КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 856 – ПОД
от 30.11.2021 г.
С писмо с вх. № РГ-12-8-49 от 16.11.2021 г. Пенсионноосигурително акционерно
дружество „ЦКБ-Сила” АД, ЕИК: 825240908, отправя искане до Комисията за
финансов надзор (КФН) с приложени към него документи за предварително
съгласуване на „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199, и „Кроу България Одит“ ЕООД,
ЕИК 203465145, като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на
годишните финансови отчети за 2021 г. на управляваните от пенсионноосигурителното
дружество фондове за извършване на плащания: Фонд за изплащане на пожизнени
пенсии „ЦКБ-Сила“, ЕИК по БУЛСТАТ: 177523982 и Фонд за разсрочени плащания
„ЦКБ-Сила“, ЕИК по БУЛСТАТ: 177530343. С писмо с изх. № РГ-12-8-49 от 23.11.2021
г. на заявителя са указани нередовности, във връзка с което с писма с вх. № РГ-12-8-49
от 26.11.2021 г. и 29.11.2021 г. са представени допълнителни документи.
При прегледа на представените по производството документи в тяхната
съвкупност се установи, че са спазени изискванията на чл. 187 и чл. 187а от КСО и
Критериите за съгласуване на избора на одиторските дружества, които извършват одит
на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг, финансов холдинг със
смесена дейност, пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него
фондове със седалище в Република България, приети с решение по протокол № 27 от
02.11.2021 г., изменени и допълнени с решение по протокол № 81 от 02.11.2021 г.
С оглед на гореизложеното, на основание чл. 187а, ал. 1 от Кодекса за
социално осигуряване и чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за финансов
надзор,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
СЪГЛАСУВА избора на Пенсионноосигурително акционерно дружество
„ЦКБ-Сила” АД на „Делойт Одит“ ООД, ЕИК 121145199, и „Кроу България Одит“
ЕООД, ЕИК 203465145, като одитори, които да извършат проверка и заверка на
годишните
финансови
отчети
за
2021
г.
на
управляваните
от
пенсионноосигурителното дружество фондове за извършване на плащания.
Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд –
София област, в четиринадесетдневен дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ

