МИХАЕЛА МИХОВА
ЛИЧНИ ДАННИ

Дата на раждане : 16 Май 1985
Адрес : кв. Гео Милев, 249, София, България
Мобилен телефон: +359 898 239 080
e‐mail: mihova_mihaela@yahoo.com
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ
Аз съм счетоводител с повече от 9 години стаж по специалността, отговарящ за счетоводното обслужване на фирми от
различни сектори. Отговорен и лоялен специалист, успешно менажиращ възложените му задачи в поставените за
тях срокове.
ТРУДОВ ОПИТ

Юни 2007‐ до момента

Счетоводител в Евроконсулт и счетоводство ООД
Счетоводна къща

¾ Отговорност за фирми от различни икономически дейности
¾ Организира и анализира счетоводна информация и финансови отчети, с цел оценяване точността, пълнотата и
съответствието им със законовите разпоредби
¾ Подготвя Междинни и годишни финансови отчети, както и Годишни данъчни декларации
¾ Подготвя месечни отчети за нуждите на Мениджмънта
¾ Текущо осчетоводяване на счетоводната документация
¾ Изготвя Справки – декларации по ЗДДС
¾ Следи за изпълнението на текущите вземания и задължения
¾ Координира успешното и навременно изпълнение на процесите, свързани със задължителния външен годишен
финансов одит
¾ Отговаря за връзките с НАП, Комисия за финансов надзор, НСИ
¾ Изготвя отчети за нуждите на БНБ
¾ Изготвя ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, Декларации 1 и 6, Годишни декларации по реда на
ЗДДФЛ

Март 2006 ‐ Юни 2007

Асистент счетоводител в Кресли Адвъртайзинг ЕАД
Агенция за външна реклама

¾
¾
¾
¾

Ежедневно осчетоводяване на счетовдната документация
Изготвяне на справки – декларации по ЗДДС
Изготвяне на първични счетоводни документи
Участие в подготвянето на Годишните финансови отчети и комуникацията с външна организация за финансов
одит
¾ Отговорност във връзка с изготвяне на трудови договори, поддържане на досиета на работници, ведомости за
заплати, подготовка на декларации във връзка с трудовото законодателство

ОБРАЗОВАНИЕ
2009‐2010

Магистър – Университет за Национално и Световно Стопанство, София
Финансов мениджмънт
Бакалавър – Университет за Национално и Световно Стопанство, София
Финансов контрол
Средно образование – Национална Търговско‐Банкова Гимназия, София
Банково, застрахователно и осигурително дело

2004‐2008
1999‐2004

СЕРТИФИКАТИ
Юни 2014

Cambridge English : Business English Certificate Higher – CEFR Level C1

КВАЛИФИКАЦИИ
Септ 2012 – Ян 2013

Професионална квалификация по професия „ Организатор на туристическа агентска
дейност”

УМЕНИЯ

Език
9 Български ‐ роден
9 Английски ‐ отличен

Технически умения :
9 MS Office
9 Internet
9 Софтуер за ТРЗ „ Стил"
9 Счетоводен софтуер Rival
9 Счетоводен софтуер
Expert NT
9 Счетоводен софтуер
Info Star
9 Работа с ERP Система
9 Работас E‐signature
9 Свидетелство за
управление на МПС

Други умения и компетентност :
9 Силни организационни и
комуникативни умения
9 Умение за работа в екип
9 Отговорност и лоялност
9 Желание за постоянноно
личностно и професионално
развитие
9 Ефективност при работа в
кратки срокове

