
ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2013 ГОДИНА
на  

Регистриран одитор Даринка Илиева Игнатова д.е.с., 
Диплома № 0377 издадена от ИДЕС 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 40М ОТ ЗНФО ЗА ФИНАНСОВАТА 
2013 ГОДИНА 

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит 
на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор 

ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за прозрачност. 

Настоящият доклад се състои от 3 страници и е подписан лично от регистрирания одитор. 

Във връзка с горното изискване представям следната информация: 

Изисквана информация по чл. 40м Информация за регистриран одитор 
Даринка Илиева Игнатова, д.е.с № 0377

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

Упражняването на професията на регистриран 
одитор се извършва от физическото лице 
Даринка Илиева Игнатова чрез „Одит консулт” 
ЕООД, ЕИК 117 077 746. Дружеството не е 
регистрирано като специализирано одиторско 
предприятие. Управител и едноличен 
собственик на капитала на дружеството е 
Даринка Илиева Игнатова. 

2. Когато одиторското предприятие е 
част от мрежа - описание на мрежата, 
юридически и структурни 
договорености в нея. 

Неприложимо, одиторското предприятие не е 
част от мрежа. 

3. Описание на управленската структура 
на одиторското предприятие. 

Дружеството се управлява от д.е.с. Даринка 
Игнатова 

4. Описание на системата за вътрешен 
контрол на качеството на одиторското 
предприятие и отчет на управителния 
орган относно ефективността на 
нейното функциониране. 

Дружеството има разработени вътрешно-
фирмени правила и процедури по контрола на 
качеството на одиторската дейност. Те са 
разработени и се актуализират от управителя 
на дружеството, който носи цялата отговорност 
за прилагането и.  
На 15.02.2013 г. дружеството е сертифицирано 
по ISO 9001:2008 за независим финансов одит 
на финансови отчети, одит на отчети по 
проекти финансирани от европейски фондове, 
представяне на счетоводни услуги. 
Всеки член на одиторския екип стриктно 
изпълнява фирмените правила, процедури и 
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прилага инструкциите към тях. 
При изпълнението на одиторските 
ангажименти периодично се прави преглед по 
отношение на планирания обем работа и срок 
за изпълнение и текущо се отчитат резултатите 
от извършената работа.  
Установена е практиката на предаване на 
знания и опит и текущо наблюдение и контрол 
в хода на изпълнение всеки ангажимент. 
Прилагането на Етичният кодекс на 
професионалните счетоводители приет от 
Международната федерация на 
счетоводителите се съблюдава от целия екип. 
През м. декември 2013 г. дружество е 
ресертифицирано като член на Българската 
асоциация на управленските консултантски 
организации (БАУКО) , а през м янурари 2014 
по ISO 9001:2008 . 

5. Дата на последната извършена 
проверка от Института на 
дипломираните експерт-счетоводители 
или комисията за контрол на качеството 
на дейността на регистрирания одитор. 

Последната одиторска проверка на практиката 
на регистриран одитор Даринка Илиева 
Игнатова приключи през м.11.2010 година. 

6. Списък на предприятията, 
извършващи дейност от обществен 
интерес, които регистрираният одитор е 
извършил одити през последната 
финансова година. 

„Синергон  холдинг” АД  - публично  
дружество     
„Водоснабдяване и канализация - Свищов” 
ЕАД –гр. Свищов 

7. Описание на практиките на 
регистрирания одитор, свързани с 
независимостта; в отчета трябва да се 
потвърди, че през последната финансова 
година е била извършена вътрешна 
проверка за спазване на изискванията, 
свързани с независимостта. 

Регистрираният одитор потвърждава, че през 
последната финансова година са спазени 
изискванията свързани с независимостта, като 
са били подписани декларации за независимост 
от всеки член на одиторския екип преди 
започване на одиторските ангажименти  за 
2013 г. 

8. Данни за участията на регистрирания 
одитор в непрекъснато обучение, 
организирано от Института на 
дипломираните експерт-счетоводители 
по реда на чл. 22. 

За периода 01.01.-31.12.2013 г. регистрираният 
одитор е участвал в непрекъснатото обучение, 
организирано от ИДЕС, като са посетени 
следните курсове: 

1„ Промени  в  ЗОП”  - София ,  19.07.2013г. 
Лектор – Мариана  Кацарова,  

 2. СИДДО.Практика  на  ЕС  по  въпросите на  
ДДС” с лектор адв. А.Татарова  .   
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3. Семинар на 10.- 12.10..2013 г. „Оди 
метадология по  МОС за  Материални  запаси. 
Практически аспекти” с лектор д.е.с. Валя 
Йорданова   

4. Семинар на 31.10-01.11.2013 г. „Озорен 
преглед на промените в МСФО 2013/2014 г.” с 
лектор д.е.с. Валя Йорданова,  

5. Семинар на 27.11.2013 г. „Актуални промени 
на данъчните закони за 2014 г.” с лектор д.е.с. 
Велин Филипов, хорариум; 

Семинар „ ДДС декларации –  грешки и 
корекции”  лектор   4 часа  09.01.2014 г. 

6. Семинар на 28.01.2014 г. „Правни, одитни  ” 
счетоводни и данъчни аспекти при 
преобразуване на  търговски дружества” гр. 
София –  с лектор Гергана Бакърджийска   
хорариум.; 

7. Конференция на  09-10.06,.2014 г. „Втора  
национална конференция по данъчно 
законодателство” в. гр. София, НДК – сп. 
„Мисъл” и  други  

9. Общият обем на приходите на 
регистрирания одитор, включително 
разделени по суми, получени от 
извършени услуги, свързани с 
независими финансови одити, данъчни 
консултации, и от други услуги, 
различни от посочените. 

Общият обем на приходите от дейността на 
дружеството за 201 4г. е 237 хил. лв. в т.ч. от 
независими финансови одити е 188 хил. лв. 
Приходите от счетоводни, консултантски и 
други услуги са 49 хил. лв. 

31.03.2014 г.    

Регистриран одитор: Даринка Игнатова д.е.с. 


