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 № 48 - ПД
01.02.2010 г.

МДКЦ „Биочек” АД, гр. София е публично дружество, вписано под № РГ-05-1299
в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от
Комисията за финансов надзор (КФН), и като такова е адресат на разпоредбите на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по
прилагането му.
На 02.11.2009 г. с писмо вх. № РГ-05-00-22 (на хартиен носител) в КФН е
представен тримесечен финансов отчет за дейността на МДКЦ „Биочек” АД за трето
тримесечие на 2009 г. Така представеният отчет е подписан единствено от главния
счетоводител на публичното дружество – Валентина Стоицова.
С писмо вх. № РГ-05-1299-22/16.11.2009 г. в КФН е внесено допълнение към
междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2009 г., а именно пояснителни
бележки и вътрешна информация, върху които въобще не е положен подпис, т.е. не е
ясно кога и от кого са изготвени.
Предвид липсата на необходимите подписи, представения в КФН отчет на
хартиен носител не отговарят на изисквания на Закона за счетоводството (ЗСч).
Публичното дружество е регистрирано в единната система за предоставяне на
информация е-Register през месец ноември 2009 г., като подписът чрез който разкрива
информация е на името на главния счетоводител. На 26.08.2009 г. Валентина Стоицова е
упълномощена от Панайотис Куцикос да регистрира подписа в системата, чрез която
система ще се разкрива определената информация по отношение на „МДКЦ Биочек” АД.
Впоследствие, с уведомление вх. № 10-05-12098 от 07.12.2009 г. с
идентификационен номер 43567, чрез единната система за предоставяне на информация
е-Register, от „МДКЦ Биочек” АД е представен междинен финансов отчет за дейността
на публичното дружество за трето тримесечие на 2009 г. (същият е представен и на
хартиен носител на 02.11.2009 г.).
Отчетът по чл. 33 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) е подаден чрез електронния подпис на главния счетоводител на
публичното дружество, но съдържащите се в него финансови документи не са подписани
от лице, разполагащо с представителна власт. Фактът, че главният счетоводител на
публичното дружество притежава електронен сертификат за системата e-Register, не
означава, че финансовите отчети могат да бъдат представени единствено с нейния
подпис. Това е така, тъй като според чл. 34, ал. 3 от ЗСч финансовият отчет на
предприятието се подписва от физическите лица, които управляват и представляват
същото и физическото лице, което е съставило финансовия отчет, респективно управлява
и представлява предприятието, което е съставител на финансовия отчет (в случаите,
когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие).
Предвид изложената по-горе, с писмо изх. № РГ-05-1299-1/21.01.2010 г. по описа
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на КФН, изпратено по факс на същата дата, публичното дружество е уведомено за
открито административно производство по прилагане на принудителна административна
мярка със следния диспозитив:
„Задължавам МДКЦ „Биочек” АД, в 7 - дневен срок от получаване на
решението за прилагане на принудителната административна мярка, да представи
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, тримесечен финансов отчет по
чл. 33 от Наредба № 2 за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2009
г.”.
На 25.01.2010 г., след откриване на административното производство, чрез
единната система за предоставяне на информация на КФН - e-Register, с вх. № 10-051416, с електронна форма с идентификационен номер 46866, от публичното дружество
МДКЦ „Биочек” АД е представен комплект финансови отчети по чл. 33 от Наредба № 2
за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2009 г., който обаче не отговаря на
изискванията на ЗСч.
На първо място следва да се отбележи, че комплектът финансови отчети е
представен чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път,
подписан с електронен подпис. Този подпис обаче е на Валентина Стоицова – главен
счетоводител на публичното дружество, т.е отчетите са подписани единствено от нея,
без да е налице подпис на физическите лица, които управляват и представляват
МДКЦ „Биочек” АД. Приложените към отчета документи не са сканирани или
подписани с електронен подпис на представляващия МДКЦ „Биочек” АД, заради което
не може да бъде прието, че същите са представени по надлежен ред.
Ето защо е необходимо да бъде представен целия комплект финансови отчети по
чл. 33 от Наредба № 2 за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2009 г., при
строго спазване изискването на чл. 34, ал. 3 от ЗСч.
Представянето на документи, на които е придадена форма на финансови отчети,
но без тези документи да са подписани от управляващия и представляващия търговското
дружество, се равнява на непредставяне на финансови отчети. По начина, по който са
представени, те нямат качеството на частен документ, а по същността си представляват
попълнени бланки с числа. Това от своя страна води до невъзможност за осъществяване
на надзорната дейност от страна на КФН. Наред с това е необходимо да се отбележи, че
основната цел на разписаното в нормата на чл. 31 от Наредба № 2 задължение, е
гарантиране на необходимата осведоменост на обществеността по отношение на
финансовите показатели на публичното дружество.
Отчетите, които се разкриват публично, трябва да са изготвени и представени
съобразно нормативните изисквания и да съдържат информацията, необходима на
инвеститорите, за да вземат обосновано инвестиционно решение, което изрично е
предвидено в чл. 100м от ЗППЦК. При условие, че финансовият отчет не е подписан
най-малко от лицата, които според законодателя е важно да носят отговорност за
съдържащата се в него информация, то на такъв отчет е недопустимо да бъде дадена
публичност.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал.
4 във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 33 във връзка с чл. 31, ал.1, т.
2 от Наредба № 2 и чл. 34, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ЗСч и чл. 215 от ЗППЦК във връзка
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с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

Р Е Ш И Х:
Задължавам МДКЦ „Биочек” АД, в 7 - дневен срок от получаване на
решението за прилагане на принудителната административна мярка, да представи
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, тримесечен финансов отчет по
чл. 33 от Наредба № 2 за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2009
г.
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо от неговото обжалване.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, 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, 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.
По производството не са правени разноски.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ
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