
 

 

 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

 Настоящият документ е изготвен в съответствие с чл.100о от ЗППЦК в сила от 

03.06.2016 г. и се отнася към междинния консолидиран финансов отчет за периода, 

приключващ на 30 юни  2022г. 

Управителният съвет на “Доверие-Обединен холдинг” АД потвърждава, основавайки се на 

всичките си знания и убеждения, че: 

• Междинният консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с 

Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансова отчетност, 

приети в Комисията на Европейския съюз;, 

• Консолидираният отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход дава 

достоверна картина във всички аспекти на същественост, относно дейността и финансовите 

резултати на икономическата група към 30 юни 2022г.; 

• Консолидираният отчет за финансовото състояние вярно отразява имущественото 

състояние във всички аспекти на същественост на активите  и пасивите на икономическата 

група към 30 юни 2022г. 

• Отчетите за паричния поток и промените в собствения капитал към датата на 

междинния консолидиран отчет са представени съгласно изискванията на действащото 

счетоводно законодателство и дават достоверна картина за движението на паричните потоци и 

измененията в собствения капитал на групата; 

• Приложеното оповестяване е съобразено с качествените характеристики на 

междинния консолидиран финансов отчет във всички съществени аспекти; 

• Управителният съвет не разполага с информация относно отклонения и нарушения 

на българското законодателство и поетите договорености, които в случай, че бъдат открити, 

биха могли да доведат до сериозни санкции или загуби за икономическа група “Доверие-

Обединен холдинг” АД и като такива би трябвало да бъдат отразени или оповестени в 

консолидирания междинен финансов отчет, включително и като основа за възникване на 

бъдещи или настоящи загуби или задължения от непредвидени събития; 

• “Доверие-Обединен холдинг” АД с изключение на сделките, отразени в междинния 

консолидиран финансов отчет не е участвало в други посредством членове на контролните и 

управителните тела, както и изпълнителния директор или служители, някои от които би бил 



 

директно или индиректно заинтересован. Никое от изброените лица не е декларирало 

информация от подобен характер. 

 

5 август 2022г. 
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Член на УС 

 

 

 

 

 

 


