ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Фамилия: Георгиева
2. Име:

Бойка

3. Дата на раждане: 18.06.1961 г.
4. Националност:

българка

5. Семейно положение:

омъжена

6. Образование: висше

Магистър Икономика, спец. Счетоводство и контрол, УНСС-София
(От дата – до дата)
1991-1992

1980 -1984
1976-1980

Учебно заведение,
Получени степен(и) или диплома(и):
Институт на дипломираните експерт-счетоводители,
Република България, диплома № 0111/1992
Дипломиран експерт-счетоводител,Регистриран одитор
УНСС, Магистър, Специалност „Счетоводство и
контрол”- висше икономическо образовании
Икономически техникум „Фр.Енгелс” София С,
специалност
”Счетоводство
и
контрол”-средно
образование

7. Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 слабо)
Език
Английски
Руски

Четене
3
4

Говоримо
3
4

Писмено
3
4

8. Членство в професионални организации:
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
9. Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)
Проучвания за потенциални клиенти, измерване на риска, Одит на пенсионни фондове,
Отлична работа с Microsoft Office, Счетоводен софтуер – Конто, Ajar R, Ajar L, Офис+,
Wiscount и др
10. Понастоящем заемана длъжност:
Управител на „Одит Консулт Б” ЕООД, дипломиран експерт-счетоводител, Регистриран
одитор.
11. Трудов стаж във фирмата:
1

От 1992 год. работи като регистриран одитор.

12. Основни квалификации: (свързани с поръчката)
Регистриран одитор, дипломиран експерт-счетоводител
13. Конкретен опит:

Държава
РБългария

От дата – до дата
1987 – до настоящия момент

14. Професионален опит
От дата – до
дата

Място

Фирма
(Работодател)

От 1992 до
наст.момент

РБългария,
София

Одит Консулт Б
ЕООД

1989 - 1991

РБългария,
София

Инвест
инжинеринг
ООД

1987 - 1989

РБългария,
София

Кинефикация
АД

Заемана длъжност

Описание на извършваната
работа

Управител,
Регистриран
одитор,
Дипломиран
експертсчетоводител
Главен
счетоводител

Независим финансов одит
на Финансови отчети на
дружества и на Проекти,
финансирани по Европейски
програми

Главен
счетоводител

Функциите на Главен
счетоводител

Функциите на Главен
счетоводител

Професионалния опит включва дейности,свързани с:
Заверка на годишни финансови отчети, съгласно изискванията на Националните и
Международните счетоводни стандарти, ограничен преглед на финансови отчети,
тематични проверки по задание на клиента, включително и по проекти,
финансирани от ЕС и други донори.
Консултации в областите:
Счетоводство - методология на счетоводната отчетност, адаптирана към
конкретната дейност на клиента и практически съвети по отношение на
осчетоводяването;
Финанси- ефективно управление на риска и финансовата дейност, корпоративно
консултиране;
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Данъци и такси – консултиране на клиентите по отношение на структурирането на
техния бизнес по най-резултатния начин по отношение данъците и таксите;
Търговско право – обсъждане с клиентите на въпросите по динамично развиващата
се законодателна област;
Данъчна защита на своите клиенти;
Оценки на предприятия;
Кредитни обосновки;

15. Друга информация от практическо значение – референции от клиенти
16. Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията
и се прилагат, като самостоятелни документи към нея):
1. Диплома № серия Б 81 №001 231
2. Диплома № 0111/1992
3. Удостоверение от ИДЕС

Дата: 31.03.2014 год.

Подпис: ………………….
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