
Мерки за осигуряване на ефективното изпълнение на задълженията 
на одиторите на „Свилоза” АД 

 
 
 
1. Общи разпоредби 
 
Мерките за осигуряване на ефективното изпълнение на задълженията на одиторите се 
приемат от Съвета на директорите на „Свилоза” АД въз основа на приложимите законови 
изисквания и признатите международни стандарти за добро корпоративно управление и 
съставляват неизменна част от Програмата за добро корпоративно управление на 
„Свилоза” АД (наричана по-долу също така Дружеството). Тяхното предназначение е да 
бъде гарантирано безпроблемното осъществяване на дейността на одиторите на „Свилоза” 
АД в процеса на извършване на всички необходими процедури по одитиране на 
годишните финансови отчети на Дружеството и изразяване на независимо одиторско 
мнение съобразно Международните одиторски стандарти. 
 
2. Обхват, формиране и изразяване на одиторското мнение 
 
Независимото одиторско мнение се изразява относно подлежащите на одитиране годишни 
консолидирани и неконсолидирани финансови отчети за дейността на „Свилоза” АД за 
съответствието им с приложимите счетоводни стандарти, както и с всяка друга 
национално приета счетоводна база за тяхното изготвяне, относно достоверното 
представяне във всички аспекти на същественост на финансовото състояние на 
Дружеството, отчетения финансов резултат от дейността, паричните потоци и промените в 
тях, собствения капитал на Дружеството и промените в него.  
 
Формирането и изразяването на независимото одиторско мнение се извършва в 
съответствие с Международните одиторски стандарти. 
 
3. Отговорности на Съвета на директорите за осигуряване на ефективното 
изпълнение на задълженията на одиторите 
 
Съветът на директорите на „Свилоза” АД се задължава: 
 

• Преди внасянето на мотивирано писмено предложение за избор на одитор пред 
годишното Общо събрание на акционерите, да изисква писмено становище от 
кандидатите за одитор/одиторско предприятие на „Свилоза” АД, че не попадат под 
ограниченията за извършване на независим финансов одит по чл.28 от Закона за 
независимия финансов одит1. 

 
• След избора на регистриран одитор от Общото събрание на акционерите, да 

сключва писмен договор за извършване на одит на финансовите отчети на 
„Свилоза” АД, съгласно чл.9, ал.1 от Закона за независимия финансов одит, в който 

                                                 
1 Относно критериите и реда за установяване на независимост на одитора може да се запознаете с 
приетите от Съвета на директорите на „Свилоза” АД Критерии за независимост на членовете на Съвета 
на директорите и регистрирания одитор на „Свилоза” АД. 
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се регламентират конкретните задължения на двете страни – Дружеството и 
избрания одитор2. 

 
• Да изисква от избрания одитор да му предостави работна програма относно 

обхвата на предстоящата проверка, както и график на посещенията си в „Свилоза”, 
във връзка с извършването на финансовия одит. 

 
• Да изисква извършването на независимия финансов одит в обхвата, регламентиран 

от закона чрез извършване на проверка в следните аспекти:  
 

 спазването на принципите на счетоводството;  
 последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика; 
 методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и 
достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на Дружеството, 
ограничена до постигане целите на одита;  

 ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на 
одита;  

 процеса на счетоводното приключване; достоверността и необходимата за 
потребителите обхватност на представената във финансовите отчети 
информация; 

 съответствие между информацията във финансовите отчети и всяка друга 
информация, която управлението предоставя заедно с отчетите. 

 
• Да изисква финансовият одит да се извършва при спазване на всички законово 

регламентирани задължения от страна на регистрирания одитор/одиторско 
предприятие и в частност:  

 
 спазване на принципите: независимост, професионална компетентност, 
конфиденциалност, почтеност и обективност; изпълняване на поетото 
одиторско задължение, освен ако не са налице обективни обстоятелства, 
които го възпрепятстват;  

 информиране на Съвета на директорите на „Свилоза” АД за съществени 
нарушения на законите и други нормативни актове, на учредителни и други 
вътрешни актове, норми и процедури на Дружеството, както и за всяка 
друга информация, доколкото са станали известни на одитора в хода на 
изпълнение на независимия одит;  

 предупреждаване на Съвета на директорите на „Свилоза”АД в областта на 
компетенциите на одитора за действия или пропуски, които може да 
навредят на Дружеството, доколкото са му станали известни в хода на 
изпълнение на независимия одит;  

 разясняване на представителите на „Свилоза” АД на значението на дадена 
информация, получена при изпълнението на одиторското задължение;  

 представяне на документи, доказващи изпълнението на одиторското 
задължение относно изразеното мнение;  

                                                 
2 Чл. 9 (1)  ЗНФО: „Независимият финансов одит се осъществява въз основа на договор между 
предприятието доверител и дипломирания експерт-счетоводител като физическо лице или чрез негово 
предприятие или специализираното одиторско предприятие с посочване на дипломирания експерт-
счетоводител, отговорен за извършване на независимия финансов одит.”  
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 спазване на Международните одиторски стандарти и Професионално-
етичния кодекс, приет от Института на дипломираните експерт-
счетоводители. 

 
• Да приема неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет за 

дейността на „Свилоза” АД, след извършен преглед от Комисията по вътрешен 
одит и отразяване на евентуални корекции, и да ги представя на действащия одитор 
на Дружеството за извършване на одит до 26 февруари на следващата календарна 
година; Съветът на директорите носи отговорност за правилното изготвяне и 
поддържане от страна на Дружеството на счетоводната документация и годишните 
отчети. 

 
• Да предоставя своевременно на регистрирания одитор/одиторско предприятие 

цялата информация, поискана от него, която е необходима за проверката и 
заверката на финансовите отчети, включително всички писмени справки, 
подписани от съответните лица, и уведомяване за новонастъпили обстоятелства, 
които са станали известни на Съвета на директорите, при условие че биха могли да 
имат отношение към извършването на независимия одит. 

 
• При необходимост да осигурява на регистрирания одитор/одиторско предприятие 

съдрудници и експерти – служители на дружеството или лица, които въз основа на 
писмен договор осъществяват текущото финансово-счетоводното обслужване на 
„Свилоза”АД, които да оказват съдействие в хода на извършване на проверката. 

 
• Да осигурява всички други необходими условия за извършване на проверката и 

заверката от страна на регистрирания одитор/одиторско предприятие, включително 
достъп до помещения и системи, възможността да наблюдава провеждането на 
инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството. 

 
• Да изисква одиторското мнение върху годишния неконсолидиран и консолидиран 

финансов отчет за дейността на „Свилоза”АД да му бъде предоставено до 15 март 
на следващата календарна година. 

 
• Да изисква предоставяне на отделно конфиденциално Писмо до ръководството, 

съдържащо наблюденията и препоръките на одитора за подобряване на 
процедурите и вътрешния контрол в Дружеството. 

 
• Да следи за спазването на настоящите мерки от служителите на дружеството и 

всички лица, които въз основа на писмен договор осъществяват текущото 
финансово-счетоводното обслужване на „Свилоза” АД. 

 
4. Взаимодействие на независимия одитор със звеното по вътрешен одит на 
„Свилоза” АД 
 
Комисията по вътрешен одит на „Свилоза” АД може да кани на свои заседания 
независимия одиторът, с който „Свилоза” работи по договор, за да обсъди с него важни 
въпроси във връзка с предстоящ одит на годишните счетоводни отчети. Когато 
Дружеството изгради самостоятелно звено по вътрешен одит, то също ще взаимодейства 
активно с независимия одитор и ще подпомага изпълнението на неговите задължения. 
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5. Заключителна разпоредба 
 
Настоящите мерки са приети от Съвета на директорите на „Свилоза” АД по предложение 
на Комисията по вътрешен одит на 29.01.2008 г. 
 


