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Съвета  на  директорите  

на  BФ  Алтърнатив  AД  

ПPEПOPЪKA 3А  И3БОР  HA PEГИCTPИPAH OДИTOP 

От  Одитния  комитет  на  BФ  Алтьрнтатив  AД  

Уважаеми  дами  и  господа, 

Днес, 01.08.2022 г., Одитния  комитет  на  BФ  Алтърнатива  АД, във  връзка  с  проведена  
процедура  за  подбор  на  регистриран  одитор, който  да  извърши  независим  финансов  одит  
на  годишните  финансови  отчети  на  Дружеството  за  2022 г, и  на  основание  чл. 108, an. 1, т. 

6 от  Закона  за  независимия  финансов  одит  {„ЗНФО"), състави  настоящата  Препоръка : 

При  съставянето  на  препоръката , Одитния  комитет  е  взел  предвид  следните  

съображения : 

1. До  изтичане  на  крайния  срок  за  подаване  на  оферти, a именно  29 юли  2022 г., BФ  
Алтьрнатив  AД  е  получило  три  броя  оферти , както  следва : 

- Одиторско  предприятие  Нибос  AД  с  водещ  регистриран  одитор  Николай  Полинчев ; 

- Одиторско  предприятие  Ековис  одит  България  OOД  с  водещ  регистриран  одитор  

Георги  Тренчев; 

- Одиторско  предприятие  Оптима  одит  2016 OOД  с  водещ  регистриран  одитор  

Емилия  Георгиева  Миланова  — Цончева . 

2. Одитния  комитет  взема  под  внимание  констатациите  и  заключенията  от  

проверките , публикувани  от  надзорния  орган  no реда  на  чл . 77, an. 2, т. 3 oт  3НФ0; 

3. Изгодността  на  всяка  една  оферта  е  преценена  и  въз  основа  на  това  дали  
одиторските  оферти  съответстват  нa: 

• Опита  в  одита  на  дружества  в  сферата  на  инвестиционните  услуги  и  реализиране  
на  пoдoбни  oдитни  проекти ; 

• Разбиране  нa бизнеса  нa Дружеството ; 

• Опит  в  одита  на  публични  дружества ; 

• Доказано  добра  репутация  и  почтеност  на  одиторското  дружество ; 

• Квалификация  и  oпит  на  ключовия  одиторски  персонал ; 

• Наличност  на  ключови  партньори  и  разполагаемите  като  цяло  ресурси  на  

ка  ндидатите ; 



   

VFA,i'YERNA'CIVE 
Ґk.iNO 

 

   

    

• Разпределяне  на  персонала, т.е. часове, определени  за  извършване  на  работа  за  
всеки  тип  и  ниво  на  квалифицирани  кадри; 

• Рисковия  подход, описание  на  одиторската  методология  и  етапи  на  одитната  
дейност  на  кандидатите ; 

• Високо  качество  на  вътрешните  системи  за  контрол  на  одиторското  дружество . 

Предвид  гореизложеното , Одитният  комитет  на  Дружеството, на  основание  член  
16, параграф  2 от  Регламент  (ЕС) 537/2014 г. и  чл, 108, an. 1, т. 6 от  ЗНФО, посочва  следните  
2 (две ) одиторски  предприятия  като  варианти  зa избор : 

- 	Нибос  AД  с  водещ  регистриран  одитор  Николай  Hon инчев  и  
- Оптима  одит  2016 OOД  с  водещ  регистриран  одитор  Емилия  Георгиева  Миланова  — 

Цончева . 

Одитния  комитет  на  BФ  Алтърнатив  AД  изразява  предпочитание  към  следното   
одиторско  предприятие  за  регистриран  одитор  за  проверка  нa годишните  финансови   
отчети  на  Дружеството  за  2022 г.:  Оптима  одит  2016 ООД  /№  180/c водещ  регистриран  
одитор  Емилия  Георгиева  Миланова  — Цончева  /№  189/. 

Опитма  одит  2016 OOД  е  специализирано  одиторско  предприятие , член  на  
Института  на  дипломираните  експерт-счетоводители , вписано  в  регистъра  нa 

регистрираните  одитори  под  номер  180, с  адрес  гр. София, ж.к. Младост  4, бл. 473, вх. A, 

ет. 1, an. 1. Регистрирания  одитор  Емилия  Георгиева  Миланова  — Цончева  с  одиторски  №  

189 е  доказала  своя  професионализъм  и  авторитет  в  работата  си, при  извършване  нa одит  
в  предходните  години . 

Одитният  комитет  счита, че  офертата  нa Onитмa одит  2016 OOД  съответства  в  пo- 

голяма  степен  на  нуждите  на  Дружеството . 

Одитният  комитет, нa основание  чn. 16, параграф  2 от  Регламент  (ЕС) 537/2014 г. 

декларира, че  направената  no-rope препоръка  не  е  повлияна  CT трета  страна, както  и, че  не  

My e наложена  клауза  CT видa, посочен  в  чл. 16, параграф  6 CT Регламент  (ЕС) 537/2014 г. 

Одитният  комитет  пoтвъpждaвa, че  са  спазени  изискванията  за  назначаване  и  

ротация  на  регистрираните  одитори  съобразно  чл. 65 на  Закона  за  независимия  финансов  

одит  и  чл. 17 от  Регламент  537/2014, тaкa, че  независимостта  на  одитния  процес  е  

утвърдена . 	 г  

Председател  на  Одитния  комитет: 


