
Доклад за прозрачност 

на специализираното одиторско предприятие

„ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ” ООД

Настоящият доклад отговаря на изискванията на Закона за независимия финансов одит и 
съдържа информация съгласно чл. 40м  от Закона за независимия финансов одит.  

Специализираното одиторско  предприятие „Финкомекс Одитинг” ООД е универсален 
правоприемник на „Финкомекс” ООД, регистрирано в Софийския градски съд през 1993 г. 

На 23.10.2008 г. „Финкомекс Одитинг” ООД бе пререгистрирано в Агенцията по 
вписванията към Министерството на правосъдието под ЕИК 121751880, съгласно 
изискванията на Закона за търговския регистър. Одиторското предприятие е регистрирано 
под № 102  в списъка на утвърдените от ИДЕС специализирани одиторски предприятия. 
Капиталът на дружеството е с номинална стойност 60 300 (шестдесет хиляди и триста) лв., 
разпределен в 6 030 (шест хиляди и тридесет) дружествени дяла от по 10 (десет) лв. 
Дяловото участие на съдружниците одитори в капитала е разпределено така: 

- Гаврил Борисов Гаврилов – регистриран одитор, притежава 1 568 дружествени дяла на 
стойност 15 680 лв.; 

- Мая Тодорова Гецова-Дякова – регистриран одитор, притежава 1 508 дружествени дяла на 
стойност 15 080 лв.

„Финкомекс Одитинг” ООД  се ръководи от Общо събрание и от управители. В Общото 
събрание на съдружниците участват:

1. Гаврил Борисов Гаврилов – регистриран одитор;

2. Мая Тодорова Гецова-Дякова – регистриран одитор;

3. Надежда Аспарухова Петкова;

4. Валерий Стефанов Стойчев;

5. Людмил Стоянов Георгиев;

6. Ваня Димитрова Георгиева;

7. Недка Обретенова Костова;

8. Екатерина Цветкова Димиева;



9. Недка Илиева Станчева;

10. „Финкомекс Инвестмънт” ООД, рег. по ф.д. 13175/2004 по описа на СГС, 
представлявано от Людмил Георгиев.

Дружеството се представлява и ръководи от своите управители:

1. Гаврил Борисов Гаврилов – регистриран одитор; 

2. Мая Тодорова Гецова-Дякова –  регистриран одитор;

3. Людмил Стоянов Георгиев;

4. Филип Младенов Спиров – регистриран одитор.

Възнагражденията на съдружниците са въз основа на сключени трудови договори и 
договори за управление.

След вземане на решение за разпределение на печалбата, всички съдружници получават 
дивидент съобразно процентното им участие в капитала на одиторското предприятие. 

Вътрешният контрол върху дейността на одиторите е постоянен и се извършва на място по 
време на проверките, както и впоследствие при обработката на събраните материали и 
данни. Във връзка с повишаване квалификацията на служителите ежегодно  в периода от 
април до декември се провеждат лекторски семинари и други вътрешни контролни 
процедури. Лектори са регистрирани одитори, съдружници в дружеството. Одиторите 
периодично посещават обучителни курсове, посветени на промените и новите изисквания в 
законодателството ни, както и семинари, организирани от ИДЕС на теми Международни 
стандарти за финансови отчети и Международни одиторски стандарти  в размер на 40 часа 
годишно. Дружеството подлежи на постоянен контрол от страна на Института на 
дипломираните експерт-счетоводители. Последната проверка по качеството на дейността на 
„Финкомекс Одитинг” ООД е върху одиторски ангажименти и е осъществена от Съвета за 
контрол по качеството на одитираните услуги на 05.04.2004 г. Проверката е реализирана от 
Христина Колева. 

Последната финансова година на извършен одит от страна на „Финкомекс Одитинг” ООД е 
за финансовата 2008 г.  Съгласно § 1, т. 11 от ДР на Зakoна за независимия финансов одит, 
дружествата, извършващи дейност от обществен интерес, на които „Финкомекс Одитинг” е 
бил одитор за този период, са:

- „Е. Миролио” АД, извършена проверка от Гаврил Гаврилов;

- „Миролио България” ЕООД, извършена проверка от Гаврил Гаврилов.



През 2008 г. е осъществена вътрешна проверка относно наличието на независимост на 
предприятието от одитираните от него дружества. Установено е, че липсват каквито и да 
било отношения с клиентите на компанията извън професионалните, уредени съгласно 
сключени договори за одиторски и консултантски услуги. 

За периода 01.06.2007–31.05.2008 г. регистрираните одитори Гаврил Гаврилов и Мая 
Гецова-Дякова са посетили организирани от ИДЕС семинари, които включват 40 часа 
обучение. 

Общият обем на приходите на дружеството от дейността му през 2008 г. е 1 165 000 лв. Те 
са формирани, както следва:

- от одит – 205 000 лв.;

- от консултантски услуги, предоставени на клиенти – 960 000 лв. 

За „Финкомекс Одитинг” ООД:

Людмил Георгиев


