К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
ПРАКТИКА
Комисията за финансов надзор (КФН), на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор, приема следната практика относно финансовата
информация, която следва да бъде представяна в проспектите за публично предлагане на
ценни книжа на предприятия, изготвящи финансови отчети на консолидирана основа, във
връзка с изискванията на Регламент № 809/2004 на Европейската Комисия от 29 април 2004
година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО по отношение на информацията,
съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и
публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами, Наредба № 2 за
проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) и приложенията
към нея:
В приложенията към Наредба № 2 се съдържат изисквания към дружествата, които
изготвят консолидирани финансови отчети, да включат в проспектите си финансова
информация на консолидирана и неконсолидирана основа. Тези изисквания разширяват
обхвата на минимално изискуемата финансова информация, която следва да се съдържа в
проспекта, съгласно разпоредбите на т. 20.3 от Приложение І и т. 11.2 от Приложение ХІ на
Регламент 809/2004.
С оглед на обстоятелството, че считано от 01.01.2007 г. разпоредбите на Регламент
809/2004 имат пряко действие на територията на Република България, като държава членка
на Европейския съюз, то няма пречка дружествата, които имат задължение да изготвят
успоредно консолидирани и неконсолидирани финансови отчети и съответно желаят техни
ценни книжа да се предлагат публично, да включват в съдържанието на проспектите си
данни само от консолидираните си финансови отчети, но като приложение към проспектите
задължително следва да бъдат представяни и двата вида отчети – на консолидирана и
неконсолидирана основа, съгласно изискването на чл. 3, ал. 4 от Наредба № 2.
Същевременно, по преценка на КФН във всяко конкретно производство за потвърждаване
на проспект за публично предлагане на ценни книжа може да бъде допълнително изискано в
съдържанието на съответния проспект да бъде разкрита и информация от финансовите
отчети на неконсолидирана основа с цел на инвеститорите да бъде предоставена цялата
необходима информация за придобиване на вярна и точна представа за финансовото
състояние на емитента и взимане на информирано инвестиционно решение.
Във връзка със съдържащите се в приложенията към Наредба № 2 изисквания за
включване в съответни части от съдържанието на проспектите за публично предлагане на
ценни книжа на финансова информация както на консолидирана, така и на
неконсолидирана основа, в случай че е представена такава само на консолидирана база, то
на съответното място в проспекта следва да бъде направена препратка към приложените
към проспекта неконсолидирани финансови отчети.
Настоящата практика се приема от КФН до влизането в сила на съответни
изменения и допълнения в Наредба № 2, с които изрично да се уреди обхвата на
финансовата информация, която следва да бъде представяна в проспектите за публично
предлагане на ценни книжа на предприятия, изготвящи финансови отчети на консолидирана
основа.
Практиката е приета с решение по Протокол № 18 от 18 април 2007 година на
заседание на КФН.

