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ДОКЛАД 

НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ 

На „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ – БЕЛОВО” АД  

за дейността през 2016 година 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Одитният комитет на Завод за хартия”Белово”-АД е дейтвуващ орган, създаден с 

решение на Общото събрание на акционерите на дружеството на 16.06.2009 г.,на 

основание Закона за независимия финансов одит на предприятия , извършващи дейност 

от обществен интерес.Председател на одитния комитет е Георгена Димитрова Иванова- 

дипломиран експерт счетоводител и член Гергана Ташкова Иванова. 

Предвижда промяна в състава и числеността на Одитния комитет на 

дружеството през 2017 г.. 

Настоящият доклад на одитния комитет на Завод за хартия – Белово АД е 

изготвен в съответствие със Закона за независимия финансов одит/ЗНФО/, изискващ 

отчет за дейността пред Общото събрание веднъж годишно, заедно с приемането на 

годишния финансов отчет. 

Законът за независимия финансов одит вменява на одитните комитети 

задължението да наблюдават процесите по финансово отчитане в предприятието, 

ефективността на системите му за вътрешен контрол,ефективността  на системите за 

управление на рисковете, както и да наблюдава процеса на извършване на независимия 

финансов одит, включително като извършва преглед на независимостта на 

регистрирания одитор на фирмата в съответствие с изискванията на закона и Етичния 

кодекс на професионалните счетоводители.  

Настоящият доклад за 2016 г. представя работата, наблюденията, проверките и 

заключенията на одитния комитет в изпълнение на основните му функции, съгласно 

ЗНФО. 

II. ДЕЙНОСТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

 

Предвид изискванията на действащото законодателство и с оглед дейността на 

одитния комитет на ЗХ”Белово”АД през 2016 година, може да бъде направено следното 

обобщение относно финансовото отчитане, системите за вътрешен контрол и 

управление на риска и независимия финансов одит във фирмата. 

1.Наблюдение на процесите по финансово отчитане на фирмата. 

 Дружеството изготвя финансовия си  отчет на база на Международните 

стандарти за финансово отчитане /МСФО/, приети за приложение в Европейския 

съюз.Годишниятфинансов отчет за 2016 година е одобрен от Съвета на директорите на 

22 март2017 година. 

В съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа/ЗППЦК / дружеството изготвя и представя  тримесечни финансови отчети и 

годишния си финансов отчет и в Комисията за финансов надзор/КФН / и Българската 

фондова борса София/БФБ/в качеството си на публично дружество. 



Дружеството изготвя годишен финансов отчет, който се състои от: отчет за 

финансовото състояние, отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения 

капитал , отчет за паричните потоци и бележки към финансовия отчет /Приложение /, 

заверени от регистриран одитор. 

За отчетният период ръководството на дружеството е осъществило предварителен 

контрол за законосъобразност, преди поемане на задължение или извършване на 

разход, както и върху цялата дейност на дружеството. 

Всички операции и други събития се отразяват своевременно и с точен размер на 

сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволят 

изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададена рамка за 

финансова отчетност.Финансовите отчети на Дружеството са изготвени при спазване 

на Закона за счетоводство, ЗППЦК и останалото приложимо законодателство. 

Финансовите отчети са изготвени и представени в законовите срокове. 

Одитният комитет заседаваше във връзка с изготвянето на индивидуалните 

тримесечни - /за 2-ро,3-то и 4-то/ и годишния финансови отчети, като текущо 

извършваше наблюдения относно процесите по финансово отчитане в предприятието, 

системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете. Членовете на одитния 

комитет са запознати в оператинен порядък с изготвянето на тримесечните отчети, така 

и с годишния финансов отчет. В дружеството се прилага последователна счетоводна 

политика и оценки въввсички периоди. Не са установени слабости или нередности в 

процеса на финансово отчитане, които да повлияят на достоверното представяне на 

дейността на ЗХ”Белово” АД за отчетния период, освен отбелязаните в доклада на 

независимия одитор в базата за изразяване на квалифицирано мнение на финансовия 

одит -  т.3, 4 и 5, главно поради голямата несигурност по отношение възстановимостта 

на тези вземания и не начислена провизия за обезценка, съгласно МСС 39. 

В Дружеството работи успешно информационна система, съществена за целите 

на финансовото отчитане, която включва счетоводната система и се състои от 

процедури и документация, както и за отчитане на  свързаните  с нея бизнес процеси и 

занеобходимата комуникация и докладване към корпоративното ръководство. 

Финансовият отчет е изготвен на базата на предположението, че Дружеството е 

действащо предприятие.За отчетният период финансовия резултат е загуба в размер на  

887 хил.лева.Към 31.12.2016 текущите пасиви надвишават текущите активи с 5 563 

хил.лева.. Тези условия сочат и както е записано в одитния доклад  за съществена 

несигурност, свързана с предположението за действащо предприятие, към което 

особено е насочено вниманието на Съвета на директорите. 

В ЗХ Белово АД е изготвен  план  и се предприемат действия за подобряване на 

дейността, ускори растежа,рентабилността и финансовото състояние.Ръководството 

счита, че за да продължи дейността си като действащо предприятие ще разчита и на 

финансовата подкрепа на финансиращите банки, реализирането на предположенията 

заложени в разработения план за развитие, както и уменията и подкрепата на 

ZaritisGrup. 

Предвид направените констатации може да бъде направен извод, че в 

дружеството надеждно функционират системите за финансово отчитане, . 

2.Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол на 

предприятиетои системите за управление на рисковете. 

 

В дружеството функционира отдел за вътрешен контрол.Презтекущия отчетен период 

отдела за вътрешен контрол главно осъществява предварителен контрол преди 

поемането на задължение и извършване на доставка или разход, което дава увереност 

че рисковете са ограничени в допустими граници. 



През 2016 г. Одитния комитет текущо бе запознат с констатациите от проверките на 

вътрешния контрол в дружеството. Тези констатации не са поисквани и предоставяни 

на външния одитор на дружеството, а са ползвани само за вътрешно-оперативни цели. 

Оторизирането и одобряването на сделките е ограничено до определени служители и в 

съответствие  със системата за управленвие на качествотоISO 9001:2008.Всички отдели 

на дружеството спазват предвидените процедури. Разработването и прилагането на 

контроли за оперативния риск  са определени от Ръководството .Отдела за вътрешен 

контрол се занимава както с планирани така и с изненадващи прегледи на контролите и 

процедурите за управление на рисковете. 

Ежемесечно се извършват и фактически контрол в складовете за готовата продукция и 

незавършеното производство, както и редовната годишна инвентаризация, съгласно 

Закона на счетоводството . Резултатите и анализите се свеждат в срок на управлението, 

както и предложения за намаляване на загубите и рисковете. 

Вътрешният контрол по отношение на отчетността е насочен към постигането на 

следните цели: 

Всички операции да се извършват след получаване на одобрение от страна на 

ръководството на дружеството и в съответствие със законовите и подзаконови 

нормативни актове; 

Текущ контрол върху събираемостта на вземанията и спазване на договорените срокове 

за доставки, реализация и плащане. 

Съвета на Директорите носи отговорност за управление на рисковете. Политиката за 

управление на рисковете подлежи на текущ анализ и контрол относно спазване на 

установените лимитиза поемане на рискове и контроли.Отразяват се настъпилите 

промени в дейността и пазарните условия.Одитният комитет извършва анализ как 

ръководството осигурява съответствието на политиките за управление на риска 

исъответствието с установените лимити. 

През отчетната 2016 година, както и през 2015 година, Дружеството е обект главно на 

следните рискове:  

- Кредитен, - ликвиден, - пазарен 

Кредитният риск е основно от търговски и други вземанияот клиенти в размер на 7164 

хил.лева към 31.12.2016 година  и е главно риск от неплащане от вътрешния пазар 

както и значителен размер от свързани лица и съдебно вземане – от износ/2493 хил.лева 

/за което няма погасяване през 2014, 2015 и 2016 години. 

В началото на 2017 година приблизително за около 50 % от нетекущите вземания, 

клиентите са обявени в несъстоятелност .Дружеството не е начислило провизия за 

обезценка на тези рискови вземания и задължения, което е и обект и в базата за 

изразяване  на квалифицирано одиторско мнение. 

Ръководството наблюдава  експозицията на вземанията на базата на редовно 

актуализирани данни и времева структура от отдела за вътрешен одит и предприема 

съответни решения и действия.  

Ликвидният риск е свързан с трудности при изпълнение на задълженията, свързани с 

текущите пасиви,  които превишават текущите активи както за 2016 така и за 

предходната  2015  години. Ръководството разработва свои текущи планове за паричния 

поток и управление на ликвидния риск като се съблюдават договорените падежи на 

финансовите пасиви. 

За покриване на ликвидния риск основно се разчита на нормална оперативна дейност и 

удължаване сроковете  на своите лихвени задължения при настъпване на техните 

падежи. Финансовата подкрепа на обслужващите банки е от съществено значение. 

Управлението на финансовите ресурси се извършва при строг текущ контрол, анализ и 



преценка на риска и в строго съответствие с планираните лимити и решенията на 

Съвета на директорите. 

Пазарният риск/валутен и лихвен /е неизбежен в тази трудна и непредсказуема бизнес 

среда. Всичко това налага гъвкава търговска политика, анализ, контрол, които са 

непрекъснато на вниманието на Ръководството. 

 Валутният и лихвен риск се управляват чрез сключване на договорите за външен пазар 

главно в евро и кредити с най-ниски лихвени нива. 

Политиката на Ръководството на дружеството за управление на рисковете е 

последователна. Тези политики подлежат на периодична проверка за отразяване на 

настъпилите изменения  в пазарните условия и в дейността на 

дружеството.Управлението на финансовите ресурси се е реализирало в строго 

съответствие с решенията на Съвета на директорите. 

Предвид извършените наблюдения и констатации може да се направи извод, че в 

дружеството успешно функционират системите за вътрешен контрол и за управление 

на рисковете /кредитен, ликвиден, пазарен, оперативан, валутен и лихвен/. 

Препоръката на одитния комитет е: 

Да се  изработи фирмена политика за обезценка на времеви принцип, както и 

планиране дейността и процедурите на контрол от отдел вътрешен контрол, която да 

бъде утвърдена от ръководството на дружеството. 

1. Наблюдение на независимия финансов одит на предприятието 

 В съответствие с изискванията на Закона за независим финансов одит, през 2016 

година е извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Завод за 

хартия”Белово”АД от Специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, 

съгласно Писмо за поемане на ангажимент и  Договор от 17.11.2015 година с две 

годишен срок. 

 Извършеният преглед на независимостта на регистирания одитор на ЗХ Белово 

АД- в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит/ чл.54, 

показва че „Делойт Одит”ООД покрива изискванията за независимост като 

регистрирания одитор от Завод за хартия-Белово АД през финансовата 2016 година  и 

към датата на доклада на независимия одитор- 31.03.2017 година.В одитния доклад 

също се декларира независимостта в съответствие с Етичния кодекс на 

професионалните счетоводители и ЗНФО. 

На 29.11.2016 година в ДВ е обнародван новия Закон за независимия финансов 

одит,който влезе в сила от 03.12.2016 година и  постави много нови изисквания към 

одита на публичните дружества и одитните комитети.  

Одитният комитет са запозна с материалите по допълнителните въпроси, които 

поставят за докладване Закона за Счетводството и ЗППЦК за 2016 година, а именно: 

• Доклада за дейността и Декларацията за корпоративно управление за 

финансовата година, изготвени от Ръководството съгласно законовите 

изисквания и пълно съответствие  с финансовия отчет и новите законови 

изисквания.Запознахме се и с Декларацията, издадена на основание чл. 100н от 

ЗППЦК от одиторското дружество”Делойт Одит”ООД, както и с  Декларацията  

подписана от Ръководството, съгласно изискванията на същия член от ЗППЦК . 

• Делойт Одит ООД през отчетния период  е предоставял и други услуги, 

различни от ангажимента за финансов  одит на годишния финансов отчет, а 

именно - договорени процедури по смисъла на Международния стандарт за 

свързани по съдържание услуги/ МСССУ/ 4400. Одитният комитет на свое 

заседание  от 06.03.2017 г.разгледа предложението на Делойт Одит ООД 

относно оказването на услуги на ЗХ”Белово”АД в съответствие с процедурите 

по Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 година за намаляване тежестта,  




