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ДО 

АКЦИОНЕРИТЕ НА  

"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 

ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – 

ФЕЕИ“ АДСИЦ 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

 
Долуподписаният, Даниел Христосков Иванов, в качеството си на регистриран 

одитор с диплома № 0669 от регистъра при ИДЕС, с адрес за кореспонденция: гр. 

София, ул. „Антим І", бл. 2, вх. Г, ет. 6, ап. 87, заверил годишните финансови отчети за 
2021 г. на " ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ“ 

АДСИЦ („Дружеството“), вписано в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията с ЕИК 175050274, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Гео 

Милев, ул. Коста Лулчев №20, 

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ: 

 

Бяхме ангажирани да извършим задължителен финансов одит на годишния финансов 

отчет на Дружеството за 2021 г., съставен съгласно Международните стандарти за 
финансово отчитане, приети от ЕС, общоприето наименование на счетоводната база, 

дефинирана в т. 8 на ДР на Закона за счетоводството под наименование 
„Международни счетоводни стандарти". В резултат на нашия одит ние издадохме 

одиторски доклад от 28.03.2022 г. 

 
С настоящото УДОСТОВЕРЯВАМЕ, ЧЕ както е докладвано в издадения от 

нас одиторски доклад относно годишния финансов отчет на Дружеството за 

2021 година, издаден на 28.03.2022 година: 

 

1. Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „а" Отказ от изразяване на мнение: Ние не 
изразяваме мнение относно приложения финансов отчет на Дружеството. Поради 

значимостта на въпросите, описани в раздела от нашия доклад „База за отказ от 
изразяване на мнение“, ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и уместни 

одиторски доказателства, които да осигурят база за изразяване на одиторско мнение 

относно този финансов отчет. (стр. 1 от одиторския доклад), 

2. Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „б" Информация, отнасяща се до сделките на 

Дружеството със свързани лица. Както е описано в раздела от нашия доклад „База за 
отказ от изразяване на мнение“ по-горе, ние не бяхме в състояние да получим 

достатъчни и уместни доказателства, които да осигурят основание за изявление във 

връзка с чл. 100н, ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 
Следователно, поради значимостта на въпросите, описани в този раздел ние не правим 
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изявление в тази връзка относно оповестяванията на сделките със свързани лица за 

годината, завършваща на 31 декември 2021 г. (стр. 4 от одиторския доклад). 
 

3. Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „в" Информация, отнасяща се до 

съществените сделки. Както е описано в раздела от нашия доклад „База за отказ от 

изразяване на мнение“ по-горе, ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и 

уместни доказателства, които да осигурят основание за изявление във връзка с чл. 
100(н), ал. 4, т. 3, б. „в”  от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

Следователно, поради значимостта на въпросите, описани в този раздел ние не правим 
изявление в тази връзка относно съществените сделки, основополагащи за финансовия 

отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. (стр. 4 от одиторския доклад). 

 

Удостоверяванията, направени с настоящата декларация, следва да се 

разглеждат единствено и caмo в контекста на издадения от нас одиторски 

доклад в резултат на извършения независим финансов одит на годишния финансов 

отчет на Дружеството за отчетния период, завършващ на 31 декември 2021 г., с 

дата 28.03.2022 г.  
 

Настоящата декларация е предназначена единствено за посочения по-горе 

адресат и е изготвена единствено и само в изпълнение на изискванията, които са 

поставени с чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа (ЗППЦК) и не следва да се приема като заместваща нашите заключения, 

съдържащи се в издадения от нас одиторски доклад от 28.03.2022 г. по отношение 

на въпросите, обхванати от чл. 100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК. 

 

 

 

28.03.2022 г. Декларатор: 

гр. София       / Даниел Христосков Иванов / 
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