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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

на ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на ЛАВЕНА АД за 2020 година 

 

Одитният комитет в „Лавена” АД е създаден съгласно чл.107 от Закона за независимия 

финансов одит с цел да наблюдава работата и да анализира отчета на независимия 

финансов одит. Крайната цел е по-високо качество на Годишния финансов отчет и защита 

на инвеститорите. Настоящият отчет е изготвен на основание  Чл.108, ал.1,т.8 и във връзка 

със следващата т.9 от ЗНФО. 

 

І. Дейност на Одитния комитет през 2020 г. 

Одитният комитет на „Лавена“ АД е избран на основание Закона за независимия 

финансов одит. Одитният комитет на „Лавена“ АД е избран на проведеното на 23.06.2015 г. 

Общо събрание на акционерите за срок от 3 години в следния състав: 

1. Димитър Ангелов Лулчев - регистриран одитор – Председател 
2. Красен Иванов Пенков - член 
3. Спаска Методиево Кръстанова – член 
 

Мандатът на Одитния комитет на „Лавена“ АД е продължен с решение на проведеното 

Общо събрание на акционерите от 28.6.2018 г за срок от още 3 (три) години, а именно до 

28.06.2021 г. 

 

1. Наблюдаване на процесите по финансово отчитане в „ЛАВЕНА” АД  
 
Одитният комитет на „ЛАВЕНА” АД - в съответствие с разпоредбите на чл.108 на 

Закона за независимия финансов одит, изпълнява следните функции: 

1. информира управителните и надзорните органи на предприятието за резултатите от 
задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за 
достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес; 

2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, 
за да се гарантира неговата ефективност; 

3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за 
управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото 
отчитане в одитираното предприятие; 
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4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително 
неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по 
прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014; 

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с 
изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 
537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на 
одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент; 

6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва 
назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с 
комисия за подбор; 

7. уведомява Комисията, както и управителните и надзорните органи на 
предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 в 7-дневен срок от 
датата на решението; 

8. отчита дейността си пред органа по назначаване; 

9. изготвя и предоставя на Комисията в срок до 31 май годишен доклад за дейността 
си. 

 През отчетния период Дружеството  води своята финансова отчетност в 
съответствие със законовата нормативна уредба в страната, Закона за счетоводството и 
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Дружеството изготвя в 
законоустановените срокове междинни финансови отчети и годишен финансов отчет, които 
представя в Комисията за финансов надзор, БФБ и обществеността в законоустановените 
срокове.  

 

Настоящият доклад за 2020 г. представя работата, наблюденията и заключенията на 

комитета, във връзка с изпълнението на основните функции: 

Одитният комитет наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието. 

Финансово-счетоводният отдел представя финансовата информация на Одитния комитет до 

20 – то число на всеки месец, следващ месеца на отчитането. Информацията е разбираема и 

надеждна и отразява особеностите на дружеството. Дружеството изготвя Отчет за 

финансовото състояние, Отчет за всеобхватния доход, Отчет за паричните потоци и Отчет за 

промените в собствения капитан и приложения към годишния финансов отчет, даващи 

подробна информация за резултатите от дейността за годината, както за отчетения месец, 

така и с натрупване от началото на годината. 

Одитният комитет наблюдава извършването  на независимия одит на годишния 

финансов отчет и констатира, че процедурата съответства на нормативните изисквания. 
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2. Наблюдаване ефективността на системите за вътрешен контрол 

 

Одитният комитет наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол и 

ефективността на системата за управление на риска в дружеството. В дружеството има 

изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и 

управление на риска. Това подпомага дейността на ръководния персонал и намалява 

финансовите, операционните и юридическите рискове и допринася за високото качество на 

финансовите отчети.  

За одитирания период ръководството на дружеството осъществява предварителен 

контрол за законосъобразност, преди поемането на задължение и извършване на разход, 

както и върху цялата дейност на предприятието, което дава увереност, че рисковете са 

ограничени в допустимите граници. 

Системата за вътрешен контрол на „Лавена“ АД гарантира, че дружеството извършва 

дейността си съгласно действащото законодателство, съдейства за постигане на оптимална 

оперативна ефективност, коректност и надеждност на финансовото отчитане. Дружеството 

спазва приложимите законови изисквания в областта на счетоводството, отчетността и 

другите пряко свързани с тях области, и особено изискванията на Закона за счетоводството и 

Международните стандарти за финансово отчитане. В дружеството се спазват инструкциите и 

насоките на висшето ръководство по отношение на отчетността и документацията. 

Съществува изискваната ефективност и ефикасност на финансово-счетоводния процес, вкл. 

консолидационния и документалната обоснованост. Налице е висока степен на сигурност по 

опазването и поддържането на активите на дружеството, вкл. и превенция от измами и 

грешки. Осигурена е достоверна, качествена и своевременна финансова и оперативна 

информация за вътрешни и външни потребители. 

Съветът на директорите насочва и контролира независимо и отговорно дейността на 

дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на 

акционерите. Съветът на директорите следи за резултатите от дейността на дружеството 

като контролира интегрираното функциониране на система за счетоводна и финансова 

отчетност. Извършва се ежемесечно приключване и се анализират резултатите по отчетност, 

контрол и анализ на материалните разходи и обезпеченост на производството с 

необходимите материални ресурси. Периодично се оповестява на информация за дейността 

и финансовите отчети на дружеството, в т.ч. оповестяване информация за извършени сделки 

от съществен характер за дружеството и за конфликт на интереси 

Вътрешният контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на дружеството, 

осъществяван от органите на управление и от служителите на различни йерархични нива от 

организационната структура. Ключова роля имат ръководителите от всички управленски 

нива, които съобразно функциите си и йерархията управляват ръководените от тях дирекции 

и организират вътрешния контрол в тях. Специалистите като служители в дружеството също 

участват и имат конкретни роли в осъществяването на вътрешния контрол, съобразно 

компетентността им, подробно описани в длъжностните им характеристики. Те представят 
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на ръководството всички проблеми в дейностите и процесите или нарушения в политиката на 

фирмата. 

• Контролна среда 

Етични принципи и правила, свързани с процесите на счетоводството, 

финансовото отчитане и отчетност  

Ръководството на различните нива на „Лавена” АД е въвело и постоянно наблюдава 

спазването на етични ценности като почтеност, независимост и обективност като 

фундаменти на професионалното поведение на всички лица, заети в процесите, свързани 

със счетоводството и финансовото отчитане в дружеството. Почтеността и етичното 

поведение са продукт на установените общи етични и поведенчески стандарти на 

дружеството. Те са ясно комуникирани с целия финансово-счетоводен и контролен 

персонал, както и те непрекъснато се утвърждават на практика.  

Управленски органи, отговорни за отделните компоненти на цялостния процес по 

счетоводство и финансово отчитане  

Ясно дефинираните отговорности на служителите на всички нива изключително улеснява 
процеса на проследяемост и контрол на дейността на дружеството и в случай на възникнал 
проблем, води до своевременното му и бързо отстраняване. 

Управленските органи, които носят определени отговорности и правомощия относно 
процеса на финансово отчитане и на другите свързани с него процеса са: Съвет на директорите, 
Изпълнителен директор, Прокуристи, Одитен комитет, финансов директор, главен счетоводител 
и ръководители на дирекции. Отговорностите са разпределени според компетентността, 
описани в съответните законови нормативи. На оперативно управленско равнище дейността се 
управлява от изпълнители, експерти и служители. Изградени са ефективни канали за 
комуникация между различните йерархични нива, системи за възлагане на задачи, спазване на 
инструкции, консултации, одобрения на решения и извършване на плащания.  

Оценка на риска, свързан с финансовото отчитане 

Съветът на директорите, одитният комитет, финансовият директор и главният 
счетоводител имат ключова роля в процеса за постоянно идентифициране, наблюдение и 
контрол на бизнес рискове, вкл. за установяване и контрол на ефектите от тези от тях, които 
оказват и пряко влияние върху отделни процеси и обекти от счетоводството, финансовото 
отчитане и отчетността на дружеството.  

Управлението на риска се осъществява от ръководството на дружеството, което има 
ключова роля в процеса на постоянно идентифициране, наблюдение и контрол на бизнес 
процесите, включително за установяване на контрол на ефектите от тях, които оказват и пряко 
влияние върху отделните процеси и обекти на финансово отчитане на дружеството. 
Ръководството осъществява цялостния мониторинг на процеса по управление на рисковете. 

Рисковите фактори, дефинирани като основни за надеждната финансова отчетност в 
дружеството са следните:   

• външни рискове - промяна в бизнес средата и пазарната среда на дружеството и неговите 
основни продукти, дейността на конкурентите, промяна в законовата и регулаторна рамка, 
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промени в ключови доставчици или клиенти, недобросъвестни действия от външни лица, 
развитие на дружествата, в които то държи значителни инвестиции под формата на участия 
и/или предоставени заеми.  

• вътрешните рискове - промяна на технологичната база на дружеството, начина на 
използване на неговите активи и ресурси, нови продукти и дейности, промени в МСФО; промени 
в персонала на дирекциите, свързани с финансовото отчитане, промени в информационните 
системи; грешки в работата или недостатъчни знания или умения на персонала; приложение на 
приблизителни оценки, с или без участието на външни експерти.  

Приоритет на ръководството на дружеството е да осигури краткосрочни и средносрочни 
парични потоци, които минимизират риска, свързан с колебанията на нивата на финасовите 
пазари. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дългосрочна 
възвръщаемост.  

 

Най-значимите финансови рискове са разгледани в Доклада за дейността на дружеството 
за 2020 година. 

Информационна система  

Информационната система на „Лавена“ АД включва хардуерни компоненти, софтуер, хора, 
процедури и данни. Дружеството внедри в края на 2015 г. ERP система Microsoft Dynamics AX. 
Системата обхваща всички процеси по продажби, склад, планиране, производство и 
счетоводство. Използваният софтуер е съобразен със спецификите на дейността на 
дружеството, адаптирана е и е внедрена, при отчитане не само на спецификите на самото 
дружество, но и използвани добри практики от други производствени сектори. През текущата 
година динамиката в информационната система се осигурява чрез необходимите иновации със 
съвременни технически средства, усъвършенстване на обработката и предаване на 
информацията и повишаване на квалификацията на персонала в хода на дейността. 
Информационната система има заложени ясни права за достъп, права и отговорности на лицата, 
работещи с нея. Основните канали на комуникация в дружествата са постоянни срещи, 
електронни средства, електронни пощи, оперативни срещи, ежедневна обратна връзка между 
ръководител и служител. 

 

Контролни дейности  

Контролните действия, които са предвидени в разработените и внедрени вътрешни 
контроли по процеси включват: прегледи на изпълнението и резултатите от дейността; 
обработка на информацията; физически контроли и разделение на задълженията и 
отговорностите.   

Общите контроли, които имат отношение към финансовото отчитане, могат да бъдат 
категоризирани като  процедури, свързани с прегледи и анализи на финансовите показатели и 
входящите данни за тях, чрез които се представя във финансовите отчети изпълнението и 
резултатите от дейността на дружеството. Те включват прегледи и анализи на фактически 
отчетени данни за резултати спрямо бюджети, прогнози и предходни периоди.  

Заложени са следните контроли в информационната система на дружеството като 
проверка на математическата точност, поддържане и преглед на сметки и оборотни ведомости, 
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автоматизирани контроли, като проверки на входящите данни и проверки за последователността 
на номерацията. Прилагат се и физически контроли, осигуряващи физическа сигурност на 
активите. Извършват се периодични инвентаризации, за които са въведени процедури за 
своевременно анализиране на резултатите от тях и вземане на решение за счетоводното им 
отчитане. Дружеството е в процес на постоянно разширяване на процедури и дейности.  

 

Текущо наблюдение на контролите  

Цел на ръководството на дружеството е да се установи и поддържа непрекъснат и 

ефективен вътрешен контрол. Текущото наблюдение на контролите от страна на ръководството 

включва преценка дали работят по установения начин и дали са модифицирани спрямо 

промените условия. Текущото наблюдение на контролите може да включва дейности, като 

преглед от ръководството дали своевременно се изготвят различни отчети – вътрешни и 

външни, дали данните в тях са потвърдени, оценка по спазването на политиките и процедурите 

по осъществяването на рутинните процеси (продажби и доставки). Текущото наблюдение се 

извършва с цел гарантиране, че контролите продължават да действат ефективно във времето. 

Дейностите по текущо наблюдение включват ползването на информация от външни страни като 

такива са клиентите, доставчиците и обслужващите банки. В допълнение, регулаторният орган в 

лицето на КФН, също може да комуникира с ръководството на предприятието въпроси, които 

засягат функционирането на вътрешния контрол, например, обмен на информация, пряко 

наблюдавана от комисията, свързана  с изпълнението на дадени действия или сделки от 

дружеството или проверки от самата КФН.  

Системата за вътрешен контрол съответства на стандартите, определени от Съвета на 

директорите на Дружеството. Ефективността на системата за вътрешен контрол позволи 

навременно изготвяне и изпращане на достоверни тримесечни неконсолидирани и 

консолидирани финансови отчети на „ЛАВЕНА” 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 Съвета на директорите. В допълнение Одитен комитет на „ЛАВЕНА” АД, 

потвърждава, че през 2020 г., системата за финансово отчитане е адекватна и представя 

достоверно финансово състояние на „ЛАВЕНА” АД, както и, че системата за вътрешен 

контрол позволява ефективно управление на финансовите ресурси на Дружеството.   

 

3. Наблюдаване на независимия финансов одит в предприятието 
 
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 30.06.2020 г. Общото събрание на 

акционерите на „ЛАВЕНА” АД избра одиторско дружество „Екип одит“ ООД, рег.№ 140, със 

седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ 69, вх.2, ап. 33, с ЕИК 

127625027 за регистриран одитор на дружеството, който да провери и завери годишните   

неконсолидирани и консолидирани финансови отчети на дружеството за 2020 г.  
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Резултатите от задължителния одит са подробно представени в Одиторски доклад на 

независимия одитор за 2020 година. В него с изразено мнение че, финансовият отчет на 

Дружеството за 2020 г. представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото 

състояние на дружеството към 31 декември 2020 г., неговите финансови резултати от 

дейност и паричните му потоци за годината в съответствие с Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС). По-подробна информация за 

същността, процедурите и резултатите от извършения одит може да бъде открита в Доклада 

на независимия одитор по чл. 59 от Закона за независим финансов одит, който е представен 

на Одитния комитет и ще се представи пред Общото събрание на акционерите. 

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 30.06.2020 г. 
регистриран одитор, който да направи проверка и заверка на годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2020 г. показа, че „ЕКИП ОДИТ“ ООД, със седалище и адрес на управление 
гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ 69, вх.2, ап. 33, ЕИК 127625027, отговаря на законовите 
изисквания и на изискванията на Съвета на директорите на „ЛАВЕНА” АД. 

 Независимият одитор „ЕКИП ОДИТ“ ООД има създадена електронна страница: 

www.auditor.bg, на която са публикувани и съответните доклади за прозрачност.  

За своята дейност регистрираният одитор е представил на Одитния комитет на доклад 
за основните въпроси за извършвания одит на финансовите отчети на дружеството, както и 
че не е предоставял други услуги извън тези, свързани с одита. 

 
Одитният комитет констатира, че избраният регистриран одитор за 2020 година 

отговаря на всички критерии за независимост на регистрираните одитори, в съотвествие с 
изискванията на глави шеста и седма от ЗНФО, както и с чл.6 от Регламент (EC) №537/2014. 
Регистрираният одитор е представил декларация за независимост при приемане на 
одиторския ангажимент и към момента на приключването му. 

Съгласно изискването на чл. 62, 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.  

 

5.  Изготвяне и представяне на Комисията в срок до 31 май на годишен 
доклад за дейността. 

 
Докладът за дейността на Одитния комитет, дължим до Комисията, се изготвя по 

форма и със съдържание съгласно приета от Комисията наредба, а именна  - Наредба №2 от 
07.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните 
комитети на предприятията от обществен интерес. 

Докладът за дейността на Одитния комитет предстои да бъде подаден от председателя 
му в законоустановения срок чрез специално създадената от Комисията електронна 
платформа. 
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ІІ. Препоръка за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния 

финансов отчет на Дружеството за 2021 год.  

 

В изпълнение на чл.48, ал.3 от Закона за независимия финансов одит за поемане на 

ангажимент за финансов одит на Дружеството, Одитният комитет на „ЛАВЕНА” АД 

препоръчва независимия финансов одит на финансовия отчет за 2021 г. да бъде извършен 

от одиторско дружество „Екип одит“ ООД, рег.№ 140, със седалище и адрес на управление 

гр. Шумен, бул. Симеон Велики 69, вх.2, ап. 33, с ЕИК 127625027. 

Одитният комитет констатира, че предложеният от него одиторско дружество изцяло 

покрива изискванията за независимост съгласно ЗНФО. 

Настоящият доклад е приет на заседание на Одитния комитет от 25.03.2021 година. 

Членове на Одитния комитет на „Лавена” АД: 

 

Димитър Лулчев   ............................................... 

Красен Пенков    ............................................... 

Спаска Кръстанова    ............................................... 


