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Обръщение на Управляващия съдружник 

 
Уважаеми дами и господа, 
 
Оставайки верни на своето кредо да предлагаме висококачествени услуги, да се отнасяме с 
грижа и внимание към своите клиенти и служители, да работим в дух на кооперативност и 
разбирателство с представителите на всички регулаторни институции и непрекъснато да 
се стремим към съвършенство, преследвайки все по – високи цели, за втора поредна 
година представяме на Вашето внимание доклада за прозрачност на Грант Торнтон ООД. 
 
С настоящия доклад за прозрачност ние прилагаме изискванията на Директива № 8 на 
Европейския съюз и чл. 40м от Закона за независимия финансов одит и следвайки 
принципите си за обществена ангажираност и доверие към всички страни, заинтересовани 
от упражняването на одиторската професия, представяйки основните акценти от 
дейността на Грант Торнтон ООД за 2009 г., оставаме верни на ценностите, превърнали 
през годините дружеството ни в надежден партньор на всички свои клиенти. 
 
Като одитори ние разбираме отговорността, която носим както към своите клиенти, така и 
към бизнеса и обществото като цяло, поради което с този доклад бихме желали ясно да 
покажем своята позиция и подкрепа за прозрачността и за едно отворено към света лице 
на всички упражняващи професията по независим финансов одит. 
 
В доклада за прозрачност Вие ще откриете наред с финансовите данни и информацията 
за дружествата от публичен интерес, които са наши клиенти за одит, също и информация 
за услугите, предлагани от Грант Торнтон ООД, системата ни за управление на качеството, 
нашия подход на работа и редица други детайли, които ни позволяват да следваме 
принципите, стоящи в основата на всяка фирма от мрежата на Грант Торнтон. 
 
 
 
 
Марий Апостолов 
Управляващ съдружник 
Грант Торнтон ООД 
31 март 2010 г. 
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Обща информация, правен статут и собственост 

 
Обща информация и правен статут 
 
Грант Торнтон ООД е дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския 
закон. Предметът на дейност на дружеството е проверка и заверка на годишни счетоводни 
отчети на предприятия и други дейности, свързани с осъществяване на счетоводството на 
предприятия, извършване на счетоводни услуги и експертни оценки, счетоводен контрол, 
данъчни консултации и всяка друга дейност, за която няма законова забрана. 
 
Грант Торнтон ООД е специализирано одиторско предприятие съгласно Закона за 
независимия финансов одит и е регистрирано под номер 032 в регистъра на 
регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт - счетоводители в 
България. 
 
Грант Торнтон ООД извършва дейността си в два офиса в град София и един в град 
Варна. Към 31 декември 2009 г. в дружеството работят над 70 служители, в това число и 
съдружниците. 
 
Собственост 
 
Грант Торнтон ООД е притежавано от следните съдружници: 
 
1. Марий Апостолов – регистриран одитор в България 
2. д-р Мариана Михайлова - регистриран одитор в България 
3. Михаел Вилхелм – регистриран одитор в Германия 
4. Щефан Прехтл - регистриран одитор в Германия 
 
Дружеството се представлява и управлява от Марий Апостолов – управляващ съдружник и 
Георги Калоянов – прокурист. 
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Организационна структура 
 
В следната диаграма е представена организационната структура на Грант Торнтон ООД. 
 

 
 
Събрание на съдружниците 
 
Основните отговорности на Събранието на съдружниците са създаването на 
корпоративната стратегия и мисия, поддържането на взаимоотношенията с клиентите и 
привличане на нови клиенти, както и на контактите на високо ниво с Грант Торнтон 
Интернешънъл и останалите фирми – членове, вземането на управленски решения по 
отношение на глобалните за фирмата въпроси и др. 
 
Борд на директорите 
 
Отговорностите на Борда на директорите са свързани с контрола на изпълнението на 
решенията на Събранието на съдружниците, одобряване на политиките и процедурите на 
предприятието; одобряване на годишните планове на обучения, планиране, мониторинг и 
координация на дейностите на отделите в организацията. 
 
Комитет по управление на риска 
 
В съответствие с изискванията на Грант Торнтон Интернешънъл и на политиките за 
контрол на качеството и етика, в Грант Торнтон ООД функционира Комитет по 
управление на риска с отговорности, свързани с оценка на риска от приемане и задържане 
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на клиенти, както и с изготвяне и актуализация на Наръчника за контрол на качеството и 
етика (НККЕ) и разпространението му сред служителите на дружеството. 
 
Комитет по контрол на качеството 
 
Комитетът по контрол на качеството отговаря за организирането и мониторинга на 
изпълнението на програмата за контрол на качеството. Членове на комитета са висши 
ръководни кадри на компанията, които притежават необходимите професионални 
познания в провеждането на контрола на качеството. 
 
Отдел Одиторски услуги 
 
Отдел Одиторски услуги е отговорен за изпълнение на всички ангажименти за изразяване 
на сигурност. Към отдела са изградени два комитета – по Международни стандарти за 
финансово отчитане (МСФО) и по Международни одиторски стандарти (МОС). 
Комитетът по МСФО е ангажиран с провеждането на обученията по МСФО, изготвяне на 
образци за междинни и годишни финансови отчети, а също така и предоставяне на 
консултации по отношение на казуси по прилагането на МСФО. Комитетът по МОС е 
отговорен за интеграцията на одитните софтуерни продукти, използвани от компанията, 
изготвяне на образците на работни документи и контролни листа за преглед на качеството 
на одитните ангажименти, както и провеждането на обученията по МОС. 
 
Отдел Специализирани консултантски услуги 
 
Дейността на отдела е съсредоточена в осъществяването на ангажиментите, свързани с 
изпълнението на услугите в сферата на бизнес риска (като вътрешен одит, проверки на 
вътрешния контрол, годишно приключване и консолидация, стратегическо планиране и 
бюджетиране и др.), услугите, свързани със сделки с дружества (финансов, търговски и 
управленски дю дилиджънс, финансови отчети на публични компании и пр.) и бизнес 
оценките съгласно законови изисквания, счетоводни стандарти и договорни споразумения.  
 
Отдел Данъци 
 
Отдел Данъци работи в сферата на консултациите, свързани с корпоративно подоходно 
облагане, международни данъци, трансферно ценообразуване, индиректни данъци и ДДС 
и др. Ние помагаме на нашите клиенти да намерят решение на въпросите, свързани с 
международното данъчно облагане и поддържането на адекватна данъчна политика. 
 
Отдел Информационни технологии 
 
Този отдел е ангажиран както с поддържането на информационната и комуникационна 
среда на Грант Торнтон ООД, така и с изпълнението на задачи, свързани с одиторски и 
консултантски услуги в сферата на информационните и комуникационни технологии като 
част от по – мащабни ангажименти или като отделни независими дейности. 
 
Отдел Публичен сектор 
 
Отдел Публичен сектор е отговорен за подготовката и изпълнението на всички 
ангажименти, свързани с предлагането на услуги за представители на държавната и 
общинска администрация. Предвид разнообразния характер и високата сложност на 
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услугите в публичния сектор отделът работи в тясна връзка с останалите звена в Грант 
Торнтон ООД. 
 

Отдел Човешки ресурси 
 
Отдел Човешки ресурси е отговорен за въпросите, свързани със служителите на 
компанията, сред които са политиката, методологията и процедурите, следвани от 
компанията в областта на човешките ресурси и комуникацията със служителите при 
решаване на възникнали проблеми. 
 
Отдел Маркетинг 
 
Основните дейности на отдела са свързани с изграждането и представянето на 
корпоративната визия на Грант Торнтон ООД – рекламни материали, презентации, уеб 
страница и пр. 
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Грант Торнтон Интернешънъл 

 
Грант Торнтон ООД е член на Грант Торнтон Интернешънъл Лтд (Grant Thornton 
International Ltd). Грант Торнтон Интернешънъл е регистрирано във Великобритания 
частно дружество с нестопанска цел, което не развива търговска дейност и не работи с цел 
печалба, чиято основна цел е да обединява и координира фирмите изграждащи мрежата 
на Грант Торнтон. Грант Торнтон Интернешънъл не извършва услуги за клиенти. Всички 
подобни услуги се извършват от съответните фирми – членове на мрежата. 
 
Грант Торнтон Интернешънъл е една от водещите световни организации на независими 
(по отношение на собственост и управление) одиторски и консултантски компании, 
предоставящи одитни и консултантски компании на дружества от частния и публичния 
сектор по целия свят.  
 
С общ ресурс от над тридесет хиляди професионалисти, работещи в над 510 офиса в 113 
страни Грант Торнтон е сред най – големите и бързо растящи организации в своя бранш, 
концентрирана да предлага широко портфолио от висококачествени услуги на своите 
клиенти. 
 
Всяка фирма – член на Грант Торнтон Интернешънъл е самостоятелна и независима 
компания, оперираща на територията на определена държава. Фирмите – членове не 
притежават дялове в Грант Торнтон Интернешънъл и не са свързани по между си лица, 
поради което никоя от фирмите, членуващи в Грант Торнтон Интернешънъл не може да 
бъде държана отговорна за дейността на друга фирма от мрежата. Всяка отделна компания 
се управлява съгласно изискванията на законодателството на страната, в която е 
регистрирана и въпреки че носи името Грант Торнтон няма участия в други фирми – 
членове или Грант Торнтон Интернешънъл. Последната също не притежава дялове в 
никоя от фирмите – членове. 
 
Отговорности на фирмите – членове 
 
Фирмите - членове подлежат на периодични проверки от Грант Торнтон Интернешънъл 
относно качеството на одиторските и другите предлагани услуги.  
 
Фирмите - членове са длъжни да спазват и да се отнасят с отговорно отношение към 
политиките, процедурите и методологиите на Грант Торнтон Интернешънъл. Това 
включва: 

� приемане на методологиите на Грант Торнтон Интернешънъл, на технологичните 
решения и софтуерните продукти и изискванията за управление на риска за всеки 
отделен ангажимент; 

� приемане на политиките за контрол на качеството и етика, включително тези, 
свързани с независимостта; 

� приемане на името Грант Торнтон, в съответствие с процедурите, посочени в 
споразумението за използване на името; 

� прилагане на маркетинговата политика, разработена от Грант Торнтон 
Интернешънъл. 

 
Допълнителни подробности за Грант Торнтон Интернешънъл или за фирмите – членове 
може да бъде получена на www.gti.org. 
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Принципи за запазване на независимостта 

 
Ние твърдо вярваме, че добрата репутация стъпва върху основите на независимостта, 
почтеността и обективността. Ето защо тези принципи са основополагащи за 
философията на всяка фирма – член на Грант Торнтон Интернешънъл. Спазвайки ги 
Грант Торнтон ООД е изградила надеждна система, гарантираща запазването на 
независимостта, почтеността и обективността на всеки член на компанията във всяка 
ситуация в хода на работния процес. 
 
Всеки служител на компанията е задължен винаги щом поема определен ангажимент да 
даде необходимото уверение, че неговата независимост не е нарушена под какъвто и да е 
предлог, било то финансов, личен или друг. 
 
Регистрираните одитори от нашата компания могат да 
предоставят услуги на определен клиент за период не по - дълъг 
от пет години за дружества, които извършват дейност от 
обществен интерес, и десет години за всички останали компании. 
След изтичането на този период регистрираният одитор не 
предоставя каквито и да било услуги за тези клиенти в рамките на 
следващите две години. 
 
Регистрираните одитори не приемат одиторски ангажимент за дружества, в които са 
заемали управленска позиции, по - рано от две години след като са престанали на 
изпълняват тези длъжности. 
 
Наред с изградените в рамките на Грант Торнтон ООД механизми за гарантиране на 

независимостта, почтеността и обективността ние 
стриктно спазваме изискванията на Грант Торнтон 
Интернешънъл свързани със спазването на тези 
характеристики по отношение на всички останали фирми 
– членове.  
 
Управление на риска  
 
В съответствие с изискванията на Грант Торнтон 
Интернешънъл и на политиките за контрол на качеството 
и етика в Грант Торнтон ООД функционира Комитет по 

управление на риска със следните отговорности: 
� изготвяне и актуализация на Наръчника за контрол на качеството и етика (НККЕ) и 

прилагането му от служителите на дружеството. НККЕ е документът, съдържащ 
основните политики и процедури, в съответствие с които се управлява дейността 
на дружеството; 

� съставяне и анализиране на политиката за приемане или отхвърляне на клиенти; 
� оценка на риска от приемане и задържане на клиенти; 
� обмен на информация с Грант Торнтон Интернешънъл по въпроси, засягащи 

управлението на риска; 
� контрол и прилагане на принципите, правилата и процедурите, установени от 

Грант Торнтон Интернешънъл за KОА (Ключови одиторски ангажименти). КОА 
включват значими ангажименти на компанията, които трябва да отговарят на 
специфични критерии. 
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Членовете на Комитета по управление на риска се избират от Събранието на 
съдружниците. За членове задължително се избират съдружници, старши мениджъри или 
мениджъри. 
 
Комитетът по управление на риска е независим орган и не е йерархично подчинен на друг 
отдел в дружеството. Той се намира под надзора на Комитета по контрол на качеството. 
 
Глобална система за независимост (ГСН) 
 
Глобалната система за независимост (ГСН) е автоматизирано решение на Грант Торнтон 
Интернешънъл за подпомагане на фирмите - членове и техните служители при 
установяване и управление на потенциалните заплахи за независимостта, породена от 
финансови интереси. Финансовите интереси в контекста на независимостта се дефинират 
като доход или плащане, възникващо от акции, опции за акции, варанти, заеми и други 
инвестиции или дялове в компании, включително права и задължения, произтичащи от 
притежаването на ценни книги и деривативи, пряко свързани с тези компании. Всички 
служители на ръководни позиции във фирмите - членове на Грант Торнтон 
Интернешънъл са задължени да оповестяват финансовите си интереси и да актуализират 
информацията ежемесечно. 
 
В основата на ГСН стои списък с борсови дружества и техни дъщерни предприятия, по 
отношение на които има определени „ограничения” поради факта, че конкретни фирми 
от мрежата на Грант Торнтон извършват услуги за тези компании, като по този начин се 
гарантира, че никоя от фирмите в мрежата на Грант Торнтон или техни служители нямат 
финансови или други интереси към фирмите от този списък. Всяка фирма – член има 
своето задължение за непрекъснатата актуализацията на въпросния списък. 
 
Услуги, различни от одиторски ангажименти, предоставяни от фирмите - членове 
на Грант Торнтон 
 
Всяка от фирмите в Грант Торнтон, преди да предостави услуга, 
различна от одит, има задължението да провери дали друга 
фирма от мрежата не извършва одитни услуги за същия клиент 
или някое друго дружество, свързано с клиента (предприятие – 
майка, дъщерно предприятие и пр.). В такъв случай компанията 
следва да установи контакт с фирмата от Грант Торнтон, която 
извършва одита, за да се увери, че изискванията за независимост 
са спазени и че извършването на специфичните услуги не 
застрашава независимостта на фирмата, извършваща одита.  
 
Конфиденциалност и защита на данните 
 
Информацията и документите, до които служителите на Грант Торнтон ООД имат достъп, 
докато изпълняват своите служебни задължения, са защитени в съответствие с 
изискванията на приложимото законодателство, свързано със защитата на информацията 
и в съответствие с изискванията на одиторските стандарти. Част от правилата, които Грант 
Торнтон ООД прилага, почиват на принципа, че информация се събира само със 
знанието на субектите, за които се отнася, в съответствие със Закона за защита на личните 
данни и изискванията на контролните органи за защита на данните. 
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Контрол на качеството 

 
Предлагането на висококачествени услуги е 
основен приоритет за Грант Торнтон ООД. 
Следвайки този приоритет компанията изпълнява 
непрекъсната програма за контрол на качеството, 
съобразена с изискванията на Грант Торнтон 
Интернешънъл. 
 
Комитет по контрол на качеството 
 
Комитетът по контрол на качеството е отговорен 
за организацията, изпълнението и мониторинга 
на програмата за контрол на качеството. 
 
Комитетът по контрол на качеството гарантира съответствието на извършваните одитни 
ангажименти с изискванията на Международен стандарт за контрол на качеството 1 
(МСКК 1) и цялостно прилагане на програмата за контрол на качеството. 
 
Съгласно МСКК 1 Грант Торнтон ООД, както и всяка фирма - член на Грант Торнтон 
Интернешънъл, има задължението да приеме политики и процедури, с които да се 
гарантира изпълнението на следните изисквания: 

� изготвяне на вътрешна система за управленска отговорност по отношение на 
качеството; 

� спазване на етичните изисквания на Международна федерация на счетоводителите; 
� приемане на нови клиенти и извършване на услуги за настоящи клиенти на 

фирмата; 
� разработване на ефикасна система за мониторинг на изпълнението на 

ангажиментите; 
� постоянно наблюдение и увереност, че политиките и процедурите по контрол на 

качеството са винаги уместни, актуални, достатъчни, ефективни и в съответствие с 
изискванията; 

� документиране, даващо достатъчна увереност, че системата за контрол на 
качеството функционира в съответствие с очакванията.  

 
Комитетът по контрол на качеството всяка година изготвя и предоставя на управляващия 
съдружник на дружеството, директора на отдел Одиторски услуги и упълномощения 
комитет на Грант Торнтон Интернешънъл доклад отчитащ изпълнението на програмата 
за контрол на качеството. 
 
Приемане на нови клиенти и предоставяне на услуги на настоящи клиенти 
 
Като част от програмата за контрол на качеството Грант Торнтон ООД е възприел 
стриктна политика по отношение на приемането на нови клиенти, по този начин 
гарантирайки предоставянето на професионални услуги с най – високо качество и в 
съответствие с всички стандарти в областта.  
 
Преди решението за приемане на нов клиент ние извършваме подробен анализ по 
отношение на наличието на евентуални конфликти на интереси или други фактори, 
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застрашаващи независимостта, обективността или почтеността както на Грант Торнтон 
ООД и нашите служители, така и на останалите компании от мрежата на Грант Торнтон 
Интернешънъл. 
 
Ние приемаме само клиенти, на които можем да предоставим услуги, за които 
притежаваме нужните познания и капацитет, гарантиращи най – високо качество на 
изпълнението им. 
 
След приключване на всеки ангажимент ние извършваме подробен анализ, на база на 
който вземаме решение дали можем да продължим да предоставяме услуги на същия 
клиент в бъдещи периоди. 
 
Формиране на работните екипи 
 
Ние се отнасяме с особено внимание към формирането на екипите, които ще участват при 
изпълнението на конкретните ангажименти. За всеки отделен ангажимент отговорният 
съдружник внимателно анализира необходимите знания и опит, които трябва да 
притежават участниците в екипа с оглед предоставяне на услуги с най – високо качество, 
отговарящи на индивидуалните изискванията на клиента и на тази база подбира най – 
подходящите хора за изпълнение на поставената задача. 
 
Контрол на изпълнението на ангажимента 
 
Текущият контрол на изпълнението е от особена важност за всеки ангажимент. Текущият 
контрол включва организиране и преглед на работата на членовете от екипа от 
отговорния за това служител. Служителите, изпълняващи контролни функции, проверяват 
работата на членовете на екипа и дават указания, когато е необходимо. За всеки 
ангажимент правилното прилагане на професионалните стандарти, нормативните 
изисквания, политиките и процедурите на компанията е обект на стриктен контрол.  
 
Технологиите в помощ на висококачествените услуги 
 
За да предлагаме одоторски услуги на световно ниво, неразделна част от одитния процес в 
Грант Торнтон ООД са високите технологии. Във всеки етап от ангажимента ние работим, 
вървейки в крак с най – високите съвременни изисквания – целият одитен процес (от 
планирането до окончателното докладване) бива извършван с помощта на специално 
разработения за нуждите на Грант Торнтон софтуерен пакет наречен Voyager. 
Допълнително по отношение на специфичните нужди и задачи на одитния процес ние 
използваме доказани продукти от световни производители (като Pentana Checker, 
CaseWare IDEA и пр.), гарантирайки най – високото възможно качество на одиторските 
услуги. 
 
Сертифициране на системите за управление на качеството 
 
Системите за управление на качеството, изградени в Грант Торнтон ООД, са 
сертифицирани съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 (номер на сертификата 
HU09/4043 с обхват на дейностите „Одитни, финансови, счетоводни и консултантски 
услуги”).  
 
 
 



 

11 | Доклад за прозрачност 2009 

 
Проверка на контрола на качеството 
 
През периода юни - юли 2009 г. Комитетът по контрол на качеството извърши проверка 
на качеството за отчетния период 1 януари - 31 декември 2008 г. 
 
Основното заключение на Комитета по контрол на качеството от тази проверка е, че 
„фирмата е приела политики и процедури за провеждане на одиторски ангажименти, 
които са достатъчни за предоставяне на разумна сигурност за спазването на 
професионалните стандарти, политики и процедури на Грант Торнтон Интернешънъл. 
Изводите и коментарите, изложени по - долу, не са основание за модификация на нашето 
мнение”. Управляващият съдружник е получил този доклад и необходимите 
допълнителни подобрения са извършени. 
 
 
Външни прегледи 
 
Проверка на одиторските услуги от Грант Торнтон 
Интернешънъл 
 
Всяка фирма – член на Грант Торнтон подлежи на проверка на 
определени интервали от време, извършвана от специализирани 
ръководни кадри в мрежата на Грант Торнтон Интернешънъл. В 
Грант Торнтон ООД последната такава проверка беше проведена 
в периода от 13 до 17 юли 2009 г. и контролният екип докладва 
мнението си за цялостното представяне за компанията ни, а именно: „По наше мнение 
системата за контрол на качеството на одиторските услуги на Грант Торнтон ООД, 
България към 17 юли 2009 г. е подходящо организирана и функционираща, така че да 
осигури разумна степен на сигурност, че услугите се извършват и докладването се 
осъществява в съответствие с приложимите професионални стандарти и с политиките и 
процедурите на Грант Торнтон Интернешънъл във всички съществени аспекти.” 
 
Проверка от Института на дипломираните експерт – счетоводители в България 
 
През септември 2007 г. беше извършена проверка от Института на дипломираните 
експерт - счетоводители в България и Съветът за контрол на качеството на одиторските 
услуги докладва своето мнение: „Съветът реши да приеме доклада на контролния екип и 
потвърждава, че качеството на предоставяните одиторски услуги е на задоволително ниво 
и не са налице значителни пропуски”. 
 
В началото на 2009 г. беше извършена проверка на компанията от Института на 
дипломираните експерт - счетоводители в България и като резултат е получен доклад за 
констатации от 27 февруари 2009 г., в който като заключение е посочено, че дружеството е 
извършило и документирало адекватни одиторски процедури при извършване на 
конкретен одиторски ангажимент. 
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Обучения на персонала 

 
Политика на компанията 
Обучението на персонала е от първостепенно значение за Грант Торнтон ООД. 
Стремежът на ръководството на дружеството е обучението да бъде съобразено с 
индивидуалните нужди на всеки служител. 
 
Подготовка и провеждане на обученията 
След внимателен анализ на нуждите от обучения се изготвя програма от семинари и 
образователни събития, която служителите трябва да следват. Сред основните групи 
обучения са: 

� Вътрешнофирмени обучения, проведени от квалифицирани професионалисти от 
Грант Торнтон ООД и Грант Торнтон Интернешънъл или от външни експерти; 

� Семинари, провеждани от Грант Торнтон Интернешънъл за всеки вид предлагана 
услуга; 

� Професионални курсове за придобиване на квалификации на регистриран одитор, 
ACCA, CIA, CISA и редица други. 
 

Нашите старши служители (съдружници и старши мениджъри) участват в срещите, 
организирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители и Европейския 
комитет за одит и счетоводство на Грант Торнтон Интернешънъл. 
 
Обучения на регистрираните одитори 
 
Марий Апостолов е участвал през 2009 г. като лектор и участник във всички обучения на 
Грант Торнтон България, както и в редица обучения, проведени от Грант Торнтон 
Интернешънъл, сред които и обучения по МСФО, МОС и други в Лондон през юни 2009 
г., в Скопие през септември 2009 г., в Атина през октомври 2009 г. и в Шанхай през 
октомври 2009 г. 
 
Марий Апостолов, Милена Младенова и Гергана Михайлова са участвали в следните 
обучения през 2009 г.: 

� Промените в МСФО 2009, 26-27 ноември 2009 г., лектор Симеон Милев, ДЕС;  
� Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2009 г. и промени в Закона за 

корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) в сила от 01.01.2010 г., 18.01.2010 г., 
лектор: Димитър Войнов - старши експерт в отдел „Счетоводна практика”, 
дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите; 

� Промените в ЗДДС в сила от 01.01.2010 г. и дискусия с въпроси и отговори по 
прилагането му, 22.01.2010 г., лектор: Калина Златанова - началник отдел „Данъчни 
нормативни актове”, Дирекция „Данъчна политика” при Министерство на 
финансите; 

� Промени и особености в законодателството и в практиката по ДОО през 2010 г., 
произтичащи от ЗБДОО за 2010 г., измененията на КСО и наредбите за 
прилагането му, 23.01.2010 г., лектор: Иван Карановски - методолог в НОИ. 

 
Д-р Мариана Михайлова, която е член на Учебно - методически съвет към ИДЕС, е 
участвала в следните обучения през 2009 г.: 

� Семинар „Прекратяване на трудовото правоотношение в банковия и финансов 
сектор. Най - честите грешки допускани от екипа на работодателя при съкращения 
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в щата и при намаляване  на обема на работа. Съдебна практика”, организатор 
„Тийм Превент България” ООД, 04 - 05 юни 2009 г.; 

� Международна конференция „Мултифондовете – приложение и перспективи в 
пенсионните системи на страните от централна и източна Европа”, организатор 
„Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване”, 
2. 18 септември 2009 г.; 

� Семинар „Методи за определяне и обосновка на цената на акциите на публични 
дружества”, Чехия, организатор „Асоциация на българските оценители и Гилдията 
на професионалните експерти и оценители в Русия”, 01 - 05 октомври 2009 г.; 

�  „Сделки с недвижими имоти и строителна продукция”, организатор „Интер 
Контакт България”, 22 октомври 2009 г. 

 
База за определяне на възнагражденията на съдружниците 
 
Възнагражденията на съдружниците се формират на база на работна заплата съгласно 
трудов договор и разпределяне на дивиденти. 
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Предлагани услуги 

 
Портфолиото от услуги, предлагани от Грант Торнтон ООД, е съсредоточено в пет 
основни категории. Във всяка от тези категории Грант Торнтон ООД се стреми към 
непрекъснато развитие на видовете предлагани услуги, по този начин спазвайки 
правилото да оставаме верни на всички нужди на своите клиенти. 
 
Одиторски услуги 
 
Предлагайки одиторски услуги Грант Торнтон ООД ориентира своя подход изцяло към 
индивидуалните нужди на своите клиенти, базирайки се на принципите: 
 

� Одиторът да фокусира вниманието си не само върху финансовите отчети, но и 
върху компанията като цяло; 
 

� Одиторът да използва познанията си относно бизнеса и услугите, които предлага, 
определяйки подходящите одиторски процедури и източници на одиторски 
доказателства; и 

 
� Одиторът да използва информацията, която е получил в предишни периоди, при 

предоставяне на услуги за клиента, за да даде ценни съвети на управленския 
екип на клиента. 

 
Сред най – популярните ангажименти за изразяване на сигурност и други услуги в тази 
сфера, предлагани от Грант Торнтон ООД, са: 
 

� Одит на годишните финансови отчети в съответствие с изискванията на 
счетоводното законодателство 
 

� Одит на консолидирани финансови отчети 
 

� Одит на междинни финансови отчети 
 

� Одит на финансови отчети, изготвени въз основа на Международните 
стандарти за финансово отчитане (МСФО) 

 
� Преглед на финансови отчети 

 
� Одит при предварително договорени процедури 

 
� Изразяване на експертно мнение 

 
� Други одити и сертифициране 

 
Специализирани консултантски услуги 
 
Чрез голямото разнообразие от интегрирани специализирани консултантски услуги, ние 
идентифицираме нуждите на клиента и предлагаме решения, които могат да бъдат 
приложени незабавно и ефективно. В съвременния бизнес свят, подложен на бързо 
развитие и динамични промени, все повече нараства значението на консултантските 
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услуги за успешното изпълнение и ефективното прилагане на бизнес и корпоративните 
стратегии. 
 
Специализираните консултантските услуги, предлагани от Грант Торнтон ООД, включват: 
 

� Услуги в сферата на бизнес риска (като вътрешен одит, проверки на вътрешния 
контрол, годишно приключване и консолидация, стратегическо планиране и 
бюджетиране и др.); 
 

� Консултантски услуги, свързани със сделки с дружества (финансов, търговски и 
управленски дю дилиджънс, финансови отчети на публични компании и пр.); 

 
� Бизнес оценки съгласно законови изисквания, счетоводни стандарти и 

договорни споразумения. 
 

Данъчни консултации 
 
Данъчното облагане определено поражда големи проблеми на всеки бизнес субект, тъй 
като съдържа несигурност поради множеството закони и разпоредби, които непрестанно 
се променят. Грант Торнтон ООД предлага своите услуги, фокусирайки се върху нуждите 
на всеки отделен клиент. 
 
Данъчният отдел е компетентен относно българското и чуждестранното данъчно 
законодателство, сливания и придобивания, инвестиции и данъчно планиране, както и 
предотвратяването на разлики в данъчното облагане. По-конкретно, услугите, които 
предлагаме са свързани с: 
 

�  корпоративно подоходно облагане (планирането на корпоративните данъци 
помага на клиентите да организират бизнеса си, така че да минимизират своите 
текущи и бъдещи данъчни задължения); 

 
�  международни данъци (глобализацията на бизнеса води до необходимостта от 

глобално данъчно планиране, трансферно ценообразуване, индиректни данъци 
и данъчно облагане на служители, изпратени в чужбина); 

 
�  трансферно ценообразуване (то се отнася до стоки, услуги или парични 

средства, които се трансферират между различни дружества от една група или 
между части от едно дружество. За дружествата, които оперират между 
различни държави, трансферното ценообразуване се превръща в приоритет, 
поради все по-сложното данъчно законодателство в тази област. Специалистите 
на Грант Торнтон предлагат услуги, свързани с трансферното ценообразуване, 
по отношение на консултиране при данъчни проверки, документиране, 
планиране, и други) 

 
� индиректни данъци и ДДС и др. (индиректните данъци, включително ДДС и 

митническо облагане, се различават значително между различните държави, 
Поради което спазването на изискванията на различните законодателства е 
сложна и продължителна задача. Грант Торнтон помага на клиентите си да 
преодолеят тези предизвикателства и да се възползват от възможностите за 
осъществяване на бизнес в нови държави, като предлага експертни познания на 
местно ниво и консултации, които намаляват разходите, увеличават 
ефективността, решаване на казуси и данъчно съответствие.) 
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Услуги в публичния сектор 
 
Грант Торнтон ООД предлага разнообразни услуги за по – голяма част от структурите 
(министерства, агенции, държавни предприятия и пр.) в публичния сектор в България. 
Грант Торнтон ООД е предпочитан партньор в проекти, свързани с финансиране от 
Европейския съюз, Световна банка, Европейска банка и редица други международни 
източници на финансиране. Сред широкото портфолио от услуги, предлагани от Грант 
Торнтон ООД, са: 
 

� Оценки на системите за управление и контрол и консултации за тяхното 
адекватно проектиране, изграждане и функциониране; 
 

� Оценка на функцията по вътрешен одит и вътрешен контрол и консултации за 
ефективното и ефикасно изграждане на функциите по вътрешен одит и 
вътрешен контрол; 

 
� Оценка и анализ на риска, консултантски услуги в областта на управлението на 

риска; 
 

� Одити на проекти, финансирани с европейски средства; 
 

� Консултантски услуги в областта на оценката и изграждането на 
административен капацитет; 

 
� Обучения и други. 

 
Услуги в областта на информационните технологии 
 
Грант Торнтон ООД предлага широка гама от услуги в сферата на информационните 
технологии. В допълнение към одита на информационните системи, ние осигуряваме 
консултации при управлението на проекти, свързани с интегрирането и развитието на 
информационни и комуникационни решения, консултации при миграции на технологии, 
при разработване на планове и стратегии за приемственост на бизнеса. Други услуги, 
предлагани в тази област са управление на риска, свързан с 
информационните технологии, консултиране при 
интегриране на информационни системи за контрол, както и 
консултации относно мерките за защита на информацията и 
комуникациите. 
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Финансова информация 

 
Представените данни се отнасят за финансовата 2008 и 2009 г. Годишните приходи на 
Грант Торнтон ООД за 2009 г. възлизат на 4 181 хил. лева, сравнени с 6 024 хил. лева за 
2008 г. По дейности приходите са представени в следващата таблица: 
 
 

 2009 2008 
 `000 лева `000 лева 
   

   
Одиторски услуги 2 813 1 225 
Други услуги, включително ангажименти за 
изразяване на сигурност 

1 332 4 766 

Данъчни услуги 36 33 
Общо 4 181 6 024 
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Контакти 

 
A София 1421, 
    бул. Черни връх № 26 
T +359 2 980 55 00 
F +359 2 980 48 24 
E office@gtbulgaria.com 
W www.gtbulgaria.com 
 
 
A Варна 9000, 
    ул. Параскева Николау № 4, ет. 3 
T +359 52 69 55 44 
F +359 52 69 55 33 
E office@gtbulgaria.com 
W www.gtbulgaria.com 
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Списък на клиентите за одит, които извършват 
дейност от обществен интерес 

 
Съгласно параграф 11 от допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов 
одит, дружества, извършващи дейност от обществен интерес, са: 

� публични дружества и емитенти на ценни книжа в страната, както и в друга 
държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо 
пространство; 

� кредитни институции; 

� застрахователи, презастрахователи, здравноосигурителни и 
пенсионноосигурителни дружества; 

� търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електроенергия и 
топлоенергия; 

� търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират 
природен газ; 

� търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и 
телекомуникационни услуги; 

� „Български държавни железници” ЕАД и дъщерните му предприятия; 

� предприятията, които за текущата финансова година надвишават показателите 
на два от следните критерия:: 

- балансова стойност на активите към 31 декември - 84 000 000 лв.; 

- нетни приходи от продажби за годината - 97 500 000 лв.; 

- средна численост на персонала за годината - 250 души. 
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Списъкът с клиентите ни за одит за 2009 г., които съгласно закона са дружества, 
извършващи дейност от обществен интерес, е представен по-долу. Предоставените услуги 
включват одит на годишните финансови отчети и преглед на междинните финансови 
отчети, когато това се изисква. 
 

  Име на дружеството Описание 

   

1. АДСИЦ Болкан Енд Сий Пропъртис Регистрирано на БФБ София 
2. Алфа Кредит АДСИЦ Регистрирано на БФБ София 
3. Алфа Пропърти 1 АДСИЦ Регистрирано на БФБ София 
4. Асенова Крепост АД Регистрирано на БФБ София 
5. България Ер АД Надвишава критериите по пар. 11 от 

ЗНФО  6. Елана Фонд за земеделска земя АДСИЦ Регистрирано на БФБ София 
7. ЗАД Армеец Застраховател 

8. ЗЕАД ЦКБ Живот Застраховател 

9. ЗОК Всеотдайност АД Здравно осигурително 
10. ЗОК ЦКБ АД Здравно осигурително 
11. Зърнени храни България АД Регистрирано на БФБ София 
12. Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ Регистрирано на БФБ София 
13. Монбат АД Регистрирано на БФБ София 

14. Оркид Дивелъпмънтс Груп Лтд. 

Регистрирано на Алтернативен 
инвестиционен пазар на Лондонската 

фондова борса 
15. Обединена млечна компания АД Емитент на облигации на БФБ София 
16. Параходство българско речно плаване АД Регистрирано на БФБ София 
17. ПОАД ЦКБ Сила АД Пенсионно осигурително 
18. ПОД Лукойл Гарант България АД Пенсионно осигурително 
19. ПОК Съгласие АД Пенсионно осигурително 

20. Проучване и добив на нефт и газ АД Регистрирано на БФБ София 
21. Сила Холдинг АД Регистрирано на БФБ София 
22. Спарки АД Регистрирано на БФБ София 
23. Спарки Елтос АД Регистрирано на БФБ София 
24. Химимпорт АД Регистрирано на БФБ София 
25. Холдинг Асенова Крепост АД Регистрирано на БФБ София 
26. Холдинг Варна АД Регистрирано на БФБ София 
27. ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ Регистрирано на БФБ София 
 


