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ОДИТ, СЧЕТОВОДСТВО, ДАНЪЧНИ И ПРАВНИ 

УСЛУГИ 

 

 

ЕКУС ООД 
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Обща информация 

 

ЕКУС ООД е дружество със седалище в град 

София. „ЕКУС” ООД е дружество с ограничена 

отговорност регистрирано в София през Май 

1995 година в съответствие с Търговския 

закон.  

  

Основна дейност на дружеството е: одит, 

счетоводни услуги и консултации, данъчни и 

финансови консултации, правни консултации 

и услуги, както и други дейности разрешени от 

Българските закони.  

  

Дружеството е регистрирано одиторско 

предприятие, номер 042 от списъка на 

Института на дипломираните експерт-

счетоводители.  

  

“ЕКУС“ осигурява професионални и надеждни 

Счетоводни, Одиторски и Правни услуги. 

        Избрани клиенти 

 ЛИНДНЕР ИМОБИЛИЕН 

МЕНИДЖМЪНТ 

 РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ 

 ЛОЗЕН КОНСУЛТ 

 ДАНИ КОНСУЛТ 

 ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ  

 ЮБИСОФТ  

 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 

 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 2 

 БПС 14 

 АЛФА ЦЕНТЪР 

 АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 
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ЕКУС ООД – основни услуги 

НИЕ СМЕ ФОКУСИРАНИ ВЪРХУ 

ОДИТ УСЛУГИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ 

 

УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ 

 

Финансови отчети 

ФО 
Счетоводство 

Корпоративни данъци 

И Правни услуги 
Управление на риска 

 

•Одит на ФО 

•Преглед на ФО 

•Дю дилиджънс 

•Компилиране на финансова 

 информация 

•Изпълнение на договорени  

процедури 

•Оценяване 

•Месечно счетоводство 

•Изготвяне на финансови 

 отчети  

•Структуриране на транзакции 

•Преддоговорна 

оценка и консултиране  

•Осъществяване на подкрепа 

 

 

•Регистриране на дружества 

•Финансово, данъчно и правно 

структуриране 

•Изготвяне и преглед на данъчни 

 декларации 

•Косвени данъци, ДДС декларации  

•Управление при криза 

•Финансово преструктуриране 

•Дружествен мониторинг 

•Консултиране при седлки по   

придобивания 

 

 

•Изготвяне на становища за  

съответствие  на договори с  

нормативна уредба  

•Услуги по уреждане на 

съдебни спорове 

•Разследване на измами 

•Рисков мениджмънт 

•Решаване на спорове 
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 Ключов персонал 

 

 В екипа на дружеството участват трима експерт-счетоводители, регистрирани одитори.  Двама 

от тях са получили правоспособност да осъществяват одиторската професия през 1991 година, 

респективно  през 1994 година. През годините са натрупали опит в множество и разнообразни 

одиторски ангажименти. С опита и дейността си са допринесли за възстановяването на 

значението на професията в България. 

 

 Дружеството работи в тясно взаимодействие с адвокат, член Софийска адвокатска колегия от 

1999 година с богат опит в търговското, данъчно и финансово право. 

 

Дейността на дружеството е подкрепена от активното участие в работата на асистенти с 

адекватно образование и потенциал. 

 

Членовете на екипа поддържат своята квалификация чрез ежегодни обучения в съответствие с 

изискванията на ЗНФО и оценките за необходимост на ключовия персонал. 

 

С гордост можем да твърдим, че екипът ни е опитен, креативен, със задълбочени познания в 

спесифични области на бизнеса и отлична комуникативност.  Стремим се към постоянно 

развитие, към това да бъдем Ваш доверен консултант. 
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 Ключов персонал 

 

Мария Страшилова, ДЕС - съдружник 

Старши одит мениджър в КПМГ България  

(1996-2006) 

Старши одит мениджър в Delloitte&Touche 

Bulgaria (1992-1996) 

Сертификат на регистриран одитор, ДЕС 

Член на Управителния съвет на Института 

на дипломираните експерт-счетоводители 

в България от 2007 година до 2011 година 

Председател на Учебно-методичния 

съвет на ИДЕС май 2011 – декември 2011 

година. 

 


