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ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА АНДА КОНСУЛТИНГ ООД 

 

 

Въведение  

 

Настоящият годишен доклад за прозрачност се публикува в съответствие с чл. 62 от Закона за 

независимия финансов одит („ЗНФО“) във връзка с извършените от Анда Консултинг ООД 

(„Дружеството”) одити на годишни финансови отчети на предприятия от обществен интерес в 

съответствие с изискванията на закона. 

 

Информацията в този доклад се отнася за финансовата година, завършваща на 31 декември 2021.  

 

1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор  

 

Правна и организационна структура:  

 

Анда Консултинг ООД е дружество с ограничена отговорност, ЕИК 175156434, със седалище: гр. София 

1303, ул. Осогово № 86, ет. 5. Предметът на дейност на Дружеството е извършване на независим финансов 

одит на финансови отчети на предприятия, вътрешен и ИТ одит, консултации и услуги, свързани с 

независимия финансов одит, проектиране и изграждане на системи за вътрешен контрол, оценка и 

управление на рисковете, управление на информационните технологии, данъчни, правни (без процесуално 

представителство) и консултантски услуги, организиране на деловодство, счетоводно отчитане и 

съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, изготвяне на финансови анализи, прогнози и 

препоръки за ефективна организация на финансовата дейност, посредническа дейност по наемане на 

български граждани в страната и/или в чужбина, както и консултации на български и чуждестранни 

физически и юридически лица в областта на корпоративното управление, вътрешния контрол, 

управлението на рисковете, информационната сигурност, преструктуриране и оптимизиране на бизнес 

дейности и процеси, финанси, данъчно планиране и облагане, информационни технологии, както и всяка 

друга дейност, която е разрешена от закона. 

 

Дружеството има офис и в гр. Варна, ул. Алеко Константинов № 2А, офис 26. 

 

Структура на собствеността:  

 

Дружеството е с регистриран капитал 5,000 лева, който е разпределен в 500 дяла, всеки от които със 

стойност 10 лева. Капиталът на Дружеството е разпределен между съдружниците, както следва: 

 

 

Брой 

дялове 

 Процент от 

капитала 

Антоанета Цанова Базлянкова 495  99% 

Димитър Марков Базлянков 5  1% 

Всичко 500  100% 

 

 

mailto:office@andaconsulting.bg
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2. Одиторското предприятие като част от мрежа – описание на мрежата, юридически и 

структурни договорености в мрежата  

 

NEXIA International 

 

Анда Консултинг ООД е член на Nexia International (“Nexia”), водеща световна мрежа от независими 

счетоводни и консултантски дружества, предлагащи обширно портфолио от одиторски, счетоводни, 

данъчни и консултантски услуги. 

 

 
 

Nexia работи съвместно със своите дружества-членове, възползвайки се от мощта на мрежата и 

осигуряваща ѝ възможност за предоставяне на глобални решения от членуващите дружествата на 

техните клиенти. 

 

Продължаващият успех на Nexia се дължи на това, което е заложено в сърцето на мрежата: 

международни знания, доказан опит и трайни взаимоотношения. Това е отразено в девиза на Nexia  

„По-близо до Вас“. Когато избирате дружество, членуващо в Nexia, получавате по-отзивчиви, по-

персонализирани и ръководени лично от съдружник услуги в световен мащаб. 

 

Nexia се гордее с това, което предоставя на дружествата, членуващи в Nexia и с начина, по който им 

помага да отговорят на нуждите на своите клиенти. Това отличава трайните взаимоотношения, 

разнообразието на международната мрежа и ненадминатите връзки. 

 

Ценностите на мрежата са това, което определя какво тя представлява и потвърждават обещанието ѝ 

да бъде „По-близо до Вас“. 
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Силата на Nexia идва от качеството на личните взаимоотношения, изградени между дружествата, 

членуващи в Nexia, както и между тях и техните клиентите. 

 

Това гарантира по-голямо доверие, отзивчивост и по-ефективна услуга. Дружествата, членуващи в 

Nexia, комуникират открито и ясно, което означава, че няма изненади, когато работите с дружество 

от мрежата на Nexia. Винаги получавате подкрепа от правилния екип с опитен съдружник, който е на 

разположение. Това подпомага дружествата, членуващи в Nexia, да мислят отвъд настоящия 

ангажимент и да инвестират в изграждане на дългосрочни взаимоотношения. 

 

Дружествата, членуващи в Nexia, се отличават с хора, имащи предприемачески дух и могат да бъдат 

в тясна връзка с обслужваните от тях малки и средни предприятия и бизнеси, управлявани от 

собственици. 

 

Дружествата в мрежата мислят като хора от бизнеса, действайки целенасочено и предлагайки идеи, 

които да помогнат на клиентите им да се развиват и растат. 

 

Те отделят време за да изслушат клиентите си като по този начин добиват представа за тях и могат да 

им предложат съвети съобразени с нуждите, базирайки се на тяхното задълбочено разбиране. 

 

Дружествата, членуващи в Nexia, мислят в международен мащаб, фокусиран в подкрепата на местни 

предприятия, докато растат и подпомагат своите клиенти да навлизат уверено на нови международни 

пазари. Те ще свържат клиентите си с точните хора и ще предоставят местни счетоводни, данъчни, 

икономически и пазарни познания от целия свят. 

 

Ограничителна информация 

 

Позоваването на Nexia и Nexia International се отнася към световната мрежа от дружества, членуващи 

в Nexia International Limited като цяло, или за едно или повече дружества членуващи в мрежата или 

техните дъщерни дружества. 

 

Nexia International Limited, дружество регистрирано на остров Ман, координира мрежата Nexia 

International. То не оказва услуги на клиенти. 

 

Nexia International Limited и всяко дружество, членуващо в мрежата, са отделни и независими 

юридически лица, всяко от които е отговорно за действията си, бездействието си или задълженията 

си, но не и за тези на други дружества, членуващи в мрежата Nexia International. 

 

Повече информация за Nexia International може да бъде намерена на адрес: www.nexia.com, а за 

всички членове на Nexia International на адрес: www.nexia.com/global-presence. 

 

Анда Консултинг ООД 
 

Анда Консултинг ООД е търговско дружество, учредено през 2006 година, в съответствие с 

изискванията на българското законодателство. От началото на месец септември 2013 година Анда 

Консултинг ООД има сертификат за членство в Nexia International.  
 

Съгласно Закона за независимия финансов одит (одиторските дружества подлежат на регистрация в 

Регистъра на регистрираните одитори, който се води от Комисията за публичен надзор над 

регистрираните одитори. Анда Консултинг ООД е вписано в Регистъра на регистрираните одитори 

под номер 128. Регистрирани одитори, съдружници в Дружеството, са г-жа Антоанета Цанова 

Базлянкова, диплома 0165/1993 година и г-н Димитър Марков Базлянков, диплома 0122/1992 година. 

 

През 2020 година е учредено дъщерно дружество Анда Акаунтинг ЕООД. 

http://www.nexia.com/
http://www.nexia.com/global-presence
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3. Описание на управленската структура на „Анда Консултинг” ООД  

 

Анда Консултинг ООД се управлява и представлява от управителите г-жа Антоанета Цанова 

Базлянкова и г-н Димитър Марков Базлянков.  

 

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на Анда Консултинг ООД и отчет 

на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране  

 

Системата за вътрешен контрол на качеството на Анда Консултинг ООД включва политики и 

процедури за: 

 

• Отговорности на ръководството по отношение на системата за вътрешен контрол в рамките на 

Дружеството;  

• Професионални етични изисквания; 

• Процедури за приемане, одобряване и продължаване на работата с клиенти; 

• Човешки ресурси; 

• Изпълнение на ангажименти и  

• Контрол.  

 

Системата за вътрешен контрол фукционира в следните направления:  

 

• Преглед за осигуряване на качеството на ангажимента и  

• Вътрешен преглед на ангажименти на всеки отговорен съдружник.  

 

Преглед за осигуряване на качеството на ангажимента  

 

Всички доклади върху годишни финансови отчети, са предмет на преглед за осигуряване на 

качеството, извършен лице, което не е участвало в ангажимента за изразяване на сигурност и което 

притежава достатъчен и подходящ опит и професионална квалификация. Прегледът се извършва 

преди издаването на доклада.  

 

Прегледът за осигуряване на качеството на ангажимента включва преглед на доклада и финансовия 

отчет, документацията за планиране на одита, заключенията за извършения одит, определени работни 

документи както и друга документация, която проверяващият качеството, счете за необходима. 

Всички значими въпроси, възникнали по време на ангажимента или прегледа се обсъждат със 

съдружника, отговорен за ангажимента. Ако рискът за ангажимента е определен като по-висок от 

нормалния, обхватът на прегледа се разширява, като включва и преглед на съответните работни 

документи, свързани с установените рискове.  

 

При сложни и комплицирани въпроси е задължително консултирането с други специалисти в 

Дружеството, както и със специалисти от други консултантски фирми и специализирани одиторски 

предприятия. 

 

Одиторският доклад може да бъде издаден само ако лицето, което извършва прегледа, одобрява 

извършената от екипа по ангажимента работа и счете, че събраните доказателства и направените 

заключения са достатъчни и подходящи при дадените обстоятелства и са в съответствие с 

Международните одиторски стандарти, както и с други нормативни изисквания.  
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Вътрешен преглед на ангажименти на всеки отговорен съдружник  
 

Поне веднъж на три години се извършва вътрешен преглед на ангажименти на всеки отговорен 

съдружник. Прегледът се извършва от лице, което не е участвало в ангажимента за изразяване на 

сигурност и което притежава достатъчен и подходящ опит и професионална квалификация и който не 

е участвал пряко в одита. 

 

Резултатите от прегледа се обсъждат по подходящ начин с проверявания съдружник, като целта е да 

се гарантира подобряване на работата и намаляване на риска от грешки.  

 

Изявление на Управителният орган  
 

Управителният орган на Анда Консултинг ООД счита, че системата за вътрешен контрол 

функционира ефективно и осигурява разумна увереност, че Дружеството и неговите служители 

спазват професионалните стандарти и регулаторни и законови изисквания.  

 

5. Дата на извършена последна независима проверка на качеството  

 

През 2021 година е извършена инспекция от Комисията за публичен надзор над регистрираните 

одитори (КПНРО) за гарантиране на качеството на извършените одиторски услуги от Дружеството 

през периода от 1 януари 2020 до 31 декември 2020 година, като заключението на проверяващите e, 

че професионалната дейност на одиторското дружество е в съответствие със съществените аспекти на 

изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, 

определени в професионалните одиторски стандарти и със законовите изисквания. Заключението и 

съответно дадената оценка „А“, е одобрено с Решение от 16 ноември 2021 година на Комисията за 

публичен надзор над регистрираните одитори и публикувано на електронната страница на КПНРО. 

 

6. Предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е 

извършил одит през последната финансова година  
 

През финансовата 2021 година са извършени одити на финансовите отчети на следните дружества от 

обществен интерес:  
 

• Водоснабдяване и канализация ООД, град Русе;  

• Водоснабдяване и канализация ЕООД, град Стара Загора. 

 

7. Описание на практиките на Анда Консултинг ООД, свързани с независимостта, които 

потвърждават, че са направени вътрешни проверки за спазване на изискванията за 

независимостта през последната финансова година  

 

Одобрените от Дружеството политики за спазване на изискванията, свързани с независимостта, се 

основават на Етичния кодекс на профеционалните счетоводители, приет от Международната 

федерация на счетоводителите (IFAC) и допълнителните изисквания на ЗНФО. Дейностите съгласно 

тези политики включват: 
 

• Ежегодно към 30 юни всеки служител на Дружеството подписва декларация за независимост, 

като подобни декларации се подписват и от новопостъпилите служители; 

• Процедури за приемане на клиенти и ангажименти, за да се потвърди, че изискванията за 

независимост са спазени;  

• Декларации за независимост до Одитните комитети на предприятията от обществен интерес в 

началото и края на одитните ангажименти; 

• Текущ контрол върху спазването на политиките за независимост от ръководещите екипите, 

отговорните за ангажиментите съдружници, като в случай на установени заплахи за 

независимостта, те се обсъждат с другите съдружници и се търсят съответните решения. 
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8. Данни за политиката, следвана от Анда Консултинг ООД, по отношение на обучението във 

връзка с продължаващото професионално развитие  

 

Всички регистрирани одитори в Анда Консултинг ООД се обучават непрекъснато, за да повишат 

професионалната си квалификация чрез курсове, организирани от Института на дипломираните 

експерт-счетоводители по реда на чл. 30 от Закона за независимия финансов одит, като се спазват 

съответните изискванията на закона в тази връзка.  

 

Програмата за непрекъснато обучение се състои, както от вътрешно обучение, организирано от Nexia 

или Дружеството, така и от външно обучение от Института на дипломираните експерт-счетоводители 

и други професионални организации. Дружеството поема разходите на служителите си за участието 

им в необходимите курсове за подържане и повишаване на квалификацията им. 

 

9. Ротация на отговорните одитори, сътрудници и специалисти 

 

Анда Консултинг ООД поддържа политики и процедури относно ротацията на отговорните одитори и 

персонала. Тези политики и процедури се отнасят за одити на предприятия от обществен интерес 

(ПОИ), така както са легално определени в параграф 1, т.22 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 година). Лицата определени за отговорни 

одитори за извършването на задължителен одит на ПОИ, не трябва да изпълняват одиторски 

ангажименти за одитираните ПОИ за повече от седем1 последователни години. Те не могат да бъдат 

отговорен одитор на ангажименти за задължителен одит на одитираното ПОИ, за чийто ангажимент 

са били отговорен одитор, в продължение на четири години от датата на оттеглянето им от 

съответния ангажимент. По време на този четири годишен период, отговорните одитори не могат да 

участват в изпълнението на задължителен одит на одитираните дружества, да извършват преглед за 

контрол на качеството на ангажимента, да консултират екипа по ангажимента или одитираното ПОИ 

или по друг начин да повлияят на крайния резултат от задължителния одит. 

 

Отговорните одитори носят основната отговорност да гарантират, че отговарят на изискванията за 

ротация, като това се потвърждава задължително при приемането или продължаването на ангажимент 

за задължителен одит на ПОИ. 

 

10. Информация относно нетните приходи от продажби  

 

През финансовата 2021 година Дружеството е реализирало следните приходи от извършени услуги: 

 

  хил. лева 

Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети - индивидуални и 

консолидирани, на ПОИ и предприятия, част от група, чието предприятие майка е 

ПОИ 

 

39 

Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети - индивидуални и 

консолидирани и други одиторски услуги на други предприятия 

 

166 

Приходи от услуги, различни от одита, предоставени на други клиенти   173 

Общо  378 

 

Допълнително, реализираните от дъщерното дружество, Анда Акаунтинг ЕООД, приходи от услуги, 

различни от одита, предоставени на други клиенти през 2021 година, са в размер на 198 хил. лв. 

 

1 Чл. 65 ал. 4 от Закона за независимия финансов одит 



АНДА КОНСУЛТИНГ ООД   

Одит. Консултации. Данъци. Право.   

   

 

7 

 

През финансовата 2021 година нетните приходи от продажби на всички членове на мрежата Nexia 

International (Захаринова Нексия ООД и Анда Консултинг ООД), осъществявали дейност на 

територията на страната са, както следва: 

 

  
 хил. лева 

Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети - индивидуални и 

консолидирани, на ПОИ и предприятия, част от група, чието предприятие майка е 

ПОИ  

 

589 

Приходи от услуги, предоставени на други одитирани предприятия  
 667 

Общо  
 1,256 

 

 

11. Данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците  

 

Възнаграждението на всеки съдружник в одиторското предприятие се състои от два елемента: 

 

• Договорено възнаграждение за длъжността и професионалните ангажименти и 

• Годишна премия за постигнати резултати.  

 

 

 

 

 

 

„Анда Консултинг” ООД 

 

Антоанета Базлянкова   

Управляващ съдружник 

 

28 април 2022 година 

 

 


