Доклад за прозрачност за 2015 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 2015 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 предприятие.
Дружеството се управлява еднолично от регистриран одитор Даринка Игнатова, Д.Е.С.

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.
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 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 месец октомври 2014 г., която дава най-висока оценка на одиторската
дейност (А).

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

„Синергон холдинг” АД - публично дружество, търгувано на сегмент А на БФБ –
София;
„Синергон енерджи ЕООД – дружество, чиято основна дейност е търговия с
електрическа енергия.

Съгласно с новия Закон за счетоводството, приет и в сила от 01.01.2016 г., както и промените в
Закона за независим финансов одит, Синергон енерджи ЕООД няма да се третира като
дружество от обществен интерес от 2016 г.

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 2015 г.

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

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

"Одиторските доклади - приложение на
одиторскте стандарти"

ИДЕС

"Одиторската професия в контекста на новото
Европейско законодателство"

ИДЕС

Практически аспекти на разработването и
изпълнението на европейски проекти за
програмен период 2016-2020 г. Одит на
проектите и често допускани грешки от
бенифициентите.

Лектор
АФА - Валя
Йорданова

Дата
0203.02.2015

Васко Райчев

1617.04.2015

Глобъл
Сървиз

Глобъл сървиз
ООД

15.05.2015

Механизми за финансиране на ВИК Сектора

Капитал

Маикъл Рауз и
Илия
Кардашлиев

12.05.2015

Промени в МСФО с сила за 2015 г. Бизнес
комбинация и консолидация- практически
аспекти

ИДЕС

Pricewaterhouse
Coopers

24.11.2015

Новият закон за счетоводството. Практикоприложни аспекти на корпоративното
подоходно облагане

ИДЕС

Велин Филипов

27.11.2015

Актуални практики и водещи насоки по
отношение на ключови финансово-отчетни
въпроси - приблизителни счетоводни оценки ,
съществени счетоводни преценки и
оповестявания

ИДЕС

Даниела
Петкова, Еarnst
& Young

08.12.2015

Одиторски заключения и изготвяне на
одиторски доклади в съответствие с МОС 700799;
Стандартите за
контрол върху качеството, договаряне на
ангажименти, одиторска доокументация с
лицата, натоварени с общо управление,
начални салда, одит на приблизителни оценки
и писмени изявления

ИДЕС

Антон Свраков и
Симеон Милев

0102.12.2015

Практическо ръководство за създаване на
система за контрол на качеството на малки и
средни одиторски практики

ИДЕС

Стан
Дабровски лектор - Чехия

0304.12.2015

Практически насоки и ключови въпроси относно
отчитенето на нетекущи активи съгласно МСФО

ИДЕС

Практика на Европейския съд за Дерективата
за ДДС

ИДЕС

Основни фази на одит методологията по МОС
ИДЕС
- обект "Приблизителни оценки"

Даниела
Петкова, Еarnst
& Young
адв. Анелия
Татарова
"АФА" - Валя
Йорданова

11.12.2015
06.12.2015
0708.01.2016

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 2015 г. е 373 хил. лв., в т. ч. от
независими финансови одити е 248 хил. лв. Приходите от счетоводни, консултантски и други
услуги са 125 хил. лв.

10. Данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията
на съдружниците – за одиторско предприятие.
Регистриран одитор Даринка Игнатова не участва в специализирани одиторски предприятия и
няма съдружници.
Възнаграждението се определя чрез договорено месечно възнаграждение за управленската
дейност и бонус на база постигнати резултати за изпълнение на професионални ангажименти.

31.03.2016

Даринка Игнатова
регистриран одитор

