
 

ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ 

НА СПАРКИ ЕЛТОС АД  

през 2015 година 

 
 Настоящият доклад се изготвя на основание разпоредбите на ЗНФО 
(Закон за независимия финансов одит) и се представя на акционерите на 
СПАРКИ ЕЛТОС АД на годишното общо събрание на акционерите на 
дружеството. 
 
І. Дейност на одитния комитет  през 2015 г. 
 

Основните дейности на одитния комитет на СПАРКИ ЕЛТОС АД - в 
съответствие с разпоредбите на чл.40з на Закона за независимия финансов 
одит, включват: 
 Наблюдаване на процесите по финансово отчитане в предприятието; 
 Наблюдаване на ефективността на системите за вътрешен контрол; 
 Наблюдаване на ефективността на системите за управление на рисковете; 
 Наблюдаване на независимия финансов одит в дружеството; 
 Извършване на преглед на независимостта на регистрирания одитор на 

дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на 
професионалните счетоводители. 
На основата на получената първична информация, проведените 

професионални анализи и експертни дискусии и в строго съответствие с 
изискванията на Закона за независимия финансов одит и на Закона за 
публично предлагане на ценни книжа,  одитния комитет на СПАРКИ ЕЛТОС АД 
формулира следните констатации, изводи и препоръки за дейността на 
дружеството през 2015 г.:  

Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с 
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и 
публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и 
приети от Европейския съюз (ЕС).  

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения 
към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни 
счетоводни стандарти, които нямат съществен ефект върху финансовия отчет 
на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, 
започващ на 1 януари 2015 г.: 

Годишни подобрения 2012 г. в сила от 1 юли 2014 г., приети от ЕС за 
годишни периоди на или след 1 февруари 2015 г. 

Тези изменения включват промени от цикъла 2010-12 на проекта за 
годишни подобрения, които засягат 7 стандарта: 
� МСФО 2 „Плащане на базата на акции“; 

� МСФО 3 „Бизнес комбинации“; 

� МСФО 8 „Оперативни сегменти“; 

� МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност“; 



 

� МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ и МСС 38 „Нематериални активи“; 

� МСФО 9 „Финансови инструменти“ и МСС 37 „Провизии, условни пасиви и 
условни активи“; 

� МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване“. 

Годишни подобрения 2013 г. в сила от 1 юли 2014 г., приети от ЕС за 
годишни периоди на или след 1 януари 2015 г. 

 Тези изменения включват промени от цикъла 2010-12 на проекта за 
годишни подобрения, които засягат 4 стандарта: 

� МСФО 1 „Прилагане за първи път на МСФО“; 

� МСФО 3 „Бизнес комбинации“; 

� МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност“; 

� МСС 40 „Инвестиционни имоти“. 

Стандарти, изменения и разяснения, които вcе още не cа влезли в cила и 
не cе прилагат от по-ранна дата от Дружеството 

 Следните нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи 
вече стандарти са публикувани, но не са влезли в сила за финансовата година, 
започваща на 1 януари 2015 г. и не са били приложени от по-ранна дата от 
Дружеството: 

МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2018 г., все още не е 
приет от ЕС 

МСФО 9 „Финансови инструменти” (изменен) – Отчитане на хеджирането, 
в сила от 1 януари 2018 г., все още не е приет от ЕС 

МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети” и МСС 28 „Инвестиции в 
асоциирани предприятия и съвместни предприятия“ (изменени), в сила от 
1 януари 2016 г., все още не са приети от ЕС 

МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети”, МСФО 12 „Оповестяване 
на дялови участия в други предприятия” и МСС 28 „Инвестиции в 
асоциирани предприятия и съвместни предприятия“ – Инвестиционни 
дружества (изменени), в сила от 1 януари 2016 г., все още не са приети от 
ЕС 

МСФО 11 „Съвместни ангажименти” (изменен) – Придобиване на дял в 
съвместна дейност, в сила от 1 януари 2016 г., все още не е приет от ЕС 

МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 
2016 г., все още не е приет от ЕС 

МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти” в сила от 1 януари 2017 г., все 
още не е приет от ЕС 



 

 МСФО 15 заменя МСС 18 „Приходи“, МСС 11 „Договори за строителство“ 
и свързани с тях разяснения и въвежда нов модел за признаване на приходите 
на базата на контрол. Новият стандарт променя правилата за определяне дали 
приходите се признават към даден момент или през даден период от време и 
води до разширяване и подобряване на оповестяванията относно приходите. 
МСФО 15 е базирано на основен принцип, който изисква дружеството да 
признава приход по начин, който отразява прехвърлянето на стоки или 
предоставянето на услуги на клиентите и в размер, който отразява очакваното 
възнаграждение, което дружеството ще получи в замяна на тези стоки или 
услуги. Допуска се по-ранното прилагане на стандарта. Дружествата следва да 
прилагат стандарта ретроспективно за всеки представен предходен период или 
ретроспективно като кумулативният ефект от първоначалното признаване се 
отразява в текущия период. 

МСС 1 „Представяне на финансови отчети” (изменен) – Оповестявания, в 
сила от 1 януари 2016 г., все още не е приет от ЕС 

 Тези изменения са част от инициативата на СМСС за подобряване на 
представянето и оповестяването във финансовите отчети. Те изясняват 
указанията в МСС 1 относно същественост, обобщаване, представянето на 
междинни сборове, структурата на финансовите отчети и оповестяване на 
счетоводната политика. 

МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ и МСС 38 „Нематериални активи“ 
(изменени), в сила от 1 януари 2016 г., все още не са приети от ЕС 

МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ и МСС 41 „Земеделие“ (изменени) 
– Плодоносни растения, в сила от 1 януари 2016 г., все още не са приети 
от ЕС 

МСС 27 „Индивидуални финансови отчети“ (изменен), в сила от 1 януари 
2016 г., все още не е приет от ЕС 

 Това изменение позволява на дружествата да използват метода на 
собствения капитал при отчитането на инвестиции в дъщерни предприятия, 
съвместни и асоциирани предприятия в техните индивидуални финансови 
отчети. 

Годишни подобрения 2014 г. в сила от 1 януари 2016 г., все още не са 
приети от ЕС 

 Тези изменения засягат 4 стандарта: 

� МСФО 5 „Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени 
дейности“ относно методи на отписване; 

� МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване“ относно договори за 
услуги; 



 

� МСС 19 „Доходи на наети лица“ относно дисконтови проценти; 

� МСС 34 „Междинно финансово отчитане“ относно оповестяване на 
информация. 

1.Наблюдаване на процесите по финансово отчитане в СПАРКИ ЕЛТОС 
АД 

 
Системата за вътрешен контрол съответства на стандартите, определени 

от Управителния съвет на Дружеството. Ефективността на системата за 
вътрешен контрол позволи навременно изготвяне и изпращане на достоверни 
индивидуални и консолидирани тримесечни и годишни финансови отчети на 
СПАРКИ ЕЛТОС АД до Комисията за финансов надзор, „БФБ– София”АД и 
обществеността.  

Периодично са извършвани финансови анализи и финансов контрол на 
текущото счетоводно отчитане в дружеството, а съответните доклади са били 
предоставяни на вниманието на Управителния съвет. 
Системата за финансово отчитане е адекватна и представя достоверно 
финансовото състояние на СПАРКИ ЕЛТОС АД и системата за вътрешен 
контрол позволява ефективно управление на финансовите ресурси на 
Дружеството.  
 
2. Наблюдаване на ефективността на системите за управление на 
рисковете 

 
През 2015 г. СПАРКИ ЕЛТОС АД имаше експозиция към следните 

рискове: 
 

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ  
 Общ макроикономически риск 
 Лихвен риск 
 Инфлационен риск 
 Политически риск 
 Валутен риск  
 

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ  
 Зависимост от други индустриални сегменти  
 Повишаване на цените на енергоносителите, горивата, транспорта, 

постоянните разходи  
 Зависимост на дружеството от дистрибутори, доставчици, клиенти 
 Зависимост от патенти, лицензи, сертификати 
 Екологичен риск  

 
Подробно описание на рисковете пред дейността на Дружеството е 
представено в Годишния доклад за дейността през 2015 г. 
 
3. Наблюдаване на независимия финансов одит в дружеството  

 
В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и 

изискванията на Закона за независимия финансов одит към независимия 



 

финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, 
на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите на 
дружеството, проведено на 23.06.2015 г. Общото събрание на акционерите на 
СПАРКИ ЕЛТОС АД избра Грант Торнтон ООД, рег.№ 032, регистриран одитор 
0673 – г-жа Емилия Маринова за регистриран одитор, който да извърши 
проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. 

 
Одитния комитет на дружеството проследи работата на избрания 

независим одитор и потвърждава, че независимият финансов одит за 2015 
година бе проведен и изготвен законосъобразно, при стриктно спазване на 
изискванията за независим  финансов одит на предприятията, извършващи 
дейност от обществен интерес съгласно действащото законодателство. 

 
4. Извършване на преглед на независимостта на регистрирания одитор на 
предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс 
на професионалните счетоводители 
 

Извършеният преглед на независимостта на избрания на редовното 
годишно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, 
проведено на 23.06.2015 г. регистриран одитор, който да направи проверка и 
заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. показа, че 
Емилия Маринова, рег. одитор № 0673, отговаря на  законовите изисквания и 
на изискванията на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД.  

Съгласно изискването на чл. 40м, ал. 1 от ЗНФО, при извършване на 
независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен 
интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна 
страница доклад за прозрачност. 

 Одитния комитет на СПАРКИ ЕЛТОС АД установи, че независимият 
одитор Емилия Маринова, рег.одитор № 0673 има създадена електронна 
страница: http://www.gtbulgaria.com/transparency_bg_2015.pdf на която са 
публикувани и съответните доклади за прозрачност.  
 
ІІ. Препоръка за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на 
годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.  
 

В изпълнение на чл.40к от Закона за независимия финансов одит, 
одитния комитет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, препоръчва независимия финансов 
одит на финансовия отчет за 2016 г. да се извърши от Емилия Маринова, 
рег.одитор № 0673. По отношение на СПАРКИ ЕЛТОС АД Емилия Маринова, 
рег.одитор № 0673 отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 40н, ал. 2 
от ЗНФО, т.к. не е извършвал одитни ангажименти по отношение на СПАРКИ 
ЕЛТОС АД в продължение на 5 поредни години. 
 

 
 

Марин Куков: 
Председател на одитния комитет 

 


