
 

 

ОТЧЕТ 

 

за дейността на Одитния комитет 

 

за 2019 г. 

 

 

 

 Уважаеми Господа акционери, 

 

 

 Настоящият доклад е изготвен въз основа на изискванията на Закона за независимия 

финансов одит. Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите 

веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет. Съгласно Закона за 

независимия финансов одит, функциите на Одитен комитет на ЦБА Асет Мениджмънт АД 

(дружеството), се изпълняват от Цветанка Петрова Йорданова; Кремена Стефанова Колева и 

Силвия Илиянова Христова. Одитният комитет е избран на Общо събрание на акционерите, 

проведено на 27.12.2018г.  

 

 

 На своето заседание за 2020 г., проведено на 18.05.2020 г. Одитният комитет е 

разгледал независимостта на избраният одитор на дружеството, както и други въпроси, 

отнасящи се до изпълнението на годишния външен одит. Констатирано е, че външният одитор е 

независим от дружеството по смисъла на Закона за независимия финансов одит и не участва 

при вземане на решения в дружеството. 

 

 На същото заседание Одитният комитет се е запознал с финансов отчет на дружеството 

за 2019г., както и с одиторския доклад, предоставен от избрания външен одитор. Одитният 

комитет е приел, че одиторският доклад е адекватно изготвен на основа на представените в 

годишния финансов отчет на дружеството резултати. Одитният комитет е взел решение да 

препоръча на СД да да избере за външен одитор и през следващата 2020 г. Георги Стоянов 

Тренчев – Одитор № 647. 

 Пред вид особеностите на дейността на дружеството Одитният комитет счита, че за 

изтеклия период е изпълнил задачите, които са му поставени съгласно Закона за независимия 

финансов одит и приетите правила за дейността му. 

 

Настоящият доклад е изготвен от Одитния комитет на 18.05. 2020 г. и е подписан от 

одитния комитет. 

 

 

 

Дата:18.05.2020г. 
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„ЦБА Асет Мениджмънт” АД 

 

ОДИТЕН КОМИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1/2020 г. 

 

Днес, 18.05.2020г. Одитния комитет на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД прие 

следните решения. 
 Вземането на решенията е удостоверено с подписите, подложени под този 

протокол от всеки един от членовете на Одитния комитет на „ЦБА Асет 

Мениджмънт” АД , а именно: 

  

1. Цветанка Петрова Йорданова; 

2. Кремена Стефанова Колева; 

3. Силвия Илиянова Христова. 

 

Волеизявленията на Цветанка Петрова Йорданова,  Кремена Стефанова 

Колева и Силвия Илиянова Христова в потвърждение на което е подписан 

настоящия протокол отразяват общата воля на членовете на Одитния комитет 

на «ЦБА Асет мениджмънт»АД за единодушно приемане на посочените по-долу 

решения 

 Д н е в е н  р е д : 

 Първа точка: Разглеждане на резултатите от извършения независим външен 

финансов одит на финансовия отчет на дружеството за 2019 г.  

 Втора точка: Определяне на дневен ред и дата за следващото заседание на 

Одитния комитет. 

 Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и бе приет с единодушие 

от членовете на одитния комитет.  

 След проведените разисквания по дневния ред, Одитният комитет взе следните 

решения: 

 По точка първа от дневния ред: 

 Одитния комитет се запозна с резултатите от извършения независим финансов 

одит и съответно с представеното одиторско мнение върху финансовия отчет на 

дружеството за 2019 г. и консолидирания финансов отчет на групата. Одиторите са 

издали одиторски доклади с квалифицирано мнение. Членовете на одитния комитет 

считат, че подобно обръщане на внимание в одиторския доклад има смисъл и приемат 

изразеното одиторско мнение. 

 Одитният комитет е разгледал отношенията на дружеството със гласувания на 

ОСА одитор. Одитният комитет ще предложи на СД да избере за външен одитор и през 

следващата 2020 г. Георги Стоянов Тренчев – Одитор № 647. 

 По точка втора от дневния ред: 

 Следващото заседание на Одитния комитет следва да се проведе не по-късно от 

края на юни 2021 г., с дневен ред обсъждане на независимостта на избрания външен 

одитор на дружеството за 2020 г. и евентуално с други свързани с тази тема въпроси. 

 Решенията до двете точки от дневния ред бяха взети неприсъствено с 

единодушие от членовете на Одитния комитет, както следва: 

 1. Цветанка Петрова Йорданова – гласувал „ЗА” 

 2. Кремена Стефанова Колева – гласувалa „ЗА” 

 3. Силвия Илиянова Христова – гласувал „ЗА”  
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