
Доклад за прозрачност за 2016 г. 
на регистриран одитор Даринка Илиева Игнатова, д.е.с.,  

Диплома № 0377, издадена от ИДЕС  

 

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО, при извършване на независим финансов одит на 
предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно 
изготвя и обявява доклад за прозрачност. Настоящият доклад за прозрачност отразява моята 
дейност като регистриран одитор Даринка Илиева Игнатова, Диплом № 0377. Същият е 
достъпен на уеб страницата на дружеството, Одит Консулт ЕООД, което представлявам. 

Информацията, отразяваща горното изискване, се отнася за периода 2016 година, освен ако 
изрично не е посочено друго, и следва точките в закона. 

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

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

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

Регистриран одитор Даринка Игнатова и дружеството, чрез което осъществява дейността си, не 
са част от мрежа, затова това описание е неприложимо. 

3. Описание на управленската структура на одиторското дружество. 

Дружеството се управлява еднолично от регистриран одитор Даринка Игнатова, Д.Е.С. 

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството и 
декларация от регистрирания одитор за 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. 

Одиторският екип изпълнява своите ангажименти, като прилага методология, разработена на 
базата на Международните одиторски стандарти и спецификата на местното законодателство, 
следвайки основните етични принципи в дейността си, които са: 

 Почтеност; 

 Обективност; 

 Компетентност; 

 Конфиденциалност. 



В тази връзка, всеки член на одиторския екип стриктно изпълнява фирмените правила, 
процедури и 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. 

В помощ на професионалното развитие е установена практиката на предаване на знания и 
опит, както и текущо наблюдение и контрол в хода на изпълнение на всеки ангажимент. 
Прилагането на Етичният кодекс на професионалните счетоводители приет от 
Международната федерация на счетоводителите се съблюдава от целия екип. 

В допълнение на тази корпоративна политика, на 15.02.2013 качеството на услугите, 
предоставяни от дружеството, е сертифицирано по ISO 9001:2008 за независим одит на 
финансови отчети, одит на отчети по проекти финансирани от европейски фондове, 
представяне на счетоводни услуги. Сертификацията е потвърдена чрез последващи проверки, 
като последно дружеството е ре-сертифицирано през февруари 2016 г. Дружество също е 
сертифицирано като член на Българската асоциация на управленските консултантски 
организации (БАУКО). 

5. Дата на последната извършена инспекция за гарантиране на 
качеството, съгласно чл. 85 

Последната одиторска проверка на практиката на регистриран одитор Даринка Илиева 
Игнатова приключи през месец октомври 2014 г., която дава най-висока оценка на одиторската 
дейност (А).  

6. Списък на предприятията от обществен интерес 

Предприятия от обществен интерес, на които през предходната година регистрираният одитор 
е изпълнил ангажименти за задължителен независим финансов одит, са: 

 „Синергон  холдинг” АД  - публично  дружество, търгувано на сегмент А на БФБ – София 
– одиторски доклад върху индивидуалния и върху консолидирания финансов отчет за 
2015 г.; 

 „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД – водоснабдителни и канализационни 
услуги. 

7. Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с 
независимостта 

Регистрираният одитор потвърждава, че през последната финансова година е извършена 
проверка за и съответно 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 2016 г. 

 

 

 



8. Описание на политиката, която регистрираният одитор прилага по 
отношение на обучението във връзка с продължаващото 
професионално развитие по чл. 30 

За периода, регистрираният одитор е участвал в непрекъснатото обучение с цел поддържане и 
повишаване нивото на квалификацията, като са посетени следните курсове: 

 

Тема на обучението Организатор Лектор Дата 

Оценка на риска и отговор на 
оценените рискове 

ИДЕС Линкълн Майлс 07.06.2016 

Изисквания на МОС, свързани с 
работата на одитора с трети 
страни 

ИДЕС Милена Райкова 17.06.2016 

Новите промени в ЗППЦК и 
ефектът им върху дейността на 
публичните компании и други 
емитенти на ценни книжа 

АДВИБ Представители на КФН 22.07.2016 

Указания за одит на 
стандартизирани системи за 
управление - ISO 19011 

Алфа 
Коулити 

Валя 23.08.2016 

Одиторско досие ИДЕС Миглена Райкова 
6-
8.10.2016 

Обучение за вътрешни одитори - 
ISO 9001:2015 

Рина 
Бългрия 

Константин Рачев 
10-
12.10.2016 

Новият закон срещу мерките 
срещу пазарни злоупотреби с 
финансови интрументи и 
приложимата европейска 
регулация 

АДВИБ Представители на КФН 01.11.2016 

Отчитане и оповестяване на 
контролни участия: Консолидирани 
финансови отчети (МСФО 10), 
Съвместни споразумения (МСФО 
11) и Оповестяване на участия в 
други предприятия (МСФО 12) 

ИДЕС 
Даниела Петкова, Ивайло 
Колев, Данаил Гецев 

04.11.2016 

Офшорни дружества.  
Търсени ефекти и 
противодействие 

РААБЕ 
България 

Десислава Канева, Иван 
Антонов 

11.11.2016 

Новото счетоводно 
законодателство за 2016 г. 
Практико - приложни аспекти на 
ЗКПО 

ИДЕС Велин Филипов 22.11.2016 

Международни одиторски 
стандарти - Одиторски доклади  

ИДЕС 
Валя Йорданова и Валентина 
Бранкова 

24-
25.11.2016 

Специфика при одита на публични 
компании 

АДВИБ 
Даниела Пеева и София 
Аргирова - Атанасова 

29.11.2016 

Данъчно третиране по ЗДДС през 
2016 г. и анонси във връзка с 
промените през 2017 г. 

ИДЕС Калина Златанова 01.12.2016 

Разширени одиторски доклади Ърнст и Янг Ърнст и Янг 02.12.2016 

 



9. Информация относно базата, въз основа на която се формира 
възнаграждението на съдружниците 

Едноличен собственик на капитала на Одит Консулт ЕООД е Даринка Игнатова, респективно 
нейното възнаграждение не е съобразено с други съдружници. 

Възнаграждението се определя чрез договорено месечно възнаграждение за управленската 
дейност и бонус на база постигнати резултати за изпълнение на професионални ангажименти. 

10. Описание на политиката на регистрирания одитор за ротация на 
отговорните одитори и служители в съответствие с чл. 65 

Регистрираният одитор, Даринка Игнатова, извършва задължителен финансов одит на 
финансов отчет в предприятия от обществен интерес за период, който не надхвърля 7 поредни 
години, считано от датата на назначаването ѝ.  

11. Информация относно общия оборот на регистрирания одитор, 
разпределена в следните категории: 

 

Приходи от задължителен одит на ГФО – индивидуални и 
консолидирани, на  предприятия от обществен интерес и 
предприятия, част от група, чието предприятие майка е от 
обществен интерес 

35 хил. лв. 

Приходи от задължителен одит на ГФО на  други 
предприятия 

194 хил. лв. 

Приходи от разрешени услуги, различни от одита, 
предоставени на одитираните предприятия 

2 хил. лв. 

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

96 хил. лв. 

 

Общият обем на приходите от дейността на дружеството за 2016 г. е 327 хил. лв., в т. ч. от 
независими финансови одити е 229 хил. лв. Приходите от консултантски, счетоводни и други 
услуги са 98 хил. лв. 

 

 

 

31.03.2017 

 

Даринка Игнатова 

регистриран одитор 


