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Доклад за прозрачност 
за 2012 г. 

 
 
Настоящият доклад се публикува на основание  чл. 40м от Закона за независим 
финансов одит във връзка с извършен финансов одит на предприятия, извършващи 
дейност от обществен интерес. 
 
 
I. Правен статут и управленска структура 
 
Лука Пачиоли – Експерт е еднолично дружество с ограничена отговорност, 
регистрирано по фирмено дело 649/2003 г. в Софийски градски съд и 
пререгистрирано в Търговски регистър на 30.04.2009 г. със седалище и адрес на 
управление: град София, ул. Найден Геров № 6, Бизнес център, офис 8, ет. 4. 
 
Дружеството осъщестява професионални услуги като е специализирано в областта 
на независимия финансов одит; изготвяне на финансови анализи; due diligence; 
оценка на активи и пасиви; данъчна защита и финансово-счетоводни и 
консултантски услуги. 
 
Подробна информация за предоставяните от нас услуги можете да намерите на 
нашата интернет страница: www.lucapacioli.net. 
 
Едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е Анета Борисова 
Тупавичарова, ДЕС, регистриран одитор, с диплома № 286 от 1995 г.  
 
 

II. Система за качество 
 
Лука Пачиоли - Експерт има изготвена система за контрол на качеството. Нашата 
политика е съобразена с професионалните изисквания на Международните 
одиторски стандарти, Международния стандарт за контрол върху качеството, 
издаден от Международния съвет за одиторски стандарти и стандарти за 
изразяване на сигурност, и на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, 
издаден от Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители. 
Системата за качество също така е съобразена и със Закона за независимия 
финансов одит, правилата на Института на дипломираните експерт счетоводители 
и българското законодателство. 
 
 
 

http://www.lucapacioli.net/
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Без изключения, за всеки поет ангажимент всички членове на работния екип 
задължително подписват декларация за независимост и липса на конфликт на 
интереси и изготвят задълбочен анализ по отношение на:  

 
 професионалната етика на ръководството и финансовия екип на клиента;  
 проверка на статута и предмета на дейността;  
 проверка на действителните собственици на  капитала;   
 отчитане на потенциален конфликт на интереси;  
 анализ на ангажираността на клиента. 

 
Последната проверка по качеството на дейността извършена от Института на 
дипломираните експерт-счетоводители е проведена през 2009 година. Проверката 
е извършена от регистриран одитор Розмари Гюзелева, с диплома № 395/1997 и 
Серафим Софрониев, инспектор в Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори.  
 
Съгласно издадения доклад за извършена проверка по качеството на одиторските 
услуги за проверявания период регистрираният одитор e бил в съответствие с 
всички съществени аспекти за изискванията за качеството на извършваните 
одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните 
одиторски стандарти. 
 
Без съмнение, стратегията на Дружеството е фокусирана върху предоставянето на 
услуги, изпълнени с прецизност и професионализъм. Наша цел е непрекъснато 
усъвършенстване, растеж и стабилност.  
 

 
III. Одиторски ангажименти и други 

 
Нашето дружество е главен одитор на няколко компании, извършващи дейност от 
обществен интерес.  
 
Компаниите: Бианор Холдинг АД; Индустриална холдингова компания АД в 
ликвидация; Развитие индустрия холдинг АД са публични дружества, регистрирани 
на Българска фондовата борса - София. 
 
Сред поетите ангажименти през 2012 г. са и предварително съгласувани одиторски 
процедури отнасящи се до верификация на разходите определени на база 
Договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ по оперативна 
програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 
-2013, както и проект одобрен за финансиране по Финансов механизъм на 
Европейското икономическо пространство. 
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Някои от тези компании са: ПФБ Пресофондал България ЕООД; Пластимо АД; 
Супернова Медиа ООД и др. 
 
 
 

IV. Квалификация 
 
През 2012 година Анета Тупавичарова взе активно участие в организираните 
професионални курсове и семинарни от Института на дипломираните експерт 
счетоводители. Посетените курсове обхващаха актуални въпроси и промени в 
одиторското, счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство. 
 
Някои от посетените курсове са: Актуални промени в МСС и МСФО в сила от 2013 г., 
Годишно приключване; Консолидирани финансови отчети и Бизнес комбинации; 
др. 
 
 

V. Финансова информация 
 
Приходите от дейността на Лука Пачиоли - Експерт за периода 01.01.2012 – 
31.12.2012 г. възлизат на 106 хил. лв., от които 69 хил. лв. – независим финансов 
одит и 37 хил. лв. – одиторски процедури. 
 
 

VI. Ангажираност на екипа 
 
Лука Пачиоли – Експерт, в лицето на своето ръководство и служители, се ангажира 
да предоставя на своите клиенти и партньори професионализъм, обективност и 
конфиденциалност. 
 
Професионалната грижа за нашите клиенти е наш приоритет. 
 
 
 
София, 29.03.2013 г. 
 


