДО не
представлява или предполага агентска връзка или партньорство между БДО Интернешънъл Лимитид, Brussels Worldwide Services BVBA
и/или фирмите - членове на БДО.
Доклад за прозрачност БДО България ООД за 2018 г.
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Етика и независимост - продължение
Интегритет, обективност и независимост
Ако съдружник идентифицира заплахи за обективността на фирмата, включително и всяка предполагаема загуба на независимост, е длъжен
да идентифицира и оцени ефективността на наличните предпазни мерки и да прилагат такива предпазни мерки, които са достатъчни за
премахване на заплахите или намаляване на приемливо ниво. Ако съдружникът заключи, че определени заплахи за обективността и
независимостта на фирмата не могат да бъдат намалени до приемливо ниво, то фирмата няма да приеме или да продължи да предоставя тази
услуга на клиента.
От нашите съдружници и служители не само се изисква да прилагат правилата, но и да се придържат към принципите на етика и
независимост и да вземат под внимание мненията на обективна, разумна и информирана трета страна, за да достигнат до решение, което
отговаря на всеобщото изискване да се държи етично.
От регистрираният одитор, отговорен за ангажимента за одит се изисква да съобщава своевременно на лицата, натоварени с общо
управление, всички важни факти и въпроси, които засягат обективността и независимостта на одитора. Налични са вътрешни насоки и
образци, в които подробно са описани въпросите, които следва да бъдат включени в тези съобщения.
Нашите политики и процедури, свързани с етично поведение и независимост на одитора, са изложени в подробни вътрешни страници за
насоки на интранет на фирмата и в наръчника за одит на BDO.
Тези политики и процедури обхващат, inter alia, нашите взаимоотношения с одит клиенти, ротация на отговорен одитор, такси и
предоставяне на услуги, различни от одита, за одит клиенти. Всички фирми-членове на BDO трябва да спазват и ежегодно да докладват за
спазването на Етичния кодекс на IESBA.
Като експерт-счетоводители се очаква да демонстрираме най-високите стандарти на професионализъм. Етичното поведение играе
жизненоважна роля за гарантиране на общественото доверие и за поддържане на репутацията на счетоводната професия. Етичният кодекс ни
помага чрез предоставянето на подходящи етични насоки.
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Етика и независимост - продължение
Финансови, бизнес, заетост и лични взаимоотношения
За да се съобразят със съответните етични стандарти и да ни позволят да предоставим най-голяма гъвкавост на нашите клиенти, имаме
действащи политики, които забраняват фирмата, съдружниците, персонала и лицата, тясно свързани с тях при финансов интерес в клиент за
одит или значим филиал на клиент за одит да предоставят одит услуги.
Освен това фирмата, съдружниците, персоналът и лицата, които са тясно свързани с тях, могат да влизат в бизнес отношения само с някой от
клиентите на фирмата или техните филиали, когато те:
•

осъществяват покупката на стоки и услуги от клиента в хода на обичайната дейност и на пазарна база и когато стойността не е съществена
за нито една от страните;

•

очевидно са без значение за двете страни.

Отношенията с типа на заетостта с клиентите са сравнително редки, но за да се запази обективността, процедурите за одобрение са налице,
преди да се установи подобна ситуация.
Съдружниците и персонала трябва да докладват на съдружниците, когато член или лица, които са тясно свързани с тях, е ангажиран с клиент
за одит, който според тях може да създаде заплаха за обективността на фирмата или за възприемана загуба на независимост.
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Етика и независимост
Етични изисквания
Етиката и независимостта са от основно значение за фирмата като цяло. През последните месеци БДО мрежата разшири разбирането за
етика и независимост, с цел подпомагане на бизнеса в изпълнението на важните реформи за независимостта на одиторите.
Както се изисква, ние излагаме в този доклад нашите политика и процедури по отношение на етиката и независимостта.
Дейността на дружеството е в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители (Кодекс на СМСЕС), издаден от Съвета за
международни стандрати по етика за счетоводители (СМСЕС). Това се допълва от Вътрешни правила и указания от БДО Ръководствата, както и
от подробна програма за обучение, предназначено да осигури спазването на етичните стандарти. Указанията за етика са достъпни за всички
служители на вътрешната мрежа на дружеството. Годишни декларации за независимост се изготвят от всички съдружници и служители, с цел
да се гарантира спазването на приложимите етични изисквания.
Ние в БДО се придържаме към основните принципи, които са:
•

Почтенност - да бъдем прями и честни във всички професионални и бизнес отношения;

•

Обективност - да не позволяваме предубеденост, конфликт на интереси или неправомерно влияние от страна на други лица да доведат
до незачитане на професионалните или бизнес преценки;

•

Професионална компетентност и надлежно внимание - да поддържаме професионалните си знания и умения на ниво, необходимо за да
гарантираме, че клиентът или работодателят получават компетентна професионална услуга, базирана на съвременното развитие на
практиката, законодателството и методологията и че действаме с усърдие и задълбоченост, както и в съответствие с приложимите
методологически и професионални стандарти;

•

Конфиденциалност - да зачитаме конфиденциалността на информацията, придобита в резултат на професионални или бизнес отношения,
като не оповестяваме подобна информация на трети лица без подходящо и изрично пълномощие, освен ако има законово или
професионално право или задължение да я оповестим, нито пък използваме информацията в своя лична или на трети лица изгода;

•

Професионално поведение - да спазваме изискванията на съответните закони и нормативни разпоредби и да избягваме всяко действие,
което дискредитира професията.
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Етика и независимост - продължение
Независимост
В случаите на одит ангажименти, независимостта на одитора е в интерес за обществото и поради това настоящият Етичен Кодекс съдържа
изискването, че членовете на одит екипите, фирмите, както и фирмите, принадлежащи към верига от фирми, следва да бъдат независими от
клиентите за одит.
Независимостта включва:
•

Независимост на мнението - Състоянието на съзнанието, което позволява изразяване на заключение, без върху него да се отразяват
влияния, които компрометират професионалната преценка, позволявайки по този начин на лицето да действа почтено, обективно и да се
упражнява професионален скептицизъм.

•

Независимост в поведението - Избягването на факти и обстоятелства, които са толкова съществени, че разумна и информирана трета
страна, отчитайки всички конкретни факти и обстоятелства, би стигнала вероятно до заключение, че почтеността, обективността и
професионалният скептицизъм на фирмата или на член на одиторския екип, са били компрометирани.

Подходът на концептуалната рамка се прилага от нас с оглед:
•

идентифициране на заплахи за независимостта;

•

оценяване на значимостта на идентифицираните заплахи; и

•

прилагане при необходимост на предпазни мерки за елиминиране на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво.

Когато установим, че подходящите предпазни мерки не са налице или не могат да бъдат приложени за елиминиране на заплахите или за
свеждането им до приемливо ниво, следва да отстраним обстоятелството или взаимоотношението, пораждащо заплахите, или да прекратим
или се откажем от ангажимента за одит, като използваме професионалните си преценки.
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Практика на одиторското дружество във връзка
с независимостта, която също потвърждава
осъществяването на вътрешен преглед за
спазване на независимостта
Независимост - продължение
Във връзка с независимостта, дружеството има установени Вътрешни Правила за Независимост и програми за обучение предназначени за
нуждите на отделните съдружници и служителите.
Тези политики и процедури отговарят на изискванията, определени от Етичния кодекс на професионалните счетоводители (Кодекс на СМСЕС),
издаден от Съвета за международни стандрати по етика за счетоводители (СМСЕС). Придържането към политиките и процедурите се
гарантира посредством набор от дейности, свързани с мониторинг и преглед. Те включват:
Ежегодно извършване на преглед на практиките за независимост чрез процеси на вътрешно преразглеждане като част от поредица от
мониторинг и дейности, включително:
•

Годишни декларации се изготвят от всички съдружници и служители, с цел да се гарантира спазването на приложимите етични
изисквания.

•

Програмата за независима инспекция разглежда избрани одит файлове на одит ангажименти за контрол върху качеството;

•

Редовни и изненадващи мониторингови дейности насочени към конкретни аспекти на независимостта.

Потвърждаваме, че през 2018 г. сме извършили вътрешен преглед за спазване изискванията относно независимостта. Нарушения не са
констатирани.
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Практика на одиторското дружество във връзка
с независимостта, която също потвърждава
осъществяването на вътрешен преглед за
спазване на независимостта - продължение
При идентифицирани нарушения на независимостта се предприемат подходящи коригиращи действия, в съответствие със системите и
процесите, както и се дават допълнителни насоки и обучения на персонала. Всяко нарушаване на независимостта се докладва на Мениджъра
по управление на риска.
Дейността на дружеството е в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители (Кодекс на СМСЕС), издаден от Съвета за
международни стандрати по етика за счетоводители (СМСЕС). Това се допълва от Вътрешни правила и указания от БДО Ръководствата, както и
от подробна програма за обучение, предназначено да осигури спазването на етичните стандарти. Указанията за етика са достъпни за всички
служители на вътрешната мрежа на дружеството.
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Инструменти, използвани във връзка с
независимостта
Съответните правила за етика и независимост за всяка фирма-членка на БДО мрежата са публикувани в глобаления БДО интранет, който е
достъпен за всички БДО съдружници и професионалисти. Фирмите на БДО мрежата определят Отговорник за независимостта (Independence
Champions), който следи спазването на приложимото политики и процедури за независимост, предоставя консултации относно въпросите за
независимостта и контролира обученията по независимост.
БДО поддържа централизирана световна база данни на всички клиенти, дружества от обществн интерес, на дружества, допуснати до търговия
на борсата и клиенти, които са обект на допълнителни ограничения, съгласно правилата на Комисията по ценни книжа и борите в САЩ, и
свързаните с тях емитирани ценни книги. Тя се намира на глобалния интранет и целта и е предотвратяване на изпълнението на забранени
услуги или инвестиции в дружества с ограничения.
Световната база данни се актуализира ежемесечно и Отговорникът за независимостта потвърждават позитивно всеки месец пълен и точен
списък на дружествата, обект на ограничения. Те също така ежегодно потвърждават, че отговарят на правилата за вътрешна независимост и
Етичния кодекс на IFAC. Документират се потенциални заплахи на независимостта във връзка с пердоставяне на услугата и предложените
предпазни мерки. Допълнително се съхранява информация за извършения преглед и заключение на отговорния за одит ангажимента, по
отношение приемливостта на услугата. Потвържденията за всяка фирма-членка на БДО мрежата са налични на глобалния интранет.
Преди да се приеме нов клиент или ангажимент за изразяване на сигурност, фирмите-членки на БДО мрежата извършват специфични
процедури за идентифициране потенциални конфликти на интереси и заплахи за тяхната независимост. Процедурите се извършвт в изготвен
по поръчка уеб-базиран инструмент за проверка на международен конфликт на интереси и проверки за независимост в цялата БДО мрежа.
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Ротация на отговорните за одит ангажимента и
старши служители
Във връзка с ротацията БДО България спазва изискванията, определени от Етичния кодекс на професионалните счетоводители (Кодекс на
СМСЕС), издаден от Съвета за международни стандрати по етика за счетоводители (СМСЕС) и на Закона за независимия финансов одит.
Съгласно изискванията на ЗНФО договорите за задължителен финансов одит на предприятията от обществен интерес се сключват за период
от една година.

При договори за задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, БДО България ООД се оттегля, след
като е изпълнявало одиторески ангажименти в продължение на седем поредни години от датата на назначаването му и не може да изпълнява
ангажименти за задължителен финансов одит в това предприятие в продължение на четири години от датата на оттеглянето му.
По отношение одита на дружества с обществен интерес едно лице не може да бъде отговорен за одит ангажимента на предприятие от
обществен интерес за повече от четири години. След този период не може да бъде част на одит екип по същия ангажимент или одит
съдружник, отговорен за клиента за период от три години.

Дружеството е изградило подходящ механизъм за постепенна ротация за старши служителите, участващи в задължителните одити,
включително по отношение на регистрираните одитори.
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Глобална система за управление на качеството
Системата за вътрешен контрол на качеството е предназначена да осигури разумна гаранция за това, че дружеството, неговите съдружници и
служители се придържат към професионалните стандарти и регулаторни и законови изисквания, че работата се извършва при постоянно
високо качествено и че докладите, изготвени и издадени от дружеството са подходящи при съответните обстоятелства. Както и че
одиторските доклади съдържат достатъчна информация за независимостта на одиторското дружество и задължителния одитор и за това дали
задължителния одит е бил счетен за годен да разкрие нередности, включително измами.
Системата на дружеството за вътрешен контрол на качеството може да бъде разделена на следните елементи:
•

отговорности на ръководството за качеството в рамките на дружеството;

•

етични изисквания;

•

приемане и продължаване на отношенията с клиенти и конкретни ангажименти;

•

човешки ресурси;

•

изпълнение на ангажимента;

•

текущо наблюдение;

•

мониторинг и документиране на системата за контрол на качесрвото;

Актуализациите, допълненията и промените във вътрешните системи за контрол на качеството на дружеството се комуникират със
съдружниците и персонала чрез задължителни обучение и технически средства.
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Система система за управление на качеството продължение
Отговорности на ръководството за качеството в рамките на дружеството

Контролът на качеството се основава на стабилна организационна структура, която ясно определя отговорностите на различните нива на
управление.

Дружеството е определило категорично отговорностите на съдружниците и другите старши служители.
Съдружниците установяват различни съветите и комисии, както е описано подробно за осъществяване на бизнеса на дружеството,
стратегията и управляване оперативните въпроси.
Съдружниците са членове на Управителния орган, който разработва и осъществява бизнес стратегията и ръководи оперативните въпроси.
Заедно с ръководството на дружеството, Ръководителят на Управление на риска засилва необходимостта от адекватен "тон на върха" чрез
внедряване на професионални и етични норми във дружеството. “Тонът на върха“ на одиторското направление се определя от съдружника
по ангажимента, регистрираните одитори и мениджърите.
Одиторската дейност се подкрепя от Съвета на съдружниците, регистрираните одитори, мениджърите и директорите. Този съвет е отговорен
и за следното:
• насоки за осигуряване на съответствие с одиторските стандарти и методология на БДО по ангажименти за изразяване на сигурност;
• поддържане на техническите ръководства на дружеството и уведомяване на персонала за промени и подобрения;
• подпомагане поддържане на одиторската практика в съответстие с най-високите стандарти в професията, включително контрол върху
осъществяването на одита от страна на дружеството;
• консултиране със сдружниците в офисите и други професионалисти в търсене на технически съвет; и
• надзор върху продължаващото техническо обучение и програми на дружеството.
Отговорните за одит ангажиментите съдружници и регистрирани одитори заедно с Ръководителя на Управлението на риска отговарят и за
следното:
• Мониторинг на независимостта;
• Мониторинг върху одиторската дейност на дружеството;
• Координиране на професионалното представяне на офисите и спазване на всеки един от професионалните стандарти, приложими за
професионалните цели на дружеството; и
• Оценка на политиката и процедурите на дружеството за контрол върху качеството.
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Система за управление на качеството продължение
Приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиенти и специфични ангажименти
Стабилни процедури по приемане на клиент и поемане на ангажимент играят водеща роля при определяне
способността на дружеството да предостави професионално и качествено обслужване.
Преди приемането на всеки нов клиент, трябва да се извършат конкретни процедури за оценка на риска,
свързан с клиента. Това включва:
• разглеждане бизнеса на клиента, включително неговото географско разположение и сектора /индустрията/
към който принадлежи;
•
оценка на информацията отнасяща се до клиента, управлението, собствениците, включително събиране на
доказателства за самоличността на крайните собственици на капитала и служителите в бизнеса;
•
разглеждане на информация, отнасяща се до характера и репутацията на бъдещия клиент и ключовия
персонал;
•

оценка на потенциалния риск за независимостта и потенциален конфликт на интереси;

•
запитване към предходния одитор във връзка с причините за промяна на одитора и ако има някаква
причина, поради която ние не трябва да поемем ангажимента, когато е приложимо;
•

оценка на нашата способност да обслужваме потенциалния клиент; и

•

преглеждане на данъчните декларации на компанията, както и на финансови отчети от минали години.

Приемането на всички клиенти изисква процес на одобрение, който е в съответствие с риска. За клиенти с
“висок риск“ се изисква предварително одобрение от Управителния орган.
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Система за управление на качеството продължение
Приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиенти и специфични ангажименти – продължение
БДО България има въведен процес за идентифициране на приемливи клиенти, базиран на разработен от БДО мрежата собствена система BDO Member Firm Square, подпомагаща вземането на решения за приемане и продължаване на клиентски взаимоотношения. Системата
подпомага при определяне на нивото на риска свързан със съществуващ или потенциален клиент е управляем, както и спазване на
изискванията за независимост по отношение на клиентите на дружеството.
Процесът по приемане и продължаване на другите услуги различни от одит се осъществява също през системата на БДО мрежата BDO
Member Firm Square.
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Система за управление на качеството продължение
Човешки ресурси
Човешките ресурси са критичен фактор, определящ възможността да предоставяме професионални услуги. За да се гарантира, че
дружеството разполага с персонал, който притежава необходимите технически умения, способности, компетентност и етичност, нужни за
осигуряване на качествен одит в съответствие с професионалните и законови изисквания, сме изградили ясна политика и процедури,
отнасящи се до следните области:
•

ясно описание на длъжността: задачи, отговорности и очакванията;

•

процедура за набиране на персонала;

•

степени и нива: същност и теоретичен график, кариерно развитие (специализация или израстване);

•

планиране на работната сила, последователност управление;

•

непрекъснато оценяване на ефективността и анкети за ангажименти;

•

план за развитие и политика за обучение;

Процедури и политики, свързани с персонала се съдържат в нашия интранет и предоставят яснота и съгласуваност на целите,
структурите, визията и приетото поведение на БДО служителите. Накратко, те обхващат правилата на ангажираност в нашата фирма.
Несъответствие с политиките на фирмата и професионалните стандарти налагат допълнително обучение, забавяне в повишението или
уволнение за сериозни случаи на несъответствие.
Ясно описание на длъжността: задачи, отговорности и очакванията
Добрата длъжностна характеристика е в основата за повечето въпроси свързани с персонала в нашата фирма: наемане, подбор, обучение
и наставничество, кариерно развитие, мобилност и ефективност на оценката.
Описанието на длъжността е структурирано, така че да осигурява яснота на задачите, обхват на функцията и отговорностите, правата и
задълженията и изискваната за ежедневно качество на извършваната работа.
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Система за управление на качеството продължение
Набиране на персонал
Методите и процедурите по набиране на персонал са определени така, че да осигурят разумна гаранция за това, че служителите имат
нужните качества, които им дават възможност да предоставят висококачествено обслужване и да изпълнят задълженията си с професионална
компетентност.
Ние работим активно за насърчаване на многообразието в рамките на културата на фирмата ни, не само по принцип, но и на практика.
Приобщаването в рамките на организацията, независимо дали се основава на възраст, пол, етническа принадлежност или физически
способности, укрепва фирмените ценности, прави фирмата по-представителна и по-способна за осигуряване на качествено професионално
обслужване. Търсим умни хора с почтеност, мотивация, способности и с лидерски качества, подходящи за ролята, за която те са наети.
Съдружниците редовно преразглеждат тази политика и процедури, за да се гарантира, че те са подходящи и действат ефективно.
Степени и нива: същност и теоретичен график, кариерно развитие (специализация или израстване);
Управлението на компетенциите засяга " правилното лице, на точното място, в точното време ".
Предлагаме ясен набор от степени и нива с подходящо обяснение на компетенциите и насоки за професионално развитие във времето.
Възнаграждението на служителите съответства на заеманата позиция. За всяка позиция в дружеството има определено възнаграждение,
което се основава на ролята и отговорностите. Съществуват и допълнителни фактори, които влияят на основното възнаграждение и бонуси,
като икономическата ситуация на местно ниво, приходите на дружеството и отдела, както и личните постижения на служителя.
Кариерното развитие на персонала се разглежда както на национално, така и на регионално равнище. Персоналът се повишава само до
следващото ниво, когато е подготвен за увеличението на отговорностите, които носи повишението.
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Система за управление на качеството продължение
Планиране на работната сила, последователност управление
Нашата стратегия за обучение и развитие гарантира способността на фирмата да останем конкурентноспособни и да мотивираме персонала
си.
Стратегията ни включва както техническия опит и умения за посрещане на потребностите на висшите изискванията на пазара, в областта на
бизнес консултанти, финансови анализатори, комуникатори, преговарящи и мениджъри. В същото време стратегията ни включва почтеност,
обективност, професионален скептицизъм. Ние предоставяме на нашите хора ясна кариерна пътека и допълнителен план за развитие.
Почтеността, честността и морала на нашия персонал трябва да са над всичко.
Като цяло това, което е от значение за дружеството и ни позволява да осъществим качествен одит са качествата и всеотдайността на
съдружници и служители. Като се има това предвид от изключителна важност е нашата способност да привличаме подходящия брой
качествени лица. Ние прогнозираме необходимостта от персонал по начин, който ни позволява продължаване обслужването на клиентите на
дружеството и осигуряване на достатъчен капацитет, който да дава възможност на съдружниците и персонала да развиват бизнеса.
Всеки ръководител на ангажимент е отговорен и гарантира в разумна степен, че само тези лица, които имат адекватна техническа
подготовка, опит и професионална компетентност ще участват в одита.
При определяне на екипа по ангажимента се взема предвид, дали персоналът притежава необходимите технически знания и други умения,
които съответстват на обема, сложността и естеството на планираната работа.
По време на работата си по ангажимента отговорните за ангажимента носят отговоорност за насоките, надзора и прегледа на работата на помладшите служители, на които е възложена работата по ангажимента.
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Система за управление на качеството продължение
Непрекъснато оценяване на ефективността и анкети за ангажименти
Всички наши съдружници и служители подлежат на официална оценка на изпълнението, преглед и консултиране на регулярна основа, с цел
да се оцени нивото на компетентност, да следи развитието им и да им се помогне да достигнат пълния си потенциал и производителност.
Оценките включват преглед на всеки служител, приноса му към качеството на услугата (ите), предоставена от нашата фирма. Оценките се за
всяко ниво и на чести интервали от време.
Най-оценяваните фактори (които могат да варират според нивото) включват професионална и техническа компетентност (включително
аналитични и професионални умения), личностни и управленски умения и умения за обслужване на клиенти.
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Система за управление на качеството продължение
Изпълняване на ангажименти в одиторското направление
Обща методология и единен одит инструмент - APT (Audit Process Tool)
Нашите политики и процедури са разработени с цел да гарантират съответствието на одита с всички приложими професионални стандарти,
регулаторни изисквания, както и дружеството да издава доклади, които да съответстват на обстоятелствата. За тези цели, както и за да се
осигури постоянство в одит подходa, БДО Интернешънъл през БДО мрежата е разработил обща БДО методология, съответните
фундаментални софтуерни приложения, базирани на принципа на професионалния скептицизъм, както и стандартни образци на документи.
Тази методолoгия съответства напълно на Международните одиторски стандарти и се използва от БДО България.
APT (Audit Process Tool) e вътрешно създаден от БДО Интернешънъл софтуер за одит прицеса, с което остава най-големият глобален и
единствен по рода си БДО проект, който непркъснато продължава да се развива. Следващото поколение на APT, което вече в процес на
развитие включва още по-усъвършенствана одит методология и ИТ инвестиции. С разработването на APT и с предимството на последните
технологични постижения, ние можем да:
•

запазим структурната цялост на одит инструмента за бъдещето;

•

използваме напълно интегриран инструмент, който отразява последните тълкувания на одит стандартите;

•

дава възможност на екипите да работят ефективно, както по големи, така и по малки ангажименти.

Друго предимство на одит инструмента на БДО е инструмента BDO Advantage за анализ на одит данни. Той работи, като комбинира умните
технологии и нашите познания и разбиране на бизнеса на нашите клиенти, с цел да предоставяне на информация за по-задълбочен
интерпретация.
Това включва графики, които помагат изследването и разбирането на данните и улеснява откриването на модели и тенденции и от решаващо
значение за идентифициране на аномалиите. BDO Advantage подобрява нашето разбиране, предостави ценни прозрения и достави
подобряване на качеството на одита.
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Система за управление на качеството продължение
Текущо наблюдение
Ние изискваме цялата професионална работа да бъде наблюдавана от служители, които притежават подходящи знания и опит. Отговорност на
съответния съдружник, регистриран одитор, мениджър или директор е да гарантира идентифициране на свързаните рискове, както и да се
увери, че решенията се вземат от лица, които имат подходящи пълномощия. Съответният съдружник, мениджър или директор трябва също
така да се увери, че професионалните задължения се изпълняват ефективно, както и че изпълнението съответства напълно на стандартите
на дружеството.
Нашите процедури за преглед са разработени с цел осигуряване на ефективен контрол върху одита по време на неговия ход. В по-тесен
смисъл тези методи са предназначени да гарантират, че:
•

работата се осъществява в съответствие с приложимите стандарти и наредби;

•

важните въпроси са поставени за последващо разглеждане и е подходено по подходящ начин към тях;

•

осъществени са съответни консултации;

•

там където това е необходимо е направен преглед на планираната работа и целта на всички планирани задачи е постигната;

•

работата, която е осъществена и доказателствата, които са събрани са в подкрепа на достигнатите изводи; и

• документите, които се налице в одиторското досие дават възможност на опитен одитор да разбере важните въпроси, произтичащи от
одита, както и естеството, сроковете и обхвата на предприетите процедури, резултата от тези процедури и събраните доказателства.
При одит на клиенти от обществен интерес, както и за други ангажименти с високо ниво на риск се осъществява преглед от страна на втори
съдружник, мениджър или директор – регистриран одитор.
Извършващият контрол на качеството на ангажимента притежава необходимото ниво на професионална компетентност, запознат е с
индустрията на клиента, но не е част от екипа за одит ангажимент. Обичайно е опитен съдружник, мениджър или директор одит. Той не
участва активно в извършването на текущи действия решенията, свързани с ангажимента и не участва в изпълнението ангажимента
Извършващият контрол на качеството на ангажимента се избира от фирмените специалисти при спазване на изискванията за ротация.
Нашата фирмена култура окуражава консултирането с опитни съдружници и други специалисти, там където това е необходимо.
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Система за управление на качеството продължение
Мониторинг и документиране на системата за контрол на качеството
Политиката и процедурите ни относно дейностите, свързани с осъществяване на мониторинг са предназначени да осигурят разумна
сигурност, че вътрешната система за контрол на качеството на дружеството оперира ефективно и се спазва на практика.
Нашата система за контрол на качеството включва годишен преглед на одиторските файлове с цел мониторинг на спазване на политиките,
процедурите и стандартите и гаранция, че работата, която е осъществена, за да се достигне до мнение или да се подкрепи предоставена
консултация, е едновременно адекватна, достатъчна и подходящо документирана.

Вътрешен незвисим преглед на качестовото на ангажиментите
Процесът на преглед е разделен между прегледи на онези клиенти, които попадат в обхвата на задължителен преглед за контрол на чаество
по закон (Audit Quality Review - AQR) и тези, които са в обхвата на Управителния орган на БДО България ООД за осигуряване на качеството.
Тези, които са в обхвата на задължителен преглед за контрол на чаество по закон (Audit Quality Review - AQR), се преглеждат от регистриран
одитор, съгласно изискванията на ЗНФО.
Процесът на преглед на контрол на качеството е разделен между тези, които подлежат на преглед от контрол качество и тези, които не са на
преглед от контрол качество. За тях се извършва така наречения „студен преглед“.
Управителния орган на БДО България ООД за осигуряване на качеството се наблюдава от опитен независим одитор. Всеки набор от прегледи
разглежда всички въпроси от страна на клиента, чрез планиране и изпълнение на ангажимента, до отчитане и ролята на EQCR. Той също така
взема предвид уместността на счетоводните политики и оповестяванията.
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Изявление на ръководството за ефективността
на функционирането на системата за вътрешен
контрол и качество
Прегледът се състои от преглеждане на извадкова база на работните документи и доклади на избрани ангажименти и документация в
съответствие с нашите политики за контрол на качеството и процедури.
Извадката е избрана, за да се гарантира, че всеки отговорен одитор подлежи на преглед най-малко веднъж на всеки три години.
Всяко секторно бизнес звено ще има поне един преглед за контрол качество, всяка година, като всички одити на финансовите услуги се
преразглеждат ежегодно. Новоназначените регистрирани одитори се избират за преглед контрол на качеството през първата година.
Извадката се претегля така, че да включва подходящ брой субекти от обществения интерес (PIE), включително емитенти от публичния сектор
всяка година.
Всеки екип за преглед се ръководи от опитен одитор. Когато извадката включва клиент в специализирана индустрия, в прегледа са включени
подходящи вътрешни специалисти.

Независимостта на извършващия преглед контрол на качеството се осигурява чрез преглед на всеки партньор от екип от бизнес звено / офис,
различен от подписващия регистриран одитор.
На извършващите преглед контрол на качеството се издават инструкции преди прегледа, в които се определят целите на процеса, контролен
списък, подходящи указания и шаблони за докладване. Докладва се извод за всеки одитен преглед, за да се провери дали одитната работа е
приемлива или изисква значително подобрение.
Управителният орган на БДО България е отговорен за мониторинга, провеждането и съответствието при извършване на прегледа за контрол
качество, за подходящите действия и документиране на прегледите, както и за действието на всеки един елемент от функционирането на
системата за вътрешен контрол на качеството.
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Изявление на ръководството за ефективността
на функционирането на системата за вътрешен
контрол и качество - продължение
Одиторската ни практика също подлежи на проверка на качеството на услугите за изразяване на сигурност, която се осъществява най-малко
веднъж на всеки три години от проверяващ от БДО мрежата в рамките на международната БДО програма за проверка на качеството.
Последната проверка за осигуряване на качество по силата на тази програма беше извършена през август 2018 година.
Управителният орган на дружеството, счита че описаната по-горе система за контрол на качеството е в съответствие с всички приложими
разпоредби и, че предоставя разумна основа за нашето убеждение, че задължителите одити изпълнявани от БДО България ООД отговарят на
стандартите за качество.
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Последна проверка за контрол върху качеството
на услугите за изразяване на сигурност
Прозрачността на дейностите на компетентните органи спомага за повишава доверието на инвеститорите и потребителите на пазара.
Последната проверка на дружеството от БДО мрежата бе извършена през месец август 2018.
Последната проверка на дружеството за контрол на качеството на ОД бе извършена през 2018 г. от Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори – КПНРО .Резултатът от проверката на качеството е публикувана на страницата на КПНРО – www.office@cposa.bg
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Основни рискове
Важен елемент от управлението на всяка фирма е да идентифицира и контролира риска. В BDO сме идентифицирали нашите най-високи
рискове и въвеждаме ключови дейности за намаляване на риска, за да се сведат до минимум тези рискове.

Риск

Описание

Основни действия за
преодоляване на риска

Организационната
промяна - нашият апетит
за промяна

Ускоряване на темпото на промяна
поради изискванията на външните
условия. Нашият апетит за промяна е
неадекватен и ние не успяваме да
постигнем необходимите промени.

Общо управление и отчетност. Стратегия, която включва
важността на промяната. Бизнес трансформацията и
управлението на промените редовно се обсъждат от
ръководния екип. Специализирани ресурси за подпомагане на
изпълнението на програмите за промяна.

Промяна
на
бизнес
моделите за фирмите за
професионални услуги

Фирмите за професионално обслужване,
като нашата, са изправени пред риск от
загуба на пазарен дял поради:

Сканиране на хоризонта напред от ръководния екип и
ръководството. Наблюдение на внедряването на нови цифрови
решения. Специализирани ресурси за подпомагане на
изпълнението на програмите за промяна.

Информационна сигурност
(включително
кибер
сигурност)

•

Конкуренти, иновативни по-бързо от
нас;

•

Нова технология, трансформираща
пазарите и разходите за предоставяне
на услуги. необходим за предоставяне
на услуги;

•

Нашият
портфейл
негъвкав/остарял.

е

Липса на защита на конфиденциални
клиентски
или
лични
данни.
Неспособност за предотвратяване и
възстановяване от кибер атаки. Неуспех
при идентифициране и управление на
възникващи кибернетични рискове.
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ИТ политики и процеси, включително контрол на достъпа и
подходящи планове за възстановяване при бедствия и бизнес
непрекъснатост. Използване на подходящи софтуерни
инструменти за защита срещу кибернетични заплахи.
Обширни политики и процеси за защита на данните. Контрол
на чувствителна информация чрез ограничен достъп. Текущо
обучение за предупреждаване на съдружници и персонала за
кибернетични и други рискове от загуба на данни и
поведение, необходимо за минимизиране на такива рискове.

Основни рискове - продължение
Риск

Описание

Основни действия за
преодоляване на риска

Регулация

Някои от нашите дейности са силно
регулирани и големите промени в
регулациите могат да повлияят на нашия
бизнес
модел.
Неспазване
на
стандартите за качество по отношение на
необходимия регулаторен стандарт или
справяне
с
неблагоприятните
констатации от регулаторните инспекции
за удовлетворение на регулатора.
Неуспех да се признае променящото се
регулиране и / или да се инвестира в
повишаване на качеството, за да се
отговори на новите изисквания.

Участие на партньори с професионални институти и
регулаторни органи. (Идентифициране на промяната и
влиянието, където е възможно). Поддържане на подходящо
ниво на взаимодействие и взаимоотношения с регулаторните
органи. Редовен преглед на очакваните регулаторни промени
и оценка на тяхното въздействие. Цялостни системи за
контрол
на
качеството,
методологии
и
насоки.
Специализирани услуги за техническа поддръжка.

Приемане от клиента и
обхват на работа

Неуспех
при
идентифициране
на
ангажимент
или
други
търговски
рискове, свързани с потенциален клиент
или проект. Неуспех да се определи
обхватът на проектите с достатъчна
яснота или да се ангажират тези, които
имат нужните знания и умения, за да
осигурят
обхвата
на
работата.
Неспазване на разпоредбите за борба с
изпирането на пари.

Строги политики и процедури за приемане на клиенти и
ангажименти. Нива на одобрение на потенциални клиенти или
ангажименти
с
по-високи
рискови
характеристики.
Специализирани
услуги
за
техническа
поддръжка.
Поддържане на адекватна застраховка за професионална
отговорност (ЗПО).
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Основни рискове - продължение
Риск

Описание

Основни действия за
преодоляване на риска

Неспособност за развитие
на нашите хора

Нашата
способност
да
развиваме
достатъчно квалифицирани, мотивирани
и опитни хора е жизненоважна за нашата
способност да доставяме изключително
обслужване на клиентите.

Значително техническо и търговско обучение, развитие и
обучение на работното място. Структурирани прегледи на
резултатите и обратна връзка за подпомагане на развитието на
партньори и персонал.

Недостатъчно
добро
качество на услугите

Недостатъчно
добро
качество
на
услугите, водещо до съдебни спорове и
/ или регулаторни действия, с потенциал
за въздействие върху репутацията на
фирмата

Високото качество е в основата на нашата стратегия и е
залегнало в нашите дейности.

Слабости в ИТ или голяма загуба на
данни, които водят до невъзможност за
извършване на бизнес както обикновено.

ИТ политики и процеси, включително контрол на достъпа и
подходящи планове за възстановяване при бедствия и бизнес
непрекъснатост.

Слабости
на
инфраструктура

ИТ
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Цялостни системи за контрол на качеството, методологии и
насоки. Специализирани услуги за техническа поддръжка.
Значително техническо и търговско обучение за повишаване
на уменията на нашите служители и за гарантиране, че те
остават актуални. Контроли, за да се гарантира, че
партньорите и персоналът с подходящите специализирани
знания и умения се възлагат ангажименти. Вътрешни
инспекции за преглед на качеството на работа и ясни планове
за действие за справяне с констатациите от вътрешни и
външни прегледи. Установени процедури за докладване на
рискове за претенции, жалби или потенциални опасения
относно нашата работа. Поддържане на адекватна застраховка
за професионална отговорност (ЗПО).

Основни рискове - продължение
Риск

Описание

Основни действия за
преодоляване на риска

Неуспех на голяма фирмачлен на BDO

Значителни
съдебни
спорове
или
неизпълнение
на
услуги
от
международна фирма, водещи до загуба
на репутация на мрежата BDO като цяло.
Неуспех на BDO International да приложи
достатъчно адекватен контрол, който да
доведе до критики от страна на
регулаторите и загуба на репутация.

Методологии и поддържащи инструменти, прилагани в
световен мащаб, включително нашата глобална одиторска
методология и електронен инструмент за одит. Международна
програма за проверка на качеството. Силно сътрудничество
между фирмите членки.

Макро
рискове
и
устойчивост на бизнеса /
устойчивост
(например
тероризъм,
глобално
затопляне, Brexit, други
геополитически рискове)

Значителни
външни
геополитически
събития имат голямо пряко отрицателно
въздействие върху нашите бизнес и /
или икономически условия.

Създадена е работна група Brexit за справяне с възможностите
и предизвикателствата, произтичащи от Brexit. Планиране и
тестване на непрекъснатостта на бизнеса.
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Списък на предприятия с обществен интерес, които
са одитирани през 2018 г. съгласно ЗНФО
Клиент
Първа инвестиционна банка АД

Фи Хелт Иншуъранс АД

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ
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Политика по отношение на продължаващото
обучение на одиторите и продължаващо
професионално развитие
Програмата за продължаващо обучение се състои от сесии, организирани от дружеството и специално предназначени, за да отговорят на
неговите нужди, от страна на мрежата БДО Интернешънъл, а така също и от външно обучение от страна на Института на дипломираните
експерт-счетоводители в България. Някои курсове са задължителни, а други са свободно избираеми. Изискванията за непрекъснато
професионално обучение на професионалните одитори в България също са взети предвид в програмата.
На новите служители се предоставя детайлно обучение относно БДО одит методологията, помощните програми и процесите на одита.
От по-опитния персонал и съдружници се очаква непрекъснато да актуализират и доразвиват техническите си знания. Развиването на
управленски и междуличностни умения е също много важно за тази група.
Всички квалифицирани одитори, включително мениджърите и съдружниците посещават редовни курсове за актуализиране на технически
знания. Тези курсове се допълват от обучение на работното място, което допринася значително за тяхното професионално развитие с
продължителност не по-малка от 40 часа за професионалната година.
Всички служители са лично отговорни за поддържането на необходимите знания, умения и професионална компетенция, от която те имат
нужда, за да изпълняват успешно задълженията си.

Необходимостта от професионално развитие се оценява като част от оценката за индивидуално представяне и се определят курсове или
други възможности за обучение.
За професионалния персонал дружеството изисква участие в подходящи програми за продължаващо професионално развитие и осъществява
мониторинг върху изпълнението на задълженията по програмата.
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Политика по отношение на продължаващото
обучение на одиторите - продължение
Регистрираните одитори в дружеството, които са членове на ИДЕС, участват в ежегодни обучения и спазват изискванията на чл. 30 от Закона
за независимия финансов одит за минимални 40 часа непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експертсчетоводители. Някои от посещаваните от тях обучения като участници и лектори са:
➢ Обучение в мрежата на БДО (конференции и обучения):
•

US GAAP обучение;

•

SOX 404 обучение;

•

Данъчна конференция на БДО 2018 - Ирландия

•

Регионална Конференция одит и счетоводство на БДО 2018;

•

Регионална конференция на БДО 2018;

•

Международна среща на финансовата група на БДО 2018 – два пъти;

•

GDPR обучение;

•

AML обучение;

➢ Други:
•

Сертификат за членство в Института на вътрешните одитори в България;
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Политика по отношение на продължаващото
обучение на одиторите - продължение
➢Посетени обучения в ИДЕС:
•

Excel за одитори – Intermediate level 8 часа – 26.04.2018 г.;

•

Защита на лични данни - нови регламенти и практически казуси 8 часа – 27.04.2018 г.;

•

Етика: Независимост и други етични изисквания към одитора – основни аспекти и новости 8 часа – 10.05.2018 г.;

•

МСФО 16 Лизинг и МСФО 15 Приходи от договори с клиенти 8 часа – 05.06.04.2018 г.;

•

Промени в ЗКПО за 2018 и 2019 г. Годишно данъчно приключване на 2018 г. Практически аспекти по ЗКПО и счетоводното законодателство 8 часа – 27.11.2018 г.;

•

МСФО преглед. Нови (МСФО 9,15 и 16) и променени стандарти. Влияние на новите променени стандартивърху одита. - 12 часа 27.11.2018 г.
и 28.11.2018 г.;

•

Инструменти за оценка на рискана организацията 8 часа – 03.12.2018 г.;

•

Практическо занятие по консолидация -8 часа. – 04.12.2018 г.;

•

Годишни (декемврии)корекции на данъчен кредит. Актуални моменти в ДДС облагането през 2018 г. Очаквани промени в ЗДДС през 2019 г.
- 8 часа. – 05.12.2018 г.;

•

Практически съображения при одити на малки и средни предприятия, свързани с идентифициране и оценяване на рискове от съществени
неправилни отчитания и определяне на подходяща одиторска стратегия в отговор на оценените рискове(МОС 315 и МОС 330) - 8 часа –
11.12.2018 г.;
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Финансова
информация
за
годината,
разпределена по категории съгласно чл. 62, ал.
1, т.11 от ЗНФО
Анализ на оборота

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
Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети – индивидуални и консолидирани, на други
предприятия
Приходи от разрешени услуги, различни от одита, предоставени на одитираните предприятия;

Приходи от услуги, различни от одита, предоставени на други клиенти

ОБЩО ПРИХОДИ:
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2018 година в
хиляди лв.
305

2,056

-

705

3,066

Информация относно базата за възнаграждение
на съдружниците
Възнаграждението на съдружниците се определя с договори за управление съгласно решение на Общото събрание и се състои от два
елемента – месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение за изпълнение на определени цели.
Съдружниците имат право на дивиденти съгласно Дружествения договор в съответствие с дела си в капитала и след решение на Общото
събрание.
Възнаграждението на съдружниците се преглежда редовно. Прегледът включва разглеждане на ролята на съдружника във фирмата и
качеството от работата, но не е пряко свързана с нея финансовото представяне на лицето.
Оценката и компенсация на съдружниците включва разглеждане на констатациите от вътрешни и външни проверки на одитна ангажименти.
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EU/EEA MEMBER FIRMS as at 15 June 2018
COUNTRY
AUSTRIA

TERRITORY
Austria
Austria
Austria

BELGIUM
BULGARIA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
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NAME OF THE AUDIT FIRMS IN YOUR TERRITORY
BDO Austria GmbH Wirtschaftspruefungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
BDO Audit Styria GmbH Wirtschaftsprufungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
BDO Salzburg GmbH Wirstschaftsprufungsgesellschaft
BDO Oberеоsterreich GmbH Wirtschaftsprеуfungs und Steuerberatungsgesellschaft
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
BDO Bulgaria Ltd.
BDO Croatia D.O.O.
BDO Limited
BDO Audit s.r.o
BDO CA s.r.o.
BDO IT s.r.o.
BDO CB s.r.o.
BDO Plzen s.r.o.

БДО страни-членки от ЕС
COUNTRY
DENMARK
ESTONIA

FINLAND
FRANCE

TERRITORY
Denmark
/Greenland/
Denmark
Estonia
Denmark
Finland
Finland
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
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NAME OF THE AUDIT FIRMS IN YOUR TERRITORY
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

BDO Holding IV, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab
BDO Eesti AS
BDO Holding IV, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab
BDO Oy
BDO Audiator Oy
BDO France Leger & Associйs SARL
BDO IDF SARL
BDO PACA SAS
BDO Atlantique SA
BDO Rhone - Alpes SAS
BDO AXE SASU
BDO 2AS SAS
BDO Les HERBIERS SA
BDO FONTENAY LE COMTE SAS
BDO SAINT GILLES CROIX DE VIE SARL
BDO NANTES SAS
Vincent Rusй Conseil SAS
BDO Les Ulis

БДО страни-членки от ЕС - продължение
COUNTRY
GERMANY

GIBRALTAR
GREECE
HUNGARY
IRELAND
ITALY
LATVIA
LIECHTENSTEIN L
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MALTA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL

TERRITORY
Germany
Germany
Gibraltar
Greece
Hungary
Ireland
Italy
San Marino
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway/Iceland
Poland
Portugal /Cape
VERDE
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NAME OF THE AUDIT FIRMS IN YOUR TERRITORY
BDO AG Wirtschaftspreufungsgesellschaft
BDO Arbicon GmbH & Co. KG
Wirtschaftspreufungsgesellschaft
BDO Limited
BDO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS S.A.
BDO Hungary Audit Ltd
BDO
BDO Italia S.p.A.
BDO Srl (San Marino)
SIA BDO Audit
BDO (Liechtenstein) AG
BDO Auditas ir Apskaita, UAB
BDO Audit
BDO Malta CPAs
BDO Audit & Assurance B.V.
BDO AS
BDO SP. Z O.O.
BDO & Associados, SROC, Lda

БДО страни-членки от ЕС - продължение
COUNTRY
ROMANIA

SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN

TERRITORY
Romania/Moldova
Romania
Romania
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Spain
Sweden
Sweden
Sweden
Sweden
Sweden
Sweden
Sweden
Sweden
Sweden
Sweden
Sweden
Sweden
Sweden
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NAME OF THE AUDIT FIRMS IN YOUR TERRITORY
BDO Audit SRL
BDO Auditors & Accountants SRL
BDO Auditors and Business Advisors SRL
BDO AUDIT, SPOL. S R.O.
BDO Revizija d.o.o.
BDO Auditores, S.L.P.
BDO Quota, S.L.P.
BDO AB
BDO Syd AB
BDO Syd KB
BDO Geoteborg KB
BDO Geoteborg AB
BDO Sweden AB
BDO Mealardalen AB
BDO Stockholm AB
BDO Mealardalen Intressenter AB
BDO Syd Intressenter AB
BDO Geoteborg Intressenter AB
BDO Norr AB
BDO Norr Intressenter AB

БДО страни-членки от ЕС - продължение
COUNTRY

UNITED KINGDOM

NAME OF THE AUDIT FIRMS IN YOUR TERRITORY
TERRITORY
United Kingdom of
Great Britain and
BDO LLP
Northern Ireland/Isle
of Man/Guernsey
BDO Northern Ireland
Northern Ireland
BDO Limited
Guernsey
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