РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
Р Е Ш Е Н И Е № 650 – ПД
06.08.2015 г.
„Интерхотели” АД, е вписано под № РГ-05-573 в регистъра на публичните дружества и
други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), притежава
статут на емитент и като такова е адресат на нормите на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.
Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1, предложение първо, т. 1 от Наредба № 2 от
17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите
емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), емитентът е длъжен да представи на комисията
годишен финансов отчет за дейността със съдържание по чл. 32 от Наредба № 2 в срок 90 дни
от завършването на финансовата година, а именно до 31.03.2015 г. включително.
Въз основа на извършена проверка на съдържанието на постъпилия в КФН годишен
финансов отчет за дейността на „Интерхотели” АД за 2014 г. на хартиен носител с вх. № РГ05-573-17 от 05.06.2015 г. е констатирано, че „Интерхотели” АД е представило годишен
финансов отчет за дейността на дружеството за 2014 г., който не е със съдържание съгласно
чл. 32 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.
При преглед на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2014 г. е
констатирано, че не са представени: заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет
за дейността по ЗСч., както и доклад на одитора; пояснителни бележки и счетоводна политика
към годишния финансов отчет за 2014 г.; програма за прилагане на международно признатите
стандарти за добро корпоративно управление; информация относно публичното дружество,
съгласно Приложение № 11 към Наредба № 2 и годишна справка по образец № 8 – „Справка
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия” (Справка № 8),
определена от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност”.
Видно от представената в КФН информация дружеството е представило годишен
доклад за дейността, но той не е със съдържание по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2, тъй като
не съдържа минимално изискуемото съдържание съгласно Приложение № 10 от Наредба № 2.
Съставните части на годишния финансов отчет са посочени в чл. 26, ал. 1 от ЗСч, като
съгласно предложение последно той съдържа приложение. Съгласно чл. 22а, ал. 2 от ЗСч
предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗСч, които са емитенти по смисъла на ЗППЦК,
задължително изготвят и представят годишен финансов отчет на базата на Междунарадните
счетоводни стандарти. В § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби от ЗСч се посочва, че
„Междунарадни счетоводни стандарти” са международните счетоводни стандарти, приети от
Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на
Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти.
Международните счетоводни стандарти включват: Международните счетоводни стандарти,
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и тълкуванията за тяхното
прилагане.
Съгласно параграф 10, б. „д” от МСС 1 регламентира представянето на пояснителни
приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и друга
пояснителна информация. Следва да се има впредвид, че при наличие на значително
увеличение или намалиние на сумите по определени статии в счетоводните форми е
необходимо да се представят подробни обяснителни бележки, касаещи всяка промяна,
съгласно изискванията на МСС. Счетоводната политика трябва да опише подробно
принципите, които се прилагат за осчетоводяване и да обхващат цялостната дейност на
дружеството.
В параграф 112, от МСС 1 се посочва, че пояснителните приложения към финансовите
отчети: представят информация за базата, на която са изготвени финансовите отчети и

специфичните счетоводни политики, приложени в съответствие с параграфи 117-124;
оповестяват информация, изисквана от МСФО, която не е представена никъде другаде във
финансовите отчети и предоставят информация, която не е представена никъде другаде във
финансовите отчети, но е важна за разбирането на всеки един от тях.
Съгласно параграф 114, б. „в” от МСС 1, пояснителните приложения представляват
подкрепяща информация за статиите, представени в отчетите за финансовото състояние и
всеобхватния доход, в отделния отчет за доходите (ако се представя такъв) и в отчетите за
промените в собствения капитал и за паричните потоци, в реда, в който са представени всеки
отчет и всяка статия.
Неизпълнението на задължението за представяне на годишен финансов отчет за
дейността на „Интерхотели” АД за 2014 г. с изискуемото по реда на чл. 32 от Наредба № 2
съдържание, е счетено за основание за откриване на административно производство по
прилагане на принудителна административна мярка с цел преустановяване на нарушението,
тъй като бездействието от страна на поднадзорното лице възпрепятства упражняването на
контролна дейност от страна на КФН.
В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-573-23 от 29.07.2015 г., в съответствие с чл. 26,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК,
дружеството е уведомено, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 31, ал. 1,
предложение първо, т. 1, във връзка с чл. 32, ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4 и 7 от Наредба № 2, спрямо
„Интерхотели” АД, е открито административно производство по издаване на индивидуален
административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1,
т. 1 от ЗППЦК със следния диспозитив:
„Задължавам „Интерхотели” АД, в 7-дневен срок от получаване на решението за
прилагане на принудителната административна мярка, да отстрани непълнотите и
несъответствията в представения годишен финансов отчет за дейността на дружеството за
2014 г., като представи липсващите данни по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно
чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и
поддържана от Комисията за финансов надзор (КФН) - е-Register, както следва:
• Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за дейността по Закона за
счетоводството (ЗСч.), както и доклад на одитора, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 1
от Наредба № 2, във форми изготвени от дружеството, съгласно чл. 22а от ЗСч.;
• Пояснителни бележки към годишния финансов отчет съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1, във
връзка с чл. 26, ал. 1, предложение последно от ЗСч, във връзка с параграф 10, б. „д” от
Международен счетоводен стандарт 1 – „Представяне на финансови отчети” (МСС 1);
• Счетоводна политика към годишния финансов отчет съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1, във
връзка с чл. 26, ал. 1, предложение последно от ЗСч, във връзка с параграф 10, б. „д” от МСС 1;

• Годишен доклад за дейността съгласно изискването на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба
№ 2, допълнен с минимално изискуемото съдържание съгласно Приложение № 10;
• Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро
корпоративно управление, определени от заместник-председателя, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност” към КФН, съгласно изискването на чл. 32, ал. 1, т. 3 от
Наредба № 2;
• Информация относно публичното дружество, съгласно изискването на чл. 32,
ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 със съдържание съгласно Приложение № 11 към Наредба № 2;
• Годишна справка по образец № 8 – „Справка за инвестициите в дъщерни, смесени,
асоциирани и други предприятия” (Справка № 8), определена от заместник-председателя на
КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, съгласно изискванията на
чл. 32, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2.”
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На дружеството е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за представяне
в КФН на обяснения и/или възражения по така откритото административно производство.
Видно от наличната в КФН информация, писмото е получено на 29.07.2015 г. на
обявения в КФН и Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, e-mail:
office@interhotelvt.bg за кореспонденция с дружеството.
В посочения тридневен срок в КФН не са постъпили обяснения или възражения от
дружеството, които биха могли да обосноват прекратяване на административното
производство.
Видно от наличната в КФН информация с писмо вх. № РГ-05-573-25 от 03.08.2015 г. с
което са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за
общо събрание на акционерите е представен заверен от регистриран одитор годишен
финансов отчет за дейността по ЗСч. за 2014 г., както и одиторски доклад. Не са представени
пояснителни бележки и счетоводна политика към заверения от регистриран одитор годишен
финансов отчет за дейността по ЗСч. за 2014 г.; програма за прилагане на международно
признатите стандарти за добро корпоративно управление; информация относно публичното
дружество, съгласно Приложение № 11 към Наредба № 2 и годишна справка по образец № 8 –
„Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия”, определена
от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната
дейност”.
С оглед на това и предвид обстоятелството, че е възпрепятствана надзорната дейност на
КФН, са налице законовите предпоставки за издаване на индивидуален административен акт
за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо
дружеството.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4, чл.
212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 31, ал. 1, предложение първо, т.
1, във връзка с чл. 32, ал. 1, т.т. 2, 3, 4 и 7 от Наредба № 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от
АПК и чл. 22, предложение първо от Закона за административните нарушения и наказания,
Ангел Джалъзов, в качеството си на заместващ изпълняващия правомощията на заместникпредседател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”
РЕШИ:
„Задължавам „Интерхотели” АД, в 7-дневен срок от получаване на решението за
прилагане на принудителната административна мярка, да отстрани непълнотите и
несъответствията в представения годишен финансов отчет за дейността на дружеството
за 2014 г., като представи липсващите данни по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а
именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път,
изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор (КФН) - е-Register, както
следва:
• Пояснителни бележки към годишния финансов отчет съгласно чл. 32, ал. 1, т.
1, във връзка с чл. 26, ал. 1, предложение последно от ЗСч, във връзка с параграф 10, б.
„д” от Международен счетоводен стандарт 1 – „Представяне на финансови отчети”
(МСС 1);
Счетоводна политика към годишния финансов отчет съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1,
във връзка с чл. 26, ал. 1, предложение последно от ЗСч, във връзка с параграф 10, б. „д”
•

от МСС 1;

• Годишен доклад за дейността съгласно изискването на чл. 32, ал. 1, т. 2 от
Наредба № 2, допълнен с минимално изискуемото съдържание съгласно Приложение №
10;
• Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро
корпоративно управление, определени от заместник-председателя, ръководещ
управление „Надзор на инвестиционната дейност” към КФН, съгласно изискването на
чл. 32, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2;
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• Информация относно публичното дружество, съгласно изискването на чл. 32,
ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 със съдържание съгласно Приложение № 11 към Наредба № 2;
• Годишна справка по образец № 8 – „Справка за инвестициите в дъщерни,
смесени, асоциирани и други предприятия” (Справка № 8), определена от заместникпредседателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”,
съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2.”

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна
административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, Решението може
да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от
съобщаването му.
На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, Решението може
да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от
изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако Решението е било обжалвано по
административен ред.
На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на Решението по чл. 15, ал. 4 от
ЗКФН не спира изпълнението му.
По административното производство не са правени разноски.

АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ
Заместващ изпълняващия правомощията на
заместник-председател на КФН, ръководещ
управление „Надзор на инвестиционната дейност”

Съгласували:
Директор на дирекция „КАПРНД”: Румен Митров
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и.д. Началник отдел „ДН”: Цветан Петров
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Изготвил: Тодор Стоянчев, младши експерт

................................. 30.01.2015 г. / 12:15 ч.
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