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 № 1 - ПД
03.01.2007 г.
“Изотсервиз Холдинг” АД /л/, гр. София е публично дружество, вписано под № РГ05-0060 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/.
Във връзка с жалба, вх. № 91-02-571 от 09.06.2006 г., от Димитър Христов
Полихронов – акционер в “Изотсервиз - Холдинг” АД /л/, е извършена документална
проверка на място в Комисията за финансов надзор /КФН/. При нея се установи, че в
представения в КФН на 14.07.2006 г. годишен финансов отчет /ГФО/ за 2005 г. на
“Изотсервиз – холдинг” АД /л/, не са включени задължения на дружеството по Съдебно
решение на СГС от 06.06.2005 г.
При проверката е установено, че ръководството на “Изотсервиз – холдинг” АД /л/
не е съобразило целите си за достоверност в представената информация в тримесечния
отчет за трето тримесечие на 2005 г. и в ГФО за 2005 г., като не е отразило задължението
по влязлото в сила Съдебно решение на СГС от 06.06.2005 г., с което е нарушен принципът
на вярно и честно представяне, който се визира, както в чл. 23, ал. 2 от Закона за
счетоводството, така и в параграф 13 от Международен счетоводен стандарт 1
“Представяне на финансови отчети”.
Във връзка с това, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за
финансов надзор /ЗКФН/, във връзка с чл. 93а, ал. 1, чл. 94, ал. 2, т. 1 и чл. 98а, ал. 1, във
връзка с чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 22, предложение 2 от Закона за административните
нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл. 24, ал. 1 от АПК, Заместник - председателят на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за откриване
на производство по издаване на индивидуален административен акт по прилагане на
принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо
“Изотсервиз - Холдинг” АД /л/, а именно: “Задължавам публичното дружество
“Изотсервиз Холдинг” АД /л/ в срок до края на календарната 2006 г. да коригира
годишния финансов отчет за 2005 г. и да отрази задължението на дружеството по
влязло в сила Съдебно решение на Софийски градски съд /СГС/ по гр. дело №
636/2004 г. по описа на СГС за 2004 г. от 06.06.2005 г., с цел вярно и честно
представяне на задълженията на дружеството, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 2
от Закона за счетоводството и параграф 13 от Международен счетоводен стандарт
/МСС/ 1 “Представяне на финансови отчети”.
Корекцията на задълженията на дружеството да намери отражение и в
Приложението към финансов отчет за 2006 г., като дружеството се съобрази с чл. 31
от Закона за счетоводството, както също и в т. 1.16. от Важната информация,
влияеща върху цената на ценните книжа, по чл. 28 относно обстоятелства,
настъпили през изтеклото тримесечие съгласно Приложение № 9 на Наредба № 2 от
17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни
книжа.
Финансовият отчет за 2005 г. с направените корекции да се представи до края
на месец януари 2007 г. в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар на
ценни книжа, като бъде придружен със съобщение относно посочените корекции.” За
откритото производство по прилагане на принудителна административна мярка
дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-60/13 от 08.12.2006 г. С писмото
дружеството е уведомено, че на основание чл. 26, ал. 1 изр. 2 от АПК, Заместник –
председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” ще
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се произнесе с решение за прилагане на мярката или съответно с решение за прекратяване
на административното производство в четиринадесетдневен срок, считано от датата на
получаване на писмото от адресата.
Със същото писмо, на управителния орган на дружеството е предоставен
седемдневен срок, считано от получаване на писмото, за внасяне в КФН на обяснения и/
или възражения по така инициираното административно производство.
С писмо, вх. № РГ-05-60/13 от 29.12.2006 г., в КФН е представено обяснение от
“Изотсервиз - Холдинг” АД /л/, в което ликвидаторът на дружеството посочва, че е
изпратил нотариална покана до дружеството за предаване на книжата на дружеството,
връчена на 20.11.2006 г., при условията на чл. 51, ал. 4 от гражданско-процесуалния
кодекс, но не е получил отговор.
С посоченото писмо, ликвидаторът на “Изотсервиз - Холдинг” АД /л/ уведомява
КФН, че е подал и жалба, вх. № 60278/06 от 01.12.2006 г., в Софийска районна
прокуратура с молба за “спешна и неотложна намеса и съдействие за предаване на
документите и активите на дружеството”.
С оглед на горното, след като обсъдих и прецених представените обяснения и
обстоятелството, че е налице обективна невъзможност за ефективно изпълнение на
принудителната мярка към настоящия момент и в първоначално определените срокове от
страна на ликвидатора на дружеството, на когото не са предоставени документите на
дружеството, както и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 1, във връзка с
чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 98а, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс и чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания,
РЕШИХ:
“Задължавам публичното дружество “Изотсервиз Холдинг” АД /л/ в срок до
края на месец март 2007 г. да коригира годишния финансов отчет за 2005 г. и да
отрази задължението на дружеството по влязло в сила Съдебно решение на
Софийски градски съд /СГС/ по гр. дело № 636/2004 г. по описа на СГС за 2004 г. от
06.06.2005 г., с цел вярно и честно представяне на задълженията на дружеството,
съгласно изискванията на чл. 23, ал. 2 от Закона за счетоводството и параграф 13 от
Международен счетоводен стандарт /МСС/ 1 “Представяне на финансови отчети”.
Корекцията на задълженията на дружеството да намери отражение и в
Приложението към финансов отчет за 2006 г., като дружеството се съобрази с чл. 31
от Закона за счетоводството, както също и в т. 1.16. от Важната информация,
влияеща върху цената на ценните книжа, по чл. 28 относно обстоятелства,
настъпили през изтеклото тримесечие съгласно Приложение № 9 на Наредба № 2 от
17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни
книжа.
Финансовият отчет за 2005 г. с направените корекции да се представи до края
на месец март 2007 г. в Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар на
ценни книжа, като бъде придружен със съобщение относно посочените корекции.”
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 подлежи на обжалване по
административен
ред
пред
КФН
при
съответно
прилагане
на
Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, Решението подлежи на обжалване по съдебен
ред пред Върховния административен съд на Република България.
ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
(Д. Ранкова)
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