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1. Юридически статут и обща информация за дружеството
“МЕТИЗИ”АД , гр. Роман е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с
ЕИК по Булстат:816089236. Дружеството е със седалище и адрес на управление:гр. Роман,
Индустриална зона. Дружеството е регистрирано с капитал 7 502 055 лева (7 502 055брой акции с
номинална стойност 1лв). Регистрираният капитал е внесен изцяло. Към датата на изготвяне на този
отчет Дружеството се представлява от председателя на Съвета на директорите Свилен Кръстанов –
самостоятелно, или от изпълнителния директор Николай Петков – само заедно с друг от членовете на
Съвета на директорите.
Определеният със съдебното решение предмет на дейност на дружеството включва:
Производство на стоманени телове, въжета и изделия от тях, на проводници, вътрешно и
външнотърговска, складова, спедиционна дейност, както и всички други дейности незабранени от
закона.
2. Основни положения от счетоводната политика на дружеството
2.1. База за съставяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на “Метизи” АД е изготвен в съответствие с изискванията на всички
Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови
отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по
Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и
тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни
счетоводни стандарти (КМСС).

2.1.1.

Основни предположения/принципи/

Настоящият финансов отчет на дружеството е изготвен на база историческа цена, с изключение
на имотите, машините и оборудването, инвестиционните имоти, финансовите инструменти на
разположение за продажба, които са оценени по преоценена /справедлива стойност.
Текущо начисляване

Финансовите отчети, с изключение на отчета за паричните потоци са изготвени на
база принципа на начисляването.
Статиите (елементите на финансовите отчети) са признати като активи, пасиви,
собствен капитал, приходи и разходи, когато те отговарят на дефинициите и критериите за
признаване на тези елементи в Общите положения. Резултатите от транзакциите и други
събития са признати, когато те настъпват, а не когато са платени и са отразени в
счетоводните записи и във финансовите отчети в периода, за който се отнасят.
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Действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен на база действащо предприятие, като се приема че
предприятието няма нито намерение нито потребност да пристъпва към ликвидация или
съкращаване на обема на своите операции, а възнамерява да продължи дейността си в
обозрим бъдещ период.
При оценката дали предположението за действащо предприятие е уместно в условията
на икономическа криза, ръководството е вземало предвид цялата налична информация за
бъдещето, което е най-малко 12 месеца, но без да се ограничава до дванадесет месеца от края
на отчетния период. Преценката се основава на подробен анализ на факторите, свързани с
текущата и очакваната рентабилност, погасителни планове на дълга, потенциални източници
на подмяна на финансирането и др.
2.1.2.

Приблизителни оценки

Представянето на финансов отчет, съгласно Международните стандарти за финансови отчети
изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно
обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите,
на приходите и разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на
отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията,
която е налична към датата на финансовия отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха
могли да бъдат различни от тях.
2.2. Консолидиран финансов отчет
През 2014г. няма да се съставя консолидиран финансов отчет.
2.3. Сравнителни данни
В този финансов отчет, Дружеството представя сравнителна информация за една предходна
година. Сравнителните данни не са рекласифицирани и е постигната съпоставимост спрямо
представянето в текущата година .
2.4. Инфлационно преизчисление на отчетните показатели
За 2014 и 2013 години не са извършвани инфлационни преизчисления на отчитаните
показатели на Дружеството, тъй като липсва хиперинфлационна стопанска среда.
2.5. Функционална валута и признаване на курсови разлики
2.5.1.

Функционална и отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на представяне на елементите на финансовия отчет на
дружеството е българският лев, който е с фиксиран курс към еврото в съотношение BGN
1.95583:EUR 1 от 01.01.1999 г. по силата на въведения валутен борд в България.
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Данните в елементите на финансовия отчет и приложенията към него са представени в
хиляди лева. Сумите над 500 лева са закръглени към 1 хил. лева при представянето им във
финансовия отчет и приложението.
2.5.2.

Сделки и салда

При първоначално

признаване, сделка в чуждестранна валута се записва

във

функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към
момента на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, като
монетарни отчетни обекти, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във функционалната
валута като се прилага обменният курс, публикуван от БНБ за последния работен ден на съответния
месец. Към 31 декември те се оценяват в български лева като се използва заключителният обменен
курс на БНБ -1.60841USD.
2.6. Приходи
2.6.1.

Приходи от продукция, стоки и услуги

Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до
която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да
се измерят.
При продажбите на продукция, стоки и материали приходите се признават, когато всички
съществени рискове и ползи, произтичащи от тяхната собственост преминават в купувача.
При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на
сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите,
извършени по сделката и разходите за приключването й.
Приходите се оценяват на база справедливата цена на продадените продукция, стоки и
услуги, нетно от косвени данъци (акциз и данък добавена стойност) и предоставени отстъпки и
рабати.
2.6.2.

Приходи от валутни разлики

Валутните курсови разлики от промяна на валутни курсове, свързани с парични средства,
търговски вземания и задължения, деноминирани в чуждестранна валута, се включват в отчета за
всеобхватния доход, когато възникнат, като се представят нетно към статия "други приходи от
дейността".
2.6.3.

Приходи от лихви

Приходите от лихви се признават като се използва метода на ефективната лихва.
2.7. Разходи
Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите
на начисляване и съпоставимост.
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Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през
който договорите за които се отнасят, се изпълняват.
Финансовите разходи се състоят от лихвени разходи, вкл. банкови такси и други преки
разходи по кредити, финансов лизинг и банкови гаранции.
Печалбите и загубите от финансови инструменти, държани за търгуване, банкови такси и
други преки разходи по кредити, такси за финансов лизинг и банкови гаранции са включени в отчета
за всеобхватния доход, когато възникнат, като се представят нетно към "други приходи (разходи) от
дейността".
Лихвените разходи по банкови кредити се посочват в отчета за всеобхватния доход, когато
възникнат, като се представят некомпенсирано към

статия ”Финансови разходи” (чисти,

некомпенсирани с финансови приходи разходи).
2.8. Имоти, машини и оборудване
Имоти, машини, съоръжения и оборудване се отчитат по цена на придобиване/преоценена
стойност, намалена с натрупана амортизация.
Нетекущите материални активи са представени по преоценени стойности, намалени с
натрупаната амортизация. Активи, придобити след преоценката се осчетоводяват по цена на
придобиване. Имотите, машините, съоръженията и оборудването, с изключение на земите, са
преоценявани в края на всяка финансова година, започвайки от 1998 до 31 декември 2001 година, с
проценти не по-високи от процентите на нарастване на цените на производител, обявявани от
Националния статистически институт. Целта на преоценката е актуализирането на тяхната балансова
стойност, като се отчете ефекта на подценяване в резултат на свръх инфлационните процеси в
страната. Към 31 декември 2002 година всички имоти, машини, съоръжения и оборудване са оценени
по справедлива стойност на базата на оценка, извършена от независими оценители. За целите на
финансовите отчети съставени в съответствие с изискванията на МСФО, нетният финансов ефект от
преоценката е представен като елемент на собствения капитал в отделна балансова статия резерв от
преоценка. При продажба на преоценени активи, преоценъчния резерв

се отписва и се отчита

директно като увеличение на неразпределената печалба.
Когато в имотите, машините, съоръженията и оборудването се съдържат съществени
компоненти с различна продължителност на полезен живот, те се осчетоводяват като самостоятелни
активи.
Към датата на съставяне на отчета се използват около 15 % от производствения капацитет на
машините, съоръженията и оборудването.
Първоначално оценяване
При първоначалното им придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по цена
на придобиване (себестойност), която включва покупната цена, вкл. митнически такси и всички
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преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи са:
разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за
монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановяеми данъци и др.
Дружеството е определило стойностен праг от 500 лв., под който придобитите активи
независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се третират като текущ разход в
момента на придобиването им.
Нетекущи активи, който се изграждат за бъдещо използване, се отчитат като активи в процес
на изграждане и се представят по себестойност до завършване на изграждането им.
Оценка след признаване
Избраният от дружеството подход за по следваща оценка на имотите, машини и съоръжения
е моделът на преоценената стойност, намалена с

последващо

начислените амортизации и

евентуално натрупаните загуби от обезценка.
За останалите нетекущи материални активи дружеството е приложило модела на цена на
придобиване.
Преоценка на имотите, машините и оборудването се извършва от лицензирани оценители
обичайно на период от 5 години. Когато тяхната справедлива стойност се променя съществено на по кратки интервали от време, преоценката може да се извършва на по-кратки периоди.
Методи на амортизация
Нетекущите материални активи се амортизират по линейния метод за периода на оставащия
очакван полезен живот. Годишните амортизационни норми на основните групи активи са по-ниски от
максималните, признати за данъчни цели и следователно пораждат данъчни разлики.
Разходите за придобиване на материални дълготрайни активи не се амортизират до
окончателното въвеждане на актива в експлоатация.
Амортизационните разходи се начисляват в отчета за доходите на база линейния метод за
очаквания срок на полезен живот на имотите, машините, съоръженията и оборудването, както и за
основните компоненти, осчетоводявани отделно. Земята не се амортизира. Нетекущите материални
активи се амортизират от месеца, следващ датата, на която са въведени в експлоатация. Възприет е
по-дълъг срок на амортизация на някои от активите, който е съобразен с факта, че оборудването на
предприятието се използва само 15 %, предвид огромните му капацитетни възможности. Полезният
живот по класове активи е както следва:


сгради



машини и оборудване



транспортни средства

15%;

6.67 години



стопански инвентар и други

15%;

6.67 години

1.1% ; 90.91 години
1.1%; 90.91 години

При определяне на амортизируемата стойност на позициите имоти, машини, съоръжения и
оборудване, ръководството е определило остатъчна стойност. Остатъчната стойност е приблизително
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оценената сума, която предприятието би получило при освобождаването (продажбата) на актива, след
като се приспаднат очакваните разходи по освобождаването от него, ако активът вече е на възраст и в
състоянието, в което се очаква да бъде в края на полезният му живот.
Определеният срок на годност на дълготрайните активи се преглежда в края на всяка година и
при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използването на
активите, същият се коригира перспективно.
Последващи разходи
Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са
направени. Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат
характер на подмяна на определени възлови части и агрегати, или на преустройство и реконструкция,
се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчния му
полезен живот към датата на капитализация. Същевременно, неамортизираната част на заменените
компоненти се изписва от балансовата стойност на активите и се признава в текущите разходи за
периода на преустройството.
Обезценка на активи
Балансовите стойности на нетекущите материални активи подлежат на преглед за обезценка,
когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата им стойност
би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. Ако са налице такива индикатори, че
приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то
последната се коригира до възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на
дълготрайните материални активи е по-високата от двете: справедлива стойност без разходи за
продажба или стойност при употреба. За определянето на стойността при употреба на активите,
бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага дисконтов
фактор преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на
парите и рисковете, специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за
всеобхватния доход, освен ако за дадения актив не е формиран преоценъчен резерв. Тогава
обезценката се третира като намаление на този резерв, освен ако тя не надхвърля неговия размер, и
надвишението се включва като корекция на друг всеобхватен доход в отчета за всеобхватния доход.
Отписване на нетекущи материални активи
Балансовата стойност на даден имот, машина или съоръжение се отписва: при продажба,
когато не се очакват никакви други икономически изгоди от неговото използване или при
освобождаването от него поради липса.
Печалбите или загубите, възникващи при отписването на имот, машина или съоръжение се
включват в отчета за всеобхватния доход, когато актива бъде отписан (освен ако МСС 17 не
изисква друго при продажба и обратен лизинг). Печалбите и загубите от освобождаване от
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нетекущи активи се определят, като постъпленията от продажба (освобождаване) се намаляват с
балансовата сума на актива и свързаните с продажбата разходи. Те се посочват нетно, към „Други
приходи от дейността”/ ”Други разходи от дейността” в отчета за всеобхватния доход. Частта от
преоценъчния резерв, отнасящ се за отписания актив, се прехвърля директно към неразпределена
печалба.
Дължимото вземане при освобождаване от актив от имоти, машини и съоръжения се признава
първоначално по справедлива стойност. Прихода от продажба се определя по реда посочен в т.
2.6.1. от Оповестяваният към финансовия отчет.
2.9. Нематериални активи
Нематериалните активи са представени във финансовия отчет по цена на придобиване
(себестойност), намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. В техния състав са
включени права за ползване на програмни продукти.
Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са
налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би могла да
надвишава възстановимата им стойност. Тогава обезценката се включва като разход в отчета за
доходите.
Балансовата стойност на даден нематериален актив се отписва при продажба или когато не се
очакват никакви други икономически изгоди от неговото използване.
Печалбите или загубите, възникващи при отписването на нематериалния актив, се включват в
отчета за всеобхватния доход, когато активът бъде отписан. Печалбите и загубите от освобождаване
от нетекущи активи се определя, като постъпленията от продажба (освобождаване) се намаляват с
балансовата сума на актива и свързаните с продажбата разходи. Те се посочват нетно, към „Други
приходи от дейността”/”Други разходи от дейността” в отчета за всеобхватния доход.
Първоначална оценка
Външно създадени нематериални активи при придобиването им се оценява по цена на
придобиване, която включва покупна цена, вносни мита, невъзстановими данъци и разходи за
подготовка на актива за използване по предназначението му. Преките разходи са: разходи за
подготовка на обекта (мястото, където ще се използва актива), разходи за първоначална доставка,
разходите за инсталиране разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, не възстановяеми данъци
и др. Когато придобиването е свързано с разсрочено плащане, разликата между първоначалната
оценка (сегашна стойност на всички плащания) и сумата на всички плащания се признава за лихвен
разход през периода на разсроченото плащане.
Нематериални активи се признават в случай, че удовлетворяват определението за такива
посочено в СС38 Нематериални активи, а именно:


Отговаря на определението за нематериален актив;
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При придобиването му може надеждно да се оцени;



От използването на актива се очакват икономически изгоди
Последващи разходи
Разходи свързани с поддръжка на първоначално установена стандартна ефективност,

извършени след въвеждане в експлоатация на нематериалните дълготрайни активи, се признават като
текущи в момента на извършването им. С разходите, които водят до увеличаване на очакваните
бъдещи икономически ползи от използването на даден нематериален актив над първоначално
определената стандартна ефективност се коригира балансовата стойност на съответния нематериален
актив.
Възприет подход за извеждане от употреба на нематериални активи
Балансовата стойност на даден нематериален актив се отписва при продажба или когато не се
очакват никакви други икономически изгоди от неговото използване.
Печалбите или загубите, възникващи при отписването на нематериалния актив, се включват в
отчета за всеобхватния доход, когато активът бъде отписан. Печалбите и загубите от освобождаване
от нетекущи активи се определя, като постъпленията от продажба (освобождаване) се намаляват с
балансовата сума на актива и свързаните с продажбата разходи. Те се посочват нетно, към „Други
приходи от дейността”/”Други разходи от дейността” в отчета за всеобхватния доход.
Амортизация
В дружеството се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи при
определен полезен живот от 6 години и 8 месеца.
Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са
налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би могла
да надвишава възстановимата им стойност. Тогава обезценката се включва като разход в отчета за
доходите.
2.10. Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества
Дългосрочните инвестиции, представляващи акции в дъщерни дружества се представят във
финансовия отчет по цена на придобиване (себестойност), намалена с евентуалните загуби от
обезценки.
Цена

на

придобиване

(себестойност),

представлява

справедливата

стойност

на

възнаграждението, което е платено вкл. преките разходи по придобиване на инвестицията.
Инвестициите в дъщерното дружество не се търгуват на фондови борси. Това обстоятелство
не дава възможност да се осигурят котировки на пазарни цени на активен пазар, които да изразяват
достатъчно достоверно справедливата стойност на тези акции. Също така бъдещото функциониране
на това дружество е свързано с определени несигурност и, за да може да се направят достатъчно
разумни и обосновани дългосрочни предположения за изчисляването на справедливата стойност на
неговите дялове чрез други оценъчни методи.

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 декември 2014 ГОДИНА

МЕТИЗИ АД

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Притежаваните от дружеството дългосрочни инвестиции подлежат на преглед за обезценка
към всяка дата на баланса. При установяване на условия за обезценка и се определи нейния размер,
същата се отразява в отчета за всеобхватния доход.
При покупка и продажба на инвестиции в дъщерни дружества се прилага метода "дата на
търгуване” (сключване на сделката).
Инвестициите в дъщерни дружества се отписват, когато настъпят правните основания за това.
Инвестициите се отписват, когато се прехвърлят правата, които произтичат от тях на други
лица при настъпване на правното основание за това и загубване на контрола върху стопанските
изгоди от тях. Печалбата/загубата от продажбата се представя в отчета за всеобхватния доход в
статии „Други приходи (разходи) от дейността” или „Финансови приходи (разходи)”.
2.11. Материални запаси
Материалните запаси са оценени по по-ниската от: цена на придобиване (себестойност) и
нетна реализуема стойност.
Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото настоящо състояние и
местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойността), както следва:
• суровини, материали и стоки в готов вид - всички доставни разходи, които включват
покупна цена, вносни мита и такси, транспортни разходи, невъзстановяеми данъци и други разходи,
които допринасят за привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид;
• готова продукция и незавършено производство - преките разходи на материали и труд и
приспадаща се част от производствените непреки разходи при нормално натоварен капацитет на
производствените мощности, с изключение на административните разходи, курсовите разлики и
разходите по привлечени финансови ресурси.
Включването на постоянните

общо производствени

разходи в себестойността

на

произвежданата продукция се извършва на базата на нормалния капацитет на производствените
мощности. Избраната от дружеството база за разпределението им е в зависимост от обема на
производството.
При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на среднопретеглената цена (себестойност) .
Нетната реализуема стойност представлява приблизително определената продажна цена на
даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително определените разходи
по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за продажба.
Когато се продават материални запаси, тяхната балансова стойност се признава като разход
през периода, през който е бил признат съответният приход. Печалбата/загубата от продажба на
материали се определя, като постъпленията от продажба се намаляват с балансовата сума на актива и
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свързаните с продажбата разходи. Те се посочват нетно, към „Други приходи от дейността”/”Други
разходи от дейността” в отчета за всеобхватния доход.
Сумата на всяка обезценка на материалните запаси до нетната им реализируема стойност,
както и всички загуби от материални запаси се признават като разходи за периода на обезценката
или на възникването на загубите. Сумата на евентуалното обратно възстановяване на стойността на
обезценката на материалните запаси, възникнало в резултат на увеличение на нетната реализируема
стойност, се признават като намаляване на сумата на признатите разходи за материални запаси през
периода, през който е възникнало възстановяването. Обезценката на материалните запаси се
начислява, като разход за всеки вид материален запас и се посочва в статия „Обезценка на активи”
(себестойност на продажбите) в отчета за всеобхватния доход.
2.12. Търговски и други вземания
Търговските вземания се представят и отчитат по справедлива стойност на база стойността на
оригинално издадената фактура (себестойност), намалена с размера на обезценката за несъбираеми
суми. Приблизителната оценка за загуба от съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за
събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност. Несъбираемите
вземания се изписват, когато се установят правните основания за това, или когато дадено търговско
вземане се прецени като напълно несъбираемо. Обезценката на вземанията се начислява, като разход
и съответна корективна сметка за всеки вид вземане и се посочва в статия „Обезценка на активи” в
отчета за всеобхватния доход. (в отчета за всеобхватния доход към "разходи за продажби" (за
търговските вземания) или към "административни разходи" (за другите вземания). Отписването на
вземането става за сметка на формирания коректив.
2.13. Лихвоносни заеми и други предоставени финансови ресурси
Заемите и другите предоставени финансови ресурси се отчитат първоначално по номинална
стойност, която се приема за справедлива стойност на предоставеното по сделката, нетно от преките
разходи свързани с тези заеми и предоставени ресурси. След първоначалното признаване,
лихвоносните заеми, последващо са оценени по амортизируема стойност, определена чрез прилагане
на метода на ефективната лихва. Печалбите (лихвите)/ загубите от предоставените заеми се посочват
в отчета за всеобхватния доход, статия „Други приходи (разходи) от дейността”, през периода на
амортизация или когато вземанията се погасят, отпишат или редуцират.
Лихвоносните заеми и други предоставени финансови ресурси се класифицират като текущи,
освен за частта от тях, за която дружеството има безусловно право да уреди вземането си в срок над
12 месеца от датата на Отчета за финансовото състояние.
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2.14. Пари и парични еквиваленти
Паричните средства включват касовите наличности в каса; наличности в подотчетни лица и
разплащателните сметки, а паричните еквиваленти - краткосрочните депозити в банки, чийто
оригинален матуритет е по-малък от 3 месеца.
За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:
• паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени
брутно, с включен ДДС (20%);
• лихвите по получени инвестиционни кредити и лихвите свързани с кредити за оборотен
капитал се включват като плащания за финансова дейност;
• платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи се посочва като "други постъпления
(плащания)", нетно към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се
възстановява заедно и в оперативните потоци на дружеството за съответния период (месец).
2.15. Дългосрочни търговски задължения
Дългосрочните търговски задължения се оценяват първоначално по тяхната справедлива
стойност, която е стойността на оригиналните фактури, по които те са възникнали.
2.16. Задължения към доставчици и други задължения
Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на
оригиналните фактури (себестойност), която се приема за справедливата стойност на сделката, която
ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.
2.17. Лихвоносни заеми и други привлечени ресурси
Всички заеми и други привлечени финансови ресурси са представени първоначално по
себестойност (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на полученото по сделката,
нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и привлечени ресурси. След първоначалното
признаване, лихвоносните заеми и други привлечени ресурси, последващо се оценяват по
амортизируема

стойност,

определена

чрез

прилагане

на

метода

на

ефективната

лихва.

Амортизируемата стойност е изчислена като са взети предвид всички видове такси, комисионни и
други разходи, вкл. дисконт или премия, асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите се признават
в отчета за всеобхватния доход като финансови разходи (приходи) (Други разходи (приходи) за
дейността) през периода на амортизация или когато задълженията се отпишат или редуцират.
Лихвоносните заеми се класифицират като текущи, освен за частта от тях, за която
дружеството има безусловно право да уреди задължението си в срок над 12 месеца от датата на
финансовия отчет.
2.18. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство
Краткосрочни доходи
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Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се
основават на разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) и на разпоредбите на действащото осигурително
законодателство.
Краткосрочните доходи на персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални
доплащания и придобивки са изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който
персонала е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия за тяхното получаване. Те се
признават като разходи в отчета за всеобхватния доход в периода, в който е положен трудът и като
текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и удръжки) в размер на
недисконтираната им сума.
Дължимите от работодателя вноски по социално и здравно осигуряване се признават като
текущ разход в отчета за всеобхватния доход в периода на начисляване на съответните доходи, с
които те са свързани и като текущо задължение в недисконтиран размер.
Осигурителните и пенсионни планове, прилагани от дружеството в качеството му на
работодател, се основават на българското законодателство и са планове с дефинирани вноски. При
тези планове работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фонд "Пенсии", фонд
"ОЗМ", фонд "Безработица", фонд "ТЗПБ", фонд "ГВРС", както и в универсални и професионални
пенсионни фондове - на база фиксирани по закон проценти и няма правно или конструктивно
задължение да доплаща във фондовете бъдещи вноски в случаите, когато те нямат достатъчно
средства да изплатят на съответните лица заработените от тях суми за периода на трудовия им стаж.
Аналогични са задълженията по отношение на здравното осигуряване.
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на
ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между
работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено в чл. 6,
ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Общият размер на вноската за фондовете на ДОО през 2013 г. и 2014г., е както следва:


за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г.

За лицата работещи по трудов договор, родени преди 1960г. - 22,30% - при условията на трета
категория труд, каквито са заетите в дружеството.
За лицата работещи по трудов договор, родени след 1959г. - 17,30% - при условията на трета
категория труд, каквито са заетите в дружеството.


за периода 01.01.2014г. - 31.12.2014г.

За лицата работещи по трудов договор, родени преди 1960г. - 22,30% - при условията на трета
категория труд, каквито са заетите в дружеството.
За лицата работещи по трудов договор, родени след 1959г. - 17,30% - при условията на трета
категория труд, каквито са заетите в дружеството.
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Общият размер на вноската за универсален пенсионен фонд през 2013г. и 2014г., е както
следва:


за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013 г..

За лицата работещи по трудов договор, родени след 1959 г. – 5,00% - при условията на трета
категория труд, каквито са заетите в дружеството
 за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г За лицата работещи по трудов договор,
родени след 1959 г. – 5,00% - при условията на трета категория труд, каквито са заетите
в дружеството.
Осигурителните вноски от осигурители за лица, осигурени в професионален пенсионен фонд
работещи при условията на втора категория труд е изцяло за сметка на работодателя в размер на 7%.
Общият размер на вноската за здравно осигуряване през 2013г. и 2014г., е както следва:


за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013 г.

За лицата работещи по трудов договор – 8,00% - разпределено в съотношение работодател:
осигурено лице 60:40.


за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

За лицата работещи по трудов договор – 8,00% - разпределено в съотношение работодател:
осигурено лице 60:40.
Осигурителна вноска за фонд "ТЗПБ" за 2013 г. и 2014 г. е диференцирана за различните
предприятия от 0.4% до 1.1% в зависимост от икономическата дейност на предприятието/ 2014 – 0,9
%/.
Към дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.
Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка на сумата на очакваните
разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като
резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната
преценка в недисконтиран размер на разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по
задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми. Очакваните
разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски се признават като разходи в отчета за
всеобхватния доход.
Дългосрочни доходи при пенсиониране
Съгласно Кодекса на труда Метизи АД е задължено да изплаща на лица от персонала при
настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в предприятието
е от 2 до 6 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото
правоотношение. По своите характеристики тези схеми представляват планове с дефинирани доходи.
Изчислението на размера на тези задължения

се базира на изчисления направени в

дружеството на база предстоящ за пенсиониране персонал. Разходите за минал стаж се признават
веднага в отчета за всеобхватния доход.
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Измененията в размера на задълженията на дружеството към персонала за обезщетения при
пенсиониране, се отчитат към разходи за персонала в отчета за всеобхватния доход.
2.19. Провизии
Провизии се признават когато дружеството има настоящо (конструктивно или правно)
задължение в резултат на минало събитие, и е вероятно че погасяването/уреждането на това
задължение е свързано с изтичане на ресурси. Провизиите се оценяват на база най-добрата
приблизителна преценка на ръководството към датата на баланса за разходите, необходими за
уреждането на съответното задължение. Приблизителната оценка се дисконтира, когато падежът на
задължението е дългосрочен. Когато се очаква част от ресурсите, които ще се използват за уреждане
на задължението да бъдат възстановени от трето лице, дружеството признава вземане, ако е налице
висока степен на сигурност на неговото получаване, стойността му може надеждно да се установи и
доход (кредит) по същата позиция в отчета за всеобхватния доход, където е представена и самата
провизия.
2.20. Собствен капитал
Основен (Акционерен) капитал
Метизи АД е създадено като акционерно дружество. Като такова е задължено да регистрира в
Търговския регистър определен размер на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на
кредиторите на дружеството за изпълнение на техните вземания към него. Акционерите отговарят за
задълженията на дружеството до размера на своето акционерно участие в капитала и могат да
претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.
Дружеството отчита основния си капитал по номинална стойност на регистрираните в Търговския
регистър към Агенцията по вписвания акции.
Съгласно изискванията на Търговския закон и устава дружеството е длъжно да формира и
законов резерв "фонд Резервен" като източници на фонда могат да бъдат:
• най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда
достигнат една десета част от капитала или по-голяма част, по решение на общото
събрание;
• средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (премиен
резерв);
• други източници, предвидени по решение на Общото събрание.
Съгласно изискванията на Търговския закон средствата от фонда могат да се използват само
за покриване на годишната загуба и на загуби от предходни години.
Когато средствата във фонда достигнат определения минимален размер, средствата над тази
сума могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала.
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Към 31 декември 2014г. регистрираният акционерен / капитал на “Метизи” АД възлиза на 7
502х. лв., разпределен в 7 502 055 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност
на акция 1 (един) лев.
Резерви - формирани са от разпределение на печалбата и включват разпределени суми за
фонд "Резервен" и допълнителни резерви, формирани от разпределението на реализираните от
дружеството печалби в предходни периоди.
Преоценъчният резерв е формиран от положителната разлика между инфлираната
балансова/балансовата стойност на имотите, машините и оборудването и техните справедливи
стойности към датите на извършване на преоценките. Ефектът на отсрочените данъци върху
преоценъчния резерв е отразен директно за сметка на този резерв. Преоценъчният резерв се
прехвърля към "натрупани печалби", когато активите са напълно амортизирани или напуснат
патримониума на дружеството при продажба.
Неразпределените печалби от минали години
Прехвърлен преоценъчен резерв на напълно амортизирани активи или продадени такива.
2.21. Данъци върху печалбата
Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на
българското данъчно законодателство - Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната
данъчна ставка за 2014г. е 10% (2013г.: 10%).
Отсрочените данъци върху печалбата се определят като се използва балансовият пасивен
метод по отношение на всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват
между балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви.
Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики.
Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за
неизползваните данъчни загуби, до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъде
генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни разлики,
от които да могат да се приспаднат тези намаляеми разлики.
Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда на всяка дата на
отчета за финансовото състояние и се редуцира до степента, до която е вероятно те да се проявят
обратно и да се генерира достатъчно облагаема печалба, от която те да могат да бъдат приспаднати.
Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал
или друга балансова позиция, също се отчитат директно към съответния капиталов компонент или
балансова позиция.
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Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква
да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят (погасят),
на база данъчните закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила и
са посочени компенсирано в отделна статия на отчета за финансовото състояние.
Към 31.12.2014г. отсрочените данъци върху печалбата са оценени при ставка 10% (31.12.2013
г.: 10%).
2.22. Доходи на акция
Основните доходи на акция се изчисляват като се раздели нетната печалба или загуба за
периода, подлежаща на разпределение между акционерите, притежатели на обикновени акции, на
средно-претегления брой на държаните обикновени акции за периода.
Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в
началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на новоиздадените
такива през периода, умножен по средно-времевия фактор. Този фактор изразява броя на дните, през
които конкретните акции са били държани, спрямо общия брой на дните през периода.
Доходи на акции с намалена стойност не се изчисляват, тъй като няма издадени потенциални
акции с намалена стойност.
2.23. Финансови инструменти
2.23.1. Финансови активи
Дружеството класифицира своите финансови активи в следните категории: "кредити и
вземания", включително паричните средства и еквиваленти и "активи на разположение и за
продажба". Класификацията е в зависимост от същността и целите (предназначението) на
финансовите активи към датата на тяхното придобиване. Ръководството определя класификацията на
финансовите активи на дружеството към датата на първоначалното им признаване във финансовия
отчет.
Обичайно дружеството признава в баланса си финансовите активи на датата на търгуване датата, на която то се е обвързало (поело е окончателен ангажимент) да закупи съответните
финансови активи. Всички финансови активи първоначално се оценяват по тяхната справедлива
стойност плюс преките разходи по транзакцията.
Финансовите активи се отписват от отчета за финансовото състояние на дружеството, когато
правата за получаване на парични средства (потоци) от тези активи са изтекли, или са прехвърлени и
дружеството е прехвърлило съществената част от рисковете и ползите от собствеността върху актива
на друго дружество (лице).
Кредити и вземания
Вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани или установими плащания,
които не се котират на активен пазар. Те се оценяват в отчета за финансовото състояние по тяхната
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амортизируема стойност при използването на метода на ефективната лихва, намалена с направена
обезценка. Тези активи се включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките
на 12 месеца или в един обичаен оперативен цикъл на дружеството, а останалите - като нетекущи.
Тази група финансови активи включва: предоставени заеми, търговски вземания, други вземания от
контрагенти и трети лица, парични средства и парични еквиваленти, от отчета за финансовото
състояние. Лихвеният доход по кредитите и вземанията се признава на база ефективна лихва, освен
при краткосрочните вземания под 3 месеца, където признаването на такава лихва е неоснователно
като несъществено и в рамките на обичайните кредитни условия. Той се представя в отчета за
всеобхватния доход, към "други приходи от дейността".
2.23.2. Финансови пасиви
Дружеството класифицира дълговите инструменти като финансови задължения.
Финансовите пасиви на дружеството включват заеми и задължения към доставчици и други
контрагенти. Първоначално те се признават в отчета за финансовото състояние по справедливата им
стойност нетно от преките разходи по транзакцията, а последващо - по амортизируема стойност по
метода на ефективната лихва, освен за просрочени, предоговаряни и под условие за предсрочно
изплащане.
2.23.3. Ключови приблизителни оценки с определящо значение при прилагане на
счетоводната политика и предположения с висока несигурност
Дружеството извършва приблизителни оценки и преценки за целите на счетоводното
отчитане и оповестяване, които могат да се различават от фактическите резултати. Значимите
счетоводни приблизителни оценки, при които има значителен риск от последваща съществена
корекция на балансовите стойности на активите и пасивите, са дискутирани по-долу:
2.23.3.1.

Полезен живот на дълготрайните активи

Ръководството на Дружеството определя очаквания полезен живот и разходи за амортизации,
свързани с притежаваните дълготрайни активи. Тази приблизителна оценка се базира на определяне на
жизнения цикъл на активите. Тя може да се промени в значителна степен в резултат на промени на
пазарната среда. Ръководство ще увеличи разхода за амортизацията, където полезния живот е помалък от предварително определения, или ще изпише или обезцени технологично остарели или
нестратегически активи, които не са в действие или са продадени/ликвидирани.
2.23.3.2.

Данъци върху дохода

Дружеството е данъчен субект, попадащ под юрисдикцията на данъчната администрация.
Значителна преценка е необходимо да бъде направена за определянето на данъчната провизия.
Съществуват множество операции и изчисления, за които окончателно определения данък е
неуточнен в нормалния ход на дейността. Дружеството признава пасиви за очаквани данъчни
задължения на база на преценка на ръководството. Когато окончателния данъчен резултат от подобни
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събития е различен от първоначално отчетените суми, тези разлики ще имат влияние върху
краткосрочния данък и провизиите за отсрочени данъци в периода на данъчните ревизии.
2.23.3.3.

Разходи при производство под нормален капацитет

Преценката на ръководството за нормален производствен капацитет e както следва:
Дружеството приема като разходи при производство под нормален капацитет случаите,
когато дадено производство е било преустановено изцяло или за определен период от време, като
приспадащата се част от условно-постоянните общо производствени разходи се признава директно в
отчета за доходите като разходи при производство под нормален капацитет, не се включва в
себестойността на произведената продукция, но се приема за компонент на себестойността на
продажбите.
2.23.3.4.

Преоценени стойности на имоти, машини и оборудване

В дружеството е прието преоценката на имотите, машините и оборудването до тяхната
справедлива стойност да се извършва на 5-годишен период от независими лицензирани оценители.
При тези преоценки са приложени следните подходи и оценъчни методи за измерване на
справедливата стойност на отделните видове дълготрайни материални активи:


„Пазарен подход" чрез „Метод на пазарните аналози" - за земята, сградите и
неспециализираното оборудване, за които има реален пазар, пазарни аналози и база за
сравнимост се приема пазарната им стойност по сравнителен метод;



„Подход, базиран на разходите (активите)" чрез „Метод на амортизирана възстановителна
стойност" - за специализираните сгради, машини, съоръжения и оборудване, за които липсва
реален пазар, за справедлива стойност се приема тяхната амортизирана възстановителна
стойност с хипотеза за използването им в технологично - обвързан процес (подход на база
разходи /активи - метод на амортизирана възстановителна стойност).
Основните източници за информация, използвани при изчисленията и преценките във връзка

с определянето на справедливите стойности са: вътрешни данни и становища на ръководството на
дружеството относно експлоатационно състояние на активите, степен на използваемост на
капацитета, намерение за продажба на конкретни активи, извършени капитални ремонти,
перспективи за използване на активите, публична информация за финансовото, техническото и
оперативното състояние на дружеството през последните пет години, публикувани цени за
реализирани сделки на пазарите за недвижими имоти, офертни данни от производители, търговци и
вносители на нови специализирани машини и съоръжения, както и такива втора употреба.
2.23.3.5.

Обезценка на имоти, машини и оборудване

Към датата на всеки отчет ръководството на дружеството организира преглед за обезценка на
земите, сградите, машините, оборудването и транспортните средства.
Обезценка на материални запаси
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Към всяка дата на баланса ръководството на дружеството извършва преглед и анализ на
наличните

материали /основни, продукция, стоки/, чрез комисия в която участват експерти

и

специалисти от дружеството. Комисията прави преглед на всички налични материали, продукция,
стоки по отношение на основните показатели - еднородност, търговски вид и срок на годност и т.н. и
определя експертни цени. Предложените цени са съобразени с достигнатите цени по сключени
договори за реализация на вътрешния и външните пазари, динамиката на търсене и предлагане на
продукцията, стоките, както и с последните ценови равнища и тенденции при сделки с аналогични
продукция, стоки. За изчислението на нетната реализуема стойностна отделните видове материали,
продукция , стоки, от експертно определената продажна цена се изключват предполагаемите преки
разходи, свързани с продажбата.При оценка на наличните продукция, стоки, за които има сключени
договори за продажба, нетната реализуема стойност се определя на база цената по договор, намалена
с разходите за продажба. Продукция и стоки, необвързани с договори за продажба, към 31.12.2014г.
са оценявани в цени, /деноминирани и в двете валути,/ в зависимост от предположенията за
възможностите на тяхна бъдеща реализация. На база на прегледа комисията е направила предложение
за обезценка на наличните, необвързани с производствената програма за влагане в производството
или с договори за реализация количества произведена продукция и стоки.
Наличните материали, държани с цел да бъдат използвани в производството, не се
обезценяват под себестойността им ако крайните готови продукти, в които ще бъдат вложени, се
очаква да бъдат продадени по тяхната себестойност или над нея. Когато обаче спад на цената води
до себестойност на готовата продукция, която ще превиши нетната реализуема стойност, наличната
продукция се обезценява до нетна реализуема стойност. Обезценката се изчислява като разлика
между отчетна стойност на материалите, продукцията, стоките, в баланса преди прегледа и нетната
им реализуема стойност, определена на база експертните цени определени по посочения по-горе
начин.

2.23.3.6.

Обезценка на вземания

Приблизителна оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави от
ръководството в края на всяка финансова година.
Обезценка на търговски вземания се формира когато са налице обективни доказателства, че
дружеството няма да може да събере цялата сума по тях съгласно оригиналните условия на
вземанията. За такива доказателства ръководството приема: установяването на значителни финансови
затруднения на длъжника по вземането, вероятност длъжникът да влезе в процедура на
несъстоятелност или друга финансова реорганизация, неизпълнението или просрочието в плащането
(повече от 365 дни). Тези обстоятелства се вземат под внимание от ръководството, когато се определя
и класифицира дадено вземане за обезценка. Стойността на обезценката е разликата между
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балансовата стойност на даденото вземане и сегашната стойност на прогнозираните бъдещи парични
потоци, дисконтирани по оригинален ефективен лихвен процент.
Балансовата стойност на вземанията, за които е преценено, че е необходимо да се направи
обезценка, се коригира чрез използването на корективна сметка, в която се натрупват всички
обезценки, а сумата на загубата от обезценка за периода се признава в отчета за всеобхватния доход
към "разходи за продажби" (за търговските вземания) или към "административни разходи" (за
другите вземания). В случаите на последващо възстановяване на обезценка то се посочва като „други
доходи" за сметка на намаление на коректива.
3. БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
3.01 Имоти машини и съоръжения

Отчетна
стойност на
нетекущите
активи

в началото на периода

на постъпилите през периода

на излезлите през периода

в края на периода (1+2-3)

в началото на периода

начислена през периода

отписана през периода

в края на периода (8+9-10)

ПОКАЗАТЕЛИ

Амор
тизац
ия

1

2

3

4

8

9

10

11

Преоценена
амортизация
в края на
периода
(11+12-13)

Балансова
стойност
за
текущия
период
(7-14)

14

15

Имоти, машини,
съоръжения и оборудване
Земи (терени)

689

0

0

33

0

33

33

656

Сгради и конструкции

11660

0

0 11660

689

1183

101

1284

1284

10376

Машини и оборудване

30484

3

0 30487

3591

264

3855

3855

26632

Съоръжения

980

49

0

1029

509

23

532

532

497

Транспортни средства

201

0

0

201

145

3

148

148

53

Стопански инвентар

73

1

0

74

62

5

67

67

7

337

8

1898

0

0

0

0

1998

390

3 46143

5523

396

5919

5919

40224

Р-ди за придобиване и
ликвидация на активи по
стопански начин
Други
Обща сума I:

1669
5
45761

3.02 Нематериални активи

0

5

5
0
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Програмни
продукти
01.01.2013
Отчетна стойност
Амортизация
Балансова стойност
Балансова стойност в края
31.12.2014
Отчетна стойност
Амортизация
Балансова стойност
01.01.2014
Отчетна стойност
Амортизация
Балансова стойност
Балансова стойност в края
31.12.2014
Отчетна стойност
Амортизация
Балансова стойност

9
(8)
1
1
9
(8)
1
9
(0)
0
0
9
(9)
0

3.03 Инвестиции в дъщерни дружества

В началото на периода
Балансова стойност
Намаления (балансова
стойност)
Продадени активи
Балансова стойност

31 декември
2014 г.

31 Декември
2013г.

-

-

-

-

3.04 Инвестиции в асоциирани дружества

В началото на периода
Балансова стойност
В края на периода
Балансова стойност

31 декември
2014 г.

31
Декември
2013г.

1

7

1

7

Инвестициите в асоциирани предприятия са както следва:
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Име

“Рудметал” АД

Балансова
стойност
31.12.2014

% на участие

1

1.91

3.05 Разходи за бъдещи периоди
31 декември 2014 г.
Над една
година
Общо

31 Декември 2013г.
Над една
година
Общо

Оперативна дейност
Очаквани приходи по оперативна
програма

19

19

0

0

Общо

19

19

0

0

3.06 Материални запаси
31
декември
2014 г.
1390
2600
938
3132
8060

Материали
Продукция
Стоки
Незавършено производство
Общо

31
Декември
2013 г.
1408
2597
926
2712
7643

3.07 Вземания от свързани предприятия

Контргенти
Метизитрейд ООД
Консорциум Елмонтажи
Импулс КО ООД
ЕМУ АД
Общо

31 декември 2014 г.
Продажби Аванси
Общо
0
0
91
17
108

0

0

0
0
91
17
108

31 Декември 2013г.
Продажби Аванси
Общо
0
0
396
0
396

0

0

20
0
396
0
396
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Вземанията от свързани предприятия са възникнали по повод на сделки за продажби на
готова продукция и услуги. Вземанията са в лева и са безлихвени.

3.08 Търговски вземания

Контрагенти
Клиенти
Доставчици по аванси
Общо

30 септември 2014 г.
Вземания от Обезц Балансова
клиенти
енка
стойност
361
12
349
379
379
740
12
728

31 Декември 2013г.
Вземания от Обезц Балансова
клиенти
енка
стойност
343
12
331
447
447
593
30
778

Дружеството е определило обичаен кредитен период от 30 дни, за който не начислява лихви
на контрагентите. За част от клиентите, с които дружеството поддържа дългосрочно търговско
сътрудничество се допуска по-дълъг кредитен период (до 365 дни). След изтичане на обичайният или
конкретно договорен кредитен период, ръководството прави преглед на цялата експозиция на
клиента и преценява наличието на условия за обезценка.

3.09 Други вземания

ДАНЪЧНИ ВЗЕМАНИЯ
Корпоративен данък
ДДС за възстановяване
Разчети с митниците
Други данъци
Други вземания
ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

31
декември
2014 г.

31
Декември
2013г.

3

3
20

137
140

134
157

31
декември
2014 г.
28
118

31
Декември
2013г.
28
494

146

522

3.10 Пари и парични еквиваленти

Парични средства в брой
Парични средства в разплащателни сметки
ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
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3.11 Получени заеми към свързани предприятия
Към 31.12.2014 г. нямаме дългосрочни задължения към свързани предприятия .
3.12 Други заеми (Облигационен заем)
Към 31.12.2014 г. нямаме получен облигационен заем.

3.13 Задължение към персонала при пенсиониране
31
декември
2014 г.
4

31
Декември
2013 г.
10

3.14 Пасиви по отсрочени данъци
31 декемви 2014 г.
31 Декември 2013г.
Временна
Временна
Данък
Данък
разлика
разлика
Имоти, машини и съоражения в т.ч. :
Преоценъчен резерв
Обезценка на вземания
Други
Общо пасиви по отсрочени данъци
Дългосрочни задължения към персонала при
пенсиониране
Начисления за неизползувани отпуски
Обезценка на вземания
Други
Общо активи по отсрочени данъци
ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

30600
30600

3060
3060

31 332
31 332

3133
3133

30600

3060

31332

3133

360

36

325

32

30240

3024

30600

3060

При признаване на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността отделните
разлики да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на дружеството да генерира
достатъчно данъчна печалба.
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3.15 Банкови заеми
Дата на
разрешаване
Банка
ОББ АД

Цел на
финансирането
кредитна линия за
оборотни средства
Джерами

Остатък за
погасяване
към
31.12.2014г.
в лева

Валута
EUR
14.11.2013

Обезпечение
977 915 първа по ред договорна ипотека на
недвижими имоти и особен залог на
машини и оборудване

ОББ АД

кредитна линия за
оборотни средства

EUR

31.10.2011

819 368 първа по ред договорна ипотека на
недвижими имоти ипърви по ред
особен залог на настоящи и бъдещи
вземания

Банка Пиреос
България АД

Револвиращ кредит
за оборотни
средства

EUR

25.07.2007

977 915 първа по ред договорна ипотека на
недвижими имоти ипърви по ред
особен залог на настоящи и бъдещи
вземания

3.16 Задължения към свързани предприятия
Свързани предприятия
Импулс КО ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

31 декември 2014 г.
Покупки
Общо
388
388

31 Декември 2013г.
Покупки
Общо

388
388

553
553

553
553

3.17 Търговски задължения
Контрагенти
Доставчици

31
декември
2014 г.
45

31
Декември
2013г.
192

Клиенти по аванси

95

80

ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

140

272

3.18 Задължения към персонала

Задължения към персонала

31 Декември
2014 г.
45

31 Декември
2013г.
35
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Задължения по неизползвани отпуски
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

60
105

54
89

Задълженията към персона са текущи и включват дължими възнаграждения за м. декември 2014 г.
3.19 Задължения към осигурителни предприятия

Фонд пенсии
Фонд трудова злополука и професионална болест
Допълнително задължително пенсионно осигуряване
Здравно осигуряване
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

31Декември
2014 г.

31 Декември
2013г.

11

11

2
5
19

2
5
18

Задълженията към социалното осигуряване към 31.12.2014 г. съдържат начислени осигуровки за
работни заплати за м. декември 2014 г.
3.20 Данъчни задължения
31 декември 2014 г.

31 Декември 2013г.

Данъци върху дохода
Други данъци

11
1

6

ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

12

6

Задълженията за данъци са текущи.
3.21 Други задължения
Неплатени лихви
Разчети по застраховане
Други задължения
ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

31 Декември
2014 г.

31 Декември
2013 г.

20
20

7
7

31 Декември
2014 г.
23

31 Декември
2013 г.
37

3.22 Финансирания
Финансиране по европейски програми
3.23 Основен капитал
Регистрираният капитал се състои от 7502 броя обикновени поименни безналични акции с
право на глас. Всички акции са с номинал от 1 лев. Към 31 декември 2014 година, две юридически
лица и едно физическо, са собственици поотделно на повече от 10 % от акциите на Дружеството, а
именно:
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Булстат/ЕГН
Наименование
Адрес
130922469
“Сименон”ЕООД
София,ул.Добруджански край 1
201542372
"Гран Крю"ООД
София, ул. Съборна 2А , ет 2
6501146940
Свилен Кръстанов София,бул."Скобелев"42

бр.ак-ции
1 495 500
1 500 405
3 403 995

%
19,93
20,00
45,37

Съгласно решение на Врачанския Окръжен Съд с дата 18.07.2007 г., акционерният капитал на
Дружеството е увеличен от 500 137 лв. на 7 502 055 лв. Издадени са нови 7 001 918 бр. акции, всяка
една с номинална стойност 1 лев, които са разпределени безплатно между акционерите, съразмерно
на участието им в капитала.
Притежателите на обикновени акции имат право на един глас на акция на събрания на
Дружеството. Всички акции на Дружеството са с еднакви права относно активите при ликвидация.
3.24 Финансов резултат
31декември 2014 г.
Финансов
Неразпред
резултат
елена
Неразпред
от общ
печалба
елена певсеобхват
минали
чалба
ен доход
периоди
за периода
Начално салдо
Преизчислено
начално салдо
Резултат преди
облагане
Корпоративен данък
Отсрочени данъци
Разход за данък
Печалба за
периода
Общ всеобхватен
доход
Отписан
проценъчен резерв
Печалби отнесени в
законови резерви
Печалби /загуби/
отнесени към
минали периоди
Общо

7

7

31 Декември 2013г.
Финансов
Неразпреде
резултат от
лена
Неразпре
общ
печалба
делена
всеобхватен
минали
печалба
доход за
периоди
периода
2

43

2

43

5

(7)

7

0

(43)

7

7

0

3.25 Резерв от преоценки
Преоценъчен резерв

31декември 2014 г.
30 730

31 Декември 2013 г.
30 730
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Преоценъчният резерв е формиран от преоценка на имоти, машини, съоръжения и
оборудване.
Съгласно българското законодателство, преоценъчния резерв формиран от преоценката на
нетекущите материални активи през 1998 година и последващите преоценки през 2003 и 2004г не
може да се разпределя за дивиденти.
3.26 Резерви
31 декември 2014 г.
Начално салдо
Преизчислено начално
салдо
Увеличение
Печалби отнесени към
резерви
Намаление
Покриване на загуби
Общо

31 Декември 2013 г.

Законови резерви
4670

Общо
4670

Законови резерви
4626

Общо
4626

4670
7

4670
7

4626
44

4626
44

7
4677

7
4677

44
4670

44
4670

Основна част от Общите резерви са формирани от ревалоризация на дълготрайните
материални активи през 1997 година. Член 246 от Търговския закон определя условията за създаване
на фонд "Резервен "за акционерни дружества като „Метизи” АД. Съгласно този член фонд "Резервен"
трябва да бъде в размер на не по-малък от една десета от основния капитал на дружеството.
Източници на фонда са най-малко една десета от печалбата след данъци и други източници,
определени от Устава или по решение на Общото събрание.

4.01 Приходи от продажби

Приходи от продажба на продукция
Приходи от услуги
Приходи от стоки

31декември
2014 г.

31декември
2013 г.

3191
91
9171
12453

2688
58
4519
7265

4.02 Себестойност на продажбите

Себестойност на продажбите

31декември
2014 г.
(11654)

31декември
2013 г.
(6826)
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4.03 Други приходи от дейността
31декемвр
и 2014 г.
Приходи от продажба на активи
Други приходи
Общо

146
146

31декемвр
и 2013 г.
531
24
555

4.04 Разходи за продажби
31декември
2014 г.

31декемвр
и 2013 г.

(33)
(4)

(14)

Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за заплати
Разходи за осигуровки
Други разходи
Общо

(4)

(13)
(2)
(14)

(52)

(32)

4.05 Административни разходи

Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за заплати
Разходи за осигуровки
Разходи за данъци, такси и други подобни плащания
Други разходи
Общо

31декември
2014 г.
(86)
(278)
(39)
(307)
(52)
(2)
(24)
(788)

31декември
2013 г.
(105)
(245)
(38)
(275)
(47)
(22)
(4)
(736)

31декемвр
и 2014 г.

31декември
2013 г.

(38)
(38)

(66)
(66)

31декемвр
и 2014 г.
0
(8)
1

31декември
2013 г.
3
(4)
1

4.06 Други разходи от дейността

Други разходи
Общо
4.07 Финансови разходи

Приходи от операции в чуждестранна валута
Разходи от операции в чуждестранна валута
Приходи от лихви
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Разходи за лихви
Други финансови разходи
Други финансови приходи
Общо

(154)
(37)
139
(59)

(124)
(29)

31декемвр
и 2014 г.
0
-

31декември
2013 г.
0
-

31декемвр
и 2014 г.
37
(36)
1

31декември
2013 г.
36
(35)
1

(153)

4.08 Извънредни приходи/разходи

Платени неустойки
Получени застрахователни обезщетения

4.09 Разходи (икономия) за данъци

Корпоративен данък
Отсрочени данъци
ПРИХОДИ

5.Управление на финансовия риск
В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни
финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна
на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвенообвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на
резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на
потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.
Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни
контролни механизми, за да се определят адекватни цени на продуктите/услугите на дружеството и
на привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства,
правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се
допуска неоправдана концентрация на даден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния
директор и финансовите експерти на дружеството съгласно политиката, определена от Съвета на
директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на
базата на които са разработени конкретните процедури за управление на отделните специфични
рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на
деривативни и недеривативни (основно) инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване
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на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Пазарен риск
а. Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар, като под „вътрешен
пазар” разбираме пазара на ЕС . То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички
негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро, а последното е с фиксиран курс
спрямо лева по закон.
Дружеството осъществява основните си доставки в лева. Доставките във валута са основно в
евро за основни материали. Минимална част от доставките на стомана се осъществява в щатски
долари. Продажбите на готова продукция също са основно в лева. Дружеството осъществява и износ
на готова продукция, като стремежът е да се договарят цени в евро.
Доставки в долари и други валути извън еврото.
За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на
доставките от внос, както и процедури за ежедневно наблюдение на движенията във валутния курс на
щатския долар и контрол върху предстоящите плащания.
б.Ценови риск
Дружеството не е изложено на голям специфичен ценови риск за цената на основната си
суровина валцдрат. Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените на
стоките/услугите, обект на търговските операции се постига чрез периодичен анализ и обсъждане на
договорните отношения за преразглеждане и актуализиране на цените спрямо промените на пазара.
Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, както и няма
практика да търгува с финансови инструменти - съответно не е изложено на рискове от негативни
промени на фондовите пазари.
Към края на отчетния период не притежава – инвестиции в дъшерни дружества.
в. Кредитен риск
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой
и по банкови сметки) и вземания от клиенти.
Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в
състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по
търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер, след приспадане на
начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени
където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно
предишен опит.
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Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е да
договаря кредитен период по-дълъг от 30 дни само на клиенти, които имат дълга история и търговско
сътрудничество с дружеството. За по-голямата част от клиентите - плащанията от продажбите се
извършват предимно по банков път с предплащане.
Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената
политика на дружеството. Дружеството ползва и услугата „факторинг”, която намалява значително
риска от неплащане на клиентите.
За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции
по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми. За
получаване на вземанията си от свързани предприятия дружеството получава и допълнително
съдействие от собствениците на дружеството.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в няколко
банки, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.
Наличните към 31.12.2014 г. парични средства са по сметки на Дружеството в няколко банки.
г. Ликвиден риск
Ликвидният риск е рискът, при който предприятието среща трудности да спазва задълженията
по отношение на финансовите пасиви, уреждани с наличности или друг финансов актив.
Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която
постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на
финансиране на стопанската си дейност.
Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите
задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с
длъжниците.
Дружеството осъществява наблюдение и контрол върху фактическите и прогнозните парични
потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и
пасивите на дружеството. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се
следи от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните
парични средства и предстоящите плащания.
Риск на лихвоносните парични потоци
Дружеството няма значителна концентрация на лихвоносни активи, с изключение на
свободните парични средства по разплащателни сметки в банки, затова приходите и входящите
оперативни парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени
равнища.

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 декември 2014 ГОДИНА

МЕТИЗИ АД

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Средствата по разплащателни сметки се олихвяват с лихвени проценти, съгласно тарифите на
съответните банки, които се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време.
Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо
промените в лихвените равнища. Симулират се различни сценарии на рефинансиране, подновяване
на съществуващи позиции и алтернативно финансиране. Изчисления се правят за значителните
лихвоносни позиции.

Управление на капиталовия риск
С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да
продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост
на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите заинтересовани лица и
участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се
редуцират разходите за капитала.
Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база
съотношението на задлъжнялост. Това съотношение се изчислява между нетния дългов капитал към
общата сума на капитала. Нетният дългов капитал се определя като разлика между всички
привлечени заемни средства (краткосрочни и дългосрочни) така, както са посочени в баланса и
паричните средства и парични еквиваленти. Общата сума на капитала е равна на собствения капитал
и нетния дългов капитал.
Дата:27.03.2015 г

,[(EKJIAP AIUUI
no IJJI. 116 a, aJI. 2 H 4 H IJJI. 116 6
OT3aKOHa sa ny6JIHIJHO npeanarane na ~eHHH KHH*a

~OJIyno,[(nIIcaHlUIT, ATAHAC IJ;BETAHOB
644405105, II3,[(.Ha 04. 10.2012 r. OTMBP - Codma,

K'hHqEB,

ErH

7511181405,

C JI. K. NQ

B KaIJeCTBOTOCH na JIH~e, npeanosseno sa IJJIeH aa Ct.sera na ,[I;HpeKTOpHTena
"MeTH3H" A,l1;, srraca..o B T'bprOBCKHH perncrsp npa AreH~HHTa no BnHCBaHHHTa, C'bC
cenaname H aapec aa ynpannenae: rp, POMaH, IIH,[I;ycTpHaJIHa 30Ha, EIIK 816089236,
,lJ;EKJIAPIIPAM,
l.C'brJIaCHO IJJI. 116a, aJI. 2 OT 3IIII:QK,
"MeTH3H" A,l1;, KaTO He C'bM:

•
•
•
•
•

qE:

Mora na 6'b,[l;aH36paH KaTO He3aBHCHMIJJIeH na C,lJ; na

CJIY)I(IITeJIB ,[(PY)I(eCTBOTO;
aKn:IIOHep, KOMTOnparezcaaa npXKO IIJIII'1pe3 CBbp3aHII JIIIn:a HaM-MaJIKO25 na CTOOT
rnacosere B 06mOTO csfipaaae IIJIII e CBbp3aHO C '[(PY)I(eCTBOTO
JIHn:e;
JIIIn:e, KoeTO e B TPaMHIInprOBCKH OTHOllieHIIXC ny6JIII'1HOTO,[(PY)I(eCTBO;
'1JIeHna ynpaBIITeJIeH IIJIII KOHTPOJIeHopran, npOKypIICT IIJIHcnyxcaren na nprOBCKO
'[(PY)I(eCTBOIIJIIIztpyro IOpII,[(II'1eCKOJIIIn:e no T. 2 II 3;
CBbp3aHO JIIIn:e C zrpyr '1JIeH na ynpaBIITeJIeH IIJIII KOHTpOJIeHopran na ny6JIII'1HOTO
'[(pY)l(eCTBO.

2.C'brJIaCHO IJJi. 1166 OT 3IIII:QK, KaTO IJJIeH na Csnera na ,[I;HpeKTopHTe aa "MeTH3H" A,l1;, ce
3a,[l;'bJI*aBaM CJIe,[l;HOTO:
21.,[I;aH3n'bJIHHBaM 3a,[l;'bJI*eHHHTa CH C rpnacara na ,[I;06'bp T'bprOBe~ B mrrepec na BCHIJKH
aK~HOHepH na ,[I;py*eCTBOTO H me nOJI3BaM casro HH«}lopMa~HH, KOHTO e ,[I;OCTOBepHaH

m.nua;
22.,[I;anpOHBHBaM JIOHJIHOCT
K'bM ,[I;py*eCTBOTO,KaTO:
a) npenno-nrrasr mrrepeca na ,[I;py*eCTBOTOnpen CBOHc06CTBeH mrrepec;
6) H36HrBaM npexa
HJIH KOCBeHH KOH«}lJIHKTH Me~
CBOH mrrepec
H aarepeca
na
,[I;py*eCTBOTO, a aKO TaKHBa KOH«}lJIHKTH B'b3HHKHaT - CBoeBpeMeHHO H n'bJIHO me
ru pa3KpHBaM nHCM.eHO npen C'bOTBeTHHH opran
H HHMa na YIJaCTBaM, KaKTO H
HHMa na OKa3BaM BJIHHHHe B'bpXy OCTaHaJIHTe IJJIeHOBe aa csnera npa B3eMaHeTO
na pemeaaa B Te3H ceyIJaH;
B) HHMa ,[I;a pa3npOCTpaHHBaM Heny6JIHIJHa HH«}lopMa~HH sa ,[I;py*eCTBOTO H CJIe,[l;
KaTO npecrana na 6'b,[l;aIJJIeH na Csaera na ,[I;HpeKTOpHTe,,[1;0ny6JIHIJHOTOonOBeCTHBaHena
C'bOTBeTHHTe06CTOHTeJICTBaOT,[I;py*eCTBOTO.

rp. POMaH
26.06.2015r.

llPOTOKOJI
OT lACE,l1;AHHE HA PE,l1;OBHOrO,l1;HIIIHO osruo C'bliP AHHE HA
AKQHOHEPHTE HA "METHlH" A,l1;
ron, (nsanecer II IlleCTII IOHII ztae XII.JUI,l1;1I
II nernanecera ronnna), B rp.
nposene pe.n:OBHOronamno 06rn;0 csfipanae na aKII:1I0HepllTe
CbmaCHO onOBeCTeHOTO B I10KaHaTa sa CBIIKBaHe na 06rn;OTO cb6paHlIe,

,[{Hec, 26 IOHII 2015

Hnnycrpaamra

POMaH,

na

"METI13I1"

3aKOHa II

A,[{,

30Ha 1, ce

Y CTaBa aa .n:PY)l(eCTBOTO.

Ha 26 IOHH 2015

orxpa saceztanaero aa
r -H I1eTKoB

znrpexropare na
TbproBcKIISI
(3I1I1U;K).

B 11 :00

-raca, r-H HIIKOJIaH I1eTKoB, I13nbJIHIITeJIeH
cr.Gpaaae na aKII:1I0HepllTe na "METI13I1"A,[{.

KOHCTaTlIpa, qe 06rn;OTO cb6paHHe

e 3aKOHHO CBIIKaHO OT

,[{lIpeKTOp

,

Csnera na

na qJI. 223 II qJI. 251, aJI. 2 OT
rrpennaraae aa u;eHHIITe KHII)l(a
e 06S1BeHa B Tsproacxaa peracrsp KbM AreHU;IIS1Ta no
ny6JIlIKYBaHa e BbB B. "HOBIIHap" na 21 MaR 2015ro.n:.,

.n:PY)l(eCTBOTO,B CbOTBeTCTBlIe C 1I3l1CKBamUITa

3aKOH (T3),
I10KaHaTa

BnllCBaHlISITa

rozr.,

ro.n:IIIllHOTO 06rn;0

na

sa

II

na

qJI. 115 OT 3aKOHa

cb6paHlIeTO

26 MaR 2015ro.n:.,

sa

ny6JIlIqHO

ny6JIlIKYBaHa e saeznro C MaTepllaJIlITe na IIHTepHeT CTpaHIIu;aTa na "MeTII311" A,[{, ny6JIlIKYBaHa e
saezuro C MaTepllaJIlITe na IIHTepHeT cTpaHIIU;IITe na K<1>H II E<1>E II e ny6JIlIKYBaHa saemro C
MaTepllaJIlITe na IIHTepHeT crpaaauara na EIOJIeTIIH - I1HBecTOp Bl", C KoeTO ca Cna3eHII

csfipanaero
zrenosnrap A,[{ II

3aKOHOBlITe 1I3I1CKBaHlISI.I10KaHaTa cb.n:bp)l(a peKBlI3l1TlITe no qJI. 223, aJI. 4 OT T3. 3a
ca YBe.n:oMeHII CBoeBpeMeHHO KOMIICIISI

sa

<pIIHaHcoB

Br.nrapcxa <poH.n:OBa·fiopca - CO<pIISI A,[{. r-H

naznop,

I1eTKoB

U;eHTpaJIeH

noco-ra, -re nllCMeHIITe

MaTepllaJIlI,

CBbp3aHlI C .n:HeBHIISIpen
aKU;1I0HepllTe B

na 06rn;OTO cb6paHlIe, ca 6l1JIlI rrpenocraseaa aa pasnonozceaae na
azrpeca na yrrpasneaae na .n:pY)l(eCTBOTOB rp. POMaH, Hnnycrpaanaa 30Ha 1, OT

.n:eHSIHa 06S1BSlBaHeHa I10KaHaTa 3a CBIIKBaHe Ha cb6paHReTo

B TbproBcKlISI

perllCTbp

KbM

AreHU;IIS1Ta no BnIlCBaHIISI, CbrJIaCHO 1I3l1CKBaHeTOna qJI. 224 OT TbproBcKIISI 3aKOH.

perncrpapana 6 400 425 6poSl
nOIlMeHHII 6e3HaJIlIqHlI aKII:1I11,KOIlTO npe.n:CTaBAABaT85,31 % OT KaIIlITaJIa na .n:pY)l(eCTBOTOII OT
rnacosere B 06rn;OTo cb6paHlIe. r -H I1eTKoB YBe.n:OMII rrpacscrsamare aKU;1I0Hepll, qe 06rn;OTO
r -H I1eTKoB 06S1BII, qe

cb6paHlIe

MO)l(e

sa ysacrae

B cb6paHlIeTO

ca

na 6b.n:e BaJIlI.n:HOnposezteao.

r -H I1eTKoB YBe.n:OMIIaKII:1I0HepIlTe, B CbOTBeTCTBlIe C 1I3l1CKBaHeTOHa

qJI.

116 OT 3I1I1U;K,

qe .n:onpllKJIIOqBaHe Ha perllcTpaU;lISITa ca nOCTbnllJIII 2 6poSl nbJIHOMOrn;HII 3a npe.n:cTaBIITeJICTBO
Ha aKII:1I0Hep Ha 06rn;OTO cb6paHlIe,

npIlTe)l(aBarn;1I CbOTBeTHO 3 403 995 II 1 495 500 6poSl aKU;1I11

IIJIII 06rn;0 4 899 495, KoeTO oTroBapSl Ha 1I3l1CKBaHlISlTaHa 3I1I1U;K II aKTOBeTe no npllJIaraHeTO
My.

,[{O HaCTOSlrn;lISI MOMeHT He ca

nOCTbnllJIII

nllCMeHII

YBe.n:OMJIeHlISI 3a OTTerAAHe

Ha

nbJIHOMOrn;HII IIJIII YBe.n:OMJIeHIISI3a OTTerAAHe Ha nbJIHOMOrn;HII OT npIlCbCTBarn;H aKU;1I0Hepll.
r -H I1eTKoB 06S1BII, qe ca HaJIlIu;e BCIfqKII 1I3l1CKBaHlISIH3. 3aKOHa II
npOTlIqaHe Ha 06rn;OTO cb6paHlIe

Y CTaBa

3a pe.n:OBHO

Ha aKII:1I0HepllTe II B3eMaHe Ha peIlleHlISI OT Hero.

r -H I1eTKoB npe.n:JIO)l(1I3a PbKOBO.n:CTBOHa cb6paHlIeTO .n:a6b.n:aT 1I36paHlI CJIe.n:HIITeJIIIu;a:
3a I1pe.n:ce.n:aTeJI-

ATaHac

I1pe6pOIlTeJI - repraHa

U;BeTaHOB KbHqeB,

reoprlleBa

3a CeKpeTap

-

KaJIlIH KaMeHOB KOMapCKII, 3a

I1aBJIOBa.

r -H I1eTKoB .n:a.n:e.n:YMaTa Ha aKII:IIOHepIlTe 3a .n:pym npe.n:JIO)l(eHIISI. TbH KaTO TaKllBa He
6S1xa HanpaBeHII,

r-H I1eTKoB nOMO)l(1I Ha rJIaCYBaHe HanpaBeHOTO OT Hero npe.n:JIO)l(eHlIe 3a

PbKOBO.n:CTBOHa cb6paHlIeTO Ha 6JIOK:

r JIACYBAJIH "lA":

6 400 425 6poSl aKU;III1, npe.n:CTaBAABarn;1I100

% OT npe.n:CTaBeHIISI

KanllTaJI;

rJIACYBAJIH "llPO
B":
r JIACYBAJIH "
;z:J;'bP

HSlMa;

CE":

HSlMa;

llpe6poumeJl:

1113

PemeHHeTO ce

npaesta CMH03HHCTBOOT 100 % OT npencraaeana KanHTaJI.

CJIe):(npoaeneaoro

OJ>1II0TO

rnacysaae,

C'hJ>PAHHE

llPHE

CJIElIHOTO

llPOIIElIYPHO

PEIIIEHHE:

1. H36Hpa sa Ilpencenaren ua 3ace,UaHHeTOaa 06m;OTO csfipanae Aranac "QBeTaHoB
KbHqeB;

2. H36Hpa
KOMapcKH;
3. H36Hpa
llaBJIOBa;

sa Cexperap aa 3ace,UaHHeTOna 06m;OTO csfipanae KaJIHH KaMeHoB
aa npe6pOHTeJI aa 3ace,UaHHeTOna 06m;OTO cb6paHHe Tepraaa Feoprueaa
npaerare pemeaaa

Bb3pa)KeHIDI rro
Ib6paHHTe

saexa

JIHua

He

nocrsnaxa,

MeCTaTaCH.

Ilpencenarensr ria csfipaaaero narrpasa KpaTKH pa3.sICHeHH.sI
sa nanana aa rnacysaae rro
pemeaaxra, KOHTO npencroar ):(a ce B3eMaT. Ilpeucenarenar na cb6paHHeTo aanpasa
npennozcemre, B cnysaii, qe aKUHoHepHTe HMaT rrpe):(JIO)KeHH.sIsa pemeaaa, Pa3JIHqHH OT
nanpasemrre B noxaaara sa CBHKBaHena 06IUOTO cb6paHHe H B MaTepHaJIHTe no ):(HeBHH.sI
pen, zta
ra rrpeztcrasar npa sano-rsaae na 06Cb)K):(aHeTO na CbOTBeTHaTa TOqKa OT JJ:HeBHlliI pen, KaTO
rrHCMeHHTerrpe):(J10)KeHH.sI
):(a ce ztenosnpar npn Ilpencenarens
na cb6paHHeTo, a scexa aKUHOHep
TOqKa OT ):(HeBHlliI

HMa Bb3MO)KHOCTna

aarrpasa npennoxeaae H B YCTHa <jJopMa HJIH KpaTKO H3Ka3BaHe rro BC.sIKa
pen. ,n:orrbJIHHTeJIHH BbrrpOCH H H3Ka3BaHH.sIna aKUHOHepH, aecaspsaaa C

):(HeBHH.sI
pen, MoraT

zta 6b):(aT rrpaseaa naxpas na saceztanaero.

Ilpencenarenar

na

r JIACYBAJIH

cb6paHHeTo rrO):(JIO)KH
na

6 400 425 fipoa

"JA":

rnacysane narrpasenoro

npe):(JIO)KeHHe:

aKUHH, npe):(cTaBJI.sIBaIUH100

%

OT npeztcraaeaaa

KarrHTaJI;

rJIACYBAJIH
rJIACYBAJIH

"llPOTHB":
H.sIMa;
"B'hJ,LJ:'hP)I(AJI CE": H.sIMa;
PemeHHeTO ce npaesta C MH03HHCTBOOT 100 % OT npencraaenua KanHTaJI.
CJIe):(npoaeneaoro

OJ>1II0TO

rnacysaae,

C'hJ>PAHHE

llPHE

CJIElIHOTO

llPOIIElIYPHO

PEIIIEHHE:

B cJIyqau, qe aKIJ,HOHepHTe HMaT npe,UJIO~eHHH 3a pemeHHH, pa3JIHqHH OT
HanpaBeHHTe B nOKaHaTa 3a CBHKBaHe Ha 06m;OTO cb6paHHe H B MaTepHaJIHTe no ,UHeBHHH
pe,U,,Ua rH npe,UcTaBHT npH 3anOqBaHe Ha 06C'MK,lJ,aHeTO
Ha CbOTBeTHaTaTOqKa OT ,UHeBHHH
pe,lJ" KaTO nHCMeHHTe npe,UJIO~eHHH ,Ua ce ,Uen03HpaT npH npe,Uce,lJ,aTeJIH
Ha C'b6paHHeTo, a
BceKH aKIJ,HOHepHMa Bb3MO~HOCT,UaHanpaBH H npe,UJIO~eHHe B YCTHa ~opMa HJIH KpaTKo
H3Ka3BaHe no BCHKa TOqKa OT ,UHeBHHHpe,U. ,LJ:onbJIHHTeJIHHB'bnpOCH H H3Ka3Ba~HH Ha
aKIJ,HOHepH,HeCBbp3aHH C,lJ,HeBHHH
pe,U,MoraT ,Ua6'b,UaTnpaBeHH HaKpaH Ha jaCe,lJ,aHHeTo.
Bb3pa:>KeHH.sI
rro rrpHeTHTe pemeHH.sIHe rrOCThrrRXa.

IIpe):(ce):(aTeJI.sITHa cb6paHHeTO yse):(OMH aKUHOHepHTe, qe Ha cb6paHHeTO OCBeH Hero,
rrpHCbCTBa H ):(pyr

qJIeH OT CbCTaBa Ha C,n:, a HMeHHO CBeTOCJIaB HBaHOB -

3aMeCTHHK

rrpe):(ce):(aTeJIH qneH Ha C,n:, KaTO CbIUH.sIHe e aKQHOHepHJIH rrbJIHOMOIUHHKHa aKUHOHep.
IIpe):(ce):(aTeJI.sITHa cb6paHHel1
JIHua, KOHTOHe ca aKUH
Bpb3KH C HHBeCTHT

JIpeoceoa

:n:

Te,

pH HJIH
H

C p

rrft,

YBe):(OMH,qe Ha 3ace):(aHHeTO rrPGlbcTBaT

HeBa - IIpe):(cTaBHTeJI Ha HaeTHf:).,n p

pK

/_

rp:

H CJIe):(HHTe

MOIUHHUHHa aKUHOHepHTe:Bep~'~aHOBa - ,lJ;HpeKTop3a

JIpe6poumeJl:

.

HaJI, CbrJIaCHO qJI.

2/ 13

I

220,

an.

3 OT T3, KaKTO H HOBHTe qrreHOBe

na

C,n;

na

,n;PY:>KeCTBOTo
- ATaHaC K'bH~eB H

Ilers

XPHCTocKoBa (He3aBHcHM xnea).

Ilpenceziarenar

na

rrpennozca JIHI(aTa, yrroxrenara rro-rope, KOHTO He ca
ysacrsar B pafiorara na sacertamrero 6e3 npaso na mac, KaTO
H rrOMO)KH rrpe.nJIO)KeHHeTOna rnacysane:

C'b6paHHeTO

aKI(HOHepH HJIH rr'bJIHOMOII(HHI(Hna
HMaT npaso

na

C'bBeII(aTeJIeHmac

rJIACYBAJIH

"3A":

6 400425

6pojl aKI(HH, rrpe.ncTaBJUIBaII(H 100

%

OT npencranenaa

xanaran;

rJIACYBAJIH
rJIACYBAJIH
Pemennero
,[(pyrH

"llPOTHB":
naxra;
"B}'3,n}'PlKAJI
CE": HSIMa;
ce npaesra C MH03HHCTBOOT 100 % OT npeJJ;cTaBeHHHKanHTaJI.

rrpeztnozceaaa

CJIe.n npoaezreaoro

OliIIIOTO

He 6xxa

nanpaseaa.

rnacysane,

C},liPAHHE

llPHE

CJIElIHOTO

llPOUElIYPHO

PEIIIEHHE:

B patiorara na 3aceJJ;aHHeTOna OfiJIJ;OTOcsfipanae JJ;aB3eMaT YIfaCTHe fie3 npano ua
rnac, KaTO HMaT npano na CbBeJIJ;aTeJIeHrnac - Bepa Hanona - ,nHpeKTOp aa Bpb3KH C
HHBeCTHTopHTe, Bacepxa Bonena - llpeJJ;CTaBHTeJIna HaeTHH nepCOHaJI, csr JIaCHOIfJI. 220, .
aJI.3 OTT3, CBeTOCJIaBHBaHoB - 3aMecTHHK npenceaaren H IfJIeH na C,n, Arauac KbHIfeBHOB IfJIeH na C,n H Ilera XPHCTocKoBa - He3aBHCHMIfJIeH na C,n, KOHTOHe ca aKQHOHepH
HJIH nbJIHOMOJIJ;HHQH
na aKQHOHepH.

Br.spaaceans

rro rrpHeTOTOpemeaae

Ilpeacenarenar na
3aKOH, ~e 06II(OTO

rrocrsnaxa,

C'b6paHHeTO HarrOMHH H3HCKBaHHSITana qrr. 231,

csfipaaae

an. 1 OT T'bprOBCKHjl
pemeaaa, sacaranra asnpoca, KOHTOHe ca 6HJIH
C'b06Pa3HO pasnopenfiare na ~JI. 223 H 223a OT T'bprOBCKMjl 3aKOH,

He MO)Ke zta npaesra

C'b06II(eHH HJIH 06Hapo.nBaHH
OCBeH KoraTO BCH~H

He

aKI(HOHepH rrpHC'bCTBaTHJIH ca rrpe.nCTaBeHH Ha C'b6paHHeTO H HHKOR He

B'b3pa3jlBa rrOB.nHrHaTHTeB'brrpOCHzta 6'b.naT 06C'b:>K.naHH.

Ilpeztcenarenar

na

na anpeca na ynpasneaae na
.nPY)KeCTBOTO
HSIMarrOCT'brrHJIH.norr'bJIHHTeJIHHm.rrpoca B .nHeBHHSIpen na 06II(OTO csfipaaae rro
pena na qrr. 223a, an. 4 OT T'bprOBCKHjl 3aKOH.
C'b6paHHeTO YBe.nOMH aKI(HOHepHTe, ~e

Ilpeacenarenar na

C'b6paHlct:eTo rrOCO~H, ~e

CJIe.n KaTO Ha .nHelIIHOTO 3ace.naHHe He

rrpHC'bCTBaTBCH~KMaKI(HOHepH, TO CJIe.nBa.na ce rrpOBe.ne rrpH .nHeBHHjl pe.n, C'brJIaCHOrrOKaHaTa
3a CBHKBaHeHa 06II(OTO C'b6paHHe, 06jlBeHa OT C'bBeTa Ha .nHpeKTopHTe B T'bprOBCKHSIperHCT'bp
K'bM AreHI(HSITa rro BrrHCBaHHjl Ha 26 MaR 2015r.,

H rrpe.nJIo)KH Ha aKI(HOHepHTe .na rrpHeMaT

rrpe.nBapHTeJIHO06jlBeHHjl .nHeBeHpe.n.

r JIACYBAJIH

"3A":

6 400 425 6pojl aKI(HH, rrpe.ncTaBJUIBaII(H 100

%

OT rrpe.nCTaBeHHjl

KarrHTarr;

rJIACYBAJIH
"llPOTHB":
HjlMa;
r JlACYBAJIH
"B}'3,n}'PlKAJI
CE": HSIMa;
PemeHHeTo ce npHeMa CMH03HHCTBOOT 100

%

OT npeJJ;CTaBeHHSI
KanHTaJI.

,[(pyrH rrpe.nJIO)KeHHjlHe 6xxa HarrpaBeHH.

C~aH~.dE

HE:

llpe6poumeJl:
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3ace)J,aHHeTO

na

06m:OTO

cstipanae na

ce

nponene

"PH

CJIe)J,HHH ,I1;HEBEH

PE,I1;:

1. ,n:oKJIa)J,na C,n: sa )J,eHHocrra na )J,PY)I(eCTBOTonpes 2014 rO)J,IfHa; rrpoexr aa pemenae OC rrpaeva ,n:oKJIaJJ:ana C,n: sa zteaaocrra na JJ:PY)I(eCTBOTonpes 2014 roznma;
2. ,n:OKJIaLJ:na peracrpapanaa OJJ:llTOPsa assspmeaa nposepxa na rOJJ:llIIIHIDI cpllHaHcoB
OTqeT sa 2014 rorrana; npoexr sa penreaae - OC npaexa JJ:OKJIaJJ:a
na perncrpnpaaaa OJJ:llTOPsa
ll3B'bpIIIeHaTa nponepxa na rOJJ:llIIIHll5I cpllHaHcoB OTqeT sa 2014 rozraaa;
3. OJJ:06p5IBaHe na rOJJ:llIIIHll5I cpllHaHcoB OTqeT na JJ:PY)I(eCTBOTO
sa 2014 roznnra; npoexr sa
pemenne - OC OJJ:06p5IBarOJJ:llIIIHll5I cpllHaHcoB OTqeT na JJ:PY)KeCTBOTO
sa 2014 rorraaa;
4. OTqeT na ,n:llpeKTOpa sa npr.sxa C mraecraropare; npoexr sa pemenae - OC He npnesra
crnera na ,n:llpeKTopa sa spssxa C nnsecraropare;
5. OCBo6o)I(JJ:aBaHe OT orrosopaocr qJIeHOBeTe na C,n: sa JJ:eHHocrra llM rrpes 2014 roztaaa;
npoexr sa penreane - OC ocnofioacnaaa OT OTrOBopHOCT qrreHOBeTe na C,n: sa JJ:eHHocrra llM npea .
2014 ronaaa;
6. "yI36op na peracrpnpaa OJJ:llTOPsa cpllHaHCOBaTa 2015 roztnna; npoexr sa pemeune - OC
ll36llpa "EeHJJ:llJJ:aoJJ:llTllHr" OO,n:, BrrllcaHO B T'bprOBCKll5I perllCT'bp rrpll crc rro cpllpMeHo JJ:eJIO
5542/1998r. C EYJICTAT
BG121673741,
C aLJ:pec:rp. COCPll5I,)KK. ,n:'bpBeHllua, EJI. 21, Bx. E, eT.
3, C OTrOBopeH OJJ:llTOPr-)Ka ,n:aHKa CTOeBa CT05IHOBa-MllrraHoBa, BrrllcaHa B perllCT'bpa Ha H,n:EC
KaTO crreUllanll3llpaH
OJJ:llTOPrroJJ: NQ 0382, rrpllTe)KaBaru:a JJ:llrrJIOM NQ 0382 OT 22.01.2001r.
3a
JJ:llrrJIOMllpaH eKcrrepT-CqeToBoJJ:llTeJI, JJ:arrpoBepll II 3aBepll cpllHaHcoBIDI OTqeT Ha JJ:PY)I(eCTBOTO
3a
2015 rOJJ:llHa;
7. B3eMaHe Ha peIIIeHlle 3a pa3rrpeJJ:eJI5IHeHa CPllHaHCOBll5Ipe3YJITaT; rrpoeKT 3a peIIIeHlle OC B3eMa peIIIeHlle TeKyru:aTa rreqan6a B pa3Mep Ha 6 915,61JIB. (IIIecT XllJI5IJJ:ll JJ:eBeTCTOTllHII
rreTHaJJ:eceTrreBa II IIIeCTJJ:eceTII eJJ:HaCTOTllHKll), JJ:a6'bJJ:aTOTHeceHll B'bB CPOHJJ:
"Pe3epBeH".
8. Pa3IIIllp5IBaHe C'bCTaBa Ha C,n: OT 3 Ha 5 qJIeHa II ll360p Ha HOBll qrreHOBe 3a JJ:orr'brrBaHe
Ha C'bCTaBaMy; rrpoeKT 3a peIIIeHlle - OC pa3IIIllp5IBa C'bCTaBaHa C,n: OT 3 Ha 5 qrreHa. OC ll36llpa
JJ:BaMaHOBll qJIeHOBe B C'bCTaB Ha C,n: - I1eT5I CTecpaHoBa XPllCTocKoBa C ErH· 6202056395 II
ATaHaC IJ;BeTaHOB K'bHqeB C ErH 7511181405 CJIeJJ:rrpeJJ:CTaB5IHeHa JJ:OKa3aTeJICTBa3a JIllrrCa Ha
06CT05ITeJICTBa B'bB Bp'b3Ka C qJI. 116a, an. 1 II 2, C'brJIaCHO an. 4 OT C'bru:aTa pa3rropeJJ:6a. CJIeJJ:
ll360pa Ha HOBllTe qJIeHOBe B C'bCTaBaHa C,n: HaH-ManKO 113 OT T5IX ca He3aBllCllMll qJIeHOBe, KaKTO
CJIeJJ:Ba:HllKorraH BeCeJIllHOB I1eTKoB - He3aBllCllM qJIeH II I1eT5I CTecpaHoBa XPllCTocKoBa
He3aBllCHM qJIeH.
9. B3eMaHe Ha peIIIeHlle 3a OBJIaCT5IBaHe,B'b3JIaraHe II pa3rrpeJJ:eJIeHlle Ha JJ:JI'b)I(HOCTllTeII
CPYHKUllllTe Me)I(JJ:YqrreHOBe B C'bCTaBa Ha C,n:; rrpoeKT 3a peIIIeHlle - OC B3eMa peIIIeHlle 3a
pa3rrpeJJ:eJI5IHeHa JJ:JI'b)KHOCTllTeII CPYHKUllllTe Me)l(JJ:y qJIeHOBeTe B C'bCTaBa Ha C,n:, B CJIeJJ:HllTe
KaqeCTBa: CBllrreH CBeTOCJIaBOBI1eTKoB - I1peJJ:ceJJ:aTeJIHa C,n:, HllKOJIaH BeCeJIllHOB I1eTKoB ll3rr'bJIHllTeJIeH JJ:llpeKTOp, CBeTOCJIaB ATaHacoB HBaHoB 3aMeCTHllK rrpeJJ:ceJJ:aTeJI,I1eT5I
CTecpaHOBa XPllCTocKoBa
- qrreH II ATaHaC IJ;BeTaHoB K'bHqeB - qrreH. OC B'b3JIara II OBJIaCT5IBa
I1peJJ:ceJJ:aTeJI5IHa C,n: JJ:a rrpeJJ:cTaBJI5IBaJJ:PY)I(eCTBOTocaMOCT05ITeJIHO II B'b3JIara II OBJIaCT5IBa
H3rr'bJIHllTeJIHll5I JJ:llpeKTOp JJ:arrpeJJ:cTaBJI5IBaTJJ:PY)KeCTBOToCaMO 3aeJJ:HOC JJ:Pyr OT qrreHOBeTe Ha
C,n:.
10. OrrpeJJ:eJI5IHepa3Mepa Ha B'b3Harpa)I(JJ:eHIDITa Ha qrreHOBeTe Ha C,n:; rrpoeKT 3a peIIIeHlle
OC orrpeJJ:eJI5IMeCeqHO 6PyTHO B'b3Harpa)I(JJ:eHlle Ha qJIeHOBeTe OT C,n: B pa3Mep Ha 1 000 JIB.
OrrpeJJ:eJI5IMeCeqHO 6PYTHO B'b3Harpa)KJJ:eHlle Ha ll3rr'bJIHllTeJIHIDI qrreH Ha C,n: II Ha I1peJJ:ceJJ:aTeJI5I
B pa3Mep Ha 2500 JIB.
11. I1plleMaHe Ha JJ:OKJIaJJ:
Ha C,n: OTHOCHOrrpllJIaraHe Ha rrOJIllTllKaTa 3a B'b3Harpa)I(JJ:eHll5ITa
Ha qrreHOBeTe Ha C,n: 3a 2014r.; rrpoeKT 3a peIIIeHlle - OC He rrplleMa JJ:OKJIaJJ:a
Ha C,n: OTHOCHO
rrpllrraraHe Ha rrOJIllTllKaTa 3a B'b3Harpa)I(JJ:eHll5ITaHa qJIeHOBeTe Ha C,[I, 3a 2014r.
12. B3eMaHe Ha peIIIeHlle 3a BHaC5IHe Ha rapaHUllll OT HOBorrplleTllTe qJIeHOBe Ha C,[I"
C'brrraCHO qJI. 116B, an. 2 II 3 OT 3I1I1IJ;K; rrpoeKT 3a peIIIeHlle - 0<:;: B3eMa peIIIeHlle
;'
HOBoll36paHllTe qJIeHOBe Ha C
aHUllll 3a CBoeTO yrrpaBJIeHl1e B CpOK OT 7 JJ:Hll,

JIpe6poumeJl:
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ztarara na nposeacnane na ~C, B pasxep na TpHKpaTHOTO CH MeCeqHO 6pYTHO
m.anarpaxneaae B JIeBa.
Bt.spaacenaa no npaeroro pemenae He nocrsnaxa.
CqHTaHO OT

Ilpencenarensr npe,n:JIO:>KHzta ce npexraae K'bM pasrneactaae na TOqKHTe OT ,n:HeBHM pen.
PA3HCKBAHIDI H PEIIIEHIDI flO CbIIIECTBO:

flo

T.

1 OT lIHeBHHB

pelI:

,l.(OKJl3,lJ;H3 C,l.( 33 ,lJ;eHHOCTT3H3

npyaeecmoro npes 2014 r.

Ilpencenarenar aa 06rn:OTO C'b6paHHe npencrasn ,ZJ;oKJIa.z:r:a
na C,lJ; sa ,n:eHHocTTa na
r.
Ilpeztcezrarenar na OC nponere npe,n:JIO:>KeHHeTOsa penremre na Csnera na zrapercropare
no T. rrspsa OT ,n:HeBHHg pen, C'brJIaCHO noxaaara sa CBHKBaHe na 06rn:OTO C'b6paHHe H
MaTepHaJIHTe no ,n:HeBHHgpezr, KaKTO CJIe,n:Ba:
"OC rrpaeua ,lJ;oKJIa,n:ana C,lJ; sa ,n:eHHocTTa na ,n:pY)KeCTBOTonpes 2014r."
Ilpertcenarenar .na OCA nazte B'b3MO:>KHOCTna aKIJ;HOHepHTe zta nanpanar ztpyrn
rrpezrnoaceaas sa penrenae no T. 1 OT ,n:HeBHHg pen, ,lJ;pyrH rrpeztnoacemra He 6gxa nanpasemr,
nopazra KoeTO ce npeMHHR K'bM rJIaCYBaHe.
Ilpencenarenxr na OCA lIO,n:JIO)Kll:.na rJIaCYBaHe npe,n:JIO)KeHHeTO sa pemenae no T. 1,
aanpaseao OT Csnera na ,n:HpeKTopHTe na ,n:pY)KeCTBoTo.
,n:pY)KeCTBOTorrpes 2014

rJIACYBAJIH "3A": 6 400425

fipoa aKUHH, npezrcrannaaama 100. % OT npencrasenas

KaIIHTaJI;

rJIACYBAJIH "flPOTHB": HgMa;
rJIACYBAJIH "B'h3,l.(bP~AJI CE": ffgMa;
Pemeaaero ce npaesra C MH03HHCTBO OT 100 %
CJIe,n:nposerreaoro

OT npe,lJ;CT3BeHHB K3nHT3J1.

rnacysaae,

OIiIIIOTO CbliPAHHE
lIHEBHIDI PElI:

flPHE CJIElIHOTO

PEIIIEHHE

flO T. flbPBA

OT

OC npaesra ,l.(OKJl3,lJ;3H3 C,l.( 33 ,lJ;eHHOCTT3H3 npyacecrnoro npea 2014 r.
Bsspasccaaa no npHeTOTO pemenae He nocrsnaxa.

110 T.

2 OT lIHeBHHB

pelI:

,l.(OKJl3,lJ;H3 perHcTpHp3HHB
OTQeT 33

O,lJ;HTOP33 H3BbpmeH3

nponepxa

H3 rO,lJ;HmHHB 4lHH3HCOB

2014 r.

I1pe,n:ce,n:aTemIT Ha 06rn:OTO C'b6paHHe ,n:a.z:r:e
,n:)'MaTa Ha r-)Ka Bepa HaHOBa, KOgTO npOqeTe
,ZJ;OKJIa.z:r:a
Ha pemCTpHpaHHg O,n:HTOP3a H3B'bprneHa npOBepKa Ha rO,n:HrnHHg <pHHaHCOBOTqeT 3a
2014 r.
I1pe,n:ce,n:aTeAATHa OC npOqeTe npe,n:JIO)KeHHeTO3a perneHHe Ha C'bBeTa Ha ,n:HpeKTopHTe
no T. BTopa OT ,n:HeBHHg pe,n:, C'brJIaCHO nOKaHaTa 3a CBHKBaHe Ha 06rn:OTO C'b6paHHe H
MaTepHaJIHTe no ,n:HeBHHgpe,n:, KaKTO CJIe,n:Ba:
"OC npHeMa ,n:OKJIa,n:a
Ha perHcTpHpaHHg O,n:HTOP3a H3B'bpmeHaTa npoBepKa Ha ro,n:HrnHHg
<pHHaHcoB OTqeT 3a 2014 r."
I1pe,n:ce,n:aTeAAT Ha OCA ,n:a,n:e B MO:>KHOCTHa aKUHOHepHTe
HanpaBgT ,n:pyrH
npe,l1:JIO)KeHHg3a perneHHe
T. 2
g pe,n:. ,ZJ;pyrH npe,n:JIO:>KeHH e 5IXa HarrpaBeHH,
nopa.z:r:HKoeTO ce npeM
K'bM rJI
BaH.
f;

OTrlB

IJPe()ceoameJl:'YceK

~

7

IJpe6poumeA:
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Ilpenceztarenar na OCA nO.ll:JIO)l(Hna rnacysaae npennozceaaero
nanpaseao OT Ct.aera na zmpexropare na .ll:PY)I(eCTBoTo.

rJIACYBAJIH

"3A":

6 400425

6pml aKUHH,

rrpencrannaaama

2,

sa peIIIeHHe no T.

100 %

OT npencrasenaa

KanHTaJI;

rJIACYBAJIH
"npOTHB":
H~Ma;
rJIACYBAJIH
"B'b3,lI;'bPlKAJI CE": H~Ma;
Pemenaero ce npaesia C MH03UHCTBOOT 100 % OT npe)1;CTaBeHUHKanUTaJI.
Cnen rrpoaezteaoro rnacysaae,

OliIIIOTO
lIHEBHIDI PElI:

C'bliPAHHE

nPHE

CJIElIHOTO

OC npaesra )1;OKJIa)1;ana peracrpapaana
rO)1;UmHUHct>uHaHcoB OT-leT sa 2014 r.
Bsapazceaax

no npHeTOTOpeIIIeHHe He

PEIIIEHHE

no

T. BTOPA

O)1;UTOPsa U3B'bpmeHa

OT

npoaepxa aa

nocrsrraxa.

no T. 3 OTllHeBHHH pell:
0)1;06pHBaHe
na rO)1;UmHUHct>uHaHcoB OTqeT aa npyacecrao'ro
sa 2014 r.
.
.
Ilpenceziarenar na OC nponere npeztnoaceaaero sa peIIIeHHe na Cr.sera na zrapeicropare
no T. rpera
OT .ll:HeBHH~ pen, CbrJIaCHO noxanara
sa CBHKBaHe na 06mOTO csfipanae H
MaTepHaJIHTeno .ll:HeBHH~pen, KaKTO cnensa:
"~C onotipaaa rO.ll:HIIIHH~ tPHHaHcoB OTqeT na .ll:PY)I(eCTBOTO
sa 2014 r."
Ilpencenarenar
na OCA nane Bb3MO)l(HOCT na aKU;HOHepHTe zta aanpasar .ll:Pym
npennoaceana sa peIIIeHHe no T. 3 OT .ll:HeBHH~pen, ,lWyrH npennoacenaa He 6~xa nanpaaena,
nopann KoeTO ce npexnnra KbM rJIaCYBaHe.
Ilpencenarenxr na OCA nO.ll:JIO)l(Hna rnacysane npeanozcenaero
nanpaseao OT Csnera na zrapexropare na .ll:PY)I(eCTBOTO.

r JIACYBAJIH

"3A": 6 400 425

6po~ aKUHH,

npencrasnaaama

sa

peIIIeHHe no T.

3,

100 % OT npeztcraseaxa

KanHTaJI;

rJIACYBAJIH
"npOTHB":
H~Ma;
rJIACYBAJIH "B'b3,lI;'bPlKAJI CE": ~Ma;
Pemenaero ce npnesra C MH03UHCTBOOT 100

%

OTnpe)1;CTaBeHUHKanHTaJI.

Cnezt rrposezrenoro rnacysaae,

OliIIIOTO
lIHEBHIDI PElI:

C'bliPAHHE

nPHE

CJIElIHOTO

PEIIIEHHE

no

T. TPETA

OT

OC 0)1;06pHBa rO)1;UmHUHct>uHaHcoB OTQeT na npyseecrno'ro aa 2014 r.
Bb3pa)l(eHH~ no npHeToTo peIIIeHHe He nOCThnHxa.

no T. 4 OTLIHeBHUHpell:
OTQeT Ha ,lI;upeKTopa 3a Bp'b3Ka C uHBecTuTopuTe.

O)I(H Ha rJIacYBaHe
a

llpe6poumeJl:

Y)I(eCTBoTo.

6113

rJIACYBAJIH

"3A": 6 400 425 6po.SI aKI.J;IUI,rrpencraanasanra

100 % OT npeztcraaeaaa

KanHTaJI;

rJIACYBAJIH

"IIPOTHB": H.SIMa;
"B'h3));'hPlKAJI CE": H.SIMa;
Pemenaero ce npaesra CMH03HHCTBO
OT 100 % OTnpe,lJ;CTaBeHHH
KanHTaJI.

rJIACYBAJIH

Cneztrrposeneaorornacysaae,
OliIIIOTO C'hliPAHHE IIPHE CJIElIHOTO PEIIIEHHE 110 T. QETB'hPTA OT
lIHEBHIDI PElI:
OC He nonnara na r JIaCYBaHeOT'IeTa na ));HpeKTopa aa Bp'b3Ka CHHBeCTHTopHTe.
Bb3pa)KeHH.SIno npHeTOTO pemeaae He nocrt.naxa.

110 T. 5 OTllHeBHHHpell
OCB060~aBaHe OT OTrOBopHOCT'IJIeHOBeTe na C)); sa ,lJ;eUHOCTT3
HM npea 2014
rO,lJ;HHa.
Ilpeztcezrarenar na 06mOTO csfipaaae
aa aKUHoHepHTe nOCOl.IH, qe BH.r:r;HO OT
rrpeztcrasenaa
,[(oKJIa.r:r;na C,[( sa .r:r;eiiHocTTa aa .r:r;PY)KeCTBOTonpes 2014 r. H ,[(oKJIa.r:r;na
peracrpnpaaaa
O.r:r;I1TOp
sa aasspmeaa rrposepxa na fo.r:r;HmHII.SIcpHHaHcoB crser sa 2014 r., se-re
npaera OT 06mOTO csfipaaae, .r:r;eiiHOCTTana "MET.l13.l1" M npes H3TeKJIH.SInepnon e 6HJIa
yzroanernopasama. He ca HaCThnHJIH Bpe.r:r;Hsa ,[(pY)KeCTBOTo OT neiicraaa H 6e3.r:r;eiicTBH.SIna
qJIeHOBeTe na Cssera na napeicropare.
Karo nOCOqIf, qe upezmocrasxare
no qJI. 116B, aJI. 8 OT 3I1I1QK ca HaJIHue,
Ilpencenarenar na OC npo-rere npe.r:r;JIO)KeHHeTOsa pemeaae na Csnera na zrapexropare no T.
nera OT .r:r;HeBHH.SI
pen, CbfJIaCHO noxaaara sa CBHKBaHe na 06mOTO cb6paHHe H MaTepHaJIHTe no
.r:r;HeBHH.SI
pezt, KaKTO cnertsa:
"~C oCB060)K)J;aBaOT OTfOBOPHOCTxrrenoaere na C,[( sa .r:r;,eiiHocTTaHM npes 2014 rozuraa''
Ilpeztcenarenar na OCA zrane Bb3MO)KHOCT na aKlJ;HOHepHTe zta HanpaB.SIT zrpyra
npe.r:r;JIO)KeHH.SI
aa pemenne no T. 5 OT .r:r;HeBHH.SI
pen. ,[(PYfH npe.r:r;JIO)KeHH.SI
He 6.SIXaaarrpasena,
rropazra KoeTO ce rtpexrana KbM rnacysane.
Ilpeztcenarenar Ha OCA no.r:r;JIO)KHHa fJIaCYBaHe npe.r:r;JIO)KeHHeTO3a pemeHHe no T. 5,
HarrpaBeHO OT CbBeTa Ha .r:r;HpeKTopHTeHa .r:r;PY)KeCTBOTO.

r JIACYBAJIH

"3A": 6 400 425 6po.SI aKUHH, npe.r:r;CTaBJI.SIBamH
100 % OT npe.r:r;CTaBeHH.SI

KanHTaJI;

r JIACYBAJIH "IIPOTHB": H.SIMa;
r JIACYBAJIH "B'h3));'hP~AJI
CE": H.SIMa;
PemeHHeTo ce npHeMa CMH03HHCTBO
OT 100 % OTnpe,lJ;CTaBeHHH
KanHTaJI.
CJIe.r:r;npoBe.r:r;eHoTofJIac)'BaHe,

OliIIIOTO
lIHEBHIDI PElI:

C'hliPAHHE

OC oCB060~aBa
rO,lJ;HHa.

IIPHE

CJIElIHOTO

PEIIIEHHE

110 T. IIETA

OT

OT oTroBopHoCT 'IJIeHOBeTe Ha C)); 3a ,lJ;euHOCTTaHM npe3 2014

Bb3pa)KeHH.SIno npHeToTo pemeHHe He nOCThnHxa.

IJpe6poumeJl:
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Ilpencenarenar aa OC rrposere npennoaceaaero sa pemenae aa Cr.sera na ztapexropare
no T. mecr OT ,rr;HeBHHHpen, C'brJIaCHOnoxaaara sa CBHKBaHe na Ofintoro C'b6paHHe H
MaTepHaJIHTeno ,r:r;HeBHHH
pen, KaKTOcnezma:
"OC H36Hpa "EeH,r:r;H,rr;a
oznrrmrr" OO~, BnHcaHO B T'bprOBCKHHperacrsp npn
no
qmpMeHo zreno 5542/1998r. CEYJICTAT BG121673741, Canpec: rp. CO<pHH,)l(K. ~'bpBeHHQa,EJI.
21, Bx. E, eT. 3, C OTrOBopeH O,rr;HTOP
r-)I(a ~aHKa Croesa CToHHOBa-MHJIaHOBa,snacaaa B
peracrspa aa H~EC KaTOcneQHaJIH3HpaHO,rr;HTOP
nozt NQ 0382, nparezcaaama ,rr;HnJIOM
NQ 0382
OT22.01.2001r. sa ,rr;HnJIOMHpaH
excnepr-cseroaonaren,
na nposepa H saaepa <pHHaHcoBHH
OTqeT
na ,rr;PY)KeCTBOTO
sa 2015 rozraaa;"
Ilpeacenarenar aa OCA nazte B'b3MO)l(HOCTna aKQHoHepHTe zta aanpasar npyra
npe,rr;JIO)KeHHH
sa pemeaae no T. 6 OT ,rr;HeBHHH
pezr, ~pyrH npennoaceaaa He 6HXa aanpaseaa,
nopazm KoeTOce rrpesnma K'bM rJIaC}'BaHe.
Ilpeztceztarenar na OCA rronnozor na rnacysaae npertnozceaaero sa pemenae no T. 6,
nanpaseno OT Cr.sera na ,rr;HpeKTopHTe
na ,rr;PY)I(eCTBoTo.

crc

rJIACYBAJIH "3A": 6 400 4256pOH aKQHH,rrpeztcraananama 100 % OT npezrcraaenaa
KanHTaJI;
rJIACYBAJIH "ITPOTHB": HHMa;
rJIACYBAJIH "B'h3,[('hP)KAJI CE": HHMa;
Pemenaero ce npaesra C MH03HHCTBOOT 100 % OTnpeacranenna xamrran.
Cnezt nponeneaoro
OlilliOTO
lIHEBHIDI
PElI:

rnacysane,

C'hliPAHHE

ITPHE

CJIElIHOTO

PEIIIEHHE

ITO T. IIIECTA

OT

crc

OC H36Hpa "lieH.ll:H.ll:a O.ll:HTHHr" 00,[(, BnHcaHO B Tt.preacxaa peracrsp
npa
no 4>HpMeHo neno 5542/1998r. C liYJICTAT
BG121673741,
C aapec: rp. C04>HB, ~K •
. ,[(bPBeHHI:~a, Bn, 21, Bx. Ii, er. 3, C OTrOBopeH O.ll:HTOPr-aea ,[(aHKa Croeaa CToBHoBaMHJlaHOBa, BnHcaHa B perHCTbpa Ha H,L(EC KaTO CneO;HaJlH3HpaH O.ll:HTOPno.ll: X!! 0382,
npHTe~aBa~a .ll:HnJlOMX!! 0382 OT 22.01.2001r. 3a .ll:HnJlOMHpaHeKcnepT-CqeTOBO.ll:HTeJl,.ll:a
npOBepH H 3aBepH 4>HHaHcoBHBOTqeT Ha ,!lpy~ecTBoTO 3a 2015 rO.ll:HHa.
B'b3pa)l(eHHHno npHeToTo pemeHHe He nOCThnHxa.

ITo T. 7 OT ,!lHeBHHB pe,!l:
B3eMaHe Ha pemeHHe

3a pa3npe,!leJlBHe

Ha 4>HHaHcoBHB pe3YJlTaT.

I1pe,rr;ce,rr;aTeJIHT
Ha OC npOqeTe npe,rr;JIO)l(eHHeTO
3a pemeHHe Ha C'bBeTa Ha ,rr;HpeKTopHTe
no T. ce,rr;eMOT ,rr;HeBHHHpe,rr;, C'brJIaCHOnOKaHaTa 3a CBHKBaHeHa 06mOTO C'b6paHHe H
MaTepHaJIHTeno ,rr;HeBHHH
pe,rr;,KaKTOCJIe,rr;Ba:
"OC B3eMa pemeHHe TeKymaTa neqaJI6a B pa3Mep Ha 6915,61 JIB. (meCT XMJIH,r:r;H
,rr;eBeTCTOTHH
H neTHa,r:r;eceT
JIeBa H meCT,rr;eceTH e,rr;HaCTOTHHKH),,rr;a6'b,rr;aTOTHeceHHB'bB <pOH,rr;
"Pe3epBeH" .
I1pe,rr;ce,rr;aTeJIHT
Ha OCA ,rr;a,rr;eB'b3MO)l(HOCTHa aKQHOHepHTe ,rr;a HanpaBHT ,rr;pym
npe,rr;JIO)KeHHH
3a pemeHHe no T. 7 OT ,rr;HeBHHH
pe,rr;.~yrH
npe,rr;JIO)l(eHHH
He 6HXa HarrpaBeHH,
nopa,rr;HKoeTOce npeMHHa K'bM rJIaC}'BaHe.
I1pe,rr;ce,rr;aTeJIHT
Ha OCA no,rr;JIO)l(HHa macYBaHe npe,rr;JIO)KeHHeTO
3a pemeHHe no T. 7,
HanpaBeHo OTC'bBeTaHa ,rr;HpeKTopHTe
Ha ,rr;PY)I(eCTBoTo.

KanHTaJI;

JIpe6poumeJl:
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rJIACYBAJIH "IIPOTHB": H~Ma;
rJIACYBAJIH "B'b3~'bPJI(AJI CE":

H~Ma;

PemeHHeTO ce npaesra CMH03HHCTBOOT 100 % OTnpencraaenaa

KarrHTaJI.

CJIe,IJ,npOBe,IJ,eHOTOrnacysaae,

OI>IIIOTO C'bI>PAHHE IIPHE CJIElIHOTO PEIIIEHHE 110 T. CElIMA OT
lIHEBHIDI PElI:
OC B3eMa pemenne .rexymara nenanfia B passtep na 6 915,61 JIB. (mecr XHmmH
));eBeTCTOTHHH nernanecer JIeBa H mecmecer H enna CTOTHHKH), na 6'b));aT OTHeceHH B'bB
4l0H));"Pe3epBeH".

Bsspasceaaa

no npHeTOTO peIIIeHHe He

110 T. 8 OTllHeBHHH pell:
Pa3mHpHBaHe C'bCTaBa na
nom.naane aa C'bCTaBaMy.

C~ OT 3 na 5 xneaa H H360p na HOBH qJIeHOBe aa

rrpe,IJ,Ce,IJ,aTeAAT
na OC npoxere
no

T.

ocex

OT ,IJ,HeBHH~ pen

rrocrsnaxa,

npe,IJ,JIO)l(eHFIeTOaa peIIIeHHe na

CbmaCHO

noxaaara

aa CBHKBaHe na

Cssera

na ,IJ,HpeKTOpHTe

06rn;OTO

cb6paHHe

H

MaTepHanHTe no ,IJ,HeBHH~pen KaKTO CJIe,IJ,Ba:
"~C pa3IIIHp~Ba CbCTaBa na C,n; OT 3 na 5 nneaa. OC H36Hpa ,IJ,BaMaHOBH qJIeHOBe B CbCTaB
na C,n; -

Ilera Crerpaaosa

7511181405

XPHCTocKoBa C EfH

6202056395

116a, an. 1 H 2, CbmaCHO an. 4 OT csutara paanopenfia.
na C,n; aaa-sranxo

rnacynana

Aranac

U;BeTaHoB

Ksa-rea

C EfH

spssxa C qJI.

CJIe,IJ,H360pa na HOBHTe qJIeHOBe B CbCTaBa

1/3 OT T~X ca He3aBHCHMH qJIeHOSe, KaKTO CJIe,IJ,Ba:HHKOJIaii BeCeJIHHOB rreTKOB

- He3aBHCHM qJIeH H
f-H

H

CJIe,IJ,npe,IJ,CTaB~He na ,IJ,OKa3aTeJICTBa
sa JIHnCa na 06CTO~TeJICTBa BbB

Ilers Crerpanosa XPHCTocKoBa

KOMapcKH aanpasa

na ,IJ,BeqaCTH, C omen

OTHoneHHe pa3IIIHp~BaHe

- He3aBHCHM qJIeH."

pa3~CHeHHe, qe no OTHOIIIeHHe na Ta3H TOqKa, T~ CJIe,IJ,Ba
,IJ,a6b,IJ,e
H3HCKBaHH~Ta na qJI. 116a, an. 5 OT 3rrrrU;K,

CbCTBa na C,n; HMaT rrpaso ,IJ,anracysar

aKIJ;HOHepH, a no OTHOIIIeHHe na H360pa
aKIJ;HOHepHTe, KOHTO orrosapar

a HMeHHO no

BCHqKH npe,IJ,CTaBeHH na OC

na He3aBHCHM qJIeH, HMaT npaso

,IJ,arnacysar

na H3HCKBaHH~Ta na qJI. 116a, an. 5 OT 3rrrrU;K,

cxrao

a HMeHHO

aKU;HoHepHTe ,IJ,aHe ca CBbp3aHH JIHu;a, no CMHCbJIa na qJI. 116a, an. 2, T. 1 ,IJ,OT. 50T 3rrrru;K.
Bente KOHCTaTHpaHO, qe r-H Ksnaea KbM MaTepHTeJIH sa H360pa My na HOBOH36paH
qJIeH na C,n; na "MeTH3H" A,n;, e nOnbJIHHJI ,IJ,eKJIapaU;H~KaTO CBbp3aH qJIeH, KaTO e ztesnapapan
CJIe,IJ,HOTO:
"CbrJIaCHO qJI. 116a, an. 2 OT 3rrrrU;K, KaTO CJIY)I(HTeJIna TbprOBCKO ,IJ,PY)I(eCTBO,
KoeTO .
e B TpaiiHH TbprOBCKH OTHOIIIeHH~ C ny6JIHqHOTO ,IJ,PY)I(eCTBO
"MeTH3H" A,n; CbM 3aBHCHM qJIeH H
MOra,IJ,a 6b,IJ,aH36paH.3a qJIeH Ha CbBeTa Ha Cbrn;OTO,IJ,PY)I(eCTBO,B cnyqaii qe 1/3 OT qJIeHOBeTe My
ca He3aBHCHMH." CJIe,IJ,npOBe,IJ,eHH,IJ,e6aTH, OC KOHCTaTHpa, qe r-H KbHqeB He nona,IJ,a B HHTO
e,IJ,HO OT nOCOqeHHTe B 3aKOHOBH~ TeKCT H3HCKBaHH~ 3a CBbp3aHOCT, ,IJ,PY)I(eCTBOTO,KoeTO
npe,IJ,CTaBAABaHe e B TpaiiHH TbprOBCKH OTHOIIIeHH~ C "MeTH3H" A,n; H Cbrn;OTOHe npe,IJ,CTaBIDlBa
nOBeqe OT 25% OT KanHTana Ha "MeTH3H" A,n;. rropa.nH Te3H 06CTO~TeJICTBa, H360PbT Ha HerOBaTa
KaH,IJ,H,IJ,aTypa
3a qJIeH Ha C,n; Ha "MeTH3H" A,n;, ce ~B~Ba KaTO 3a He3aBHCHM qJIeH H CJIe,IJ,Ba,IJ,a
6b,IJ,emacysaHa

CbrJIaCHO qJI. 116a, an. 5 OT 3rrrrU;K.

rrpe,IJ,Ce,IJ,aTemIT Ha

OCA

,IJ,a.ne Bb3MO)l(HOCT Ha

aKIl;JIOHepHTe ,IJ,a HanpaB~T

,IJ,pyrH

npe,IJ,JIO)l(eH~ 3a peIIIeHHe no T. 8 OT ,IJ,HeBHH~pe,IJ,.,n;pyrH npe,IJ,JIO)l(eHH~He 6mm HarrpaBeHH,
nOpa,IJ,HKoeTO ce npeMHHa KbM rJIacysaHe.
rrpe,IJ,Ce,IJ,aTeAAT
Ha OCA KOHCTaTHpa, qe OT perHCTpHpaHHTe aKIJ;HOHepH C npaBO Ha rJIac,
npe,IJ,CTaBeHHHa ,IJ,HeIIIHOTO~C, no Ta3H TOq
oTrOBapHT Ha H3HCKBaHH~Ta H
KplO

OO,n; H UOHbO U;OH

qJI.

- 2 996

16a
30

HMaT npaBO ,IJ,arJIaCYBaT CaMO aKQHOHepHTe, KOHTO
. 5 OT 3rrrrU;K,

a HMeHHO:

~ aKQHH, npe,IJ,CTaBAABarn;H3

~

JIpe6poumeR:

HMeHOH EOO,n;, fpaH
4 % OT npe,IJ,CTaBeHH~
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HJUI npe.n:cTaBIDIBaIIJ;H 100% OT HMaIIJ;HTe npaso zta rnacysar

xamrran

no Ta3H TOqKa OT .n:HeBHH.sI

pen.
Ilpeztceztarenar na OCA nonnoxn
nanpaseao

OT Csnera na napexropare

na rJIaCYBaHe
na .n:PY)l(eCTBOTO.

npennoxeaaero sa peIIIeHHe no T. 8,

rJIACYBAJIH "3A": 2 996 430 6po.sI aKI(HH HJIH npe.n:cTaBIDIBaIIJ;H 100% OT HMaIIJ;HTe
npano zta rJIaCYBaT no Ta3H ro-nca OT .n:HeBHH.sI
pen.
rJIACYBAJIH
"npOTHB":
H.sIMa;
rJIACYBAJIH "B'h3.l1:'hP)l(AJI CE": H.sIMa;
Pemenaero ce npuesra C MH03HHCTBOOT 100 % OT HMaIQHTe npaao'ro na rJIacYBaT OT
npencraaenna KanHTaJI.
CJIe.n:rrponezreaoro rnacysane,
OIJWOTO
C'hIJPAHHE
nPHE
lIHEBHIDI
PElI:

CJIElIHOTO

PEIIIEHHE

no

T.

OCMA

OT

OC pasnmpana CbCTaBa na C.lI: OT 3 na 5 qJIeHa. OC H36Hpa ,lJ;BaMaHOBH qJIeHOBe B
CbCTaB na C.lI: - Ilers Creqiaaona XPHCTocKoBa C ErH 6202056395 H Aranac IJ;BeTaHoB
KbHqeB
C ErH
7511181405
CJIe,lJ; npencranane na ;lJ;OKa3aTeJICTBa sa JIHnCa na
06CTOHTeJICTBaBbB nps.nca C qJI. 116a, aJI. 1 H 2, CbrJIaCHO aJI. 4 OT CbIQaTa paanopenfia.
CJIe,lJ;H360pa na HOBHTe qJIeHOBe B CbCTaBa na C.lI: HaU-MaJIKO 1/3 OT THX ca He3aBHCHMH
qJIeHOBe,KaKTO CJIe,lJ;Ba:
HHKOJIaU BeCeJIHHOBneTKOB - He3aBHCHMqJIeH H Jlera CTe«iJaHoBa
XPHCTocKoBa - He3aBHCHMqJIeH.
Br.spaacenaa no npHeTOTO peIIIeHHe He nocrr.naxa,

no T. 9 OT))'HeBHHHpe)),:
B3eMaHe na penrenae aa OBJIaCTHBaHe,nsanarane H paanpenenenae
na ,lJ;JIb~HOCTHTe
H «iJYHKD;HHTe
Me~
qJIeHOBeB CbCTaBana C.lI:.
Ilpenceziarenar na OC rrponere npeztnoaceaaero sa peIIIeHHe na Csnera na zrapexropare
no T. nener OT .n:HeBHH.sIpert, CbrJIaCHO noxanara
sa CBHKBaHe na 06IIJ;OTO cb6paHHe H
MaTepHaJIHTe no .n:iIeBHH.sIpen, KaKTO CJIe.n:Ba:
"OC B3eMa peIIIeHHe sa pasnpeztensne na .n:JIb)l(HOCTHTeH CPYHKI(HHTeMe)l(.IJ:YqJIeHOBeTe B
CbCTaBa aa C,n:, B CJIe.n:HHTexa-recrna: CBHJIeH CBeTOCJIaBOB I1eTKoB - Ilpezrceaaren na C,n:,
HHKOJIarr BeCeJIHHOB I1eTKoB H3nbJIHHTeJIeH .n:HpeKTOp, CBeTOCJIaB Araaacos I1BaHoB 3aMeCTHHK npenceztaren, I1eT.sI Credianosa XPHCTocKoBa - qJIeH H Aranac lJ,BeTaHoB Ksaaen qneH. OC m.snara
H OBJIaCT.sIBa Ilpeztceztarena na C,n: zta npe.n:CTaBIDIBa .n:p~eCTBOTO
caMOCTO.sITeJIHOH Bb3JIara H OBJIaCT.sIBaI13nbJIHHTeJIHH.sI.n:HpeKTop.n:a npencraanaaar
.n:PY)l(eCTBOTO
casro 3ae.n:HOC .n:pyr OT qJIeHOBeTe Ha C,n:."
I1pe.n:ce.n:aTeIDIT Ha OCA .n:a.n:e Bb3MO)l(HOCT Ha aKl(HOHepHTe .n:a HanpaB.sIT .n:pym
npe.n:JIO)l(eHH.sI3a peIIIeHHe no T. 9 OT .n:HeBHH.sIpe.n:. ,n:pyrH npe.n:JIO)l(eHH.sIHe 6.sIXa HarrpaBeHH,
nopa.n:H KoeTO ce npeMHHa KbM rJIaC)'BaHe.
I1pe.n:ce.n:aTeIDIT Ha OCA no.n:JIO)l(H Ha maCYBaHe npe.n:JIO)l(eHHeTO 3a peIIIeHHe no T. 9,
HanpaBeHO OT CbBeTa Ha .n:HpeKTopHTe Ha .n:PY)l(eCTBOTO.
r JIACYBAJIH
KanHTaJI;
r JIACYBAJIH
r JIACYBAJIH
PemeHHeTO ce

IIpeoceoame

"3A":

6 400425 6po.sI aKI(HH, npe.n:cTaBIDIBaIIJ;H 100 % OT npe.n:cTaBeHH.sI

"npOTHB":
H.sIMa;
"B'h3.l1:'hP)l(AJI CE": H.sIMa;
npHeMa C MH03HHCT
00 % OT npe,lJ;CTaBeH

IIpe6poumeJl:

10/13

OI>IIIOTO
lIHEBHIDI
PElI:

C'bI>PAHHE

nPHE

CJIElIHOTO

PEIIIEHHE

no

T. lIE BETA

OT

OC B3eM3 pemenae 33 paanpenenane
H3 )1;JI'MKHOCTHTeH cl»YHKD;HHTeMe~
qJleHOBeTe B CbCT3B3 H3 c,n:, B CJle)1;HHTeK3qeCTB3: CBHJleH CBeTOCJl3BOB neTKOB Ilpencenaren H3 c,n:, HHKOJl3ii BeCeJlHHOBneTKOB - H3nbJlHHTeJleH )1;HpeKTOp,CBeTOCJl3B
AT3H3COB HB3HOB - 33MeCTHHK npencenaren, Ilera CTecl»3HoB3 XPHCTOCKOB3 - qJleH H
AT3H3C QBeT3HOB KbHqeB - qJleH. OC Bb3J13r3 H OBJl3CTHB3 npe)1;Ce)1;3TeJlHH3 c,n: )1;3
npe)1;CT3BJlHB3 )1;py~ecTBoTO C3MOCTOHTeJlHOH Bb3J13r3 H OBJl3CTHB3 H3nbJlHHTeJlHHH
)1;HpeKTOp)1;3npe)1;CT3BJlHB3Tnpyacecraoro C3MO33e)1;HO
Cnpyr OTqJleHOBeTe H3 c,n:.
Bi.spaacenax no npHeTOTO peIIIeHHe He nocrsrraxa.

no T. lOoT llHeBHHH pell:
Onpenenaae p33Mep3 H3 Bb3H3rp3~eHHHT3
H3 qJleHOBeTeH3 c,n:.
Ilpeztcenarenxr aa OC nposere rrpennoaceaaero sa peIIIeHHe na Csaera na zrapexropare
no T. ztecer OT ,n;HeBHlUl pen, csrnacao noxanara sa CBHKBaHe na 06:rn:OTO C'b6paHHe H
MaTepHaJIHTe no ,n;HeBHHxpen, KaKTO CJIe,n;Ba:
"OC onpenena xreceano 6PYTHO B'b3Harpa)l(,n;eHHe na qJIeHOBeTe OT C,n; B pasxrep na 1 000 JIB.
Onpenena MeCeqHO 6PYTHO m.snarpaacreaae na H3n'bJIHHTeJIHHXqJIeH na C,n; H na Ilpeztceztarena
B passrep na 2 500 JIB. "
.
Ilpezrcezrarenar na OCA ztazte B'b3MO)l(HOCT na aKIJ;HOHepHTe zta nanpaaar zrpyrn
npeztnoaceaaa sa peIIIeHHe no T. lu or ,n;HeBHH5lpen. Zlpyra rrpezrroaceaas He 6xxa nanpaseaa,
nopaaa KoeTO ce rrpexnma K'bM rJmCYBaHe.
Ilperrcenarenar na OCA nonrroaca na rnacysane npennoaceaaero sa pemenae no T. 10,
nanpaaeao OT Ci.aera na zrapexropare na npyacecrsoro.
r JIACYBAJIH
"3A": 6 400 4256pox aKIJ;HH, npencraanaaama 100 % OT npertcraaeana
KanHTaJI;
rJIACYBAJIH
"npOTHB":
HXMa;
rJIACYBAJIH "B'b3,n:'bP)I(AJI CE": HXMa;
PemeHHeTO ce npaesra C MH03HHCTBOOT 100 % OTnpe)1;CT3BeHHHK3nHT3J1.
CJIe,n;rrposeneaoro rnacysane,
OI>IIIOTO
C'bI>PAHHE
nPHE
lIHEBHIDI
PElI:

CJIElIHOTO

PEIIIEHHE

no

T. lIECETA

OT

OC orrpenena MeCeqHO6PYTHO Bb3H3rp3~eHHe
H3 qJleHOBeTe OT c,n: B passrep H3 1
000 JIB. Onpenens MeCeqHO6pYTHO Bb3H3rp3~eHHe
H3 H3nbJlHHTeJlHHH qJleH H3 C,n: H H3
npe)1;Ce)1;3TeJlH
B p33Mep H3 2 500 JIB.
B'b3pa)l(eHHX no npHeTOTO pemeHHe He nOCThnHxa.

no T. 11 OTllHeBHHH pell:
npHeM3He
H3 )1;OKJl3)1;H3 c,n: OTHOCHO npHJl3r3He
H3 nOJlHTHK3T3 33
Bb3H3rp3~eHHHT3
H3 qJleHOBeTeH3 c,n: 33 2014r.
I1pe,n;ce,n;aTeJIXTHa 06:rn:OTO C'b6paHHe 3an03Ha npHC'bCTBa:rn:HTeaKIJ;HOHepHC PemeHHe NQ
470-I1,W12.06.2015r.
Ha KOMHCH5lTa 3a <pHHaHcoB Ha,n;30p H He no,n;JIO)l(H Ha rnaCYBaHe
npe,n;JIO)l(eHHeTO3a pemeHHe no T. 11, HanpaBeHo OT C'bBeTa Ha ,n;HpeKTopHTe Ha ,n;ppKecTBoTo.

o % OT npe,n;cTaBeHHx
KanHTaJI;

IJpeoceoame

IJpe6poumeJl:
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rJIACYBAJIH
rJIACYBAJIH

"npOTHB":
H»Ma;
"B'h3,IJ;'hP)KAJI CE": H»Ma;
PcmCOHCTOce rrpaesra C M003HOCTBOOT 100

%

OTrrpC,lJ;CTaBCOHH
KarrHTaJI.

CJIe,n:npoaeneaoro rnacysane,
OIiIllOTO
C'hIiPAHHE
nPHE CJIElIHOTO
PElliEHHE
no T. ElIHHAlIECETA
OT lIHEBHIDI
PElI:
OC HC noanara na r JIacYBaHc }J;OKJIa,lJ;a
na C,LI;OTHOCHOnpanarane na rrOJIHTHKaTa sa
m.suarpassnemerra na qJICHOBCTCna C,LI;sa 2014r.
Br.spaaceuaa no rrpaeroro peIIIeHHe He nocrt.naxa.

no T. 12 OTllHCBHHH PCll:
B3cMaHc na pemeaae sa BHaCHHCna rapaHII,HH OT HOBorrpHcTHTC qJICHOBCaa C,LI;,
C'brJIaCHOqJI. 116B, aJI. 2 H 3 OT 3nnu;K.
Ilpeztcenarenar na OC npcsere npennoacemrero sa pemeane na Cr.sera na zrapexropare
no T. zmananecer OT ,n:HeBHH»pert, C'brJIaCHOnoxanara sa CBHKBaHena 06II.(OTO C'b6paHHe H
MaTepHaJIHTeno ,n:HeBHH»
pen, KaKTOCJIe,n:Ba:
"~C B3eMapeIIIeHHe HOBoH36paHHTeqJIeHOBena C,[( zrannecar rapaauaa sa CBoeTOyrrpasneaae B
CpOKOT 1,n:HH,CqHTaHOOT ztarara na nposezcztanena ~C, B pasuep na TpHKpaTHOTOCH xrecenao
6PYTHOsssnarpaaoieaae B JIeBa."
Ilpezrceztarenar na OCA ,n:a,n:eB'b3MO)l(HOCTna aK:QHoHepHTe na nanpasar ztpyra
npennoxemra aa peIIIeHHe no T. 12 OT ,n:HeBHH»pen. ,[(pyrH npennoacenaa He 6»xa nanpasena,
rropazra KoeTOce npesoma K'bM rJIaC}'BaHe.
Ilpeaceztarenar aa OCA noztnozor na rnacysaae npezrnozcemrerosa peIIIeHHe no T. 12,
aanpaseno OT Ci.aera na zmpexropare na ,n:PY)l(eCTBOTO.

I'JIACYBAJIH
"3A": 6 400 4256po» aK:QHH,rrpe.n:CTaBMBaI:QH
100 % OT npeztcraeeaaa
KanHTaJI;
rJIACYBAJIH
"npOTHB":
H»Ma;
rJIACYBAJIH "B'h3,L1;'hP)KAJI CE": H»Ma;
PcmCHHCTOee npnesra C MH03HHCTBOOT 100 % OT rrpC,lJ;CTaBCOHH
KarrHTaJI.
CJIe.n:nposezreaoro rnacysane,
OIiIllOTO
C'hIiPAHHE
nPHE
OT lIHEBHIDI
PElI:

CJIElIHOTO

PEIIIEHHE

no

T.lIBAHAlIECETA

OC B3CMa pentenne HOBoH36paoHTc qJICOOBCna C,LI;na anecar rapaHII,HH aa CBOCTO
yrrpaBJICHHC B CpOK OT 7 ,lJ;HH,CqHTaHO OT narara na npoaeacnane na OC, B pa3Mep Ha
TpHKpaTHoTo CHMCCCqHO6PYTHOB'b3Harpa~cHHc B JICBa.
B'b3pa)l(eHH»no rrpHeToTopemeHHe He nOCT'bnHxa.

Ilopa,n:H H3QeprrBaHeHa ,n:HeBHH»
pe.n:,06II.(OTOC'b6paHHeHa aK:QHOHepHTe
Ha "METI13I1"
A,[( 6eme 3aKpHTOOTIIpe.n:ce.n:aTeMHa OCA B 12:00 qaca.

llpe6poumeJl:
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1. Cnacsx na

rrpHCbCTBYBam;HTe
aKUHOHepHHJIH na TeXHHTerrpe,n:CTaBHTeJIH
H aa 6po~
na npareacasanare HJIHnpencraanasaaa aKUHHna OC na "MeTH3H" A,[{;

2.
3.

IhJIHoMom;HH na JIHuaTa,npezrcrasnasama aKUHOHepHna OCA;
I1POTOKOJIOT aacenanae na
CBHKBaHena OCA;

Ct.sera na ,n:HpeKTOpHTesa npnexane aa pemenae sa

4. Konae

OTofiaapozraaaa B Tr.proscxaa pemcrsp na 26 MaR 2015r. noxaaa sa CBHKBaHe
aa 29 MaH 2014 r. na pe,n:OBHOro,n:HlIIHO ofimo csfipanae aa aKUHoHepHTe na
"METH3H" A,[{;

5. Konae

OT rryfimncyaana BbB B. "HoBHHap" na 21 MaH 2015 r. I10KaHa sa CBHKBaHena
26 !OHH2015 r. na penonao ro,n:HlIIHOofimo cb6paHHe na aKUHoHepHTena "METH3H"

A,[{;

TIpe)1,Ce)1,aTeJlna 3aCe)1,aHUeTO

na OC na

aK",UOHepUTe:

_...".£_------;"c:::- __

-7P-:..__,......._(ATaHaC
Kr.nsea)

Cexperap na 3aCe)1,aHUeTO
na OC na aK",UOHepUTe: -,t---1~~~~Hf--I'-'-'--+-~-'~

Tlpefipouren na rnacoaere
na OC na axnaoaeprrre:

Ilpeoceoame

.>.L.___

--+_(repraHa I1aBJIOBa)

Ilpetipoumen:
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