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1

Въведение

Годишният докJIад за дейностга представя коментар и анализ на финансовия отчет и
друга съЩествена информация относно финансовото състояние и резултатите от
дейностга на дружеството. Той съдържа информациrIта по чл. З9 от Закона за
счетоводството и шr. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦк), както чл.32, ал. 1, т.2 и 4 от Наредба М 2 на Комисията за финансов надзор.

САФ Магелан е търговско акционерно дружество, регистрирано в Софийски Градски
Съд по фирмено дело Ns 5841/ 2001 г. Седалището на лружестЬото е в Република

гр.София. Адресът на управление е в гр.София l113 , ул."Тинтява" J\Ъ17 А.
,.Щружеството е регистрир?но в Търговския регистър на 28.05.2008 година.

България

2

-

Преглед на дейността

2.|
Показател

Основни
показатели,
резултатите от дейността

характеризиращи
2015 г.

2016 г.

.,п

а) приход.r от основна дейност (хил. лв.)

2014 r.

2013 г.

50

17з

б) печа;lба от основна дейност (хил. лв.)

(3 443)

(738)

(1 480)

(880)

в) нетна печалба от дейността (хил. лв;)

(3 443)

(738)

(2 381)

(794)

г) нетна печалба за периода на акция

n.a.

д) сума на активите (хил. лв.)

11 549

l 716 330

е) брой iжции

n.a.

9
1

l92

716 330

1

n.a.

п.а.

9 260

11 826

716 330

Приходи от осне8на дейност в хил. лв
18о
16о
14о
12о
1оо

8о
бо
40
2о
о
2о14

2в15
финансова rодина

1

7lб 330
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2.2
САФ Магелан

А,Щ

Състояние на инвестицпонния портфейл
притежiша 100 % от кtlпитitла на КАМАРКО Щистриброри

ЕОО.Щ,

отчитан по цена на прилобиване в размер на 600 хил. лева. За 2016 г. няма изменение в
инвестиционниJI портфейл на дружеството.

2.3 Ликвидност

През 20Iб г. ,Щружеството не е погасявtlло в срок текущите си задължения,
произтичаrци от договори за търговски заеми и банков кредит, предоставен от
,,Уникредит Булбанк" АД, който е предсрочно изискуем и по него има в ход
изпълнителни дела и извършени продажби на ипотекирани имоти от ипотекарни
длъжници.

2.4 Резултати

от дейността
Приходите от дейностIа на дружеството за 20lб г. са в размер на 85 хил. лева и
представJuIват приходи от отписtlни задъпжения на дружеството. Разходите за
оперативна дейност са в рчrзмер на 4 б96 хил. лева. Финансовите разходи са в ршмер на
l 189 хил.лева. Финансовите приходи са в pzu}Mep на2 357 хил.лева. Загубата е в ptвMep
на3 44З хил.лева.

2.5

Щивидентна политика

През 2016 г. ,Щружеството не е рirзпредеJIяло дивиденти.

2.6 Защита

на околната среда

.Щейността на.Щружеството не изисква специфични мерки и действия по отношение на

опазването на околната среда.

2.7 Рискови фактори
Лихвени нива за оборотно финансиране
договори за оборотно финансиране.

2.8 Промени
ижение на

-

за дейността
през 2016 година не са скJIючвани нови

в цената на акциите на дружеството

ите на а

-- t*,-ь\

Чsдр

.

17А Tinýava str.

111З Sofia, Вu|gаriа
Tel: +З59 (2) 969 20 11
Fах: +359 (2) 969 20 15

MACELLAN lNC

i'ýАF;

.i

31.12;2&15':"зO,t2;ао16'-дкевна

:]}

r

0.з4
о.зz,
0,з0
0,Z8
tJ,zб
0.Z4j
,t

0.2z
o.zo

o,1B;
0.16:
0.14]

0.1z
0.}0

i,l

0.08:
,!

0.В6:

I

0.04'

2sI

l

10i
Дriр

Май

ýни,'

,

Юли

Авr

., .Сtп

:;., ;:i

Окт'

,,

;-l,r..,r,ýi,.l*j.r

Ное.,_" ,_.,,,.iДек
.

i"i.

-,
U:

l

*;

Важнп събития, настъпили от началото на годината и след датата
на съставяне на годишния финансов отчет
Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет по данъчнdта ревизия на САФ
Магелан А!, запо.пrала пРез 2010 г. и спряilа през м.01.20|2 r., съответно възобновена
със Заповед от 28.11.2016 г. има издаден ревизионен докJIад М P-2225-1000318-092001/08.02.20l7 г., в който определените данъчни задължения (осигуровки и данъци) на
дружеството за периоди до 2010 г. са в общ размер на 29 8З9 252,42 лева. Очаква се
дружеството да възрази срещу този ревизионен доклад.
Със заповед J',lb P-2222l4l50l0868-0Z0-0OZttg.04.20|6 г. бе назначеiа данъчна ревизия
на САФ Магелан А,Щ за установяване на отговорността на дружеството по ЗДДС за
извършени доставки от ЕОТК ЕООД за периода 01.12.2009 - 30.06.2010 г.
Контролните органи на НАП издават ревизионен докJIад Ng P-2222l415010868-092001/14.06.2016 г., с които вменяват задължение на дружеството по чл.l77 от ЗДДС за
невнесени задължения за данък добавена стойност на доставчика ЕОТК ЕООЩ за
периода 01.12.2009 г. - 30.0б.2010 г. размер на 4 669 847,76 лв.. Издаденияревизионен
акт Ns Р-22221414010868-09|-001129.08.201б г. е обжалвzIн пред НАП и на първа
инстанция пред .Щирекция ,,ОДОП" към НАП е изцяло отменен с решение М
227612|.12.20lб г... Очаква се обжатrване от страна на НАП на постановеното решение и

разглеждzше на спора пред втора инстtlнция

На 16.05.2017 г. е насрочено делото на последна съдебна инст€tнция (ВКС) по делото на
дружеството със Ситибанк - iToH София за форуьрлна сделка, като за отбелязване е, че
на първите две съдебни инстанции (СГС и САС) решението е в полза на Банката.
В тази връзка до крiш на 2016 г. допъJшителните разходи на дружеството, свързани с
това дело са в рчвмер на 51 хил.лева, формирани от 30 хил. лева разноски по решение
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4023105.06.20|4 г. по гр.дело j\Ъ 16352/201t г. на
възнагрокдение по възз. търговско дело Ns 4|9212014 r.

J\Ъ

СГС и 21 хил.лева

адвокатско

Образувано е изпълнителното дело от страна на НАП събиране на задължения на САФ
МАГЕЛАН А,Щ по ЗДДС за период от 0I.12.2010 г. до 30.11.2011 г. за cyl{aтa в ршмер
на2 |70 598;85 лв. - главница и l84 044,77 лв. - лихви.

4

Предвиэlцдано развитие
политика

на дружеството и планирана стопанска

Щружеството е изложено на финансов рисй'и по-конкретно на ликвиден риск, поради
сериозно ограничаване на възможностите му за норйално осъществяване на
стопанската си дейност от 2010 г., когато започна данъчна ревизия за данъчни периоди
до 2010 г.. На 08.02.20l7 г. за продължилата б години данъчна ревизия на дружеството
бе връчен ревизионен докJIад, подробно описан по-горе.
Възражението, респ. обжа-пването на същия, както и изхода от останалите съдебни и
изпълнителни дела, описtlно по_горе, ще опредеJUIт възможността на дружеството да
продължи да оперира и занапред в обозримо бъдеще.

5

Научноизследователска и развойна дейност

.Щружеството не извършва наутноизследователска дейност.

б Информация по реда на Търговския закон

б.1 Собствени акции
През 2016 г. дружеството не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

6.2 Информаfiия
дру?кеството
САФ Магелан
състав:

А,Щ

за

уhравителните органи на

има едЕостепенна система на управление - Съвета на директорите в

1.Станислав Николов Василев - Председател на С.Щ;
2.Георги Йордаrrоu Иванов - Изпъ.глrителен директор и член на СД;
3.Христо Щветолюбов Христов - ЗаместНик председател на С.Щ.

През 2016 г. не са начисляdани и изплащаниrI възнаграждения на членовете на Съвета
на директорите.
Членовете на Съвета на дирЬкторите не притежават акции от к€lпитала на САФ Магелан

Ад.

Членовете на Съвета на директорите не участват като неограничено отговорни
съдружници в други компаЕии, не притежават капитал в други дружества, KElKTo и не
уIIастват

в управлението

на съвети.

на други

дружества

като прокуристи,

управителиили

Iшенове

Чsдн
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През отчетната година членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не
са скJIючвzIли с дружеството договори, които излизат извън обичайнаiа му дейност или
съществено се откJIоняват от пшарните условия. Спазено е изискването на закона наймалко една трета от членовете на управителните органи да бъдат независими лица.
Нпла изменения и в угвърдените критерии за избора им. Членовете на управителните
органи не са се сблъсквЕIли със ситуация на възникнал пряк или непряк конфликт на
интереси между Iшен на управителния оргЕIн и акционер. Няма установен слуrай на
преки или косвени конфликти между интереса на членовете на управителните органи и
дружеството.

7

Клонове. Служиiели

Саф Магелан А,Щ Еяма открити кJIонове в страната и чужбина.

Към края на годината дружеството има един служител на трудов договор, освен

упрчIвителния си орган

- Съвета на директорите.

[Iяма договорености за участие на служителите и управителните органи в капитаJIа на
дружеството, вкJIючително чрез издаване на акции, облигации или други ценни книжа.

8

Финансови инструменти, използвани от предприятието

8.1 Счетоводна политика

и ЗППЩК, всички публични
в
страната
са
задължени
изготвят
дружества
да
финансовите си отчети по изискванията
на МСФО, приети от ЕС. Годишния индивидуttлен финансов отчет на дружеството е
изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово
отчитане, приети от F.вропейския съюз.
Съгласно изискванията на Закона за счетоводството

Ръководството надружеството се е съобразило сЪсички стандарти и разяснения, които
са приложими към неговата дейност и са приети официztлно за приложение от
Европейския съюз към датата на изготЁянето на годишния индивидуttлен финансов
отчет. Освен това ръководството на дружеството е направило преглед на влезлите в
сила от 1 януари 20lб г. промени в съществуващите счетоводните ст€lндарти и не счита,
че те нttлЕгат значими промени по отношение на прилаганата през текущата година
счетоводна политика. Ръководството на дружеството не счита, че е необходимо да
оповестява тези стандарти и разяснения към тях, в които са направени промени, но те
не се отнасят до дейността му, тъй като това би могло да доведе до неразбиране и
подвеждане на потребителите на информация от годишния му индивидуttлен финансов
отчет.

8.2 Основни показатели за финансово
анализ

счетоводен

Ана-rrизът на ефективноЬтга на приходите и разходите за 2016 г. покчвва, че във връзка с

настъпилите събития от необичаен за дейността характер приходите не покриват
разходите на дружеството.
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2015 г.

През 2016 г. Саф Магелан А,Щ не погасява в срок текущите си задължения кьм банки,
търговски дружества и бюджета.
Показатели за ликвидност:
2015 г.

201б г.
1
1

:

Оýца ли5в_идн_осI
Бърза ликвидност

0.54

Незабавна ликвидност

8.3 Финансовиинструменти
Парите и паричните еквивщIенти вкJIючват н€lлични парични средства в брой, по
рzвплащателни и депозитни сметки до 3 месеца в банки. Парите в лева са оценени по
номиналната им,стойност. Париlе в чуждестранна валуга са отразени по преоценена
стойност по закJIючителен"вZIлутен курс. Паричните еквивiIленти са оценени по пшарна
цена към момента на придобивatнето им.
в хllл. лева

з1.12.20lб

з|.|2.2о1.5

з1.12.2оl4

ични сDедства в

.Щружеството рtвполага с ценни книж4държани за търгуване:

Стойност i Стойност

валута i вхил.
хил.USD : л€вд
5 800 ,,','-- : ,' io,'ý;iii
.l

-

i

i

l

а

8.4 Експозиция на предприятието по отношение

на

финансовите рискове

Осъществявайки дейностга си, .Щружеството е изложено на многообразни финансови
рискове:
о Валутенриск
о Кредитен риск
о Ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на
промяна в пазарните лихвени нива
о Лихвенриск.
.Щружеството е изложено на сериозен ликвиден риск, поради сериозно ограничаване на

възможностите му за нормално осъществяване на стопанската си дейност от 2010 г.,

ll
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когато зtшочна данъчна ревизиJI за периоди до 2010 г.. За продължилата б години
данъчна ревизия на дружеството бе връчен на 08.02.2017 г. ревизионеfi доклад,
подробно описан по-горе.
Обжалването на същия, както и изхода от останалите съдебни и'изпълнителни дела,
описано по-горе, ще опредеJUIт възможността на дружеството да продължи да оперира
и занапред в обозримо бъдеще.
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Информация за изпълнение на програмата за прилагане на
меrlцународно признатите стандарти за добро корпоративно
управление

9.1 Национален

кодекс за корпоративно управление

УправителниrI съвет на САФ Магелан А,Щ прие дружеството да извършва дейностга си
в съответствие с принципите и рtвпоредбите на Националния кодекс за корпоративното
управление на 29.05.2009 г. Това решение бе оповестено пред Комисията за финансов
нhдзор, Българската фондова борса и общественост,га.

9.2 Прилагане
1

на Националния кодекс

за

корпоративноуправление

Главната насока при изпълЕение на ангажиментите на кодёкса бе привеждане на
всички вътрешни актове на дружеството и цялостната му дейност в съответствие с
изменящата се действаща нормативна уредба. Всички финансови отчети на
дружеството се изготвят съгласно МСФО, приети от ЕС, а годишният одит се извършва
от независим одитор с огпед осигуряване на безпристрастна и обективна преценка за
начина, по който саhзготвени и представени тези отчети. Отчетите се придружават от
подробни докJIади за дейността.
Съвета на директорите yпpaBJuIBa независимо и отговорно дружеството в съответствие
с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.
Той установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.
Съвета на директорите осигурява спzвването на законовите, нормативните и

договорните задължения на дружеството, дава насоки, одобрява и .контролира
изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и

дейности, установени във вътрешните нормативни докуN{енти. Създадена е и надеждно
функционира финансово-информационна система на дружеството.
Съвета на директорите е приел Политика на дружеството по отношение на
рaвкриването на информация и връзките с инвеститбрите. Следвайки политиката за
повече прозрачност в отношенията с акционерито, инвеститорите и обществеността,
САФ Магелан А,Щ е оповестил медията, чрез които рiцtкрива реryлираната информация:
платформата Бюлетин на интернет медията Инвестор.БГ, собственост на публичната
компания,,Инвестор.БГ" АД.
Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите
принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност, основание за
което е приетият Етичен кодекс. Съвета на директорите се отчита за своята дейност
пред Общото събрание на акционерите. Общото събрание избира и освобождава
tшеновете

на Съвета

на директорите,

съобразно

спазват принципите за непрекъснатост

закона

и устава

на дружеството,

и устойчивост в дейността на

като

се

управителния
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-орган. Изборът на Съвета на директорите става посредством прозрачна процедура,
която осигурява навременна и достатъчна информация относно личните и
професионalлните качества нЬ кандидатите. ,Щоговорите за възлагане на управлението
следват изискванията на закона, устройствените, актове и стандартите на добрата
професионi}лна и управленска практика, като опредеJuIт компетенциите, правата и
задълженията на членовете на Съвета на директорите, критериите за ршмера на
тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията
за освобождаване.

Броят на членовете на Съвета на директорите е определен от устава на дружеството.
Съставът на съвета гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и
действията

на

неговите

tшенове

по

отношение

функционирането

на

дружеството.

Интересите на акционерите са гарантирани от, броя и качествата.на независимите
директори. Съвета на директорите е направил рtr}деление на задачите и задълженията
между своите lшенове. Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и
опит, а когато се избират нови tшенове те преминават през въвеждатцо обуrение по
правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството. ПовишаЁането на
компетентността

и квалификацията

на tшеновете

на Съвета

на директорите

е постоянна

на мандатите осигурява ефективна работа на
дружеството и спщването на зzжоновите изисквания.
Размерът и структурата нh възнагражденията на Iшеновете на Съвета на директорите се
одобряват от Общото събрание на акционерите. Те отчитат задължениятаи приноса на
всеки Iшен, възможността за подбор и задържане на квilпифицирани и лоялни членове,
необходимостта от съответствие на интересите на членовете с дългосрочните интереси
на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на САФ Магелан АЩ са
независими и т.Dшото възнаграждение е постоянно. Информация за възнаграждението
се разкрива ежегодно в годишния докJIад за дейността.
Съвета на директорите на САФ Магелан АrЩ е приел процедури за избягване и
рff}криване на конфликти'на интереси. Те задължават член<iвете да избягват и да не
допускат реален или потенциirпен конфrшкг на интереси, а при необходимост незабавно
да разкриват конфлшкти на интереси и да осигyряват на акционерите достъп до
информация за сделки между тях и дружеството или свързани с него лица. От друга
страна, всеки конфликт н,а интереси'в дружеството следва да се разкрива на Съвета на
практика. Последователността

директорите.

+

През 2015 година акционерите на САФ Магелан А,Щ избраха нов външен одитор на
дружеството, с което бе приложен ротационния принцип. В дружеството е изградена
система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на
системите за отчетност'и разкриване на информация с оглед идентифицирitне на
рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно
управление.

Корпоративното ръководство на САФ Магелан АД гарантира равнопоставеното
третиране на всички акционери, вкJIючително.миЁоритdрните и чуждестранните
акционери и защитава техните права. Всички акдионери имат право да rrастват в
Общото събрание на акционерите и дiа изразяват мнението си. Те имат възможност да
упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез
предстtlвители. Приети са правила за оргilнизирilнето и провеждането на редовните и
извънредните общи събрания на акционерите, които гарантираi равнопоставено
_третиране на всички акционери и прalвото на всеки от акционерите да изрЕви мнението
си по точкйте от дневния рýд на събранието. Процедурите и редът за провеждане на
lз
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общото събрание на акционерите не затрудняват и не оскъпяват ненужно гласувilнето.
Тези

процедури

насърчават

уIIастието

на

акционери

в

общото

събрание,

но

не

предвиждат възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства,
доколкото това би оскъпило провеждането на събранието. Приети са прч}вила за
гласуване чрез пълномощник. Членовете на корпоративното ръководство присъстват на
общите събрания на акционерите. При необходимост то съдейства на акционерите,
овластени от съда, за вкJIючване на допълнителни въпроси в дневния ред на общото
събрание и гарантира правото на акционерите да бъдат информирани.относно взетите
решения. Текстовете в писмените материttли по дневния ред на общото събрание са
конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения по
основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред, в т.ч.
предложението за ршпредеJuIне на печалба.

Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от
управлението и дейностга на дружеството лица бе един от основните ангажименти на
корпоративното управление. И през 201,6 година продължи утвърждаването и
прилагането на рz}злични начини за разkриване на текуща информация ciTHocHo
финансовото и икономическото състояние на дружеството и важни.корпоративни

събития, както и тяхното попуjulризиране.
САФ Магелан А,Щ има угвърдена политика и система за рtвкриване на информация в
,съответствие със зtlконовите изисквания. Тя гарантира
равнопоставеност на адресатите
на информацIlята (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не
позволява злоупотреби с вътрешна информация. Системата за ра:}криване на
информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава
възможност за обективни и информирани решения и оценки. В дружеството
функционират вътрешни правила за изготвяне на годишliите и междинните отчети и
ред за рд}криване на информация.
,,Щружеството поддържа своя интернет страница, която съдържа данни за дружеството,
за управителните органи и акционерната структура. Секцията за корпоративно
управление съдържа вътрешните нормативни документи, информация за правата на
акционерите и )п{астието им в общото събрание и счетоводните отчети от 2007 година
до сега. Специална се(ция съдържа материалите за предстоящите общи събрания на
tlкционерите на дружеството, информациrI за взетите решения от общите събрания на
акционерите.
Контролът относно процеса на разкриване на информачия от САФ Магелан АЩ е
многопосочен. През 201б година не са констатирани нарушения на разпоредбите и
сроковете за оповестяване. Финансовите отчети се публикуват на електронната
страница на дружеството, непосредствено след изпращането им на реryлаторния орган
и на обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите
и всички зЕмнтересувани лица. Дрга форма на контрол относно процеса на рtвкриване
на информациi се осъществява от !шеновете на Съвета на директорите спрямо
директора за връзки с инвеститорите.
В заключение можем да обобщим, че дейността на Съвета на директорите на САФ
Магелан А,Щ през 2016 година е била в съответствие с НационаJIния кодекс за
корпоративно управление и международните стандарти.
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10 Информация. разкривана съгласно Приложение 10 от Наредба
на КФН

NЬ 2

I0.1 Информацuя, dadeHa в сmойносmно u колlлчесmвено
uзраасенuе оmносно основнumе каmе?орuu сmокu,
проdукmu u/tutu преdосmавенu услу2u, с посочване на
mехнltя dм в прtмоdumе оm проdаэюбu на емumенmа
каmо цяJlо u променumе, насmъпuлu през оmчеmнаmа
фuнансова zоduна

В таблицата по- долу са представени продажбите по видове за периода 01.01.20lб
з1.12.201,6 година

-

През 2016 г. имот, собсвеност на дружество-ипотекарен длъжник по банковия кредит
на САФ Магелан А,Щ отпуснат от Уникредит Булбанк А,Щ, е продаден от ЧСИ, като с
постъплението от тЕви продажба е частично погасен дълга на САФ Магелан Afl към
Банката в размер на 85 хил. лева. Възникншlото в резулат на тzLзи операция задължение
на САФ Магелан Ш към ипотекарния длъжник е опростено от последния, съгласно
писмено спорalзр{ение през текущата година.

10.2 Инфор74ацuя оmносно прuхоdumе, разпреdеленu по
оmdелнumе каmеzорuu dейносmu, въmреiанu u вънu,lнu
псварu, какmо u uнф;ормооru" за uзmочнuцumе за
Iл4аmеРUСlЛU,
необхоduмu
за
снабdяване
проuзвоdсmвоmо на сmокu шtu преdосmавянеmо на
услуzu с оmрсвяване сmепенmа на завuсuмосm по
оmноutенuе
всекu оmdелен проdавач шпu
купувач/поmребumел,
каmо
случаu,
че
оmносumелнuяm оял
dял на някоu
някой оm mях наохвърля
наdхвърля lI0u на
сmо оm разхоdumе uлu прuхоiiumе оm проdаuсбu, се
преdосmавя uнформацuя за всяко лuце пооmdелно, за
не?овхlя dял в проdаuсбumе uлu поlg/пкumе u връзкumе
му с емumенmа

на

За периода

01.01

.20lб

-

Зl.|2.2016 г. дружеството няма реализирани продажби.

Другите приходи са от отпис{ши задължения.
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I0.3 Информацuя за сключенu zолемu сdелкu u mакuва оm
съulесiпвено значенuе за dеuносmmа на емumенmа.
През 2016 г. няма скJIючени големи сделки, както и такива от съществено значение за
дейността.

10.4 Информацuя за сключенumе zолеJйu сdелкu меасdу
свързанu лuца.
Свързани юридически лица с,Щружеството са:

.Каларко fистрибутори ЕОО,Щ
2.Ресторант Бос ЕООД
3.Кiмарко Магелан А,Щ
4.Kal,rapKo Импорт ЕООД
S.Ka,rapKo Брос
6..Щжи Ес ЕМ Ар ЕОО.Щ
7.Ес Ем Ес Ейч ЕООД
8.Младост Тауьр ЕООД
9.Леомедо ЕООД
10.Стримо ОО,Щ
l

Ш

- З|.12.2016 г. е полrIен заем от дъщерното дружество Камарко ,Щистрибутори ЕООЩ в размер на 7 хил.лева. Същият не е възстtlновен от
дружеството до датата на приемане и одобрение на годишния му индивидуален
За периода 01.01.20lб
финансов отчет.

Свързани физически лица с .Щружеството освен tIленовете на Съвета на директорите са
и следните лица - заемодатели на дружёствdто:
l. Сузан Серлещов
2. Георги Костадинов
За периода 01 .0l .20 l б - 3| .12.2016 г. дружеството е начислило лихви по предостtlвените
заеми от тези физически лица общо в рвмер на 2 хил.лева.

Към края на 2016 г. задълженията на дружеството към тях са както следва:
1. Сузан Серлещов - 32 хил.лева
2. Георги Костадинов - 11 хил.лева

10.5 Информацuя за събumuя u поксlзаmелu с необuчаен за
емumенmа харакmер, uмаulu съu,|есmвено влuянuе
върху dейносmmа му, u реалuзuранumе оm не?о
прuхоdu u uзвърuленu рсRхоdu; оценка на влuянuеmо
u.п4 върху резулmаmumе през mеt<уlцаmа Zоduна.
Към датата на изготвяне на настоящия доклад за дейностга по данъчната ревизия на
САФ Магелан А,Щ, запоЧнала през 2010 г. и спряна през м.01.2012 г., съответно
възобновена със Заповед от 28.1|.20lб г. има издаден ревизионен докJIад Ng Р-2225-

О

10003 1 8-092-001/08.02.20|7 г., в който определените данъчни задължения (осиryровки
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и данъци) на дружеството за периоди до 2010 г. са в общ размер на29 8З9 252,42 лева.
Очаква се дружеството да възрази срещу този ревизионен доклад.

Изхода от съдебните и изпълнителни дела, както и окончателните съдбени решения по
обжаlrваните данъчни актове, описано по-долу, ще определят възможността на
дружеството да продължи да оперира и занапред в обозримо бъдеще.

за

сdелкu, воdенu uзвънбалансово
харакmер u бuзнес цел, посочване фuнансовоmо
възdейсmвuе на сdелкumе върху dейносmmа, ако
рuскъm u ползumе оm mезu сdелкu са съtцесmвенu за

10.6 ИнфорJйацuя

емumенmа u ако рсвкрuванеmо на mсвu uнформацuя е
съulесmвёно за оценкаmа на фuнансовоmо съсmоянuе
на еIilumенmа.

Със заповед Jф P-2222t4l5010868-020-002l|9.04.2016 г. бе назначена дtlнъчна ревизия
на САФ Магелан А,Щ за установяване на отговорността на дружеството по З,Щ.ЩС за
извършени доставки от ЕОТК ЕООД за периода 01.12.2009 - 30.06.2010 г..
Контроrпrите органи на НАП издават ревизионен докJIад Nр P-222214l5010868-09200tll4.06.2016 г., с които вменяват задължение на дружеството по чл.l77 от ЗДДС за
невнесени задължения за данък добавена стойност на доставчика ЕОТК ЕООЩ за
периода 01.12.2009 г. - 30.06.2010 г. размер на 4 669 84],76 лв.. Издадения ревизионен
акт Jф Р-222214|4010868-09|-001129.08.20lб г. е обжа-пван пред НАП и на първа
инстанция пред ,Щирекция ,,ОДОП" към НАП е изцяло отменен с решение J\Ъ
2276l2t.l2.20lб г... Очаква се обжа-шване от страна на НАП на постановеното решение и

ршглеждане на спора пред втора инстчtнция.
,Щружеството отчита допълнителните данъчни задължения по ЗДДС по ревизионен акт
NрР-22221414010868-091-001/29.08.2016 г. в размер на4 669 847,76 ль..

На 16.05.2017 г. е насрочено делото на последна съдебна инстанция (ВКС) по делото на
дружеството със Ситибанк - кJIон София за форуърлна сделка, като за отбелязване е, че
на първите две съдебни инстанции (СГС и САС) решението е в полза на Банката.
В тази връзка допълнителните разходи на дружеството, свързани с това дело са в
размер на 51 хил.лева, формирани от 30 хил. лева рrвноски по решение J\Ъ
402З105.06.20|4 г. по гр.дело }lb 16352/2011 г. на СГС и 21 хил.лева адвокатско
възнаграждение по възз. търговско дело Np 4192120|4 r.
Образувано е изпъJIнителното дело от страна на НАП събиране на задължения на САФ

МАГЕJIАН А,Щ по ЗДДС за период от 01 .12.201.0 г. до 30.11.2011 г. за ср{ата в р€вмер
на2 |70 598,85 лв. - гл:lвница и l84 044,77 лв. - лихви. Към момента на изготвяне на

този финансов отчет дружеството отчита данъчни задължения по ЗЩ.ЩС в размер на 2
052 хил.лева, поради плащане на част от глЕlвницата.Лихвите са начислени.
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l0.7 ИнфорJйацuя

за dмовu учасmuя на

емumенmа, за
основнumе Jиy uнвесmuцuu в сmранаmа u в чуuсбuна (в
кнuэtса,
uнсmруменmu,
ценнu
фuнансовu
неJйаmерuсlлнu акmuвu u неdвuэtсuJчtu uмоmu), какmо u
uнвесmuцuumе в dяловu ценнu кнuэtса 1.,ввън Hezonama
uкономuческа zрупа u l,вmочнuцumе/начuнumе на
фuнансuране.

САФ Магелан А,Щ, притежава едно дъщерно дружество Камарко дистрибугори ЕООД 100 % от основния капитал. Щъщерното дружество притежriва 100 Yо от капитала на

свое дъщерно дружество Ресторант Бос ЕООД.

l0.8 Информацuя оmносно ск]lюченumе оm емumенmц оm
не?ово dъtцерно dруэюесmво uлu dруэtсесmво майка, в
качесmвоmо uм на заемополучаmелu, dоzоворu за заем
с посочване на условuяmа по mях, вкпючumелно на
крайнumе срокове за uзплаlцhне, какmо u uнформацuя
за преdосmавенu ?аранцuu u поеJйане на заdълэtсенuя.

САФ Магелан има банков.кредит от Уникредит Булбанк
за глzIвница и лихви в

_о_бщ

АrЩ

размер кэ_м 3|.I2.20lб г. 12 346..хил,:

в просрочие с параметри
лев?_?.к_акто__сл_едва1

Сума
(максимална

Дата

експоiйция)

.

13.07.20l0

6

Вц.ук

обезпечения i

Ср9*

з|2 4l7 EUR

l3.07.2011

ЕOОл
i-**-

Вземания

от

наКАМАРКО

Щистрибуюри
i

___

:

i

,_, .'

_J_,_*

,|

.*.i_,.,Y-

, +.5о/о

- -;

к.JIиенти
Офис собсгвеносг

:

Лихва

соОственоё-'iМ -.МладосгТарр iBuKtBoK
УПИ

i

годишно

j

i
i
i

!

,,_,._.,,..

:

Към 31.12.201-6 г. САФ Магелан А,Щ има задължение по форурдна сделка към Ситибанк
- кJIон София в р{вмер на 781 хил.лева, за което задължение се водят съдебни дела. На
16.05.2017 г. е насрочено делото на последна съдебна инстанция (ВКС) по този спор
със Ситибанк - клон София, като за отбелязване е, че на първите две съдебни
инстанции (СГС и САС) Решението е в полза на Банката.
В тази връзка допълнителните рtвходи на дружеството, свързани с това дело са в
ра:}мер на 51 хил.лева, формирани от 30 хид. лева ра:tноски по решёние Jф
402З105.06.2014 г. по гр.дело Jф 16352/2011 г. на СГС и 21 хил.лева адвокатско
възнаграждение по въЭз. търговско дело Ns 4|9212014 r.

10.9 Инфорл4ацuя оmносно скпюченumе оm еJиumенmа, оm
HezoBo dъu4ерно dруuсесmво uлu dруэюесmво майка, в
" качесmвоmо uJй на заемоdаmелu, dоzоворu за заеJчr,
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вкпючumелно преdосmавяне на Zаранцuu оm всякакъв
Bud, в mова чuсло на свързанlt лlлца, с посочване на
конкреmнumе условuя по mях, вшючumелно на
крайнumе срокове за плаu|ане, u целmа, за кояmо са
бtшu оmпуснаmu.
Заемодател дъщерно дружество - Камарко,Щистрибугори
Размер на
неизIlлатена
главница кьм

, Лш<вен %

ЕООЩ:

Краен срок на

Харакгер на
взаимоотношения

погасяване

З1.12.20lбr.
?1.12.2020 г. _

300
Сqф Мц9лан А_Д

6

920,00

i

*9"рэр:зч9_цчц9__j

,

10.10 Информацuя за uзползванеmо на среdсmваmа

оm
uзвършена нова емuсuя ценнu кнuэlса през оmчеmнuя
перuоd.

През изминttлият период няма извършена нова емисия на акции.

10.11 Дналuз на съоmноu,tенuеmо меuсdу посmu?наmumе
фuнансовu резулmаmu, оmразенu във фuнансовuя

оmчеm за фuнансоваmа zоduна, u по-рано публuкуванu
проzнозu за mезu резулmаmu.

За отчетния период дружеството не

I0.12Дналuз

е публикувало прогнозни данни.

u

оценка

на

полLлmuкаmа оmносно
управленuеmо на фuнансовumе ресурсu с посочване на
възмоJtсносmumе за обслуасване на заdълэ!сенuяmа,
евенmуалнumе заплсlхu u меркu, коumо еJиumенmъm е
преdпрuел uлu преdсmоu da преdпрuеме с оzлеd
оmсmраняванеmо

LLM.

,Щружеството е изложено на сериозен ликвиден риск, поради сериозно ограничаване на
възможностите му за нормално осъществяване на стопанската си дейност от 2010 г.,

когато започна данъчна, ревизия за периоди до 2010 г.. За продължилата б години
данъчна ревизия на дружеството бе връчен на 08.02.2017 г. ревизионен доклад,
подробно описан по-горе.
Обжалването на същия, както и изхода от останалите съдебни и изпълнителни дела,
описано по-горе, ще определят възможността на дружеството да продължи да оперира
и занапред в обозримо бъдеще.

на

възмоэlсносmumе за реалuзацuя на
uнвесmuцuоннumе нсLlvrеренuя с посочване на рсвмера

10.13 Оценка
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на

рсlзпола?аемumе среdсmва

възмоэtснumе

u

оmрсвяване

проJйенu
сmwкmураmа
фuнансuране на mазu dейносm.
През 20lб г. дружеството няма реализирани инвестиционни нzlп,Iерения.

на
на

10.14 ИнформаQuя за насmъпuлu променu през оmчеmнuя
перuоd.

в

основнumе прuнцuпu

за

управленuе на

eшumeчmci u на Hezoаama uкономuческа Zрупа.
Няма настъпили промени в основните принципи за управление на САФ Магелан АД и
дружествата от икономическата му група.
l

l

t

10.15 Инфорiiацuя
IIl

за

основнumе харакmерuсmuкu на

прuлаzанumе оm еJиumенmа в процеса на uзzоmвяне на
фuнансовumе оmчеmu сuсmеJйа за въmреuлен конmрол
u сuсmёма,за управленuе на рuскове.
В .Щружеството функционира система за вътрешен контрол, която да гарантира
ефективното функционирtlне hа,системите за отчетност и рtвкриване на информация.
Системата за вътрешен контрол е изградена и фу.нкционира и с оглод идентифициране
на рисковете, съпътстващи дейностга на дружествата и подпомагане тяхното ефективно

управление.
След започването на данъчните ревизии на дружестово и дъщерното му дружество Камарко дистрибугори ЕОО,Щ, системата за вътрешен финансов контрол е силно
занижена, още повече че към крzш на 2016 г. дружеството има сшло 1 служител на
трудов договор.

10.1б Инфорiацuя за променumе в управumелнumе u
наdзорнumе ор?анu през оmчеmнаmа фuнансова

zоduна.

САФ Магелан
състав:

А.Щ

l

има едностепенна система на управление - Съвета на директорите в

1.Станислав Николов Василев - Председател на С.Щ;
2.Георги Йорланов Иванов - Изпълнителен д{ректор и tшен на С.Щ;
3.Христо L{ветолюбов Христов - Заместник председател на С,Щ.
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10.17 Инфорлtацuя за рсRJйера на_ възнаzраэrcdенuяmа,
Hazpadume ll/uлu ползumе на всекu оm членовеmе на
управumелнumе u на конmролнumе opzaHu за
оmчеmнаmа фuнансова zоduна, ulзплаmенu оm
емumенmа u не2овu dъщернu dруuсесmва, незавuсuJйо
ой mова, dапu са бшtu вкJlюченu в разхоdumе на
емumенmа Lшu проtвmuчаm олп разпреdеленuе на

10.

]7.1

През 2016 г. tшенове на Съвета на директорите не са поJIучили възнаграждения за
гIастие в заседания на съвета.
I0.17.2
Усл о в н u uлu р св ср оч е н u въз н а 2р a)tc d е н uя, в ъз н llю н сlлu пр е з zo d uH аm а,
dорu u ако възнаzражdенuеmо се dължu към по-късен моменm.
Няма условни или разсilочени възнаграждения към членовете на С,Щ.
Към края на 2016 г. дружеството oTtrиTa неразплатени възнаграждения и осигуровки за
предходни периоди към директора за връзки с инвеститорите в общ размер на 3

хил.лева.

10.17,3

Сума, dължuлl,tа оm емumенmа uлu не?овu dъщернu dрусюесmва за
uзплаulане на пенсull, обезtцеmенuя прu пенсuонuране шпu dруzu поdобнu

обезtцеmенuя.
Няма договорени суN{и за пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни
обезщетения между Iшеновете на С.Щ и САФ Магелан А,Щ.
10.18

Информацuя

за

прumеэюаванu

u на

оm

членовеmе на

конmролнumе орzанu,
управumелнumе
прокурuсmumе u вuсulлtя ръковоdен съсmав акцuu на
емumенmа, вкпючumелно акцuumе, прumеuсаванu оm
BceKll оm mж пооmdелно u каmо проценm оm акцuumе
преdосmавенu uJу| оm
оm всекu шас, какmо
емumенmа опцuu върху неzовu ценнu кнuэtса -Budu
рвл4ер на ценнumе KHLl:yca, върху коumо са учреdенu
опцuumе, цена на упражняване на опцuumе, покупна
цена, ако LlMa mакава, u срок на опцuumе.
Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на САФ Маг9лан
Ад.

u

10.19

за

Инфорл,tацuя
uзвесmнumе на dруэtсесmвоmо
dоеовореносmu (включumелно u слеd прuк]lючване на
фuнансоваmа zоduна), в резулmаm на коumо в бъdеu4
перuоd Jйоzаm dа насmъпяm проJиенu в прumесюаванuя

2|
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оmносumелен dял акцuu uлu облuzаЦuu оm насmояlцu
акцuонерu uлu облuzацuонерu.
Не са известни никакви договорености, в резултат на които в бъдещ период биха
настъпили промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи
акционери или облигационери.

10.20 Информацuя за

вuсяu|u съdебнu, аdмuнuсmраmuвнu
uлu ар бumр аэtс н u пр о uз в о d с m в а, ка с а еlцu з а dъл uс енuя
uлu вземанuя на еJйumенmа в размер най-малко 10 на
капumал; ако обtцаmа
сmо оm собсmвенuя
сmойносm на заdълlсенuяmа uлu вземслнuяmа на
всuчкu образуванu проuзвоdсmва
емumенmа
наdхвърля 10 на сmо оm собсmвенuя лйу капumац се
всяко пpоuзвоdсmво
преdсmавя uнформацuя
пооmdелно
|l Изrl. д. Ns20118б304020З5120|1г., на ЧСИ Сия'Халаджова (Кредитор
,,Уникредит БулбанкО'АД, длъжник,,САФ МАГЕЛАН" А.Щ ,,Младост тауър" ЕООД ипотекарен длъжник, ,,Фриголог" АД - ползвател).
На20J22016г. е подадена жа-пба от,,САФ МАГЕЛАН" АД срещу действия на
ЧСИ - то.
2l ,,CлФ мАгЕлАн" Ад с/у Рд лър-zz22|4l5оl}sб8091-001/29.08.20lбг.
Задълженияза4 669 84'7,76 лв. на основание чл.l77 от ЗДДС.
С Решение на дирёкция О.ЩОП към НАП от 2l.|2.2016 г. се отхвърJIя изцяло РА.
Предстои обжалаване на това решение от страна на,НАП.

му

по

за

3/ т. д. Jф1056/20lбг., на Върховен касационен съд, Търговска колегия, 2-ро
търговско отделение,,САФ МАГЕЬН" АД с/у,,Ситибанк". Насрочено е закрито
заседаЕие на 16.05.2017 г.

l0.2l lаннu за duрекmора за връзкu с

uнвесmumорumе,
вкпючumелно mелефон u аdрес за кореспонdенцuя.

,Щесислава

Христова

Адрес: 1113 София,.Щианабад, ул. ,,Тинтява" l74, ет. l
Телефон: +З59 (2) 969 20 ll
Факс: +З59 (2) 969 20 15
E-mail: dessi@kamarko.com

11 Анализ

и

НАРЕДБА

разяснения

NЬ 2 на

11.1

КФН

на информацията по Приложение 11

Сmрукmура

,вк]лючumелно

на

капumала

от

на

dрусюесmвоmо,
ценнumе кнLtэtса, коumо не са dопуснаmu
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dо mърzовuя на реq)лuран псвар в Републuка Бълzарuя
uлu dруzа dърэrcава LtJleHKa,,с посочване на разлuчнumе
класове акцuu, праваmа u заdълэtсенuяmа, свързанu с
всекu оm кпасовеmе акц1l1l, u часmmа оm общuя
капumал, кояmо съсmавлява Bceчu оmdелен кпас.
Основният капитuIл на дружеството е в ptвMep на 1,716,330 лева разпределен в, 1 7lб
330 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност
(един) лев всяка една, с прztво на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

1

Няма акции, които не са допуснати до търговиrI на реryлиран пазар в РБългария.

Капиталът Ёа дружеството по данни от Акт за актуЕIлно състояние на Щентрален
депозитар към 31 .l2.20lб г. е рчвпределен между:
о Юридически лица- 8 броя, притежаващи 286 149 броя акции, l7Yо от капитала;
о Физическилица- 626роя,притежаваIци 1 430 l8l брояакции 83%откапитала.
11.2 Оzранuченuя върху прехвърлянеmо на ценнumе кнuэlса,
каmо оzранuченuя
прumеасаванеmо
ценнй
кнuэtса uлu необхоduмосm
получаване на
оdобренuе оm dруuсесmвоmо шu dpyz акцuонер.

за

на

оm

IUIMA никакви ограничения.
11.3 Информацuя

оmноснО прякоmо

u

непрЯкоmо
прumеuсаване на 5 на сmо uлu повече оm праваmа на
zлас
обtцоmо събранuе
dруасесmвоmо,
вкJlючumелно dаннu за .акцuонерumе, размера на
начl]на, по койmо се
dяловоmо uJй учасmuе
прumеJrcаваm акцuume

в

на

u

в хuляdu лева
Текуlцо

Акционери

Брой
акциl,]

юридически лица общо
в т.ч. ДФ Адванс Инвест
в т.ч.

MIDDLE EUROPE OPPORTUNITI FUND.*

в т.ч.

28с

l l4,899

l
l

1.4з0.181

257,449

Г

общс

l1.4lаннu за

лева

286.|49
l12.960

Физически лица:
в т.ч. Ива Дойчинова

имесечие
хиляди дял в

1.067.з81
1,716,330

акцuонерumе

о/о,

l7ol

l5

7ол

lз

тримесечие
Брой

lкции
286,149
1

14,899

7оА

1l2,960

1.43c
251

8зол

1.430.18l

|5ол

1.06,

620l
|00o/.

251.449
1,067,38
1,71б,330

1,7lб

със

хиляди

млвYо

лева

286

|7ол

113
1.430

8зо/с

ll5

25,7

|5ol

1-06?

62о/с

t,7lб

l00%o

спецuсlлнu конmролнu

права u опuсанuе на mезu права.

НJIМА акционери със специttлни контролни права.
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l1.5 Сuсmемqmа за конmрол прu упраэtсняване на правоmо
случаumq коzаmо слуuсumелu на
dруэюесmвоmо са u Hezoqu акцuонерu u коzаmо
конmролъm не се упраэtснява непосреdсmвено оlи lтlях.l

FUIMA такива служители.

l|.6 Оzранuченuя върху праваm'а

на zлас,

каmо
оzранuченuя върху праваmа на ашс на акцuонерumе с
опреdелен проценm uлu брой ulасове, KpcleH срок за
упраэlсняване на праваmа на zлас uлu сuсmеJйu, прu
коumо със съmруdнuчесmво на dруuсесmвоmо
фuнансовumе права, свързанu с акцuumе, са отделени
от притежаването на акциите.

HJIMA такива оIраничения.

|1.7 QпоразуJйенuя меuсdу акцuонерumе, коumо са
uзвесmнu на dруэrcесmвоmо u коumо Jйо?аm dа
dовеdаm dо оzранuченuя в прехвърлянеmо на акцuu
uлu правоmо на zлас.
Не са ни известни такива сrrоразумения към датата на изготвянето Еа този доклад.

оmносно
нсвначаванеmо u
освобоэtсdаванеmо на членовеmе на управumелнumе
ор2анu на dрусtсесmвоmо u оmносно lrзвърu,tванеmо на
uзмененllя u dопълненl,tя в усmава.

||.8 Разпореdбumе

Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.
Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете могат да
бъдат освободени от дльжност и преди йзтичане на'мандата, за който са избрани.
След

изтичане

на

мандата

tшеновете

на

Съвета

продьлжават

да

изпълняват

своите

функции до избора на нов Съвет от Общото събрание на акционерите.

Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице и юридическо лице. Когато
член на Сьвета е юридическо лице, то опредеJIя представител за изпълнение на
задълженията му в сьвета. Юрйдическото лице е солидарно и неограничено отговорно
заедно с остЕtнtlлите tшенове на съвета за задьлженията, произтичащи от действията на
неговия представител.
Не може да бъде член на Съвет лице, което:
1.Е било tшен на управителен или контролен орган на дружсство, прекратено поради
несъстоятелност, през последнитс две години, предхождащи датата на решението за
обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. към момента на избора е осъдено с вJuIзла в сила присъда за престъпления против
собственостга, против стопанството или против финансовата, данъчната й
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осигурителната система, извършени в Република България, освен ако е реабилитирано.

Най-малко една трета от tшеновете трябва да бъдаiт независими лица. Независимият
член не може да бъде:
1. служител в .Щружеството;
2. акционер, който притежава пряко иJIи чрез свързани .lшца най-малко 25Yо (двадесет и
пет процента) от гласовете в общото събрание или е свързано с,Щружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с,Щружеството;
4.член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на тьрговско
дружество или друго юридическо лице по т.2. и т.3. на тази чtпинея;
5.свързано лице с друг член на упрilвителен или контролен оргчtн на.Щружеството.
Членове на Съветите могат да бъдат и лица, които

"b

au

u*ц"онери.
l

Членовете на Съвета се вписват в Търговския рёгистъо, *"o"io представят нотариi}лно
заверено съгласие и декJIарация, че не са нчrлице пречки псi алинея 3 по-горе, като
независимите IIленове установяват и тЬва свое качество'с декJI{гuч"".
Общото събраrrие на акционерите изменя и допълва Устава,u for*..TBoTo.

на

управumелнumе ор?анu на
dрусrcесmвоmо,
включumелно правоmо da взема
решенuя за uзdаване u обраmно uзкупуване на акцuu

l|.9 Правомоuluяmа

на dруuсесmвоmо.

Извадка от Устава на дружеството:
,, Пlлаволлоuqrш. на !'правнmul плlп сьвеm
|lз. 44, (I ) |trluloBeme па (.]ъвепtсt Het i)uрекпI{}рumе uмаm er)HctltBtt lц}аstl tl
заалLц.х{:енлlrt |lезсtвuслLило oll1 в,l}пlреllдtоmу улазпреdе,ltелtlле ltdt фулкцuumе меэttiу л?lях Lt
ltpedtlctllaBltuemo lla tilэаво lta },прав]еl!uе lta ltяl{oll 0m lwlx.
(2) {_|tBeпtel tш ottpeчпlopume (lзе,l4а peuteшlп псl deiiHocmпla lla !7эу:эst:есtпвоmо,
t)Olco:tKoпlts съzласlt0 r)eitcпtr,lauloпKl закutrsdаmелсlllво tt l110злl Усmав c-b0l},lбet,1,1ltltme peutelllя
rc с а опl u.зьr п{.) ч um еjш аmа ко"лl пе lпе1-! l?1л! осl,,l a о (пц сл lлло с ъбр с u u е,'
t t

t,

t

{3 ) CъBe пла на dttрелсll,tоlэutпе :
]. uзпt.:ttt}tва peltlенlt lпlа на Общоmо съ6lлсп,tuе.
2. преilлаirt на ()&цоmо събрсtt.tuе lta (u{l!1t()ltepttme ёа u?7|el!lt YcmctBtt, r)u преслбрu4,riа

u пр

е l ip tt?ll

u d;lу-.л к, е с: п lB t t tt l о.

3. увелuчаriа liапuлп*rа u ,uзOава tлi}лlt,zсtцuu съtл(лржлttэ прав0,|40ullшmа, daielm зrу с

mrsзu !'сmаr*

4. влtася
cъбранuе.

e,csi)t,tttп.tttя фuл.tансоrl

оmчеm u DoK:la0 за ieilHocltlпla зu прuе.llаttе tlпl {)бulоtпо

5, преd.чаtlа на Обu,рmо съ()!?{*ше абраз1,6{1цеlп0 tl начlл-tlа lta разхttdваtlе,псt фонt}tлвеtttе
н et i)1ly,ltc е с ив() llr0,

съtt!есmченu ор?аlltвацuол,lлlл! пр074енlt, за закрu6{I1tе It
прехв1l{);шне t|a преdпрLlrlпlurl, за 1пltipll\at|e 1l закрu(tалtе lla l.c!0|loqe в с1,1ц}аl.лаtп11 ц rl1,,хсбuлtа,
KaliJ,tto lt ,ttl ylt{tctl|bteпIo 1лцl4 прелсрсtпtяваtlеlllо |ta учасllхttе на Dlэуэtt:есmвоlпо в iцэj,2ц mъ,рZt.}всtiu
0py.xt.euпria, в к()umт mо е наd 50'% tt:пl ()clty)rula Koш,ltpo.|l {t };пра&,lеrtuеmо LlJ\l, d,t,a?ocporultl
(l.r;зе,ltа trлеulенuеiя

за

съпtруr)нurлесt1l6о ujlu прекрull1rtвQltе на mако(tц съlttllуdttuчеспl{tо,
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взе.л,ла

7. ревпоремсаа се с веu!нll,пра(tа t-m dруэtсесllt$Omо u веLцнu прuва B,lrpa},mrx, к{$Jпо .l
pell]etue эа прur}обu{tсtне оm dруэtсеспtвоп?о 1-1a нес)rszоtсtацлl права tt/ttttt Bett1lltl lцclntl

B'trPXY l1lrlX.

В. uзбйра лtЬсвriбоэкк)аtJа .Изпl,,ltltuпле.а{е)н/u rhрекmорiu u Прес)сеёаmел H(l Съвеупа,нсt
ёuрекmцlumе;
'
9. в преёвulенumе 0пх закll-tа с:фчаz, l/taпl, по св{}rl-преценлiа, п{)ц н{tсп,l,lэl,tв{лl!е lta
обсmояпtе-цсmва ll,tt сl,ll!есlпвitю значенl.е за jlsryotcer*ro*,l, свuква ltезабавrlо {)бulоttlо
а,(lpctt tuе t!а акцu он е|}uлпе ;
l0. нсlзrtачаrsсt tta tttps,OoB DozoBo1l ilupedпlop за бl}1}зка с lt|!6ecll11lп7opume;

l l.взе,лла реutеlпrя за uзвlrрuлваttе ttcl всuчlаl coejllill ttcl /Ip}rstc,ectllBottltl с,лt
зш.tпlерес(_)ваtлr дuца пllu сruвванё uзLlскваtlлt tlпа lta LLт. 45 по-dолу. В с.аучаtпtlе п{l
ltpeйodHomo uзре|tелtuе рааенuеmо ,на Съвеtttа на r)щлекmорttпtе слеdвсl dа lr(}соч(ttl
съLцесll1{]елl1,tlltе yc"1{}Bltlt lta ci)e:tKullta, {tкцю|tltl?1е-|tлl0 с1,1ц}{tлtu, ttped,lleпl tt сtltойл-юсm, KaKl110 lt {,j
|lllll по.|tза се tввърutва сОелкumа;
l 2. uзбuра про ltypllc п,t на /.|p1,21a;g{: пlвоml ;

l3,прuе.*tа про?раl,1а за r)o(lpo Koplxopalпlвi|rо управпаtuе нu ,Щру,хс,есllх{л{}лt;о {t
с лlеэrcсфtароёrкl прuзнапlutпе clttctttdatrstпlt з{t dобро lopп{,pctlпLt*lt{)
tlпpeduleltll
оm ресорлlLuI.зlL4,1есlltнuк-преi}сеёсrmе:t;
уп{)ав;rcнuе,
11. ш(tuра ,u скryлочва dоzовоlэ с лtl!(tесmuцu{}лtеtt пtlcpei)ll,utt, пptt tсойtпо da бъiаtп
Omюptlmu Killleltlпc*lt поdс,+tепlкtt,за lloBume ctKLlLlL! в с,:tучсtй lta )\]e:lu|tetue tla Kaпttl1,l{yla 1!{t
i{р),эtсеспtвоmо ilа tllexllLttlle прltmеэrcаftlеJtлt прlt спаз{t{!ltе llзuск(lаrllýmа на I-[сtреаба ýс38 опэ
25,07.2{)а7 zodlltlct за uзuсt{ваrlчилиа Klxиl deitltoctпlttct lta lltllecmulll.чoltvume посlэеi)ttutуu.
15. оdобрява lpaBч4lta за t)ей,носпlmа на пqэсона,tсt/|u,lсtmа u рабоlпнаmа заrшаmа ,t!a
c,b0l1t{iefltcl1l(]цe

с:лу:ж:l1 t|rе-ч|цttе

tt

ct

iЦsv:хr:есlпвоml,

lбi. оiобрява проекпi rta i)ozoBo1l зu съtLl,rcсmrю преr)прuttlltltе ll0 trleict l.ta zаавu lryI,
разdе.l |I| оm ЗI}1.1|..{{{, к{лпlо uзZоmвя Bcl#tкlt lrcoбxor)tolu dоtсуллеttпtu за odt>6ylerп&m{} 7l), ol?1
KtlH u сlпz обlцttпtе съ{лранuя,па {lкl|lюllepume на iруэtсесtпr;аlllа * сmршtu по dоzоr;ора:
17. clзe.llct реuлеtttя,Щ7lу;лtсеспlвоm{) ilg c*nllg,l6g c:tedlппtte ci)eittitt:
l7,l.пtrлехвър:lяllе llллl преi)ocmaBяtte поllз{lалtепr() на llrilюmо шъ!}?о{it:ttо
п1,1edпpttяttltte:

l7.2,

t-tсti)хв,t,lэ.uя по.цо6l,t|rсtftlа
tt cl с.п е

u.|lll

D

t-t

uя

з

с ClQпllъlt], чlýtll1о обща cttt<litпocm пре.3 tпeKylt,!{tll1a ztldtлfa
оm c:moйltoctltllla ltu ttкfttuвumе Hct j.I]ц,:хсеспlвоmо сlэZjtсtслtо

1эазrл(}])е.х(:оане
а

(]

е р е |t z

rs

d

uше

t,t Ql u н а t, t'c о

в

о

lпч

е п1 ;

l7.3. пое*tаrtе tla заЬ,t,lаtсеltuя anu преittсftlслвяне на обелле,lеrtuя l&rм еdно jl:,ll|e
лiъ лa свързатl11 .llLtца, чuiuttо ршмер през lпеку*!л|сtпl{t erldultct наdхвтrр"пя l1()ловl,пtаtllа. 0tп

апойносп,tп,lа

на акmuвumе

,lta

fltrlyэrceclltBoпxo съ?,пасн{) ttос.цеdtlust завереr! zodutlteH

фtпlалtс,оrs оmчеftl.

по пlа:зll lllo..tt(a l7 се пуttlаёаm, d<лкtlлкоmо не проmuslречаllr
Усmав"u 1ла.tпtэ|эеi(lumе на ЗПП{lК,
18, жe,l,ta !}eute+llJl п0 всlлчкll Ocпl,ar,lajlu {tъпр(}с:Ll. каu}п{) lte с:а пocllta{ieшlt в uзрltч{tаlп{t
кOп,п,tеll1еltlпл-t()сm r!il обtцоmо събллалluе олп рсtзпOреа{sа Hct закrsпа Lr-tLt lttозu усmав.
(4) u,зрах'm "заttнmересовалtu,,|llлцtt" п0 c,llLtc,til{l llcl moзll чitел,l, Kaкlll{.) u |tа$сrlкъОс,
нъdеtпо е сп().\tенаl?l в ,пOзLl Успtа{;, oбxBctu4ct: LLitelloяelпe ll(t сlэвеиlumе на Дру,,лк:есmr;оmо,
17.-N l'азl,ttryлеt)бuпrc

на ч,п.45 оff

лл,tоз1;

(в случаit, че (llrde uзб7лан mакъф, какmо u llltl{a, Kolпl1o l1tr)яко l*lu
|-tепрялil l,1pume:жaBallt ltaй-.llc*tKo 25'% (c)Baёecetll u пеm сrпо) оm zilacoBeme" в обtцоtп<l
|tе?овurlпх прокурLtсlп

аэ(lрсmuе на ifруэtсеспzаоmо

lL.tlt,

2о KoHmpo:lupal?x, K()Zamo mе Lt:lll свързанu с l?ýlx jluца:

а) са сmlэал.tа, llettll преОсtllсlвumел шlu посреанuк по cde.rtKa с illэ,lпtt:есmвоrlхо, Hilu
lllrLtla пOjtза се uз{lърuJвапl сOе.пttu u;tu dейсmвuя оm cmpa+{l rш Дру:tк:есплслоmо; uttll

{J
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прl.пrcхсаваrп пряк{) ttitlt ttel,tprlаo l101.1e 25t/o k)Badecelп It rrrir, ,r, сtllф оm limc(){Jeme {l
tlбultlttto събрffituе чпч Kllltllpo,1lltpam юqэudurtескt) лt,!t|е, коеmо е cm|)al.ta, ltetпl пlэеdсmаýumеl
,uл,u
посре{)нlлк по с:с}елкаtlttt, lk,lu в чuяmо полза се uзвърлллваlп сdелкtt tьцtt dеЙсmвuя Ol11 спlраltа
{s)

На

ДP'utceal"iZi;r,
H(I

съвеlltumе ujluпpo,.lpllcll'u

t.ta

tорut)ччеr*о

'ur,

по буква

11.10 Съulесmвенu dozoBopu на dрусюесmвоmq

коumо
пораэюdаm dейсmвuе, ltзменяm се uлu се прекраmяваm
пораdu проJйяна в конmрола на dруuсесmвоmо прu
заdълсtсumелно mърzово
на
осъu4есmвяване
преdлаzане, Il послеduцumе оm mях, освен в случаumе
коzаmо разкрuванеmо на mсRu uнформацuя моасе dа
dруэюесmвоmо;
прuчuнu серuознu вреdu
uзкпюченuеmо по преdхоdноmо uзреченuе не се
прuлаzа в случаumе, Kozamo dружесmвоmо е dлъжно
dа разкрuё uнформацuяmа по сuлаmа на закона.

на

FUIMA такива договори.

11.11

dруэюесmвоmо
месюdу
opzaцu uлu слуilсumелu за
управumелнumе
uзплаtцане на обезtцеmенuе прu напускане uлu
уволненuе без правно основанuе uлu прu прекраmяваiе
по прuчuнu, свързанu
на mруdовumе
с mър2ово преdлаzане.
Спор'азул,tенLш

му

HrIMA
Изпълнителен директор:
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