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"6opr'roruacr" AA q3ro'rBtl nacroalr{lrr aocraa 3q aenEoctra B c'I'orBercrBlte c
pa:nopea6me na qr. 100n or 3n[llK, '|'Jr.24'1 o't T3, -rr.33 or 3aroHa :a C'IeroBorcrBo:ro'r
flprnot(eune Ne10 IGM qn.32, a,r.l, r'2 or Hapeg6aNo2 or 17 09.2003 r. 3a npocrrer<rfirenptr
ny6:rrmo npe,unarate u .{onyc(aue ao rbproBrrt lta pefyJlrip,uI na3ap rra {eEIrIi xxr:It(a Ir 3a
IIa qel{Irlr Krl]xa'
pa3Kp[aarreToHa l]lrlbopMallllt oT fly6nuqErrre ,4pyxeflBa I-r'{pynrTe eMUTeITTII
foAulrsrn
aox,'ra.uga aeiiEoctra Ha "Oopuon:racr" A[ [peAcraBt (oMeETap Ii aHarm3
Ha OuHaHcoBIlTeorqerll t{ apyra c6uecrBella mribopMaIIDI orl{ocEo ibmaEcoBoro cbcrotrife 1-I
uocruflraTnre p$ymarlt oT aeiiHocTTa Ita ,qpyxecTBoTo.AoI(rIaaT)Torpa3tBa cscroelrleTo L
riepcrleKTtBltTe3a pa3BIrTIIerorla apyxecrBoTo

1 UHOOPMAIII{S3A APy]nECTBOTO
AA
1.1.mMeI,I[paBeEflar1"r Ita Qtpvara - "OopMorlnac1."
1.2.Ynpan.neune- ClBer na atpe(Topure
I .3. Ce,qaanqe:
Klplxaau 6600,Ilpovuuuesa :osa IOr
Te . 0361626121
O a ( c :0 3 6 16 1 1 3 3 ;
E-mail: info@formoplastbg.com
1.4.I4(repEer caiir - www.fomoplastbg.com
1.5.flepcouan
Krn rpar rra Meceq ,4e(eMBp[ 2018 roa. o6qrrtr
,,Oopvonracr" A,{ e 63 Aymn.

6poii Ha pa6orerq[re BBB

1.6.Aara ]-IEa-ruHEa yqpe,4tBarle
1.6.1. ,4pyxecrBoro e )qpe,ueuo npes 1972 roa.i (aro 3aBoa 3a uficrpyMellrtl,rua
e(ulrpoBr(a, [oAeJIeHt{eHa ACO "IltacrMac[ 11l{a)q]{(r' KT'MMuHr'tcrepcraoro Ea
xI,IMLtqeo(aTa IIPOMI'ImnelIOCT,

1.6.2. C PMC Ns 30 or 1988 rog. 314E" ,{. Ena.oeB" craBa noaenefitreua <[rpva
"XuMrlEBecr"- Co{lut (EacreaHu(fia ACO "flaacruaca u ra1'r1x).
1.6.3. C flporoxo:r Ns I or 23.02.1991roA. Ha ynpaBllrenu[f c6Ber Ira "XtrMlrrrBecr"
314E "I. BraroeB" ce upeo6pa3yBaB.{I'urepsa $upua "@OPMOIUIACT", ttaro
ce u3BbplrBa c
roprlll,lqec(o fiue I(6M "XIlMIlEBecr" _ CoOIIt Per[crpaqltra
perrenue IIa Kr'parxa,'1l1icrurtorp6xeH cBA or 18 0. 1982 r.
1.6.4. C Pemesue .l& 2951 Ea Kr,pAxanuiicmrnorpBxelr c6a or 17.12.1991roa ce
flpeperrrcrpnpa "(DopMoulacr" or A6rqepEa ibfipMa Ha "XIlMIlIIBecr" B EAnoml.Illo
c AGpxaBIro ItMy:IqecrBo,c I(afi]trajl 12
aKrlrioEepEoApyx(ecrBo "@OPMOIIACT'
361 xlln{lllr reBa.(12 361 nouveuuu arolull c IroMrdrajlI 000 reBa eAnara).
1.6.5. C PeurenueNs 1819 or 09.11.1995roA. Ira K6pAxaruiicKut oKp6xelr cb,[ ce
yBerrFraBal(aflIlr,r,rasa "@OPMOIIJIACT" EAA or 12 361 (x[ntAlr reRa)Ea 223
535 (xrr, ,rem) o peyrrar rla npeoqeH(a}Ia aKrlrBurec 179 IIMC or 1991r'
1.6.6. C Peuesue J\! 1232 or 17.11.1997ro4. na Kr'psxa 'dicrurt o(ptxeri c6a e
perucrplrparra rr3Bbptlerlara rlpl{Bml7l3aqwl IIa "oopMonnacr" EAA Ilo nlIIlIIt IIa
MacoBara [DllBarl-I3aqnt.

)

ce
roa. rra O6qo cr'6pag[eHa aKr[togep]'Ire
J\! 1004or 07.11.2007
1.6.7. C Perrrerrtre
465
neBa
Ira
3
798
905
nesa.
rracyDa3ayBeruqeH[ena rauura,raua ([upMaraor 223
rlo qn. 246,ar.4 or T3 3acMerKaHaiFoHA
Ha(afiltraJlae EarlpaBeEo
VsejiuqeEuero
eMlirfipaEesa 3 5'75440 6por uoer
peepBeEc 3 575 440 teea, fipe,qcraBntBarqu
gelplrBllJlerlrpoBadt notrMeElru aKrII{u c npaBo IIa ftac c HoMltlrarEa
6e3Ea".IllqHr-r
croiiriocr I IrB.
1.7.AanT,.rerrrraelrllab[(aqnouelr EoMep, EI4K, IroMep Ha BrilrcBalre B TtproBcr[e perrrcr6p
IIpeAMer IIa AeiHocr u cpo(
trreEruibt(aruoEeE EoMeplta ap)rKecrBoroe BG000220548
l.'J.1. I:apLr.qqer''
1.7.2. ,{pyxecrooro e c EI4K N! 000220548
1.7.3. ApyxecrBoro e Bn[cauo B rlproBctcr t peruIcrr'prloa Ns 36 ron l, crp. 115, no
Qupneno goro 630 uo oIIIrca Ha KBpA)]{a,rLiiicI{IItol(p:bxell c6A za 1997 r.14 or 2009
roArga B Arenqrrr rro BrrrlcBzrgrurac EoMep20090320110024/ 20.03.2009 r.
1.7.4. Ap) xecr Boro l.rvacneaHxtnnpe.lMerHaaeiHocr:
[po,4yfiI[t;
[polt3BoAcrBoEa Mal]IlrlIocrpol{TenHa
| .'7.4.1.
l.'7.4.2. lporr3BoaflBo Ha lrlrcrpyMeETanHaeKrrlupoBKa 3a [pepa6or(a IIa
lracTMacli, Kayqyl<n MeTant;
llantacrMacoBlrIBAeJrIrt;
1.'7.4.3. npou3BoacrBo
1.7.4.4. Ijllrl(elleprxrroBa n rr,proBc(a ,ueiiEocr B crparara rz vyx6lrna;
L'7.4.5. )Aacrrre B apyrn apyr(ecrBal opmErl3aqall B capaEma l-I qyx6dra,
reiaB cltMoot rexHut npe,lMefHa,IleiHocf:
l.'7.4.6.
[3B6plrrBaEe B crpa]rara Lrrrr syn<6tr.dac,{errKlr or BcsKaKGBBr-ra,B(n. Ir
[p[ao6riBaHe u oTltyx.{aBaqe B cboTBeTcTBItec6c 3aKoHa u c ycTaBa Ira
EeaBlrxlllfu t{ nB'lxuMu Be4rJ BeuHr,r flpaBa' rIeHHri I(HrrrIl' Eoy-xay' npasa
BCpXy UrrrereKryanlla co6cTsefiocT, [pr,jlo6kBaHe npaBa oT Bct(aK6B BI,IAIt
3aIBJIXaBaIre IIO BCtKaI{68 Haqllrr, KaI(TO l' li3BBpItrBaHe Ha BCrrKa(Ba np]Ta
pa6ora, (otro ItMa 3a qer yrecHrBaHero, Eanpe,q6(a Ij.nlt pa3lllrprBarrero IIa
cTorraEcKaTaMy aeiisocT.
1.8. Kantrran. 6poi Il EoMnn,urrrara croiir{ocr

fia a(tllilrae

u
Kanrraurr Ha apyxecrBoro e 3,798,905(Tp[ MIlJIIloIIa,ceAeMcrorriE.qeBerAecer
s 3,798,905 (rpu uun*roua,
oceN]Ixr{Jrralr,aeBercrornHrr rrer) JreBa, pa3rrpeaejrerr
It oceMxlurt,ulr, aeBercroruH r, [eT) 6pot noI,IMeElIIia(llllll,r c
ceaerlrcToTljEaeBeTAeceT
noMriHaJrrracToihrocT I (e,{I{H)neBBcr(a.

1.9.OonAoBna3apII (o,{
OopMoflnacr AA e [y6rn.rFo Apyx(ecrBo, qrturo aI(qrIIl ce rGpr]tsar Ea E6jrrapcKa
Qon4ooa6opca.Kog na App(ecrBoro - (FORM/4F8)

2. IIPEAMET HA AEfrHOCT
,{efiEocrra rra "OOPMOflJIACT" A{ ntpBoua'rarno e Eacoqeua(6M npo[3BoacrBoHa
uHcTpy\{eIITzIJII{aefitn[poB(a 3a flJracTNtacoa[ Ir3aejrlu. Heo6xoaliMocTTa oT TecTBaEeEa
Kpain[r [poAyKr salara pa3[IuptBaHe Ha AeiiEocrra na ap}'r(ec'rBoro, Karo 3a[orlBa

e IOrrBnHeItMalIIUEeHIIapK
IpOX3BOACTBO
lpolt3Bo,{cTBo Il IIa [tacTMacoBri rBAeJIIlt, 3a IIOBOTO
rqec(li naptMeTpll
Text
c6c o6oTBeTlrurelIinpII{ Malrlttli flpllTexaBatqll Eeo6xoAr'IMIiTe
Ilpourrogcreoro r [poaax6nre sa "@OPMOI]IIACT" AA ce cBex'{ar,qo ABeocEoBIIIi
lpyDn u3Aen[t:
2.1.1.1. l4ncrpyMeerannaeK[ItupoBKa(lrnpuu$opuu, npec$oprc't,repMo$opMrr,
n t.Dp.noAo6Hlr)
ulagUr.ula\4
flpousoogcrnerure Bb3Moxrtocrrt3a npoeKr{pare 'l r3pa6orKa Ha cpe.{HoIr rolrsMo
ra6apnrE r Marplrqt [peAcraBlcBar cepto3lro Kotlry?eEfiro [pearrMcrBo 3a lpeArlputrqero Karo
utJro, T6i KaTo [OBeqeTOBBTpeItltIIl KOlr(ypeETrI IJe pa3fioJrarar c TaxtBa npolj3BoacrBeg[
Karo orJltqtrerno

e Ilop6rl(oBo,
eKullrlpoB(a
MOIIIEOCTIi. |IpOI3BOACTBOTO l{a [gCTpyMerlaailHa
(a.recrBo Ita [po,{y(Ta e clporara
Ea
BctKa
Mmpltqa
trFAItBItJtytlJIIrocr

.

[pou3BoacrBetrure B63Mo]i{Eocrrl3a l-Bpa6orBarueHa I,rllcrp)l{elrraJllra eI<r[tpoBl{a ca
CIEII

,ITE:

rramrpnlibopMure - ao 1400x1000rou;
o fa6aprzrnapasr'aepn
o fa6aprruu pa:nep'I lra lBAenlltra -,{o 1200x800vu;
o Terlo na nnpnq$oplclre - ao 12 r.
.

fIpoAy(ToBr.rsr Mr.r(cpa3rlonara c,IBe oclroBHnrl3Meperlrt:
fa6aprnnu pa:uepu na Mmpnqara
. forrMo ra6ap[TEa,
. Cpealto ra6aP[TEa,
. Mar(o ra6apnrHa
CtoxEocr Ea Marpuara:
. Hllc(o croxEr, Marplru[, Ilopa'4i HalilqqHocrra fia ripttHIIIt[HIl
KOIICTp)'(IlIru

.

npli Ilal,'Ilitllie
Buco(o
citoxEltj
KorrcrpyrrpaHeToEa,[a.{eHaMarp[qa.

ua

rroBr,

(aqecrBa

3a

eKnflripoB(a ce Ae.IIIIEa cJr€AHIireBriaoBelt3Aeiilrt:
Ilpor8Bex,uaHara rrEcrpyMeHTaurna
o I4scrpla{eETanEael{r{nllpoBl{a3a rptEcrloprHll rac[;
o ]4ncrpla{eETarlia ei{uflr4posKa3a 6lIToBtl tr3ner]l''l
e(IrIIlIpoBKa 3arexHl,rqecKlrr't ,4pyr[ Il3AeJtrrt;
o tr4Hcrp)'r,{eHTarEa
o TepMoQopMIi;
o lllaEufi n uaMllr.
rpaHcnoprEli (aclrr ll3aerl'rs 3a 61lra II
2.1.1.2. fllacrvacoar n:Aotru
IIIrAyCTprra lI:I nnacTMacoBrlr€ae.fllt.
Ila3apbr Ha n:IacrMacoBl, ll3.uelrrlll 3a "OopMonlracr,, A{ B63EnKBa sa 6a3ara Ea
rrpo!3Ber(4arrma ,lHcTpl\,felrT,l,'IHaedin[poBKa, KaTo Beqe sa,4 Tp[aecqr roat:rHu BBB +npMaTa
rIMa lBrpaaeu I-Iex3a rlpolr3BoacrBoHa nJlacTMacos[r43,[enut.Ilpe3 nocnealtt'ITeroalrH[ ce
B HOBr,lIllnpull MarrrllHll, 3aroqBa rlportBoacTBo Ir Ira TexE rqecKlt ll3aetlllt. pa6ort{ ce
IrHBeCTIrpa
c Kl'ruerrrcr{{ Marplrqu. IIps 2008 r. Ilpo,{ant6lrTe rra rIJIacrMacoB[ I'3,qeJIIlt 3a rlrpBrr 116T

)

ca
rra,{xB6plrrr (aro o6eMrlpo,qaii(6l'ITeIIa Mmpuqfi Ho rrpe: 2018 r' npo,qax6ure ua rlJlacrMac[
no-ManKoc 25 o/oor re3I'I lra Marpllqu.
.

Ilpolr3BoacrBe[[ Bt:raoNrjocru :a t:pa6orBaHelra rIJIacrMacoB[
Y?{erus:
o Cura rra nptrrlrctarre rra urlplllMarnltnure - or 150 T ,4o 1000 T;
o fa6apurnr pa:uep[ Ha tBAennera- ao 1200x800MM;
o Terro IIa I4ae,[uero _ Ao 6 Kr.

.

Ilpou3BoIlcrBoro rz nponax6nre Iia rlrracrMacoBll u3qerllt

ce ocbElecrBtBa IIo rpll

OCIIOBHU EAIII,II{A:

o

nracrMacoBllre

rl3Aelrut ce fipo]BBexllar

c6c coocrBeElr Marp{qE;

OIIJIACTMACOBI'ITEI3ACJITJ'CEIIPOfi3BCX,{ATOTOCTABCIIIiIIAC6XPAI{EHI'IEKJI'EIITCKU
MaTpIluI,I;
c6c co6crBeEll MarP{qIr, Ho MaTeptajra
o IUIaCTMaCOB[Te U3AeJr[t ca npo{3Bexlar
ce IIo'IyqaBa

oT Kn]reltTa (flpo[sBoacrBo

Ea IrEiIeMe);

fllractvacosate ll3.[enlltJ IIpo[3Bei(raEIr or OopMonnacr Morar aa ce pa3aelltr Ha
cJIeaErre ocEoBlllr l(aTeropltlll:
o fbracaMacoB[ rpancnoprnn r<acu(av6anax);
o TexElIqec(tl rrac'rMacoBll Ii3Ae[Ilt ;
o flracrMacoB[ I,I3aenvt 3a 6vra]'

.

Ilpor3Bet(Iarceu:Aenusor 0,100Kr.,qo6,00I(r. or cneAElreMarepuan[:
o llonunpofljneH(n[);
o floruernreu (flE) - |IEHH u IIEBH;
(lIK);
o flonnnaP6onar
(flc)
llo.lrucrapon
o
o ABS.

3. CE,UA,'IruIE II AAPEC HA YNPABJIEHIIE
,OOPMOIIIACT"AI e axlr[ollepno ApyxecrBo,clc ceralrrrrqen arpec rra yrpaBlrexdeB rp'
3oHaIOf", EI4K000220548.
Krp,un<a:ru,
,,flponumreHa
Bussecaapec.

ry. Krpaxarr 6600,,, poMlr[neqa3ouaIOf"

+ 35936162612
E,'rerrpones aapec(e-mail)

inlb@formoplastbE.com

llpoMenr-rB llpe,{MeraIra aeinocr Ira ApyxecrBoroIIe ca ]r3BT,pItrBaHIi'

4. OPTAHI{ IIA YIIPABJIEHIIE
y[paBnrlBaor C6Ber Ea
,,(Dopvon;Iacr"A[ e c eanocteneuEactcreMa Ea yrlpaBnelue E ce
anpe(TopnreB cccraBor 3 nrqa, I{amo cneaBa:

fe,rua C seera rra.{apext opr re
3.Necrx K - nperceaa

)

flpeacraB[rencrBoro ra ,,(Dopuonnacr"AA ce octrqecrRrlBaor I43rl6luarertrrf, aripexrop Ha36MXu(ner Arl{ocMall.
5. AKULIOHEPEH I{A[I{TA.,'I

I{ AI{{IIOHEPHA

CTPYKTyPA

KtM amara lla t'acrorllll.tr l{oKna,qo6rqutr pa3Mepua aKrInoEcpHI{9Kaflrjrall Ila ApyxecrBoro c
3 798 905 (rpr NIl]'rlioEa ce,lerlcrornll ,{eBeAeccru oceM xlJltllll .qeBercror!'rHt'r ner) ,reea.
6opca.
Anq]Jure}la.{pyNecrroro ce raprynar na EGjrrapcKara
4)oE,IIoBa
Ccrnacrro (Hlllara Ha aKrrloxepllTe nalt 31 nerevrpu 2018 f., aK{noEopf, fiplrrexi aul]r [aiiOIIIACT
ca:
MaJI(o 5 rra cro or ltilacoBore B OCA Br'B
u or (aJllta&[a
Epoii al(Iluri
K s N 3r 1 . 1 2 . 1 8r .
r o u 3 1 . 1 2 . r1.8

226147

5.95

264 435

6.96

EoHAcAABatuepc
EOOA

999788

26.32

4

YIIO

252360

6.64

5

V! Anuea AceTMelrrAr${6rrr A'4
- !@ Axmuca6urarrcupatr
Qtorrd
- ,4cDAxmueaeucoxodoxodeu
Qond

1 3 68 1 2
1 6 89 6 9

3.60
4.45

-108322

8.12

n ropnrFrecKfi nuqa
,Upyru {br-l3rj.recKll

1 4420',72

37.96

OEUIOI

'
3 7989Q5

r00 .A

i

AO EO IIPI4HCI4IIAJI

2

YllO

3

6
,1

B6Aeqe

Tolnuna

EUROINSRO\,L{NIA ASIGURAREREASICUR.\RES.

Kan{TaJI6T

Ha,{p}.XeCTBOaO IIe e yBeJIIrqaBaH qpe3 anop1ll{

BIIoc(Ii,

6. NPEIJ'IENHA,4EI{HOCTTA
*OOPMOIIIIACT" All onepupa B,qBe oclroBgu rpordlro,qcrBa- 3a l{Hcrp}uel{ranga
et<finripoB(aIl 3a n,rracTrlacoBllir3,[eJlufi.

6.1.

Ila3ap Ha nHcrpyMeHTa.[rla eK[nnpoBKa

ce e Ilpool.lnl,parlo npe3 roatlHlrTe Eaii-Be',Ie B rlpoll3Bo,{crBoro Ea
flpeaflp[trlrero
L[ICTp]MeItTAnEa e(ItIIIipoBKa 3a IpaHclopTIIII Kac[, (aTO B TO3rr rra3apeE cerMelrT e IIaTp]TIaIr
cepuo3elr o ,lT. Ilo-ronsMata qacr oT rloreHq[a]lHfiTe KJrtreH'fl'I B EBpo[a' r(ollTo rIpoI-BBet(aaT
TpaHclopTllu (acr,l, IIo He rlPoli3Bex,Ilar caMlr ItlrcrpyMeETajllrara e(nnlrpoB(a 3a rgx, ca rlo3lraTu
Ba apyxecrBoao Il c rtx ce rloaA6pt(a Docro,ltlel:l KoIrTaKT. LTpeMeKbr e B To3[ rla3apeH
3a IpyXeCTBOTO, .{a Ce CT'3AaAeUMe, (OerO Aa (apa BcIMKIl KoMlraHnlt,
cerMeET, IrOiiTO e (JTIOTTOB
tra EoBI'I [poeKr[.
oflepllpatlll-l B To3u [a3apeE cerMerlT aa ce o6p6rqaT KlM 1rac IIpIl Irar[{te
rlyx.{ecrpaHHure Ktlielrrr{ ria ,,oopMollilacr" AA IIpe3 flocjrealllire roalrrlll ca [peali BcI-IqKo or
Pyrmnaa, llorlna, CnoBa(Itt, yErap[t, r{exut, A}Irn[t
f'rp{ra,
Ha 6nrrapcrua rla3ap Ic[rre[TI,ITe Ha [Ecrp:IMelrrllJrlra e(ltnlrpoB(a ria apyxecrtsoro ca
Il3'{eruq. IoBa o3lrarlaBa' qe fioqrll
npoll3BoacrBefiu fipe,qnpl-rsrllt Ilpoll3Beriqaqll rlacrMacoB[
BCUqKu EaCTOtrq[ Ii lloTelrqutulrilt 6urrapcxu (JItreIITlI lla uIrCTpyMeHT,l"'IHa eKlfi[poBKa ce
A'4, Ea fla3apa sa [JlacrMacoBtt rB,qeJlxt.3a
rBrBaT Il KOHq'peETn IIa,,(DopMouaca"
qyx,qecrpaEHlrre Krue[TIr Ira BHcrpyMelrralJtra eKlrllrtpoB(a roBa rlo-c(opo He B.l)Krl, T'6t Karo
IO.IOI'MATA

6.2.

qACT OT TPOIi3BOACTBOTO

Ilasap IIa [nacrMacoB[

IIA ITACTMACOBI]I

IBAEJTI'

CC TBBSPIIIB

'OKANHO.

u3j]e,rus

,,Oopvon:racr" A,{ o EanpaBreElie rljracrMacoBll Ir3Aerut ce e clleqrlaJllr3lrparl ocHoBrro B
npot3Bo,qcTBo IIa TparlcnoprAtl (actl, Ha ro3,l na3apeE cefMeHT. cbl(ecTByBa crjrlla
Ha n,L3apa Ea nnacrMacoBlt Ir3Aenltt ce [a6rlo,[aBa ce3ollrtocr, Iraii-{pKo lr:pa3ena
KoItqTeE([r.
B T:bpCeHerOlla TpaliCloprllu Kacli, B 3aBnc{MocT oT afqxHoro flpealra3lraqer re. 3a cencxoro
cTorraHcTBo ce3oHa e oT IlpoJletra ao ecerrTa, 3a xpaHnrenl{o-B(ycoBa'ra nHAycTpllll TlpcelreTo e
qeroroalimEo, Ho l,IMa oflpe.[eJleEli rllr(oBe ]'r cnaaoBe Tlpcenero IIo oTEoIueHIte Ha
TexH[qecK[Te rIJracTMacoB[ [3aerns e qeroro,ll xIJo, nopaali (oeTo cTpeMei(bT Ira KoMrIaHrltTa
e Aa yBe'trIlq'l Aen6T Ira re3l.4 Lr3nenL\t, (aTo rlo ro3{ Iraqulr IIaToBap'l no-paalroMepl{o MalllrjlrltTe
3a npoli3BoacrBo Ha rlracTMacoBll li3Ae.Irl{9.
flop:rvrara rro ropeqdrlrpan[t
,aoroBop octr]?nBa 3arBopeE uliI<6lr tra npolll3BoAcrBoro,
T.e. [por,r3BolcTBoTo Ha MaTp[UU IIa rl6pBlr eTa[ u [po]-l3BoacTBo Ha rIiIacTMacoBIr lt3aeJlltt Karo
(paeH rrpo/I)aKT- Bfopli eTa[. llo 'ro3[ Eaq]lH ce octt}'ptBa aEfa)lolp.llrocT Ha MoqEocT[Te Il B
IBaTa IIpOI'3BOACTBeIIIUeXa, (aTO CIe.{BaLq eTaII Ha AofoBopa octfyptBa Jrofi{cTuKa Ha
lpoa)aKqfltra. flo oTHouIeE{e IIa f3lroca iia []IacTMacoBi IBAeJIIit, ocHoBllaTa rlpeqKa 3a pBcra
Ita Dpo,{dK6ure ca Bltco(rlte rpaxcnop'flltl pa3xoal'I, i(oI'ITo ca rBtpae cep[o3en KoMloIreHT B
ce6ecroiiHocrra Ea [po,4y(ubtra. Toea o6cro-{rercrgo 4palBll ,I3uoca Ee(ouK}?elrrocfioco6elr B
c MecTl{ute [polr3BoacrBa, BrnperN toea. B EacTotulx{ MoMeHTapyx(ecTBoToIlMa
cpaBEeHr,re
,qBaMa roreMli KjrlenTa 3a nnacTMacoBll r4Aerl'It II3BT,H CTpaIIaTa llpo.qym,ITe, KoIlTo ce
A,! no rexnl:l
npolBBex,aar 3a rrx ca cfielllld]Ilqnu, pa:pa6orenu rBqtrlo or ,,Ooprlonnacr"
ti3licKBatl,lt oT flpoel<Ta ao oIIaKoBaHeToll el(cnealllut]Ta

6.3.

Ilasapnu ga"rore

r" A,! na 66jlrapc(]tt !a3ap e rpyqno qa 6BAeonpe,4ereE
fla:apnu-rr nal na ,,@oprton:rac
ropa,qlInulcara Haoibnltaula urftopuaqrr' Ila:aputtr ,{qr Ha',OopMoflnacr"A'[ Ea
Haitr-Be,re
Enponei'icrcrur [a3ap e [peEe6pextMo Mar6(. LIa ro3li [a3ap tbynr<uuoulpm unroru<o
(oMIlaHr t, qacr or roreM{Te

npolr3BoallTeJll, IIa rIJIacrMacoBIt ll3Aenut

c roneM[

rla3apH[

)

na3apE{ af,rtoBe cpeA Koltry?errTl'ITe Htr
,4tIOBe, Ka(ao Il Mtlolo He3aBuc{M[ yqaclH]{ull c M€rJlKfl
lte3aBqcltM
AUStria, KOTTOe Itaii-IOteM[tT
Werkzeugbau GmbH
ce oTrrrtraBa HAIDLMAIR
u npurexana mro:rro
rrpolrt3Bo4u:ret Ira MarpIrrlITI 3a rB6p,It4 TpancflopTlrl{ orlaKoBrul B Erpona

npe,{npuarwr. Karro u AUER Packaging- fepuan t, aoc(oporrrelll<rtrtenrrla
n;or:rorcrreu
B Mex'qyuapoaellflnas l/lMa
c 65p3lrTeMfioBe
,,bopronou"t" A,q_ra uarpr-rql, noilo ce pa3BuBa
(norroBeB IllBeiiuapwl, flomlla, Xonasa{t, I4cndrlt, Allrrrlt'

6.4. XaIlcHrn
Ilpe: 2018 r. ,,OopMolracr" A!
(JIIICFTII

HA fIJI CTMACOBII 'BAEIU',

yc[t aa 3arIa3I'Iflo-roJrtMamrracr or oclroBlrtre cI'I

IIO I't AA IIPI;IBTEqE

FOBII (JIIIEIITII'

]IOBCqE

OT fiO'OBIiIIATA

OT

rroBlrTeaoroBopli ca l6.I1focpoqtllr, Kocto ro3BojrlBa rlJralpttlle rla aeinocTTa rrpe3 EoBaTa20lS

r,
r'
?. OPIAIIn3AUIIOHHA CTPyKTyPAKTrM31.12'2018
l43nbrrH,'reteH ar,tpeK-op

OnHaHCoao-cqeroBoA€HorAerl

Aa{rHrc$aqns t cosedxt P4.t,!cr
nra'l!!co3r

{3aerui

npov3soA.rso |

|

Maprefl$r s npo4ax6n

tlnaf pYae!rurt,

nnaqFa<ost

.(l{nspoe{l

n3Aehi

u.tPynesrdsd ekrnt,Po6(a
Ere|rrPo-B€xanrq€sorne,

8. PE3vJ'rrATIr OT ApifirOcTTA
IPIIXOAII/ PA3XOAII
,,OopMofiracr"A!, reneplrpaocIroBIIoib[uaucoBltrlpuxo,qnor c.]reAllre aetHocrll:
. IIpIIxol[i or orlepar[BFa aefiEocr;
. QrrEaHcoBIt
IlpllxoAll;
. upuxoau or ycnyrn;
Ilpes 2018 r. pasuep6TIIa [pnxoAlire or ocEoBHaaeiilrocr B63n[3arHa 1 558 xujl JlB, I{aro
JIB ca Ap]TIr IIplD(o4r
or r-qx 1 486 xuJ1.nB. ca flprrxoAll or npogax6a na npogy:(JJs,, a 72 N
(ripoAax6a lla Ma'rep[a]Ili , ocEoBIl[ cpeAcrBan yctr]T[). flp[xoAnae or JII]XBIIca B pa3MepIIa 29
xrlq. JB. O6IIIII'I !prD{o,[ or AeiiEocrra Ira Ap]D(ecrBoroe I 587 xllll. tB'

)

Pa3xo,q[Te
rlo oc6qecrBtaalleEa uurocrHaraaejiHoc'trlc ,,(Dop]tollnacr''AA ca B pa3MepHa
1 665 lr','I. nB.(aro or rrx pa3xoAlr3ajrlIxRLIu apyru d}dlal]coBtr pa3xo.4l ca B pa3rrepHa 6 xtn. rB.
aeiirocL
,,OopNronnacr"AI OopMBpaorplrqmeneuQulaucot pesylrar:a 2018 r. or oneparuarLa
(npe.q[4arr,uu) e pa:]Meprra78 xlu.nB
l[arlGvnnar ![r&rancouJrr pe3]nrar lra apyxectoro

e ne.rar6a n pa:uep ua 99 xr'r:r.:rn.

OltnancoBnrrpe3ynlarHa,qpyxecrBoro3a 2018 r. e cna6orloBntrtuL or a3Blprrcnao6o3(ouraHa
R3errasur 3a 12 xIIr, ;rB, Pr,noaoncrnoro [a ,,OopMollnacr" A,,lJ e n:er'prnt:ro oIIeHKa Ha
B3enoiorrraEarpyxccreoro rGu 3 L 12.2018 r. B peymar EartomoI
cpoK. B KoiiTo 3aA6nxeHueroe craHa]'Io
1, fiopaJlnu3TuqaEe[a i1errolptmllllJl,naBfrocrcrr
r3ricKyeMo;r'r
2, nopanfi Jl'rllcma Ha Bcrr(arGa urAu(aqtil, {e llr1'xtllrt(t,l e B ct crotlrre ,qa Ii3rijlar{
3aaant(eduero cli Kbrt ,,oopMorJracr" AA,
e B3elropcmeHrre!a 66nar orflr,rcarrllcre,]rrfae B3er{aHIi{- l'blroBcKlr B3eMaH]ltor [poAa)(61l 3a 12
x,lir. r'IB.

u pn3xo,qnrc
:
CrpyKTypa[a rrpnxoArrre

llprxo,rl /Parronrr- onepalrrBHa
!eiiHocr

2017r.
XUJI. JIB.

Illrrxo!lI or trcirHocma

| 342

1 558

(867)
Iifume[errue lla 3alac[Tc or
rc raDbnrrcHonnoxtBol.((Bo
Pa3xon[ 3a Nrarepua.'ru

upoAyKuld.

Parroar ta turrurrrl ycLrlr rr
I t ar x o n H r a a r r o p r r | ] a u n f l

(86)

19

(s1s)

(624)

os8)

(22r)

(see)

(se2)

(26e)

(278)

(16)
Apyrr pa3roArt
Pely,rrar or oneparnBna Ieflrrocr

(r6)

(ee)

(78)

(r 320)

llapuvuure nororln :a 2018 r. ca ll)opMnpaEllrJraBrro
or oclroBrrararaAeiirrocrIla ApyxecrBoro.
Ihpnq[r

noroun or oIIcparrBrta irciiI'ocr:

2018r'.

2017r.

. ,'IR.

xu,'I. ,'lB.

llocrBnireHur or xrxerrrx

1850

1988

llJlaqaH r Ha locraB,ifirlu

(1 166)

(l r2,1)

(58q)

(5e7)

x'|

IIAPI,{TIHII IIOTOIII

OT OTIEPATIIBIIA.IIEI, IOCT

flnauaHur cBT,p3aHrc B63HarpiDI{.qoH[t

flnareHu /s'BscraHoeeHr/ AaHlqu
flojrv,{eHu txBL

(2)
(10)

KvDcoBuFa3n Ka
,I[pyr[ nocr6nnerrut/ nnauaHnn/

(2)
42

tl"r"' nul)lt'"" noto*9l9lMA:gjgl:I-IIap[.rH[ loroun or ltlrBecrl|qtroHHaletHocr :

. ,i,,,
,,r,1
r,.,]
,...,
IIAPI'ITIHI,I IIOTOIIII
floKvrxa

OT I{HBECTI{II}IOHIIA

Ha a6nrorpaiiH{

2018r.

20it r,

xx,rI. JtB,

xrl.t, ,'lB,

AEfr HOCT

aKTllBfi

flocrBnrreHxr or roor&(6a HaaGnrcTpaiiH( al(TllB]r
rl
3a€Nr
fIDe-aocraBeHr,I

na nHsecrrq lr
IlocranneHvr or npoaaJfi6e
IloryqeHll

auBlraeHT[

leiiHocl :
flap||qHn norou[ or ib HattcoBa

2017r.
JIB.

O Ha coBunor outl
ocT6[reHur

oT I€.qaBaHe Ha aK]IloHepeH Kanl,lTarl

5 371
(5 329)

floryqerrr.{3aeM[ B T,.r,rxxBu
IhauaEuq

no noryqeHu 3aeMx B T.q. rlrxBll

I43rilauraHe HaJl'xBn t koMllcnotll] no 6aHKoB[ 3ae]vu x iltl3tjHr

rr.r3asr'
IlnaqaHur no {buHaHcoB
aeiuocr
njrauatlHtor tb11laucoea
nDvnr nocTunrerrHq

IIETHA

(3)
(3)

42.

NEqA,'IEA

aDllrraIrcoBnrr
pe3yrrar Ha apyxecrBoro rrpeatl TaHGIII npe: 2018 r' e :ary6a n pasuep ua 78
XT:IJI. JIB.

Ileqa,r6a(3ary6a) .:

,,,,,.,,i,1
,,,,

Pe3ynrar or onepamBlta aeil{ocr
(DriHaHcoB
pBymar npeAuo6rlarauec ,qautqu

2018r.

2017r,

x!,'t. JID.

XTI'I. JIB..

(78)
(78)

'

(1 320)

(1 320)

Pa3xoAu 3a AaET,IIT'I

l0

)

OIIHAI{COBO CT'CTO'HI{E
nl|Ha]t'rKa na aKTlIr[Te

AfTI,IBIII:..:,. .
HcreKyrq(

)n11

.

x"".lis,

X'JT. ''IB.

aKTnB

1535

I4N{or[, N{alnl'trtll II cropaxelInt
A(tItRu Ilo orcpo.ieu[ ]IaHBua
14HBec'II,IIIIolxrttlJltlorn - nporparf HIi IIpoay(Tll

I

',l61

5

B3eMJHttcIIo npenocraBe]lr jael\ul

38',1

06uo ,|erer(yulr

r!27

387
2 148

TeKyIIttt aKTI'Bu

3crl]cr{
MarepFanHr,r
B3eMaHr'rtIIo npe,4ocraBel{u3aeMu

418
38

530

128

363

280

200

38

B3eMar rt o:r cB1'p3aH,l npeAnplltrl{s
Tr,proBcKu x.DpyrH B3e^'raHltt
flapl,I.Irlll

cpellcrBa

II naplIrlHu

e(Bl{Bar1ex]rd

(D[HaHcoB{ al(fiBlt ria pa3[oJroxe[Ire 3a
npoAoKba

Pa3xorr.r3a 68.{eq[ flepuo,xu

1131
2 991

3 279

Au[aMuKa rra IIacI|Bu'tc

-

n.qcl.tafi

IIerertynur :aaatxenna
3arltr>negugno 6aEros 3aeM
3aeNlu
3aabrxeIIEs o6Jrr,iraq[oH1{Ir

npyflt A'r,rrocpo-1Eu3aA:bjrxellllt
3a.{a:rNenux no abunallcoBjlll3ljlrr
flacrrBn no orcpo.reEu raIIlIIu
ll

O6uo nere(y[It

)

3aAb"rxeH[t

Tctlulu taaurxernn

Teryruauacr-6auxoo:aeM
3allEnxeEEfi

(6M cBGP3aHt Jluqa

3aA:brxelllis K6M ,qocraBqlIull Il Kn]4eIITt{

npyflr rr,proBcK[ 3a,q6nxeH]'te
O6uro reI{YuII 3arr','rxcII[t
06qo IIaorBlI

3'79
5l

570

430
430

640
640

3 799

3 799

(34s5)
2 295

(2 r35)

70

Co6crBeH Kanltra,'I
OcHoBeHaKq[oHepeE (allltTarr

Harp).nalia neqarl6a/3ary6a
Pe3epBu

2295
(1 320)
2 639

(78)

Te(yqa neear6a/3ary6a

2 561

06uro Co6crsennanuran
OOqo

KAIIIITAJIOBI{ PECYPCII
crpyKTypa
KrnrtTa,'roBa
He|{oHco,tfiar|paHn AaDH

1. Co6crBeH(arlllrar

2 561

2 639

410

640
640

2. [r,nrocpourn nacrtttt
3, Kpar(ocDo.rHn[acrBE
4. Bcrie(o nacrBri(2+J)

430

4.12

...5.95..

Ilo(a3arenlrre 3a OultallcoBa aBToEoMIIocraaBaa (ojrlrqecrBelra xapa(Teptrcrlka Ha crerlelrra Ha
Mex,ny co6crBeEx{
Quuauconara re:anncllMocr Ha ApyxecrBoro. Te rloKa3Bar cborHo[reH{ero
KantTaJI Il o6UlI,It pul3Mep!a raclrBl,lTe.

II. OIIHAHCOBA IIHOOPMAUI{{
AHa,'ru3tla cLorHolrlcHueroMe?Nrynocrrrfrrarure {hr|naHcoBltpe3yJrrar[, orpa3eHu
Bl'B (buHaHcoBlt't orqer 3a (b[HaHcoDara roAulla II [o_paHo llybrttKyBaH

nporHo3rl 31lre![

pe3yrrarr.
,(pyxecrnoro

ne e u:rorBtJlo

Il [y6JII'IKyB,lrIo flpo

lo3u 3a orqqrlrwl

fleplioa.

t2

.._

)

I

3a nep[oaa 2015-2018roII.
(}llrlaHcOAIIno(a3aTeJr[ua npy,|(ecTBoTo
AEa,,rfitHa ocHoBHrrTe
ro'u ce
EQemlr na (prr3ara B6pxy npltxo,qnre Moxe Aa ce BlAu or fpaibnKara Or 2015 o/o
npe:
IraO'rIoAaBaclraA Ha np[xo,4[Te! crlptldo npe,ryo{Hara roarrfia C 79 %onpez 2015 r'' c 3
(aro
B
yBerllqefirle
rla
o6eMa,
o/"
6enexu
e 20li r. Ho 2018 r' npoMeHtI{plrBara
2016 r., c 5
ocEoBHa
,ueiiFocr,c o*otto 16Yo.

"r- npxxoA,o6qo
2000
1500
1000

--.- npnxoA,or
npoAax6n

g.OI,IHAHCOBI{ IIOXA3ATEJIII

or rlpo,u&(6lr
Koe$n{ueur ua penra6lurnocrrrarrplrxo,{l-rTe

(0.0s)

(0,98)

Ko"4^rre"t nu pa" ta6unHocI Haco6c'lBeHI'i,Kanrr,!,'l
Koetbuqreur na peura6mnocr Ha [aclBure

(0,03)
(0,18)
(0,03)

(0,s0)

Koeibttqlem

lla Kaunram3aquq 1la amIlBI'ITe

(2,06)
(0,40)
I

trarare,,rnra e0erruruocr
Koe$nqueur na eSerrr,Blrocr lla pa3xo,4l-ITe

0,95
1,81

Ira npuxonlae
KoeQuuneuraa e$ercrttBrrocr
Koeouq,IeIIT Ha o6rqa JIplI<BIIAHoca

)47

KoeSIIuueIIT Ha 6r,p3aJtrl(Btrallocr

1,50

t,'77
0,94

Koeibfi({eET IIa He3a6aBsa jrIrKBIlIEocr

0,65

0,31
13

)

0,65

KoeQuqtenr rta a6coJrlorlla lxBltAnocr

0,31
41)

Koe$nryrenr na QrnatlcoBaaBTolloMlrocr
Koeibriqreur na aa4ntNng|ocr

0,17

o14

IO. OC}IOBHII PI{CKOBE II HECI{|}'PHOCTI,I, IIPEA XOfiTO E I{3IIPABEHO
..OOPMOIIJIACT" AN
I{Ma e(cfiosl4qut
,{pyNccreoro
:
r-ttlcrplareltrll
OrIHaHcoBr-r
. Kpealtres p[cK;
. NUKBUACII
PITCK;
.

(!M

cJIeAErrTe 3HaqltMtr pr,tcl{oBe oT yrloTpe6aTa I{a

Ila3apell pnc(.

CT'BeTcr t.ia AltpeKTopltre Eocr orroBoplrocr 3a ycraloBtBaEe
prc(oBere, c (ollTo ce c6tt'c(Ba ApyxecrBoTo

Ir yflpalneElre 'Ia

Ea ,4py)Kecrlloro 3a ynpastel e IIa pllc(a e pa3Blira rara, qe Aa
Ilorurrxara
ptrcKoBere,c (oriro ce c6rEcKBaApyt{ecrBoro, ,qa ycra.IloBtBa
l,qerruiDuqupa lI aE url,r3l,Ipa
JIIi\{I'ITI,I 3A IIOEMAIIC HA PIIC(OBE

U KOIITPOJIII. AA HAoNTOAASA PXC(OBCTC I1 CBOTBCTCTBIICTO C

ycTallloBel{rlTen/MaT[. Te3[ no iallrui [ojlJ]exar Ha riep[oauqHa rlpoBep(a c qen oTpa3tBalre'{a
qpe3
IIa,upyxecrBoTo.,upyxecTBoTo,
r3MeEerr{rB [a3aplIrTeycnoRlrt u B aeihrocTTa
rracT6rr.rJ[r
u npoqeayplr 3a o6y.IeHtreU ynpalneExc. l(enu aa pa3BueKoEcTp)'KTxBHa
cBoriTecTarr,4apTli
(oETpoJIIra
cpe.qa,B (otlro BcltrlKuctytuTenli pa36 par cBotTapo,'ulli 3aaRnxemrt.
OAtrurlt

rovuret na ApyxecrBolo cner! Kax p6KoBoAcrBoroocllrypqBaclo-rBercrBlre

Ha paM(aTa 3a yIIpaBJIeHr:Ie
c IlOJlLlTE(uTe 3a yDpaBIeI e lla pItCKa It nperno(Aa aJIeKBaTHOCTTa
bCKBa,4p)
}!{eCTBOI
O.
C KO fO CeC6,n
A pTCKOBCfe.
nO O|HOLIICHHe
H! IIMCKa
AtIa,uB Ha na3aplntq ptlcK
Ila:apeu prcx e pIrcKbT npu npoMtlra Ha na3apfil1'fe lleEII, (aro l(ypc }la qyxAecrpaElla
Banyara!JrlrxBerrrj tlpouelrTtl ujru qeilll IIa (aflrlrtuloB]tre [EcTpyMeHTI'I, aoxoabT Hx ApyxecrBoro
unl:l cTofilroorra Ha lleroBure [l ]ectJllll{l'l aa 6!aaT sace rarrj. IJenra ua yrpaenenuero lta
eKCIIO3]'I[fitTa K6M IIa3apeH plrtcl( B [pUeMJIl'lB[ rpall{qlI, (aTO
na3apElit pItC( e Ia Ce KOIITpOTTIUpa
ce oIITItMU3ripaBb3BpBUIaeMOCTTa,
Ila3aptllitr

pnc( B(xIorIBa : Ba[yrelr, rItxBeH n Ilegoall plrcK

* BaLymeu pucx
Ir
3a ,qa cne.uc Ao MIIITITMyM plrc(a or fipoMtlla Ira BarlyrHlre (ypcoBe [onyqelr[Te
flpe,qocTaselr, 3aeMlr, (aI{To II BcIr.IIOi ,qp]Tlr c,qer(l, Ea apyr{ecTBoTo ca aoroBop[pasn B IIeBa Ir
eBpo. llo raBrr npr4rrlllla (bM 31.12.2018 r. .{eiHocrra IIa,qpyxecrBoro IIe reEep[pa cbrqecrBetr
BanlEeE pircK.
* Jluxeett pucx
,{pyxecreoro e t::roxetro Ha puc( or npoMelrlr B rla3aplllre ltlxBeHu [poqeIITIl' oclroBuo
r1o oTIIO rerllle Ea l(par(ocpotlHl4Te Ii ablrocpoqEuTe cI{ !p laEcoBll nacIIBII C npoMeItJlIIB
(n:ranau) raxoen rrpoqellT. floJltrrr{I<aTa Ira apyr(ecrBoro e aa yrIpaBII{Ba pa3xo,{Irre 3a nllxBlr,
qpe3 flocrorfiHlr fipefoBopll c (pe,ruT[paoltrre t'Ecrrlryllllll (6aHK[). (aro IIeJrra e aa ce
AOfOBOpfirItaii no6pu1e Bb3Mo1(Etryc.[oB]tt.
Kslr 31 rekeN{sp[ 2018 r., apyNecrsoro utNla 3aer{[.

t4

* IlehoaurucK
fly6r'ttrno
rbpryBa c
{pyNecrnoro e tcloxeuo Ea ,upyr[ uerroBll pllcxoBei Koraro
TlpryBaEu a(tpil,l, (nacuibuq{paHtr (aTo ouEalrcoB{ a(TIrBu, oTqaraHu no cnpasearl{Ba
reqal6"re u 3ary6lrre u ltaro lbI'tHaIrcoBLa(rl-IBIi tra pa3rloroxeElre 3a rlpoaax6a
ctoiirocr
"
lfa rtpenllTHnq

AHarfi3

PIIcIt

Kpe4rrnuar ptcK [pe/IcraBntBa pucKGT Jlaae]i Kolrrparerr/3aeMonon]qarer aa Ire
3arrJrar[ 3aArnt(eEuero clr Kcr[ ApyxecrBolo ApyxecTBoTo e [3JIoxeHO lta TO3IIpUC( OCEOBHO
868Bp63KaCIIpCAOCTaltFerolta3aeMlr(6rtcB6p3arllluIIecBlp3aH]{nnqa'B3eMaHIrtIiIocIeJrKr:Ic
e gaeNfiire
aI(qIIu tI 868 Bpc3(a C leno3rrpaHlre [apFIlJu cpe,qcrBa B 6aIKIl. I-Ierosata norurlxa
Aa ce flperocraltr Ha cB6p3a]Iri nltua Il Ha EecBGp3aHIrJI{ua, Konao ca c ao6po lfrtxaucono
c6caotH[e l,t n.JraTexocflocooriocT.
qo pa3Mepa Ea
rla KpeA[Terl ptrct e orpau[rleuo
l4a:ratasero rra ApyxecrBoro
(patl
repl.oa'
IIa orqerlut
6alascogata croiittocr Ha (D{IIaEcoB[Te a(T]{Btt, I1pll3lrarl'l B
(oltro ,qa ca
3aeMll,
HtMa
rlpenocraBellll
orqer
B
,lpy](ecrBoro
K6M Aarara tta rbulIaucoBllt
3a
3aeM'
B npocpoqlle. 3aeMonorrlaTeJllTe clla3Bar rcllay3lrTe IIo c(J[oqeHllTe aoroBoplt
Il apyal-I
or lreo6e3qeEellltre r6proBc(u
K6M Aarara Ha ibmaHcoBl'It orqer }lt(ou
B3eMas{r (6e3 [peAocraBeH[Te 3aeMu) ca c l,3Te(6]I cpo( IIa llt,lqaHe. B63pacroBara crpyKTypa
Ha rreo6e3lrege[ure ibllralrcoafi ar<tltBue creAllara:

2018r.

2017r.

Ao 6 Meceqa

215

362

More\r 6 meccuar.r4 roaunr

151

39

Xnn. nB.

AEa.'rI,I3 lta,'I[KBuAr[tg

PItcK

lful{erraH],tqt prrc( ce !3pa!3tBa B [eraruRltara cllTyalul' apyt(ecrBoro aa }re 6}Ae B
cBcrotElle aa nocpclllHe 6e3ycroBHoBclrq(u cBo!'t3a,{6JlxeHutc6r.IlacltorexH[t na4ex To

npOBeXAa (OECepBaILtBIIaUOJIIITI(a IIO ylpaBneHue Ea III(B{AHOCTTa, qpe3 KotTo noCTOtHHO
noaqbp)Ka orlTIlMalIeE .rrIrKBIrAeH3allac nap]lqllr, cpeacrBa 'l ao6pa cloco6EocT 3a ibl-IHallcripaHe
fia cTollaHc(aTa cI{ aeilrocT.
li cBocBpeMelrlroro ocBqecrBtBalte Ha TIJIaI[aEutra ce c]IeAI'I or
3a IratrllqErlre
orAeJI, Karo ce fioaa6pxa exe,qHeBlra tuQopuaqua
ibmallcoBo-cqeroBollHnt
Ira
ynpaB,t8a
IIKBUAEOCTTa
napFllflr cpe,4cTBaIr flpe,{qfotrl[Te njraolaHxt lpyxecrBoTo
aKTIIBUTe II IIaCI{B],tTeCII qpe3 allarill3 Ira cTpyKTypaTa Ii a[EaMuxaTa liM It npofllo3lipaHe ria
Te(yIIlo

MarlplrerbT

66,q€qllre Bxoattq(

II Ii3xo,4tilu

IIapI{rn l rloroqt{.

Kru rpan sa 2018 n 2Ol'1 ro'JaHLr,larexure Ea ,uoroBoplllfle 3aA6rxeEus Ira
o6o6ruentr, (aKTo
ApyxecrBoao (clarprmuu JruxBelru IIJrarr{aHIit, KGAero e np[noxllMo) ca
CICABA:
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3l aeKeMBp[ 2018 r.
rt no 6aHKoBu3aeMll
3a,qrtxeHltt

xBM cBlp3aII'I rnqa

Haa 5 roaxHtr

3l aeReMBpIr2017 r.
3aaanxeH!{

IIo 6asKoBH 3aeMn

3aAurxenrlr no o6rurarl,:aertru
3a,qx,rxedrt K6McBBp3aH[rxlla
TEproBcKII n Apfrlz 3aaar (eIII,t*

*68 daHb\|tuu ocu?ypumenHu
3aAblJlceHut
11. Cbonrllq c,reaaarara tta oaJlaHca
Ha Clnera ua,qrlper<ropure Ira ,:OopMonrac'r" AA rre ca rBBecrEIi Ba:<rrI tr ct,lqecrBeull
o66I,ITLI',EaCTArlIJlltcrea amma l{a oTqeTH[s [epuo.{.
12.3arqrna na oro,rnara cpeAa
,,@opuouracr" A,{ u:arplllBa caMocroureJlHaa6proBcKa !l fipoli3BoacrBelra Aefirrocr' B
TO3ttCMIICbJIyCrjnWITaEa ApyxecrBoTo ca Hacoqel l KI'M B63aelrcTBrieTolra o(on{aTa cpe{a'
rpr IBn6JIEeIlUelita CBOtraTeKy-I[aAeiEocT
13. I{nrfoplraqua, nucr(Bt[a uo peAaHa Tr,proBcK[tr 3aKoH
13.1. Epon lr HoMuHaJrIracrofrHocr Ha npu4o6rnrne u [pexBbp"reuure rlp€ roatifiara
co6crDeHn aKullu, qacrra or KanETaJIarKotro re [peAcraBrsBarr Ka(To r'I ueHarar no
r{otTo e cTaHaJIonpl|IobllBalreTo l|"ur upexBbpJ'rqrreTo
IIpe3 2018 r. apyxecrBoro Ire e [3Iq{I}'Bano rl He ca [pexBbprsEr'I co6crBea I aKuIrE' ctorBerlro
Ee rlprlTexaBa co6crBellfi a(ql,Il]t,
13.2. Bpoii rr HoMuHa.nHrlcroiiHocr Ha np[TexaBaHrrre co6crBeq[ aKIItl
Te rlpeAcraBJrqBaT
KarIItTaIa, KOTTO

rr qacrra or

l6

I

Aot*""TBoro

Be rlprre)I(aBa co6crBea[ al<rlIrrz

13.3. ItH+opMauut 3a pa3Mcpa Ha Bl'lnarpat{rewrrtrra' Ila BccKtr or tr'IrerloBere rra
yflpaBnreJrtlnrc ,t lra KorrrpoJrlt[Teoprallr| ]a or'rerHara (br|Ha{coBaron]rHaru3n.tarelllt or
elulITeHTaIr HeroBuar,rllepHlrapyxecTBa'
Ea ,,OopMorItlacr" AA ca rroryqlzrlr
Ipe: 2018 r. lIJIeIroBereHa CBBera rra .4rrpetoopl'ITe
c:regnure 6pyruu e'srEarpaxaeElrf KaKTocre,qBa:

6 070nB
90 070nB
1 58 7 1 r B .

Haa€xaanaHlueBa

O6u c6op

ll2 0l l ,la

Ha r'IeEoBere Ha cBBeaa Ea ,q[peKToplre rre oa lBnnatqam, Bb3lrafpaxleHlrt
o6e3rqereri[rR Earypa[pe3 nocoqeEntDeprlo,{.

tl]Ill

13.4. Ilpuqo6nru, npurcxaBaHu II npexBr,pJ'rerruor q,teHoBere Ha yrIpaBr|TeJIHr|[ I|
HaA3Opuu'tCI'BeTaKIlur'IHa ApytrcCTDOTO.
Krr,r 31.12.18r. ,,Bos,4cA.qsaiisepc"- 9reH Ha C6BeraIIa Allpe(roprre, npnreNaoa 999 788
anqru or ,,ooplron-rracr" A!.
13.5. Ilpaea rla qJrcHoBere Ha cLBerure Aa flpryobl|Bar
npyxecrBoTo

alc(rn

u o6.rrraqur.r na

B notna lra ClBera tta ,q[pe(Top{Te, cJryxlTendre llrlll Tpeflt Jllua, ue ca u3aaBarrlrorlq[n 3a
rrpri,lo6r.rBarlerra axl]lrrr or,upyxecrBoro.
13.6. V.racr[ero ua q,'reHoBereHa cr,Ber[Te B TbproBcKrr apyxecrBa Karo leorpaErlqeHo
oTroBopH[ cl,ap]r(Hru[, npnrexaBalleTo Ira noBerle oT 25 Ha cTo oT Ka[[Ta'ra Ea apyro
ap)r(ecTBo, KaKTorr ytracr[ero nM B ynpaBneHuero Ha apyrl apyr(ecTBauJltr Koonepaultl
(aTO IrpOKypIIcTur yIrpABItTeJtIIU"iIUrUIeI{OBeHa cI'BeTIL

Cr,Ber Ha arpertTopfiTc
I{Me

,,Eon,qcA.qnaiisepc"EOOA

AnLrI{Hocr

{rIcH Ha CbBera n:r ar|peKropnrc

Cny)rc6eHaapec

rp. Co{rr,6yn. "XpucrooopKoryM6"Ne43

AaHHI 3a rBBrpuBaHa
Ie'HOCT It3Bl,II
apyxecTBom, KotTo e
3HaqIrMano oTHoureflue
Ha apyrccTBoTo

I(aM aarara Ha Aorclala 3a aeiiHocrra He ca HanfiIIe AaHHI 3a ll3B6prllBaHa
,q€iHocr ri3B6H Apyr€crBoro, xorro e 3Haq[Ma rlo mHolneHre r'Ia ApyxecrBoro.

AaI{Hl{ 3a Bc qklr ApyrrJ

FhMa
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yqacTut KaToqJleHHa
)mpaBrreneH/ KoHTpOIeH
opraH /Ir'!n cbaplxHrl(
npe3nocneaHrre5
roatHu
AaHHn 3a
ynpaM€Hue oT cxHAlrK
tJlfi JIIIKBXAaIIE,I, c KotlTo
ruqero KaTo qrell Ha
ynpaBr{TenBuTe unu
HaA3OpE[ Oprallll € 6rfio
cBrp3aHo npe3
nocneaHrre 5 roanHu
OTHocrM
npoihecuofianeH onLrr

K'LM aarara Ha aoKna,qa3a aeiiHocrra He ca Hturuqe AaHsI' 3a HeclcrotrejrHoc!
qneH Ha
vnDaBJIeI{r{eoT cuHAIlK XnU nrrKBrrl{aqnq, c KolITo JI]tIIero KaTo
5
noc'I€aHl'n€
npe3
ynpu""t"r"*
lrJll, l{olrTponesopraH e 6xno cB6p3aHo
roAnHu.

n p e r \ a e t u r H aa e i i H o c r H a , 4 p y x e c l B o l oe h t o H c ) q n a l l l c KAae H H o c f .
npeacTaBxrencTBo Ha MecTHx Il qt)I{lecrpal{Hn JII'rqal npolt3BoacTBo Il T'bproBIuI
no ycraHoBeHxr pea c Bctql(u aoDycTllMlt oT 3akolra cToKtl, BctKa apyra
AeiHocr, H*a6paHeHa IspxlrHo or 3aKoHa

npe3 nocng,qr.rnre 5 roArinr,r na raqero fie ca HataraHt rlpltHyAurenHll
flpnHyaurenHu
MepKx aaMril[icrpmxBHH MepKu lilla aaMuHncTparlBl[t fiaka3aHl' 868 BpA3Xa C
aaMnlrricrpaTnBHu
rrp* cBap3aEx nuqa B
AeiHocrra My; IIe e 6uro BtBnrqaHo npqKo I'l,'Iu
nporlea!?r no HecEcrotTerHocT unu ynpaB,reHlle oT cltH,qt,lx: He e ol{jro
Jrx[raBaHom cba or fipaBoro Hayrracr e B ynpaBurenHlt I4rIuKoHTponHuopraHu
Haapyru AppKecrDa.

I{iue

iiopaan AuronouPaqcrxon

&16r(Hocr

qJrerr Ha CBBera HA AspeRToP(Te

Cnyxe6eHaApcc

rp. KrpaNanu, flporuuuleHa 3oHaIOr

He ca HaJ]I'le aaHHI'I3aIsBtplxBzu{a
AaHsu 3a n3BGpnIBaHa KaM narara HaaolcraAa 3a aeiHocrra
Iro orHoureHxe HaAp)ti(ecrBoro'
Kotro
e
3HaqfiMa
AeitHocr rcBrH ApyxecrBoro,
AeiiHocT II3BAH
apyxecTBoTo, Kotro e
3HaLr{NIanO OTHODIeHUe

HaapyxecTBmo
AaHHlt 3a BcllqKt Apyrut
qJIeH Ba
)qacrnt KaTo
ynpaBxr€neE/
KOfiTpOneHOpraH I/[Jrn
crAp)DXHI{I( npe3
nocneaHuTe 5 ro,ql'H{

Ilacroqun:
,> "Iosucer"

OOA - cbApytorlrK c 25 o%or Xannra"'Ia

K6M ,qarara Ila aoxtaAa 3a AeiHocrra He ca Ha"rlrqenpyrl'r AaHHE3a yqacr!'l
Karo qneH HaynpaBurerefi/ KoHTponeHoplaH Itun[ ftap),{GlK npe3
5 roAuHu,
nocre,qHuTe

K},M aarara l{a aoKnana 3a AeiiHocrra I{tMa AariEIl 3a Hec6crotrerHocr!
LIneH Ha
ynpaBJleHle oT clIllalrl( lijllt r'luKauaaqutr c llotlm tuqeTo (aTo
5
nocneaHure
npe3
tfiu KoFrponeH opraH e 6liJlo cB6p3aHO
ynpaBneHxe oT CLTHAI'K ynpu*ut",,""
,qaHHti3a

fiJItt r al(Bllaa{lrrl! c
xorjTo trqeTo Kmo qr'IeH
Ha ynpaBr{ToJIIrrrTe Itnx
Haa3opH[ opraHx e 6fino
cBbp3aHonpe3
nocJrenHme 5 roauHa

roA14HI,l,

OTHocrIM

l8
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onrrr
npoQecxoHareH
flpllHyarrerHr'r
AAMIIHIICTPATABH'I

I{epKu n HaKa3aHxt

He ca llarraraHl'l [purryAtreJrH,
IIpe3 nocneAHfiTo 5 roAaHI{ Ha rfi{ero
HaKa3aHrt BIB Bpl3Ka c
ljnu
aaNlurrxcrparltBFl{
annMHlcTparxBHlr Mepxn
AeiiHocrm My; He e ocrtqlalto 3a x3rtaM4 B xaqecrBoro nry na mroBopHo n qe
HO e 6uno B6r tqaHo npsko r,r'l{ qpe3 cBlp3aHu Jlrrl{a B rlpoqe,qypt no
r Tr X ) n p t M e H u c o l c H l l ! r l K : H e c 6 1 1 0 l u l r B a H oo l c 6 ! o l
HC.ACrOrre,tHOC
Il.IIll KonrponHi opraHu Ha ]lpyru
npaBoTo Ha yqacrue B y[paBxrerHu

I{Me

Hasr,M XnI(Mcr A"' rocMaH

A.qB'rirocr

q,rcu ua Cr,nera ua AnpcKTopnre n I'[3r. AnpcKrop

CqDXe6eHaApec

rp. Kr,p4xa,rrt flponrrureHa 30HaIOr

AaHrrri 3a lr3BlprxBa a

K]'M Aarma Ha ,qoXiraAa3a AeiiHocrm He ca Harrnqe AaHHU 3a H3BGpIxBarIa
aeiHocr a3Br,H apy)Kccraoro, xoqro e 3HaquMa no orHoluerr'e Ha Apyl(ecrBoro.

ApyxecTBoTo, Kotro e
3HaquN{aro orHoueHhe
Ha .upynrecrBoTo

HrMa
Aar r 3a BcHqk[apyru
qreH
yrlacTut KaTo
Ha
ynpaBarenelt roHTponeH
opfaH r/ ur'rnclApyxHur(
npe3 nocnelHltTe5
TOAIIHI,I

A a H H a3 a
ynpaBneHue oT cuHAfiK
IJIII JIUXBUAaqIT)C l(otiTo

Kr,M Amara Ha loKtaaa 3a aeiiHocrra He ca Harrliqe AaHHII 3a HecGcro9TcJlHocr!
ynpaBneH e oT cuH,qfiK uJtll Jrl'xRnllaqrrr, c Koaro nuqelo t(aro qjreH Ha
ynpaBuTonerr rJrr., xoHTponeH opraH e 6llno cB6p3aHo npe3 nocreaHxTe 5
fo!l It4,

JIA{ETO I€TO qJIEII IIA

ylrpaBrjTernfiTe arlr
Ha,Il3opHxoprarrx e 6r",ro
cBbp3aHonpe3
nocneAHnTc 5 ro,qrrrfi

OTnocuM
oflnr
npoq)ecxoHaneH
llpe3 nocne,qH[re ) roauri, na rxqero He ca HaJIar,lHn npmyluTeJlHu
flprnyAnrenH{
r{epKu ]{nr aaM[Hr{cTpaTIrRHn HaKa3aHuq BbB Bp63Ka c
\repKrr
a,qlrrrHrcTparrrBH,
aaMnHucTpaTnBHn
AeiiHOCTTa}ry; ne € OcaxAaHO3a U3MaM[; B I€qeCTBmO My Ha OTroBopHOllxUe
Hc e 6HJro BbsnHqaEo Ilprl(o urH qpe3 cBbp3aHr nnlra B [poqo,qypu no
HecacTotTctHocT ltJlr, ynpaBneHle oT cIlHIuK; He e 6l]10,lxlxaBaHo or c6a oT
npaBoro Ha ylacTno B ynpaBnTeiHx llj1n l(oHIpoJIIlu opraHfi Ha ApyBr
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13.7, CK,rroqeHunpei 2{llE r. AoroBop[ c qrrerroBereHa yC n"rll cBcp3ar c r'rx Jrrlqa,
KOnTO U3Jr[3ar nsBbrr O6uqaiiHaTa AeiiBOCT Ha Apyt{ecTBoTo IrJtrI cBqecTBelro ce
oTK,'IOHtBarOTna3apnllTeycJIoBIrt.
He ca cllrrro.IBallfi aoroBopu c apyxecraoro or irrerroBere Ea CA rurll cB6p3aEr c rrx rfirra,
(otrTo Ir3Jrr8ar u3BBn ocliqaiiEaTa ,qeiiEocTEa lpyxccTRoro r,rJr'fcBllecrBeHo ce or(rorrrBar or
yc]loBIIt,
Ila3apHxTe
13.8.Epoii 3aerr,'uqa
cnyx[ren[
Klu 31.12.2018r. 868 (OopNrouacr) A'4 nMa 63 6por Ea3Ea'reEri
aofoBop.

Ea rpyAoB

Ha KoinlaHusra
14. Ha,r q[e Ha K.'roHoBe
Apyr(eclBoro II Ma perrrcrprrpaEr, (noEoBe B crpaEara lI qyx6llrla.
16. Ao(,'raA orxoclo claSBarteto lla lpelopr,Rure, ,qaA€HnB Haquona.rnut xollenc :a go6po
KOpnopaTrrBIlo
ynpaBr'reHrre
Crnemr na guperropure Ea ,loopMofnacr" AA flonala Bcfiqxfl ycujtur 3a MaKcrrMlr3tpaHe
InroAara Ha a(utlotlepure (aro o6e3rleqaBapaBnorlocraBeuoro uM Tperupane, BrcrloqtreJlro
MIlIIopIlTapIIIlTeIl rr)r(aecTpar rllTe a(IlIroIIepI] j qpe3:
. flpeAocraBrHe IIa IIo-cIIr}pEIl Mero,rlr,3apertcrpaq[s sa co6crBer{ocrra
AKurinre Ea ,,OopMollracr" A,4 ca perncrpupaHri 3a rlproB{r lra BOB. Bc[.rKE Eacrorqr
aI<lluoueplr I,t rloreuutlartrtl fiHBecrliroplr Morar cBo6o,quoAa IiSBtp roar cAerfir rro rro(ytrt<orrpoAax6a rra uenuure Kxuxa Ea r(pyxecrRoro. KoM[an[rra tlMa c(Irroqerr AoroBop c I]evrpaneu
aelo3riTap 3a BoaeHe Ha arcllroHepHa r(Hr{fa, KorTo olpa3tBa a(Tya[IIoTo c6cTotl{[e 1'
pef,rcrp pa HacTLntn,]Te
npoMefluB co6cTBeHocT"ra,
.

Oclrryprla[e rra B63NroxEocr BcrirrN, ar{q{oEepri Aa y.racr]aa B pa6oraaa Ha O6rqoro
c66paEre Ea aKquoEepnre
uHlpopMarlllr orl{ocuo IEeBIIIT'
AK{uonep[Te pa3fioJrarar c ],BrrepnarenEarr HaBpeMeHHa
peA,,uarar'aIl MrcToToEa lpoBex,qaEeEa peaoBHorrn{ rBBbEpeaEo3aceaaH}re
Ha 06111010
c66par e rra aKulrouepure rra aDopMo[JracrA,{. lloxarara u rlareprrarure! cBbp3ar:lrc,{rreBrrrt
peA, ce fiy6llu(yBar Ha ereKTpouuara crpar {qa Ha crreqxanr,Buparrararpuuancoea Me,q]tr K6M
E(DE-Co$II'
Excrpr{ Hro: (www.x3news.com), (a(To Il Ha (op[oparrBHrrr caiT Ha
w1'\,.formndqlbg.cum:
,qp)xecrBolo
.

It cB6p3ari ruqa
flonmuKa Ea,{pyxccrBoro 3acaeJrKuc6c 3a[HTepecoBaHlr
]c6c 3arrrrrepecoBaE[n cB6p3,!lM
u
flpl'rrara
flpaBrrjra
3a
c,qeJr(]r
e
n:pa6orur'ro
,{pyNecrnoro
(orrro
guperroplTe
pl:l olpeaenrEe rra
rra jjoopMoflnacr" AI.
.r1],Irlal
ca fiprerl:I or claera ua
rfuaTa (aTo cB6?3aEn rr 3auHTepecoBas[ ce ]-l3lIoJBBaTaeounm{l}ITe, aaaesr or 3flflllK.
,,<Dopvon.nacr"A,{ ce cBo6pa3rBac r'r31rc(BaE[rraIl orpasrrqeE[nra, perJr,lMerrrnpaEuB .ir. 114
r 114a or 3fIIIIdK. YnparuTorfltlrr c6Ber c.rre,[Eoc:br{eqrBeBarureor apyxecaBoro utrl oa
IreroBlrre AT,[repHr,rlpyxecrBa cAejrlot! Kolrro 6uxa uor,ra Aa oroKar cblqecrBelro BJrIrtHue
B6pXyApyxecTBoro lrnfi B c6B(]4IEocT .[a ,qoBenarao llpoMtll4 Ira,4BllllraBaulaTe3IrrrparoBe.
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Opra

Ha \4tpaBnettre

..oopvonnacr" AA e c eartocrcnelllla cIcfeva Ha yr]paBne'll4e Vnpal'reucrute u
(orrrpoffrr{re ib}aHI{IItIr B npyt(ecTBoab ca pa3[peaeIleHu r{exay cA u oaurrua rouurer'
ra B3eMaIre Ea pe eEIt{ e pa!3rlpcaeneE MexAy ,IIBara opraHa Ir roBa e
Ilpoqeclr
B3ertaEeao I'a no-flpeqlt3tlo o6Ml'tcreEll perllelrug n KaTo
npeaflocmBKa, 6larolpunrcrnaula
peIIIe'Iut'
cjreAcTBr.re- peayullpaHe Ea fpe (It'fe Lr fipofiycl(rlTe nplr B3eMaHe Ira ylpaBneHcK[
Ha
KaqecrBo
BucoKoro
B3alrMoAeicrBlie Me44y ABara oprafia raparlrlrpa
Elfexrrouoro
yrpalneEue [a l{oMfial lqra.
u3I'lcKBaHI4saa Ea 3IIIIIIK'
AA, ccrnacllo
na C,{ ua ,,@oprlon:racr"
ll:renosere
yBe/IoMrBat Kot"tucuqra 3a (bmancoB Han3op (KOH), BOE-Co&urt u caNloro ny6flrqwo
noHe 25 llo cro or
npyxecrBo: 3a lopultiltecKure rltqa, B Kolrro flplrexaBar rlptKo IrJII Eenptlto
racoBere B o6LIIOTOCr'6panue u.nt ntpxy nolrTo tMaT I{OIITpOI; 3a mpuAlrqecKltTe JrrIIa, B lllil'lTo
yqacTBaT, I{n[ qlluTo rlpoK}pncT{ ca; 3a {3BecTEuTe llM
ynpaBuTenl { r'lJIL KOltrpOlrEI'l opfal
Iracrott[It r{ 66Aeu'1 cAenI{I{,3a I{oIlTo cq{Tar, qe Morar.{a 66Aar llplt3fiarll 3a 3al.t TepecoBaE
nl'llla.
rlreEoBere Ha C,4 aeKnap[par

re3r o6crotrercrBa

B ceaeMAHeBeIrcpo( or rtxlroro

IIACTINBAIIE.

Ha qregoBl:re rra C,4
B!3Eafpaxllerrlr{
B clorBerorBae clc 3a(ouoBlrre rl3lic(Balrllt u go6para [paKTI'IKa Ea KopfioparllBllo
ynpaBnen{e, pa3Mep6T tl crpyKT}para IIa Bb3HarpaxaeHlttra ila uIeHoBeTe IIa cA oTrrl4TaT
B 'IletHocrra rl
3aabJrxe[rrrra ri npwloca ]Ia BceKI'I e,{[II rlreH lla cbBera tla aupe(Toptre
(Bajlptlprillr,Iparlu
u totmnt
Ila
Bb3NtO)nlOCTTa3a 3aA6pXaHe
pe3yrTarr.rTe Ea apyxecrRoro;
rlnelroBere
Ha cA Il
ieo6xoaltMocTTa or c6oTBercrBlre Ea I'IHTepecrfe Ha
puoo"o,att"nt;
.

IGJrrOCpOgIrUTeIIIlTepec{ IIa ApyxecTBoTo.
Mece'ruo
o:r Qtl(cltpauo
ce ctcrolt
ua C,{
Ha qrelroBere
Bl3uarpaxlleulrero
qrelroBeTe
BT,S afpoKAeEue, Pegtr sa ocrjryp.rnaue Il [3llot3Barle Ea aonBtIIlTeJIE,l CT]-IMyJII'IOT
rra CA ce penraMenTupaB llonurll(a 3a Bb3uarpaxreuritra Ea ifirexoBere Ita CA '
llonrr],t(a 3a pa3KpaBaHena riEiDopMarut
Ha altpeKropfiTe Ha ,,<DopMor]tacr" A'4 Tperlrpa BcttqKtr axqlouepli
Cleerlt
Kor"rnaruma onoBecrBtBa
paBnonocraBeuo Ito orrtolleHlre t'ta pa3Kp]rBauero aa unt]opuauru
IJo cMltcbjra IIa rrrl 4
IrHibopMaq]tt
BlTpeIIIHa
yBeAoMreEIUI
3a
Hail-MaJIKo IIepuoAI'FIHr't orqeru ri
or 3a(oEa 3a rla3ap{Irre 3jloyrlorpe6{ c ibuEaHcoBt{ tlrcrp}a(eltrr', B cpoKoBsre It c6c
cBl6pxal{ueJ c:blJracllo It3uc(B,lIII,trTa Ea 3aKorla 3a Ily6mlqEo flpeanamlle IIa IleHIIu l{llllxa.
CepBu3 (DuItaHcoBIr na3aplr OOA
ulta cr<jlroveult AoroBopM6c
@opuonrracr A,{
(cnlqua.,rugupanara ilnuancooa Mea{t X3News rr,n E@E-Co$m) 3a orloBecrtBalre Ea
p"aynupuoutu IIo cMu;6ra Ha 3a(oHa 3a uy6ntqEo [peanaraHe Ira IIeHHII Krllxa rIt$opuauaa
e aocrlnHa tla c6orBer{I'ITe
npeA o6rqecrBel{ocara, peryn[paEr'It [a3ap ]-r K@I{. I4[OopMaII"Ta
(OpnopaTlrBlrl-rgCaiT Ha
_w1tN
I4
Xa
r€KTo
X3news.com,
eJIeKTpOHIIna,4peC[ Ira MeAultle
.

OopMolracrAn - www.formoplastbg.com

crorraucKa noiturlrxa Itpc: clreABalqar'a roaullat B T'rr' oqar(Bal lre
lT, IlraHnpanara
paSBttT[e tfa
IHBeCTIIIJEU II pa3BIrTUe fla repcotlaJrar oqaKBaHIttT aoxoa oT trHBecT[Ilu[ I|
cl'IllecrBello 3HaqeH[e Ja lefiHocrra Ha
ApyxccrBoror Kaloo u flpeAcrotlq[Te cAeJr(Il or
apytKecrBoro'

2l

rlacogeHdOCIIOBITO
0 1 8roA'Ea e uaco9eEa
2018
rra ',oopMo[IacT,' AA 3a 2
flo.irururara 3a pa3Bl,tTue
- n'crpyMelrrarua e*rrl.poB(a u
I aBere ocfloB'Ir ''arlpasrle''lte
;p"naN6ure
;"
;;;;;;;;
III

CTNIACOBlI II3AEJIIi''

17.1.Ue,ru

Ha
3ar{lrrepecoBaltt{ crpaIlll IIo orlrolrefiIie
lapaHTlrpaHe rlpaBara rla BcnllKli
Ipyx(ecrBoao;
o6e3[eqeEocr;
floAo6prrua"er"'rnoroua unfropr"raqrionEa
Haa3opBgpxy-rreiinocrra Ea CGBerafla
ocnryptBase I{a B63r{oxrlocr 3a erleKTITBeH
Ir oT crpaEa IIa
uu '{up'nut"IiTe peryJ]aTopHnopraElr' TaKa
(aKao o"
,{l,per{TopltTe'
"tput'o
JJnqa;
n apyrllTe 3alrltTepecoBaHr'I
"ou""tntoptt"

.
.
.

17.2.IlPurrqnnu
3utroxeHl'IB liacrogtr\ara rlpofpaMa ce cBexaar ao:
yflpaBneflreIra ApyxecrBo:ro;
nu oc'oBa 3a eibe.:rlrB'oI(opnoparlrBno
3arllrrepecoBarrl crpaHri Ii rapallrl{pase
fi
3au{TaBaire npaBara Ita aKL\IloEepI'ITe Apyrlre
Ira TtxEma paBlrolrocTaBeIIOCT;
orEocEo leiiBocrra ua "@optuonnacr" A'I'
Oc[r]ptBaEe Ha ryoJlriqliocr n fipo3paqllocr
re;
MoHltrop{Hr Il Kolrrpor Ea pexltMa Ita KopfloparnBEo )'fIpaBJreE
flpea {EBecr[Toplrre' [aprHBopl{Te
Orqernoct tt ottoBopfiocr Hd c6BeraIta at{pemopnre

npruqlnr,
Ocnoanrre
""J-o"n.yf"uut"
.
.
.
.

Il Bcliql(Il

3a[HTepeCOBaIIII Jlllqa'

17.3.3a4a'rn
.
.
.
.

yaBBpxaaBarietla npulrilum'l'r€3aAo6po(opnopar{BrroyflpaBnel ie na apyxecrBoto;
pasrpurauero na unllopl\]Ia$tt or '4pyxecrBoro'
IloaooptRaEesa flpoqecnrc,rBBp3aE[c
Ea apyxecrBoro;
o6"to"i"nclBara' BJlIlteUIuB6pXylltirocEma 4eiidocr
"uup"unu" ,{oBepxgro Ea }rHBecrnropllre Ii J rrlara' 3altHTepecoBarlrior yllpaBJlelifiero Ea
3ac{nBaEe
apyxecrBoro;
or
3a '{o6po (opfloparllBllo ylpaBJreHreHa apyxecrBoro
OcurypqnaseIla MexaHIt3r'M
c,rpanara Clreta ua aIlPeKToPxre

18. Orroeopnocrn xa pbKoBoacrBoro

pB(oBoAcaBoro cneABa {a r4rorBt {bIlrIaIIcoB
ClopeA 6r,lrapctoro 3a(oHoAaaeJlcaBoi
ofieT3aBCtRa(FaliaficoBaro,[[Ha,rcoiiroaaaaeasspgallqecTHallpeAcTaBa3aihrjEagcoBo
(pa' I{a roru',ilrara' (bllEarlcoBoro My npeacTaBtlte 1l llapuqltli:re
c:bcTosl re IIa ApyxecTBoTOKBM
MY IIOTOIII'
qe e Ilpilna'ajto fiocile'4oBarerfio aIe(BarEIl clleroBollllll
P:b(oBoAcrBoro rlorB6pxAaBa,
e
ott"" K6M 31 AeKeMBp[ 2018 r' t
6"n*"ou
rroJrllTrll(I{ rlpll n3foTBtIIeTO nu "'an-o""
r'
IIl o[eII
n [p[6n[3riTej
Ilpe'[Iloroxellllt
Eal1paBuno pa3yMIIU It [peAna3nnBn llpeuefiKll',
qe ce e nprulpxajlo KbN4neiicrBalrlTe cgeroBoAHtl
PbKoBoAcrBoro c6ruo ro,BbpxaxBa'
sa ',aeicTBatqoTo npealrplltTlie'
Ea [prl{u{[a
cTaHIapTn, (aTo QIIHaIICOBII' OTrreI e B3rorBeE
pelllcrpl{'
{paBlJr1roro BoAeIle IIa cqeroBoaHnae
P6(oBoqcrBoro docn orroBopEocr 3a
Mep(I
II :a npegnpleuauero Ha lJeo6xonnMnae
*'o'u**"u'e
3a llenecbo6pa3lroro )4lp*n"n""
::ro1'norpe6r r gp;ru Fepealrocrn'
3a rB6trBan; It pa3Kpl{Base Ha eBeFTyaJIIrll
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IIHOOPMAIII'Ifl

19. AOIbJIIII{TEJ'IHA
HAKOH

IIO IPI{JIO}KEHI{E

]{e10 IIA I{APEAEA JY'g2

rI KO,1I|qeCTBCHOlt3pa'I(eHlte orrroc[o
19,1. I{HoopMau[q,
Aaaefia B croiirrocrrlo
ycryrq,
c nocoqBarf€
lpeaoclaBelllt
dlr'rn
cToKnr llpoayr(In
ocHoBHlrre Karefopun
npollcHlrTet
Ha fctrHrrg trfl.l B npxxotrulc ol npotra?Kol| Ha cMrrTertTa KaTo ugro u
HtcTbnn,th npeS orqeTllara ibnHarrcoBa roalllra.

"OOPMOIIJIACT' A,{ upoerrnpa' pa3pa6orBa,fipou3Bex'qar' fiperrara Ea na3apa'qBe
ocHoBHIIf pyn'l [poay(Tll:
. I4ncrp)'rrcnra,rsaerlrntpoera (lrlnpriqQopvl{' TepMoQopM{,rqal]Ilu, u(aMn{ rl 'up'
no,qo6ul);
. flracrMacoB[ r'BAertc - TpaltcnoprEl'I xacr'r, L3lIcJlI'tq :a 6lIra u n:aycrpualnlt
nnacTMacoBli

Il3,IlenIltt;

'OOPMOflJIACT"

A,{ pa:npocrpaurta
u3B6H
CTpaEaTa.
Ila3ap, Ta(a l;I

aBere rlpoay(ToBlt rpyflIr (axro ra Mecrlltt

flpeanpu-ruero ne e ny6rutynano npolnosu sa orteruara 2018 roaulra.
otHocHo rlptxoaure! pa3npeae,'Icn[ no orre,'IHure Kareropu[
19.2. Ilnrlopvaqnn
aeillocTn, BbTpernH{ tr Br'Hrllr l na3ap[r KaI(To u t|H{popMaull't 3l tl3TorlEurlure 3a
[tu
c(a6atBa e c Marep[a"!d, Heo6aorulrlr ]]a nporl3BoacrBoro lrA croltu
I|a
BceK[
lro
olltorneHl|€
cTeneHaa
IIa
3aRucnMocT
npeaocTaBsIIcToHa yc"rryrrfc oTpa3tRttie
rle
(yfiyBaq/norpe6nrefl'
B
c'ly'rat'
Karo
JrIi
[poaaBaq
or[eJreH
oruoculern sr Aq.r Ha flgKoii or rtrx laAxBl'p"It 10 rra cro or pa3xoA[Te rrJrn
Ilplrxoar|Te or- npoaar(6[' ce flpe,uocraBq III'qropMtqI|q 3a BcqKo ,ruqe [ooTAenHo' 3a
HeroB'tt aqr B npoAax6nTe u,'rd lloKynltnTc Ir Bp'I'!r{l'TeMy c eMIrTeHTa'
IIpoaax6r
.

Br,TPemeHnasap

flpo4aN6nre na olrpelrrul{t na3apHa Marplrqunpe32017 r. 6enexar no,4eMclrptMo 2016
r. flpu nnacrMacoBlre Il3Aenljt I{MaMeEaMaiIeE[e c oKono 14 %. B 2Dl8 r' BGTpeM tt [a3ap e
rle ToJr(oBacra6ll.lleH,3a cMeTKaIra pea,'Ilt3npallllll Ii3HOC.

.:.::
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Bl'rrltreH narap

IIpe: 2018 roAlrlra uMtMe rIoAeMlla D6lrtrIlrtre [a3apll flplr peru3allutra Ira Mmplrqur
lplr rlracrMacoBtlTelrgaenrls ce Ea6fioaaBa cp,tBlltlreJruo 3arla3elr[ rlo3rrqtru.

Obuo

Kmo qrro [MaMe yBennqelllle B [HcrpyMelrr,rJllrara eKrrlnpoBKa c 275 109 reB4 a npII
n.iracrMacoBurer'l3Aerdr rraMareErrec 77500 reea. CTpeMetGT rpes 2019 roa[Ira e ra
yBen[qaBaMena3apIiTeIr B aBeTe rlpolr3BoacrBa.
19.3. IlsdopMaqur 3a cK,'rrctreH{ roreMn cAe,'r(n I| TaKrrBa or cl'tqecrBeHo 3HaqeHue
3a leflHocrra Ha eM[T€HTa.
ApyxecrBoro Ee e cl(nmqliro ro.rleMlicAerI{It.

19.4. I{nr}opuaqua orHocHocaeJ'rr{nr€,clctrcqeH[ Merray eMnreHTaI| cBbp3aHtrJrlrua,npe3
oTqeTH[s lleplloa
,Upyr(ecrBoro II Ma c&roqerllr cAerKr c6c cB6p3alrunwla qpe3 oarqerllrls fieploA.

19.4.1. CdenKu, no Kounto pednput muemo e u3n'utquma,
6 XW, IeAd

)

no Koumonpedttpunmaemoe nonyqamert
19.4,2.Cdenku,

19.5.I,IH+opMau['3acl'6urll'unol(a3aTeflucHeo6[qaeH3aeMItTeHTaxap&I{Tep'
pt)
B"IlltHDeBbpry aeiiHocT'la
uMaUl cbolecTBeHo
flpe3 or.rerur'It rrepr,toaIre ca HacrbrBanli c66tlT]lt c Eeo6[qaeli 3a ,4pyxecrBoro xapa(Tep,
nMaruri c6rrrecrBe[o Br[s[Ire B6pxy aeii[ocrra My Il pean[3lrp,lHlrre or Heto flpl{xoqll Il
,l3B6prues[ pa3xoar'L
npe3 orrlerHds nepuoA
19.6.I{F+opMaqus 3a cne,lKlr,BoAeI r u3Br'Il6a.'IaHcoBo
HrMa.
19.7. I{nr}opuaqua 3a AqroB[ yqacrl|q IIa eMureHTa' 3a oclroBHnre My xHBecrlluuu
ocrpanaraurupx6nna.
Ittutltlo vl rr6una
AA H{Ma HBec
OopMonnacr
I4noecruquonuara npofpaMa IlnasI,IpaIIa 3a cJIeABalq[Te 3 rogrnu or:rrcwa ceplr or
cbopExellllt Il
,qeiinocfli no,4o6pssauu ocrroBlllit crpaAeu $oug I,I {o6aBtEe Ha MaIII,iIII'I,
yBenliqaBau]t
ll
cpoKoBere
o6opyABaHe rIoBI,I laBau[t KasecrBoro, I{tMarltBatq]r
eibe(TltBEocrra l{a npo[3BoAcrBoro:
.
.

o6EoBtBaseEa MaItr Irl[rt napl( B aBma l]exa IIfIl4 lr |II4E;
peMoq'r n pe(oncrp)'Kqr'tt sa c5[IecrByBal[oro o60pyABaEe' ri3[or3Balro 3a ABere
ocuoeuuneinocnr aa llrPuara;

.

HA 10 T. KPAIIOBC B AB TA IIEXA;
PEMOIIT IIA IrO,IIKPAIIOBU IIBTI'IIIIA

.

ua [poqecllre rra JreeseIIpIl xolrcrp]'upaEeua
3aKy[yBalrera coQryep 3a asarlr3l-rpaEe
runpuqtloPunre;

.

peMogTIra c6rqecTByBalq[t crpaaelt QoIIA;
Cpegcrrara 3a petul't:lrlpaue rla uaaecnlqnoEnara rlpofpaMa ce oqal{Ba '[a 66aar
MaJlKu
ocurypeElr or I<alral,laarcBaueroul no EBpo[eiicKl-r flporpaMtl 3a iblIEaIICIlpaIIeIIa

25
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r,l
rloao6peHa
TeXHOrOn4IEa. MOAepIrIBarIut
3a
npealIpIrJITIIt
rr
cpeaErr
xa(TO tt Or pean''3rrpaluTe nprxonx oT aefiHocTTa.
KOIIry?eETHOCI1OCO6IIOCT,
or
HeroBo al,lq€pHo
o-r eMtreHTa'
crctrcqeHnre
orrlocHo
19.8. I4HoopMarrns
IlM
na
3aeMorloJlyrrare,'I[r
B
r(agecTBoTo
loroBop[ 3a
apyxecTBo nJrtt apyx€crBo MaiiKa,
3aeM I| Jrd3uHr.
Ip)'xecrBoro

II Ma cloiloqel

r ,qoroBop{ 3a .IIIl3IlHr.

3aA6,'IXeHrr no o6,tltra(rloHH[

3aeMrr
':ti:|'.'
:GM3l.12.

":::.,{
2ol7r:a

19.9. I{lrr}opMaqur orHocFo crcflro.rellttre or eMlrreHTar or rreroBo Ar'rqepHo
apyxecrio nJrrr apyxecrBo MaiiKa, B Ra.recrBoro nM Ila 3aeMoAare,r[, AoroBop[ 3a
3aeM
llllyxecTBoTo

HrMa npe,4ocT,lBeEli 3aeM[ Ha cBBp3aI i ttqa.

t:1
it:
' '.':.

npe,qocraBe[r, 3aeM[ or ,,OopMofinaca" A,4 Ea IrecB6p3alr[ iqa:
flpe,qocraBeHnKpar(ocporllrll 3aeM[ fi lleo6eueqenu :
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flpeAocraBeH[aBnrocpoqlllr3aeMu:

l
'.
Apy^"*'o
l lJlnxneu oA
3aeMono,'rvqaTerl:

31.12.2018
r.
A1,mo-

toccfA3 EA,4

19.10.201_2

6.1%

!a II3no.r3RaHero [a
19,10, I4n$oplraqnq
ueflH[| KHDria npe3 oTrlcTrrttr nepxol.

cpeAcrBara

or

r.
3 8 71 8 7 19.10.2t)22

rr3Br'pIIreHa rloBa eMficlts

I{anrrranrr Ita Ap),.xecrBoro npe3 orqelllttt flepl'on El- e yBenuqaBaE.

19.11. Ana,ru: Ha cLorrlolleHrlcro Nrerlay rlocrnrHarrtTe (buHaHcoBupByJrrar[r orpa3eEn
otn rlnnancorlrl o,Irlcr 3a $[HaHcoBart roAnla Ir lo-paHo rry6,'ruKTBaH[uporHo3[ 3a re3lr
peyr.rraarr.
(DopMofiracr A,4 lte e riy6 fiyBano llporfio3l{ 3a rIo-paHI{II orrlerHu rlepl-IoAlr.
19.12.AHa,'rm rt oqefir(aHa rro,'rrrrrrKaraorsocHo yrrpaBr'reH[eroHa thnHaHcoBrrrepecypcu c
Ha 3a,qb!'rr{eHnqra,
eBeHTyaltHure3anraxu If
nocoqBartetla Bb3Mo?l{HocTrTe
3a o6c,[y1*BaHe
MepKur KouTo eMrrTeHTbT e npearrp[en r'rJrrl npeacTon aa npeanpueMe c orr'rea
orcTpaII{BalleTou[t
OcFoBHaraaefiHocr tia BcrKo rrpo!3Bo,qcrBeEorrpeAfipbrrrie e Aa ]upaBnrBa etbeKTrrBrro
naprqErrTepecypcu,a{yMynupa t oT npo{ax6a Ea npo.q}a(Ilxr.IIon[Tr.jKaTaHa (oMrraErrrTaB
KaTo
Ta3n o6nacr e Aa cre.{It 3a cTpIrKTIIoToIt3IISffteHI{e rra 3anBrxeHurra Ha cBolre KJrrreHTr,r,
cGIIIeBpeMeHHOOnTrM'l3r,rpa yCnOB[9Ta 3a flj1atqalle K6M CI}OI.ITeAOCTaSqIiIIIi.
HaNtepclll|q c
19.13. OlleIIKa Ha Br,sMornrrocllre ia p€a,'I[3aII[s IIa rlrBccrltq[oHHnre
nocoqBNtre IIa pa3Mepa IIa pa3nolrraraeM[Te cpeacrBa rI orpa3rBaHe Ha Bb3Moxrrure
nponrcHoB crpyKrypara na r[unaucnparrc rra ratr| aeiillocr.
ll.lM

Kpa,l

I{a OTqeTIIIIt

uHBecTIrqIdr L ApyxecTBoTo

IIepIlO,{

Ire e [oeMaIIo

Ca Bb3HIiKlIauItl 3anT,l'xeH,lt
3a [3BGplIIBaIIe
aHrDr{r.rMeHTrr 3a u3B6prlBaHe Ha raKuBa.

lle

Ha

19.1,1.trInfropuaqrq 3a rracrr,nur[ IlpoNrcHurrpe orqerHu{ neprro,[ B ocHoBHurc
IlpuHqflnu 3a ylpaBJler[e

IIa eMIrTcFra lI Ha HeroBaTa uKoEoM[rrecKa rpyna

nepnoa ltMa rIpoMtIIa B lr(olroMuqec(ara rpy[a lla eMllTeETa.
llpe: orverlln
OopMoD.[acr AA e fly6nruro Ap)r(ecrBo, (aro aKq].Iure My ce rbpryBar IIa EOE. HaiicuqecrBeEo y.racrue B (ar irarra rra apyxocrBoro nMa ,, Eotlac daBaibepc EooA [plirexaBaula
.
acourrfpaHo yqacal,Ie R pa3Mep ta 26,32 %oor a(llli'l'le or ,, OopMoulacr"A,{

19,15. I4uQop*raqnq 3a ocHoBH[Te xapattTepr|crl|I(It Ha nplrJlaraFure or eMureHTa B
rpoqeca Ha IBrorBqHe IIa t[unancooure orveru cdcTeMa3a BbTpeIIreHKoHTpoJrt' cucr€Ml
3a ynpaB,'rcHneua pI|cr(oBe,
C6Ber6T Ea Ar.rpe(TopnreEoclr orroBopHocrra 3a ycralroBtBaHe rr ynpaBte re lla
pficKoBere,c (ollTo ce c6n6c(BaApyxecrBo'fo.
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t

qe Aa
Ha Apyt(ecrBoro 3a yfipalneHr'Ie Ea .ptrc(a e pa3Blira ra(al
Iloranurara
ycranoBtBa
u asaulll3llpa p{cKoBere' c (ouro ce c6nr'croa ,{pyNecreoro' '4a
rgeuru$uutpa
c
cRorBercrBtero
tl
(olirpolltl,
pucKoBere
aa I'Ia6ffo4aBa
Jrl.IMrIT[ 3a noeMale Ira p[cl{oBe u
Ea
oTpa3tBa[e
ycTaIioBeHIlTe .uIIMttTIt. Te3[ tIOrIttTUKrr rtOAIeXaT Ea nep]rolfiqua lpoBepxa c ueil
qpe3
geiirocrra
ua
,{pyx(ecTBoTo ApyxecTBoTo,
rracT6rrlrJlt tBMeHerrur B na3apErrTe ycnoBr.tr a o
tr yflpaBJrel[e, qentr ua pa3Blre (olrcrpyldliBlla
cBoure cranAapr{ Ir npoueAypl sa o6yterre
pa36[pm cBotTa pont Ii 3aa6JlxeHrit'
t{onTporHa cpeaa, B KOSTOBcllqru cjlyxuretli
(aK pExoBoac'rBoro ocr,tryptRa c6orBerorBlte c
Oautuuxr tcouuret ua ApyxecrBoro cnear
yrIpaBJIeIt[e IIa
noJII,tTtr(IiTe 3a yllpaBnel te IIa pl,lc(a, Ii flperjrexaa aaeKBaTEocTTaIra paMKaTa 3a
pucl{a Ilo oTHoIleFI'IeIIa puc(oBere' c Kouao ce c6n6cKBaApyxecrBoTo'
3a npoMeHqre
19.16. I{H4opMaulltr
(Fu
aFcoBa roa[Ila'
oTqerHtra

B ynpaBr|Terrtll|Te fi

HaA3opH[Te opral|u

flpe3

A'4
flpe3 201 8 r. Ee ca uacrtnlrJM npoMeErr B CbRera lta nrPe(Top[Te tla ,i(DopMorlracr'i
Ha
a(qlorepl-ITe
rra
cG6pa{[e
IIpr pe4ouroro rorlrrlIlio 3aceaan e Ha O6uroro
"OopMorrracr"
B
AL npes 20t7 ro.{., ce I,I36[pa IroB oAIITeE (oMIITer Ha Apyt(ecrBoro 3a cpoK or 3 ro'quEtl'
c"crae HaAex,qa IIraMeHoBa LUeMt[[poBa, Pa,[Ka Ky3MaEoBa Il iiopraE PaAeIrKoB'
3a pa3Mepa Ira Bb3Harpax.neHutrar HarpaAqte u/n'ru no''Ilrlre Ha nceKu
19.17. I{($op$rtq[q
qJrell Ha ynpaBnTeJrnnTe rr Ha KoHTpoJ I[Te Opraull 3a orqeTrrara (priHaHcoBarollliHar
rr3[JIaTeH[ OT eM[TeHTa [r eroBu aLlqeprlu ap]q{ecTBa, H$aB!ICnMO OT TOna' Aar'ln ca bfl,tll
Br{JrIOqeHrID pa3xoalrTe Ha eM[TeHTa lr"ln npoll3TuqaT oT pa3npeaqqeHue a netlar6aTa!
DK,tloqrTe,'ulo:
a) Iro"'ryqeriu cyM[ u Hellapl|qHrl Br*Harpa'iAeHr|q;
6) yc,rornu nln parcpoqer 'I Br'lHarpat(AcHut, BblHuKHaru npe3 roAllHara, Aopll lr
aKo Bt'3llarpatt|neHnefo ce abJlt{Il Kr,M no-Kr,cerr MoMeI|T;
B) cyMa, Ar'nx Ma or entureHTa rlru HeroBIr Ar'IqepHIl Apy'{ecrBa 3a ri3nJfarqal|e Hn
neHcu , o6e3uleTeHlle npl| ueHc oHllpalte lI"ltt Apyr[ n0A06rlu o6eslqeTeH[c'
or llrlet{oBere Ea CBBera Ha AlperTopure
IlonyqelItrTe 6p]TEIr BB[arpaxAenkt
,,iDopMonracr" A'4 rpe3 2018 r . ca rocoqeEi-rB a. 13 3.

Ea

HaqnegoBereltacbBeraEaAlrpe(Top{Teilecau3riJlal[aHtrB63lrarpax'qeH[t]'I/r4nll
(aKTo lt I.Ie ca Haql.cntBaEl'I li Ee ce 'Il6JIXm
o6e3lqereElt B }larypa npe3 rlocoqellut rIepEoA'
cyMI{ 3a IBrIJIaqaHe rra rellcl{Il lI obeqereElt,I Ilp[ reEcrjolll4)aHe'
!a [pr|Te'(aBaHure or q"'IelloBere fla yllpaBfiTcJlHure It KoHTpoJIHnre
19.18. I{[+opMaIIut
OprHr|, ITpOKTpUCTtTeU Bl|C|Ilt|{ pEKOBOAeHCt'CTaBaI{qU! Ha eMtIIeHTat RK"Ircq[TeJlBO
aftqunTe, npuTexaBalll| oT BceK[ or Tqx rlooTAeJrHor'I KaTOnpoueFr oa al{[rfuTe oT BceI{{
(a - BIIA ',r paSMep
K,tac, l(al(To t| npeaocTaBeHu IIM OT eM[TeEaa onqlrll Bbpxy ucHIrK IOruT
IIa OI'IIIuTe'
H& qe[HnTe KHI'llItatBr'pxy ltOIrTOCa]qpeAeH! OnUtIIITet qega IIa ynpat{ESBaHe
nor(ynHa qeHar a(o IIMa TaKaBar tI cpon lia onq(IITe.
Olig&qecl{ute

r[qa,

(oltro

He nprlexaBar
Ha cbBela Ha AxpeKToptrre
ca LucHoBere

anqru or ,,@oPltouacr" A{.
Ha Kouro B
19.19.Iln$oplrauua 3a [3Becrlrnre Ha apyt(ecrBoro aoroBopenocrlr' B pe3yrrrar
al(qt|u or
66Aeur[cpIroA Morar Aa l|acTbn'rr npoMeHlrB rlpurexaBaHnt orHocllrqne[ atfl
EacTon II| aI(qI|oHepII.
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Kr,u orvernur neplroA l,r cnel np&ru orrBauero Ea i[tuarrcoBara roAxra rra ApyxecrBoro
Ee ca l,3BecTElt aofoBopeEocTri, oT KoraTo MoraT aa EacT6IItT npoMeHu B [puTexaBaE[t
oTIIOCrTe.tIeH AtI

a(IIlIL

lltlll

O6'Illfaqllll

OT l{aCTOflqII aI<UIlOUepIl IlnII O6JllraqtoEepu.

19.20. I{n{oplraunr
3a Brlcqrqn cLAe6rr aer'ra, atMrrHrrcrparnBrr[ lrJrn ap6r.trpaxnrt
npou3BoaclBa,Kacaell|[ 3aabJlxeHusnII! B3eluarr[s Ha eMuTeHTaB pa3MepHaii-Ma,'rKol0
Ita cTo oT cobcTBenusMv rtanlrTar'r.
IIpe3 2018 r. qe,qnprrrrrrero HrMaBrrcrlqucbAe6r .rAena.
19.21.I{rIoopMaqqfl, n3ncKBaHacLrutacHoqJ'r.41or 3anoHa3a crrcroBoAcrBoro,B cura or
01.01.2017
r.
868 Bp63rrac qn.4l or 3aKoua3a cqeroBolcrBoro,B crlra or 01.01.2017r., pb(oBAcrBoro
IIa "OopMorljracr" A,{ e usor,pmn:ro al{anrr3 rra Kplrepllrre 3a r.r3rorBrrre Ha HelbruaEcoBa
Ae(napaqlr oT llpeAnp]rml{r oT o6rqecTBen umepec (IIOI4). 868 Bpb3l{ac r3B6ptre:f.].r'. a1ar]|13
e (olrcTaT{paEo, qe ,,(Doplron:racr" A! ua Ee(oEconriA{paEo I tBo rre nolaAa ts 3aABnxnTeJIE[Te
(pDTepnr oTEacrrqu ce 3a fIoI4, 3a Ko[To e Bb3rrrr(Ba3aa6rxeEr.re aa r4roTBrT IleoultaHcoBa
aedrapaqfr, cGIJIacEoll3lrc(aaHrrrTa IIa 3aItoII4 rropaall KoeToTa(aBalleoullallcoBa .{eKJlapaql,,
He e lt3foTBeEa
L [peacTaBella,
1912.narllrv 3a [vpeKTopa 3a Bpr,3K[ c [EBecrrrropa, Br(,1rcqnre,,rHo
reJreiboHu aApecaa
KOpecIIoltaeHqrlq.
,{uper<rop :a npmr<ug LrsBecrrlroprire rra ,jOopr'ronrracr" AA e:
M[xauir HaiileEos Hail.4eEoe
Ten:0899995328
A,{pec aa KopeclodAeHq{{: fp. KbpAxa,'Iri -!, npoMt-rmreEa3oEaIOf ,,
19.23.IlpoMerr[ B u€Hara rra anquure Ha apyr(ecrBor.o
Kur,aarara na roArrrtrErrr$DnascoBorqer aKqrrrnelra OopMollracr A!
a6pioBtrt Ea perynupau[a3ap rla EOB - Co&ur AA.
.
.
.
.
.
o
.
.

ca pemcrpnparrfi3a

qeEaIIpe:2018 r. - 5,500ns.
Ha.ra,'IEa
qenarrpe: 2018 r. - 5,000ns.
MrrHr-rMaJrEa
Ma(ciiMarrgaqeua [pe3 2018 r. - 5,550nB.
CpeadaqeEarpe3 2018r. 5,455JlB.
nocreAEauella npe: 2018 r. - 5,550nn.
O6eu (:rora)- 69 867 6p.
O6eM(neea) 380 907,re.
IIa3apeE cefMeHT- CerMeETaKr]u[ Standard;

28.02.2019r,
K6pAxan!r

Ha:sv Xrrver An o"ruo ^
//
I - 4 tsn, r s a
re,rea
s u V e r t o Oa f f P

c-7/
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.DOINIOIL^dCT AA \
roArmJr {l)nlmcdir oFe ' H 3a2018 .oArra
rcrcks cyuncr mfaesnu xh.$., o6cx NrclElnqlo nee F4iFo AllTo

OTTIET3A OI4HAHCOBOTOCI'CTOflHIIE

I

3a roAuHara, IIpItICIIIoqBatqa rla 3l Ae(ertepu 2018 r.

EEJlEXK

K6M 31
aeKeMBpn

2018

xTu31
aer(eMBpIl

201',7

AKTIIBI{
HereKvmtr aKTlIBu
5
I4Morrr, Mam[I t It c6op6xeltu'
6
HeMarepua"'ulll aKTuBu
,|
I4BBccruquoHntt lrMor[
l4rrBecTnu@ B aplTn [peAflpnrrneJ B T.q.
ocqeToBo,IIeH! rro Meroaa rla co6caBelM Ka[[Tarl
A(TltBIl

IIO OTCPOTIeHUnaF'I'UrI

(D[HaHcoB[ aKTuBu

t0.2,
t2

Apyru rIerel(yLqxaKrrBq

10.4,
tt.2

OEILIOHE TEKYIIU AKTII B],1

TGproBcKqB3eMaEq{
a(TI,IBlr,
t3MepBalr{
ro
OnEaHcoBl]
aMopTISnpaHacTollHocT
(Dl.IIIaEcoBll a(TI,rBn, orIeHrBaHr,I rlo clpaBe,4'[rBa
croiirrocr .rDe3rreqa[6a lrtrr 3ary6a
(DaHaHcosu a(TnBur oqeE BaEti I1o c[paBeAnlrBa
c roiiHocI epe'r,upyrBceo6xBareH
Aoxo&
IlaOI'

II IIAOI'IIIIi

EKBUB'UIgHTI'I

TeKyur AaH6.{I]rrB3eMaHxq

,4pyrr reKyllrn aI{Tl,lBu

| 761

38'7

387

1 927

2148

418
366

s30
401

280

200

I 064

1131

I 064
2 991

1131

18.1
10.5,
10.6,10.7

TBpfoBcK{ B3eMaFr,rq

TeKvtrr[ aKTUBI
MareDlrarE[ 3aracu

1535
5

9
10.1,
t2
10.7
10.6
10.6
20.1
10.3
10.3,
11.2

OEIIIO TEKWU AKTmBm 6* !5p)Ka}Jv3a
npo.qaN6a

AKTuBr{or rpyfl! 3aocBo6oxAaBaEe,
xnao.rtbaqnDanunaro .{6pxa r 3a npo,qax6a

ll

OEIIIO TEKYIAII AKTMBN

oBluo AKTr.rBr{
B XIIJI.JIB.

Cr,cragu,r:

Aara Hac}

-4
'n/l

// ,/

/41

///

l/bl
/,u
I

lrlKanpa*oea)
28.02.2019ro,.

3aBep["'rcr,r,racrlooAuropcKlrAo
OuHaHcoBor'1el,
Blpxy xofr1o cMe ,{3aa^t1
o.[h]opcxlnaoi^aa -

2 0.1J[
" *,u].8.'1.1

--.ln9

Pr,Koe
(Ha3

'4u:

@oPI4OrlL{CT AA
l'o nnH',i'Haq@Bud,qeft
312ot8,uA,,ra
!$., ocBen axo ,3tr!rc
re € ykdrno Aprm

OTTIET3A OIIHAHCOBOTO CbCTOSHI{E
3aroaBHara,[puRJ'rroqBarqa
fia 31 ael{eMBpn
2019r.
BENE)KKA

I{rM 3l
aeKeMBpri

2018

COBCTBEH KAIIIITA,'I
Ka[[Ta,'r It pelepBn, nplfllaA,le'iaturr IIa
co6crBeHllqrl Ha rpy[aTa
ObrrHooeHr aKUllIl locEoBeH Kanlr;Lll)

,4pyurpe:epnz
Ileqan6a./(3ary6a)or \{Illlaurr [eprroArr
Ile.rar6a,/(3ary6q) or rer{yqr{r Ilep{ol

3 799

19.3
19.2

2 295

oEao

HcKoHToo"rrlpaulo y,{tcrIIc

OFUIO COBCTBEHKANI{TA'
IIACI,IBII
Hereryuu nacnrn
3aerru
Ilpronct<rr :aAtnxeur.rx

Ilacuorlno orcpo.reur^qauluu
llposarrlrz no ?aql,'trceHul
{pyrr nereryull nacusn
uIrI4 U 11L I L A YIA A 1IACuR n
Teryott nacuon

IeKeMBplt

2017

19.1

flpeurzr,rgr eltracu-rru atqm

rq,M 3l

(3 455)
(78)
2 561
2 561

3 799
2 )95

( 21 3 5 )
(1 320)

2 561

2 639
2 639
2 639

422

619

11.1

10.9
18.1
24
t0.tl,12

rlproRc(Ji 3a!6r)KeEkt
r eKyr{It 3a!6JIt(eH{t Iro aaII6rI{ BLpXy
AOXOAa

10.8
1 0 . 8l,8

3aeuu

l 1.l

2

2

6

l9

430

640

430

640
640

rrpoBn3llt no 3t!5nxelnrr

Apyfl.r TeKyrq[ lacrrBrr

10.8,
10.10.12

rtrtr4u

1r1,1yt4l4 tlACaBa 6e3 fio fDyrrvat'pl{arrl 3a rrpoI,Dr{6a
acl,IBnno fprx, 3a ocBo6ox,4aBalle,
I.nacl'librlllI{paEu KaTo,{r,pxaEII 3a nDona)K6a

t3

ut lqu r L.xytu]l lIA('mBU
OEIITO TIACI,IBII
utrulu
|rA( 14Bl.l

(Anr{TAjr
B XII?'I.JIB.

--$wk

Ct craBur:

430

p) ,/ COECTBEH

/ / //

W

pbKoBa)

{ara na crcranqle: 28-o'2.2019ros.
3arepr,r cbrJ'racHooauTopcKrr aoKnaa:
f_-_;--u HaHcoo
orqer
I
I
J erpxy rotro cue r,r:aa^u I

I c oarlop.ryFoln34^
J
I 8ar64.7..y!:4UUr, I

'qa:-Jb
PbKoBoAlr

(Ha:ru

AOPNTOI-I\ACT AA T
fo

!rs'

)

f'FlHoF
N

oEeft 3a 2018 foAlHa
oocs rrc rsllsso ti e ]'x6rro

APtfo

OTqET 3A IIEqAJIBATA I,IJII'I 3AT}'EATA II AP}T BCEOFXBATEHAOXOA
cnopea cbtrItrocTTaHa pa3xoauTe
3a2018roAuEa
(npn eAlrr orqer)

TOAIIITATA,
fip[I.rfforrBa
qa IIa 31

roaliFaaa,
EEJlE
XICA. rlpll('rloqBall
aIIa3l
.ue(eMBpx

AeKeMBpIi

2018
or

flpuxonu

rlpolax6lr

or

1486

flporcnxaBa]Illi

t4

TT

fIpoMeIM B cajlAara Ha IIpoA}1(qIlt
npox rBo,ucTBo

Il Ee3BlprreHo

D^"wnDT

aKTIIBIi

^T Bndtrrx6a

EaraHcoBa
va repHan

Ira HeTeKvIIII

croiiEocr

Pa6ora, lcrrpurena
fl f, ennnrcrrerro

fia

no

rlpoAa,qelIlr

cronaucru

(86)

t4

crolo{

ll

Haqlrr

or

fi KaIIl4TanIr3r.lDaIla

Pa3xoar la cypoBrrHu va lePIiaJrlJ
Pa3xon 3a BBHrtFtr Yclyrll

Pa3xoa[ 3a aMopr[3a[w'I
Pa3xoar 3a laflrar{

r oc}rf)rpoBKll

'11

15.1
t5.2
15.1

1't.l

201',l
1288

53
19

t
(16)

(51s)
( ls 8 )
(26e)

(624)
(22t)

(5ee)

(s92)

(2"18)

Pa:xoat/npr'txoaaor npeoqen(una artmr u
NAC BII

Apyrlr pa3xo[r

rpnxoar/pa3]944jj91g9
<Dr.rEaHcoBri
.[en B neqar6r/3ary6dB q99q4qPg!4]l!gp4:141IIrqar6a npeAuaaBbqHo06"raraHe
Dr.w^r'

ar trasak Ra.xv noxona. B T.C.:

15.15
l6

(16)

(78)
18.2

(ee)
(867)

G)

(1 320)
(-)

Pa3xoA3areK)ru AanGK
PajxoA 3a orcpo'reH laH6K

OT
nnue;rsn :l To4LIHATA
uPoIl"'lxABAIIIrr AEIIqQqI!
flDelc'Ianosfl eau aeiiuoc'fll
fle.Ian6a 3a ro,{I{Hara or rlpeycraFoBsBaHr'l
rletHOClH

neql,rsart larysA) 3AlQ44|JlfA

[_-rvrnceos&a'144gsxqA

CTarnu, Kol|To HqMaaa 6r'aar
ner,,racnibuuuparm n6M nej44q4-Mql4ry!L
fleqar6fi or npoolleE(Il rla uMorlr
nevaa6u (:ary6u) Iro flencllosgo
Fottoep"n
^"--,-deaqe.

treAI,IIrI,rnaI{]{noxotru

ua
,{,rn n ne-ral6ara/(:ary6ara) or rpeorren(u
nnennnfirlTllt

clc crarld'I, Kot'ITo
AaH!I( B6pxy aoxoaa, cBrp3aH

rrxva,qa6tAar pexnacro4tl4pqg(!y n9:9l!q uI4

(78)

(1 320)

(78)

(1 320)

@oP\ron^,{cTAA\
dleM 3d2018 roAnl2
l-o^otrM (Frrrrolr
Bcn{' c}Ir cantBes'B xb.s., oGot.ko 'rpwEo se e Farno lptrc

)

i

CTartr[.

(ofiTo Morrte noc,reaDaulo aa 66Aar

KbM [eqa,'r6a ri'.rl| 3arybai
acll{br|qupar
Ba,ryrH pa3n K or npeBex.qaHeHa nei:iHocr B
<DuHatIcoB[aKT[Bri. oueE Barl[ ro c[paBeAlIIrBa

aoxor
croiiHoclnpeJAp)'rBceo6xelreH
(oliro
AaII6( B6pxy ,{oxoaa, cB6p3alr cT'c crarl{nJ
KbM
Mo)(e nocjreaBaulo Aa 6bAar peKrac[Q{qripaE[

Apyr BceooxBareHAoxoA3a roA[Hara, nerrlo or

OEIII BCEOEXBATEHAOXOA 3A
TOfl,IHATA
pr{,Tt.er o-MafiKa
Co6crBeHru Ha npe,4n

Hcrna ne.ra,'r6a sa aRq[r (B n9aa./aKr]rr):
Ocnosuarrergaueqan6aEa

P!,I{oBoAI|Ten:

roa.
Aara Hs cLcraBflHe:28.02.2019
'|aBelll't

cbr,racHootur opcrcunoKJra!:

OuHaHcoB
or9er.

Bbp'(yxortTocMe rSaaAl,

"^ii!frff.A1li,Eisr.

OOPMOI&\CT AA \
roAnnsx Orldrcolr o,!dr322018 rc nll
Bcnqr cy$ cr mpacM u xn^,s, o6dl No Bpnqno n. e Fauo 4I'!

OTqET 3,{ IIPOMEHI{TE B COECTBEHI{'
rpe3 2018r.

I

KAIII,ITAJI

(1979)
IIpoMeEIt B
CgCTOBOAIIAIA

IOJIIITI{KA,

IIpen3quc.'reHocan,qo
Kr,M I 'rEYaDr2017
rlpoMeHu B cobcrBeHnt
(anuTa,'r3a 2017r.

(1320) (1320)

fleua,r6al(:ary6a):a
2 0 1 7r .
Apyr Bceo6xBareH,4oxoA
sa 2017t.

reqar6a
eaeJ'rena
Ca,rao r(6M 3l

lereruspl|2017r.
IIpoMeEuB cobcrBeHus
r(annraJr3a2018r.
EMrrc[r Eaar{ql,Il
Ilevan6a/(:ary6a)ra
2 0 1 8r .
AoxoA
Apyr Bceo6xBareE
ga2018r.

(1300)
CaJAo r{bM 3l

2018r.
aeneMeplr

a KaBpr,r{oBa)
Aara IIa
3aBcpl|"1cr'r

et 28.02.2019

srp'y xoarocMd,a:dhtria

"^!i!.iii\i9ilts,

@OP]VIOfL&\CT 4A\
l_.^tu!,id +ErucoBr lF(n 3x2018roAnra

)

Dcqv

I

cyNr o n{€en'i

B xna.,B.,

oGeH eo

mPnqso

F€ e FBxo

APFo

OTTIET 3A TIAPI,IqHI{TE NOTOIIII
(no npexnn lrerog)
:a 2018roalna
BEJIE
roaI,IHaTa,
)KKA IlpnrulloqBaq

q a E a3 l
,qeKeMBp[
2017

aEa3l
ACKCMBPI,I

2018
flaprr.rrruno'rotlrro,I oneparuBrttAcfi||ocf
llororlu or aeiirocrra
20.2
Iharuar rr r.JIIl Bb3crarroBrBarr[r Ea AaHbuIl Bbpxy
aoxoaa
HemeHnomoK,zeHepupa om okepamusHu
0eiHocmu
rlapnvar noro(n or l|HBecrur|t|oHlrtllciiHocrll
IlnarqaE[r 3a [p{Ao6[Barre Ea yqacrur B
(AII{TATIIITE

rolurraTa,
IPI,IKNIOIIBA

83
8J

42

C)

IIA NDVTU IDE.IIIIDI-I'TII'

floc6nneHur or npolrDKbx
Ha)n{acr rB
(AIIIITAJIIiTE EA,{PYIII

[PE,4IIPII'T'I'

C)

flnarqaE[t
3a rIpLIAo6IrBaEe Ira I,IMorIi, Malll'rHll It
c60Dt'xel it u EerfaTeDlrauE[ aKTItBt

llocr, n:reirus or npogax6u Ha IIMor[, Malrrtrult ,r
c6op6xell,It II neMaaepltarlr[ aKTuBrt
flnauaElrt
fipo'[ax6u

3a rIp[Ao6IrBaE[t
I,l Docrlrijrellur
or
Ea OrrrraEcoBri a(TuBrr c TbproBc(a qet

JAEMIi, IIPEIOCTABEHII IIA AP)TII IIPEAIIPII'TI''

lloraurenfls no 3aeNrrl, [pe,[ocraBellr
nPe,4nDLttTI,rt

(-)

Ea Apyfu

flapFreE Ilorol{ or npIIAo6riBaIIe unll ri3ry6BaHe lla
KOIITDOJI
B,qT'lIIepEO
IIDCIIIDII'T{e

,{pyru

uapnuru

rlororllr

or

rrrrBecrrrrl[onrrr

AeiiHocrr{

Hemeunomox,u3nor3aaH
6 uHlecmuquotlltu
IIapI|qIII| nororlll or (bunaHcoBuAeiiIIocrII
IlocrsnJrerirls or elr{Tr,rpaHe Ha o6rlKroBeuu aKIItrI
tulalllaulls 3a DoqmKIr Ila coocaBeE[ a(ql,lu
flocr![jreErir
or eMIlTtlpaIIe Ea (orrBepr[pyeMri
l)6JlriraquIl

flocmnlesur or eMr.rr{paHer{a BB3craHoBqeM[
lpeibepeEqlarfi II aKrlr.rli
Ilocr6nire[tt or 3aeMt
tr43nirarqaEe
Ea 3aeMu
IlnaIqaIlIIr
Ilirar]IaIIlI'

IIo ouEaIIcoB JrIl3rIHr
Ea n[xBri

4918

(5000)
(324)

@O?NrOflr\ACTAA
I o^s,"H, OdrdcoF
Bcrqn clnu cr pacnn u vi.,$.,

)

flocrbrlreHllt or r[xB
flocrRn,'reEut or,arnBd.qeHTtt

noroqrr oT ibrfraEcoBri aeiiHoc'rll
u3kor36aH
6bs AuHalrcosudeiHocmu
Heme nomoK,
Herno (ualra,rnearre)/sapacrBaneHa IIapIr,
NADIITIEII EI{BTO}AJ'ICFT! IT OAITKOB OBT'

Ilapu, napuvnu etruna[elrrll II 6aH(oB oBbpAlaibr
B rlaqartoToHa ro,{EIIma
flevan6n/(:ary6u) or Bar'IyrHI4pa3nuK[ Ira rlapx L'r
6alt(oB 086

IIapE, rraprl.rllrl cpencrBan 6aItKoBonr'papa+T B
B XUJI.ITB.

Crcrasu,t:
KaBpbKoBa)

Aara Ha cr,

ror.
28.02.2019

3aBepn,'rct'r,tacllo oAuropcKrrAoKJraA:

\

oEem 3a 2018 ro!r!2
odd, do rclnqHo se e tm3ano apym

ФОРМОПЛАСТ АД
Годишни финансови отчети за 2018 година

всички суми са изразени в хил.лв., освен ако изрично не е указано друго

ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

1.

Обща информация

“Формопласт” АД (наричано по-нататък още “дружеството”) е акционерно дружество, е регистрирано в
кърджалийски окръжен съд по фирмено дело 630/1991 г, вписан в регистъра на търговските дружества
при Кърджалийския окръжен съд том 1, рег. 1, стр. 115, парт. № 36, пореден №19. Дружеството е
регистрирано в Агенцията по вписванията на 11.02.2008 г. Седалището и адресът на управление на
дружеството са: гр. Кърджали, Промишлена зона юг.
Дружеството има предмет на дейност: Производство на машиностроителна продукция, инструментална
екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и
инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.
Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите и Изп. директор. Към 31.12.2018 г.
Съветът на директорите на дружеството се състои от едно юридическо лице - „Бондс Адвайзерс” ЕООД с
представляващ Надежда Панушева и две физически лица Назъм Хикмет Алиосман и Йордан Антонов
Раденков.
Изпълнителен директор на „Формопласт“ АД е инж. Назъм Алиосман.
Дружеството има регистриран капитал в размер на 3 798 905 / три милиона, седемстотин деветдесет и
осем хиляди, деветстотин и пет / лева, разпределен в 3 798 905 обикновени поименни акции с номинал
1,000 лева всяка.
Тези финансови отчети са оторизирани за публикуване от Съвета на директорите на 28 февруари 2019
година.
2.

Обобщено представяне на значимите счетоводни политики

Основните счетоводни политики, прилагани при изготвянето на тези финансови отчети, са представени
по-долу. Тези политики са прилагани последователно за всички представени периоди, освен ако изрично
не е посочено друго.
2.1. Основа за изготвяне
Финансовите отчети на “Формопласт” АД са изготвени в съответствие с Международните стандарти за
финансови отчети (МСФО). Те са изготвени на принципа на историческата цена, модифициран чрез
преоценка за земи и сгради, финансови активи на разположение за продажба и финансови активи и
финансови пасиви по справедлива стойност чрез печалба или загуба. Тези отчети са изготвени въз основа
на предположението за действащо предприятие. На ръководството на дружеството не са известни
обстоятелства, които да поставят под съмнение този принцип.
Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква използването на определени
сериозни счетоводни оценки. То още изисква от ръководството да прави определени преценки в процеса
на прилагането на счетоводните политики на дружеството. Областите, в които се е налагала по-висока
степен на преценка или усложненост, или областите, в които допусканията и приблизителните оценки са
значими за финансовите отчети, са оповестени в бележка 4.
През отчетния период предприятието прилага за първи път МСФО15Приходи от договори с клиенти.
Това прилагане е наложило някои промени в представянето и оповестяването на приходите, активите и
пасивите, породени от изпълнението на договорите с клиенти. За повече подробности вж т.2.17, 14 и
15.6.
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През отчетния период предприятието прилага новите изисквания на МСФО9Финансови инструменти,
които налагат промени в класификацията на финансовите инструменти, в представянето им във
финансовите отчети и в оповестяването на информация, отнасяща се до тях. За повече подробности виж
т.2.7, 2.9. и 10.
Документи, издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и Комитета за
разяснение на международни стандарти за финансово отчитане (КРМСФО), приети от Европейската
комисия
Регламент 2018/182 от 07 февруари 2018 година
Изменения в МСФО1Прилагане за първи път на Международните старндарти за финансово
отчитане – тези изменения не се отнасят до дружеството;
Изменения в МСФО12Оповестяване на дялови участия в други предприятия – изменението изисква
когато участие е класифицирано като държано за продажба в съответствие с МСФО5 предприятието да
не представя обобщена финансова информация за това дъщерно, съвместно или асоциирано
предприятие. Според оценките на ръководството тези изменения няма да засегнат отчетите на
дружеството;
Изменения в МСС28Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия – според
изменението когато една инвестиция е направена чрез предприятие, което е организация за рисков
капитал или взаимен фонд, дялов тръст или подобни, предприятието може да избере да оценява
инвестицията по спреведлива стойност чрез печалбата или загубата в съответствие с МСФО9. Според
оценките на ръководството тези изменения няма да засегнат отчетите на дружеството;
Регламент 2018/289 от 26 февруари 2018 година
Изменения в МСФО2Плащане на базата на акции – измененията се отнасят до промени в третирането
на ословията за придобиване, признаване и оценки при сделки с плащане на базата на акции, уреждани с
парични средства или такива с нетно уреждане на задължения за удържане на данъка при източника,
както и някои оповестявания. Тези изменения не се отнасят до дружеството;
Регламент 2018/400 от 14 март 2018 година
Изменения в МСС40Инвестиционни имоти – в изменението има прецизиране на това кога има промяна
в използването на инвестиционен имот. Според оценките на ръководството тези изменения няма да
засегнат отчетите на дружеството;
Регламент 2018/498 от 22 март 2018 година
Изменения в МСФО9Финансови инструменти – тези изменения влизат в сила за отчетни периоди,
започващи на или след 01 януари 2019 година и към датата на изготвянето на тези отчети ръководството
не е в състояние да направи оценка на ефекта от въздействието на тези промени върху отчетите на
дружеството;
Регламент 2018/519 от 28 март 2018 година
Ново Разяснение22Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение – разяснението се
прилага по отношение на сделки в чуждестранна валута, при които предприятие признава непаричен
актив или пасив, произтичащ от плащането или получаването на авансово възнаграждение, преди
предприятието да признае съответен актив, приход или разход. Определя се, че датата на сделката,
служеща за определяне на обменния курс, използван при първоначалното признаване на съответен актив,
приход или разход, е датата, на която предприятието първоначално признава непаричния актив или
пасив, произтичащ от плащането или получаването на авансово възнаграждение. Тъй като сделките в
чуждестранна валута на дружеството са в евро това изменение няма да засегне отчетите му.
Регламент 2018/1595 от 23 октомври 2018 година
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Ново Разяснение23Несигурност при данъчното третиране на дохода – тези изменения влизат в сила
за отчетни периоди, започващи на или след 01 януари 2019 година и към датата на изготвянето на тези
отчети ръководството не е в състояние да направи оценка на ефекта от въздействието на тези промени
върху отчетите на дружеството;
2.2. Превеждане на чуждестранна валута
Функционална валута и валута на представяне
Статиите, включени във финансовите отчети, се измерват във валутата на основната икономическа среда,
в която оперира дружеството. Това е функционалната валута, която е и валута на представяне –
български лев (bgn).
Превеждане и салда
Сделките в чуждестранна валута са преведени във функционалната валута по обменните курсове на
датите на сделките или по преоценка, когато статиите се преоценяват. Печалбите и загубите от валутни
разлики в резултат на уреждане на тези сделки и от превеждането по заключителните курсове в края на
годината за паричните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се признават в Отчета за
печалбата и загубата и другия всеобхватен доход.
2.3. Имоти, машини и съоръжения
Земите и сградите включват основно производствените и административни площи и сгради. Земите и
сградите са представени по справедлива стойност, базирано на периодично, но не по-рядко от 1 път на 3
години, преоценяване, извършвано от външни независими оценители, намалена с последващата
амортизация за сградите. Всякаква натрупана амортизация към датата на преоценката е елиминирана
срещу брутната балансова стойност на актива и нетната сума е преизчислена към преоценената стойност
на актива. Всякаква друга собственост, машини и оборудване е изразена по историческа цена минус
амортизация. Историческата цена включва и разходи, директно относими към придобиването на актива.
Като имоти, машини и съоръжения се отчитат активи с цена на придобиване над 700 (седемстотин) лева.
Последващите разходи са включени в балансовата стойност на актива или признати като отделен актив
само когато е вероятен приток от бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, към дружеството и
стойността му може да бъде надеждно измерена. Балансовата стойност на подменена част е отписана.
Всякакви други ремонти и поддръжка са отразени в Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен
доход през финансовия период, през който са възникнали.
Нарастването на балансовата стойност в резултат на преоценка на земи и сгради е отнесено като други
резерви в собствения капитал в Отчета за финансовото състояние. Намаления, които покриват предходни
увеличения за един и същ актив, са за сметка на тези резерви. Всякакви други намаления са отчитат чрез
Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход. Всяка година разликата между
амортизацията, базирана на преоценената стойност на актива, призната чрез Отчета за печалбата и
загубата и другия всеобхватен доход, и амортизацията, базирана на оригиналната стойност на актива, се
прехвърля от “други резерви” към “неразпределена печалба”.
Земи не се амортизират. Амортизацията на другите активи се изчислява по линеен метод за разпределяне
на стойността им (или преоценената им стойност) за времето на очаквания полезен живот, както следва:
- сгради
- машини
- транспортни средства
- обзавеждане и оборудване

25-40 години;
10-15 години;
3-5 години;
3-8 години.

Остатъчната стойност и полезният живот на активите се преразглеждат и ако е необходимо те се
коригират към всяка дата на баланса.
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Балансовата стойност на актив се намалява незабавно до възстановимата му стойност, ако балансовата
стойност на актива е по-висока от оценената възстановима стойност (виж бележка 2.5).
Печалбите и загубите от освобождаване се определят чрез сравняване на постъпленията и балансовата
стойност и са признати в статия “резултат от продажби на нетекущи активи” в Отчета за печалбата и
загубата и другия всеобхватен доход.
Когато е продаден преоценен актив сумата, включена в други резерви, се прехвърля към
неразпределената печалба.
2.4. Нематериални активи
Търговски марки и лицензи
Отделно придобити търговски марки и лицензи се представят по историческа цена. Търговски марки и
лицензи, придобити в бизнес комбинация, се признават по справедлива стойност към датата на
придобиването. Търговските марки и лицензи имат ограничен полезен живот и се отчитат по
първоначална стойност минус натрупана амортизация. Амортизацията се изчислява по линеен метод, за
да се разпредели стойността на търговските марки и лицензите за времето на полезния им живот от 15
до 20 години.
Софтуер
Разходи, свързани с поддържането на компютърни софтуерни програми, се признават за разход в
момента на възникване. Разходи по развитие, които директно се отнасят до дизайн и тестване на
идентифициран и уникален софтуерен продукт, контролиран от дружеството, се признават като
нематериален актив, когато са изпълнени следните критерии:
-

има техническа способност за завършване на софтуерния продукт, за да е на разположение за
продажба;
ръководството възнамерява да завърши софтуерния продукт и да го използва или продава;
има способност за използване или продажба на софтуерния продукт;
може да се демонстрира как софтуерния продукт ще генерира вероятни бъдещи икономически
изгоди;
на разположение са адекватни технически, финансови и други ресурси за завършване на
развитието и използване или продажба на софтуерния продукт; и
разходите, отнасящи се до софтуерния продукт по време на развитието му, могат да бъдат
надеждно измерени.

Директно отнасящите се разходи, които са капитализирани като част от софтуерния продукт, включват
разходите за наетите лица, развиващи софтуера, и подходяща част от общите разходи. Други разходи по
развитието, които не отговарят на горните критерии, се признават за разход в момента на възникване.
Разходи по развитие, които в предходни периоди са признавани като разходи, не могат да се признават
като актив през следващи периоди.
Разходите за развитие на компютърен софтуер, признати като актив, се амортизират за очаквания им
полезен живот, който не надхвърля 3 години.
2.5. Обезценка на нефинансови активи
Активи, които имат неопределен полезен живот, не са обект на амортизиране, а се тестват за обезценка
всяка година. Активи, които са обект на амортизиране, се преглеждат за обезценка когато събития или
промени в обстоятелствата сочат, че балансовата стойност може да не бъде възстановена. Загуба от
обезценка се признава за сумата, с която балансовата стойност на актива надвишава възстановимата му
стойност. Възстановимата стойност е по-високата от справедливата стойност на актива минус разходите
по продажба и стойността в употреба. За целите на оценяването на обезценката активите са групирани на
най-ниското ниво, на което има отделно идентифицирани парични потоци (единици, генериращи
парични потоци). Нефинансови активи, различни от репутация, които са били обезценявани, се
преглеждат за възможно възстановяване на обезценка към всяка балансова дата.
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2.6. Нетекущи активи (или групи за освобождаване) държани за продажба
Нетекущи активи (или групи за освобождаване) се класифицират като активи държани за продажба,
когато тяхната балансова стойност ще се възстанови основно чрез сделка по продажба и продажбата се
счита за много вероятна. Те са представени по по-ниската от балансовата стойност и справедливата
стойност минус разходите по продажба, ако балансовата им стойност ще бъде възстановена основно чрез
продажба, а не чрез продължаваща употреба.
2.7. Финансови активи
2.7.1.

Класификация

Дружеството класифицира финансовите си активи в следните категории: оценявани по справедлива
стойност чрез печалба или загуба, оценявани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход и
оценявани по амортизирана стойност. Класификацията е на база бизнес модел за управление на
финансовите активи и характеристики на договорните парични потоци на финансовите активи.
Ръководството определя класифицирането на финансовия актив при първоначалното му признаване.
Финансови активи, измервани по амортизирана стойност
Това са финансови активи, които дружеството има намерение да задържи с цел събиране на
договорените парични потоци, което се случва на определени дати по отношение на главница и лихви. В
тази категория се включват търговските вземания, предоставени заеми, вземания по облигации, които не
се държат за търгуване.
Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход
Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход са дългови
инструменти, които се държат както за събиране на договорни парични потоци, така и за продажба, като
на конкретни дати възникват парични потоци, включващи плащания по главница и лихва.
Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез печалба или загуба
Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез печалба или загуба са финансови активи,
които не са измервани по амортизирана стойност или по справедлива стойност чрез друг всеобхватен
доход.

2.7.2.

Признаване и оценяване

При първоначално признаване дружеството оценява финансов актив, оценяван по справедлива стойност
в печалбата или загубата, по справедливата му стойност. За всички останали активи справедливата
стойност се коригира с разходите по сделката, които могат директно да се отнесат към придобиването
или издаването на актива.
Финансовите активи, оценявани по справедлива стойност чрез печалба или загуба или оценявани по
справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход последващо се оценяват по справедлива стойност.
Финансовите активи, оценявани по амортизирана стойност се отчитат по метода на ефективната лихва.
Печалби и загуби от промените в справедливата стойност на финансови активи, оценявани по
справедлива стойност чрез печалба или загуба са представени в Отчета за печалбата и загубата и другия
всеобхватен доход в статията “финансови приходи/(разходи) – нетно” за периода на възникване.
Приходи от дивиденти от финансови активи по справедлива стойност чрез печалба или загуба се
признават в Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход като част от другите приходи,
когато се установи правото на дружеството за получаване.
Печалби и загуби от промените в справедливата стойност на финансови активи, оценявани по
справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход са представени в Отчета за печалбата и загубата и

5

ФОРМОПЛАСТ АД
Годишни финансови отчети за 2018 година

всички суми са изразени в хил.лв., освен ако изрично не е указано друго

другия всеобхватен доход в статията “Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез друг
всеобхватен доход“
Дружеството оценява към всяка дата на баланса дали има обективно доказателство, че финансов актив
или група финансови активи е обезценена. При ценни книжа-инструменти на собствения капитал,
класифицирани като финансови активи, оценявани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен
доход, значително или продължително намаление в справедливата стойност под себестойността им се
счита за индикатор, че ценните книжа са обезценени. Ако съществува някакво подобно доказателство за
финансови активи, оценявани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход, натрупаната загуба
– изчислена като разлика между цената на придобиване и настоящата справедлива стойност минус
всякаква загуба от обезценка на този финансов актив, която преди това е призната в печалбата или
загубата – се признава като текуща загуба в Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход.
Тестването за обезценка за търговските вземания е описано в бележка 2.9.
2.8. Материални запаси
Материалните запаси са представени по по-ниската от себестойност и нетна реализируема стойност.
Стойността на изразходваните материали се определя по метода среднопретеглена цена. Себестойността
на стоките и незавършеното производство включва разходи за дизайн, суровини, пряк труд, други преки
разходи и разпределени общи разходи (базирани на нормалния капацитет). Тя не включва разходи по
заеми. Нетната реализируема стойност е преценената продажна цена при обичаен ход на бизнеса минус
приложимите разходи по продажбите.
2.9. Търговски и други вземания
Търговските вземания първоначално се признават по справедлива стойност и последващо се оценяват по
амортизирана стойност, като се използва метода на ефективната лихва, минус провизиите за обезценка.
Провизия за обезценка на търговски вземания се установява, когато има обективно доказателство, че
дружеството няма да може да събере всички дължими му суми по оригиналните условия за вземанията.
Значителни финансови трудности на дебитор, вероятност, че дебитор или ще фалира или ще предприеме
финансова реорганизация, или значително забавяне на плащането (с повече от 30 дни след падеж) се
считат за индикатори, че търговско вземане е обезценено. Сумата на провизията е разликата между
балансовата стойност на актива и настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци,
дисконтирани с оригиналния ефективен лихвен процент. Балансовата стойност на актива е намалена чрез
използване на корективна сметка и сумата на загубата се признава в Отчета за печалбата и загубата и
другия всеобхватен доход като “разходи/приходи от преоценки на активи и пасиви”. Когато търговско
вземане е несъбираемо, то се отписва срещу корективната сметка. Последващи възстановявания на суми,
които преди това са били отписани, се кредитират срещу “разходи/приходи от преценки на активи и
пасиви” в Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход.
2.10. Пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти включват пари в брой, депозити, държани на виждане в банки, други
краткосрочни високоликвидни инвестиции с оригинален падеж до 3 месеца и банков овърдрафт.
Банковият овърдрафт е представен при заемите като текущи пасиви в Отчета за финансовото състояние.
2.11. Акционерен капитал
Обикновените акции са класифицирани като собствен капитал. Възстановяемите преференциални акции
са класифицирани като пасиви (бележка 2.13).
Разходите, пряко свързани с емитирането на нови акции или опции, са представени в собствения капитал
като намаление, нетно от данъци, от постъпленията/премията.
Обратно изкупени собствени акции се отчитат в намаление на собствения капитал, принадлежащ на
собственици на групата до момента, в който акциите се канцелират или преиздадат – това включва
платеното, включително директно относимите разходи, свързани с емитирането. Когато по-късно такива
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акции се преиздадат всички получени плащания, нетно от директно свързаните разходи по сделката и
свързаните данъчни ефекти, се включват в собствения капитал, принадлежащ на собственици на групата.
2.12. Търговски задължения
Търговските задължения се признават първоначално по справедливата стойност и последващо се
оценяват по амортизирана стойност като се използва метода на ефективната лихва.
2.13. Заеми
Заемите се признават първоначално по справедлива стойност, нетно от възникналите разходи по
сделките. Заемите последващо се оценяват по амортизирана стойност и всяка разлика между
постъпленията (нетно от разходите по сделката) и стойността за връщане се признава в Отчета за
печалбата и загубата и другия всеобхватен доход през периода на заема по метода на ефективната лихва.
Такси, платени за облекчения по заем, се признават като разходи по сделката до степента, до която е
вероятно някои или всички облекчения да бъдат получени. В този случай таксата се отсрочва докато
стане получаването. До степента, до която няма доказателство, че някои или всички облекчения ще бъдат
получени, таксата се капитализира като предварително плащане за услуги и амортизира за периода на
облекчението, с което е свързана.
Преференциални акции, които са възстановяеми на определени дати, се класифицират като пасиви.
Заеми се класифицират като текущи пасиви, освен ако дружеството няма безусловно право да отсрочи
уреждането на пасива за след 12 месеца след датата на баланса.
2.14. Текущи и отсрочени данъци върху дохода
Разхода за данък за периода включва текущи и отсрочени данъци. Данък се признава в Отчета за
печалбата и загубата и другия всеобхватен доход, освен до степента, до която е свързан със статии
директно в собствения капитал. В този случай данъкът също се отразява за сметка на тези статии в
собствения капитал.
Текущият разход за данък се изчислява на база на данъчните закони, които са в сила към датата на
баланса.
Отсрочен данък се признава като се използва метода на задължението за временни разлики, възникващи
от разликите в данъчните основи на активите и пасивите и техните балансови стойност във финансовите
отчети. Отсрочен данък се определя като се използват данъчните ставки (и закони), които са в сила към
датата на баланса и се очаква да бъдат прилагани, когато се реализира отсрочен данъчен актив или се
урежда отсрочен данъчен пасив.
Отсрочен данъчен актив се признава само до степента, до която е вероятна бъдеща облагаема печалба,
срещу която могат да бъдат използвани временните разлики.
2.15. Доходи на наети лица
Дружеството не е разработвало програми за доходи след напускане на персонала.
Дружеството отчита като краткосрочни задълженията си към персонала по неизползвани отпуски, които
се очаква да бъдат използвани в рамките на 12 месеца след датата на баланса, както и неизплатените
заплати.
Доходи при напускане
Доходите при напускане са платими, когато изтече договорът с наетото лице преди нормалната дата на
пенсиониране, или когато наетото лице приеме доброволно съкращаване в замяна на тези доходи.
Дружеството признава доходи при напускане, когато демонстрира обвързване, че или ще прекрати
договора на наетите лица съгласно подробен официален план без възможност за оттегляне, или
предоставяйки доходи при напускане като резултат от предложение, направено да насърчи доброволно
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напускане. Доходи, които се дължат след повече от 12 месеца след датата на баланса се дисконтират до
тяхната настояща стойност.
2.16. Провизии
Провизии за възстановяване на околната среда, разходи за възстановяване на терени и съдебни дела се
признават когато дружеството има настоящо законово или конструктивно задължение в резултат на
минали събития, вероятно ще е необходим изходящ поток от ресурси за уреждане на задължението и
сумата му може да бъде надеждно оценена. Провизии за преструктуриране обхващат обезщетения за
прекратяване. Провизии за бъдещи оперативни загуби не се признават.
Когато има няколко сходни задължения вероятността, че ще е необходим изходящ поток от ресурси за
уреждането се определя като се взима предвид класа задължения като цяло. Провизия се признава дори и
когато вероятността от изходящ поток по отношение на която и да е единица, включена в класа
задължения, може да бъде малка.
Провизии се измерват по настоящата стойност на разходите, очаквани да бъдат необходими за уреждане
на задължението, като се използва процент преди данъци, който отразява текущи пазарни оценки на
времевата стойност на парите и специфичните рискове за задължението. Нарастването на провизията във
връзка с минаване на времето се признава като лихвен разход.
2.17. Признаване на приходи
Приходите включват справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване за
продажби на продукция или услуги в обичайния ход на дейността на дружеството. Приходите са
показани нетно от ДДС, възстановявания и отстъпки.
Дружеството признава приход, когато няма оставащи задължения за прехвърляне на продукция или
услуги към клиента и е получило цялото или почти цялото от обещаното от клиента възнаграждение,
което не подлежи на възстановяване, или договорът е прекратен и полученото от клиента
възнаграждение не подлежи на възстановяване. Ако не е изпълнено нито едно от тези две условия,
полученото възнаграждение се признава като пасив.
Възнагражденията при продажби на продукция не са променливи.
Дружеството няма задължение за връщане на продукция, пари или други активи.
Разходи, направени от дружеството по изпълнение на договор се признават като актив, когато отговарят
едновременно на следните критерии:
-

Отнасят се пряко към даден договор;
Създават или подобряват ресурсите на предприятието, които ще се използват в бъдеще за
удовлетворяване на задължение за изпълнение; и
Очаква се да бъдат възстановени.

Те се амортизират съответно с прехвърлянето на продукцията или услугите.
Продажби на продукция
Моментът на удовлетворяване на задължението за изпълнение по договор с клиенти е при прехвърляне
на конткрол върху продукцията.
Продажби на услуги
Моментът на удовлетворяване на задължението за изпълнение по договор с клиенти се установява чрез
метод за измерване на напредък към пълно удовлетворяване на задължението за изпълнение. Този метод
отчита вложените ресурси.
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Приходи от лихви
Приход от лихви се признава на времева пропорционална база като се използва метода на ефективната
лихва. Когато вземане е обезценено дружеството намалява балансовата стойност до възстановимата
стойност, която е очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани с оригиналния ефективен лихвен
процент на инструмента и продължава да признава дисконтирането като лихвен приход. Приход от
лихви по обезценени заеми се признава като се използва оригиналния лихвен процент.
Приходи от дивиденти
Приходи от дивиденти се признават при установяване на правото за получаване.
2.18. Лизинг
Договори за лизинг, при които значителна част от рисковете и изгодите от собствеността се запазват от
лизингодателя, се класифицират като оперативни. Направените плащания от лизингополучателя се
отчитат като разходи за външни услуги в Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход по
линеен метод за периода на лизинга.
Там, където то запазва в значителна степен рисковете и ползите от собствеността, класифицира
договорите като финансов лизинг. Тези договори се признават в началото по по-ниската от
справедливата стойност на отдаденото по лизинг имущество и настоящата стойност на минималните
лизингови плащания.
Всяко лизингово плащане се разпределя между пасив и финансов разход така, че да се постигне
постоянна лихва върху остатъка. Съответстващите наемни задължения, нетно от финансовите разходи, са
включени в другите дългосрочни задължения. Лихвеният елемент на финансовия разход се включва в
Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход по време на лизинговия договор така, че да се
получи постоянен лихвен процент върху остатъка от задължението за периода. Активите, придобити по
договори за финансов лизинг, се амортизират за по-краткия срок между полезния живот и срока на
договора.
2.19. Разпределение на дивиденти
Разпределението на дивиденти между собствениците на дружеството се признава като задължение във
финансовите му отчети за периода, през който дивидентите са одобрени за разпределение от
собствениците.
3.

Управление на финансовия риск
3.1. Фактори за финансов риск

Дейностите на дружеството са изложени на няколко финансови риска: пазарен (включително лихвен, на
справедливата стойност на лихвените равнища, на паричните потоци и ценови), кредитен и ликвиден.
Общата програма на ръководството се фокусира към непредвидимостта на финансовите пазари и търси
начин за минимизиране на потенциалните ефекти върху финансовото представяне на дружеството.
Управлението на риск се осъществява от отдел по ликвидността по политики, одобрени от съвета на
директорите. Този отдел идентифицира и оценява финансовите рискове в тясно сътрудничество с
оперативните отдели. Съветът на директорите представя писмено принципи за общо управление на
риска, както и написани политики за покриване на специфични области като валутен, лихвен и кредитен
риск, използване на финансови инструменти и инвестиране на излишъка от ликвидността.
Пазарен риск
Валутен риск
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Дружеството има международна дейност и е изложено на валутен риск, произтичащ от експозиция на
няколко вида валути, най-вече по отношение на US долар и британски паунд. Валутните рискове
възникват от търговски сделки и признати активи и пасиви.
Ръководството е установило политика да изисква управление на валутния риск срещу функционалната
валута.
Валутните експозиции на дружеството и влиянието на промените във валутните курсове на
чуждестранните валути спрямо функционалната валута са представени в бележка 21.1.
Ценови риск
Дружеството е изложено на ценови риск на ценните книжа – инструменти на собствения капитал заради
държаните инвестиции класифицирани като на разположение за продажба или по справедлива стойност
чрез печалба или загуба. За управление на този риск дружеството диверсифицира портфейла си, което се
прави в съответствие с поставени ограничения.
Инвестициите на дружеството в собствения капитал на други предприятия, които са публично търгуеми,
са носители на ценовия риск и ефектът от промените в цените им е представен в бележка 21.5.
Риск на паричния поток и на справедливата стойност на лихвения процент
Тъй като дружеството няма значителни лихвоносни активи приходите и оперативните му парични
потоци са в значителна степен независими от промени в пазарните лихвени нива.
Лихвеният риск за дружеството произтича от заемите. Заеми с променливи лихви излагат дружеството на
риск на паричния поток на лихвения процент. Заеми с фиксирани лихви излагат дружеството на риск на
справедливата стойност на лихвения процент. През 2018 дружеството не е ползвало заеми.
Дружеството анализира изложеността си на лихвен риск на динамична основа. Симулирани са различни
сценарии, взимащи предвид рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции, алтернативно
финансиране. На основата на тези сценарии дружеството изчислява влиянието на определени промени на
лихвения процент върху печалбата или загубата. За всяка симулация за всички валути се прилага една и
съща смяна на лихвения процент. Сценариите се прилагат само за пасиви, които представляват найголемите лихвени позиции.
Изложеността на дружеството на лихвен риск е представена в бележка 21.2.
Кредитен риск
Кредитен риск възниква от пари и парични еквиваленти, депозити в банки и финансови институции,
както и кредитни експозиции на клиенти по продажби на едро и дребно, включително несъбрани
вземания и извършени сделки. Поставят се индивидуални лимити за риск на базата на външни и
вътрешни рейтинги. Използването на кредитни лимити редовно се наблюдава. Продажбите на клиенти на
дребно се извършват предимно в брой.
През отчетния период не са били надхвърляни кредитни лимити и ръководството не очаква загуби от
неизпълнение на задълженията на клиентите.
Ликвиден риск
Управлението на ликвидния риск включва поддържане на достатъчно пари и пазарно търгуеми ценни
книжа, поддържане на разположение на възможност за финансиране чрез адекватна сума на сключени
споразумения за кредитни облекчения и възможности за реализиране на търгуемите ценни книжа.
Ръководството наблюдава прогнозите за ликвидните резерви и парите и паричните еквиваленти.
Установени са лимити. Политиката за управление на ликвидността включва и проектиране на паричните
потоци в основните валути и взимане предвид нивото на ликвидните активи, наблюдаване на нивото на
задлъжнялост и поддържане на финансови планове.
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Таблицата по-долу анализира финансовите пасиви на дружеството в съответни групи на базата на
оставащия период към датата на баланса до договорените дати на падеж. Оповестените суми в таблицата
са договорни недисконтирани парични потоци. Салда, дължими до 12 месеца, са с балансовите си
стойности, тъй като влиянието на дисконтирането не е съществено.

към 31 декември 2018
заеми (без задължения по финансов лизинг)
задължения по финансов лизинг
търговски и други задължения

до 1 г.

от 1 до 2 г.
430

от 2 до 5 г.
-

над 5 г.
-

-

в хил.лв.
към 31 декември 2017
заеми (без задължения по финансов лизинг)
задължения по финансов лизинг
търговски и други задължения

до 1 г.

от 1 до 2 г.
640

от 2 до 5 г.
-

над 5 г.
-

-

в хил.лв.
3.2. Управление на капиталовия риск
Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:

да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо
предприятие и

да осигури адекватна рентабилност за акционерите като определя цената на продуктите
и услугите си в съответствие с нивото на риска.
Дружеството наблюдава капитала на основата на съотношението капитал към нетен дълг.
Нетният дълг се изчислява като общ дълг (привлечените текущи и нетекущи средства), намален с
балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти.
Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с
промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да
поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството може да промени сумата на дивидентите,
изплащани на акционерите, да върне капитал на акционерите, да емитира нови акции или да продаде
активи, за да намали задълженията си.
Стойността на съотношението за представените отчетни периоди е обобщена както следва:
2018

2017

Собствен капитал

2561

2639

Дълг
Минус пари и парични еквиваленти
Нетен дълг

430
(280)
150

640
(200)
440

2561:150

2639:440

Капитал към нетен дълг

в хил.лв.
Увеличението на съотношението капитал към нетен дълг през 2018 г. спрямо 2017 г. е в резултат на
получените нови договори и своевременното покриване на текущите задължения.
3.3. Оценки по справедлива стойност
Справедливата стойност на финансови инструменти, търгувани на активен пазар (ценни книжа за
търгуване и на разположение за продажба) се базира на борсови цени към датата на баланса. Борсовата
цена за финансовите активи, притежавани от дружеството, е текущата цена “купува”. Такива финансови
активи се включват в НИВО 1 в йерархията на справедливата стойност.
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Справедливата стойност на финансови инструменти, които не се търгуват на активен пазар, се определя
чрез използване на оценителски техники. Дружеството използва разнообразни методи и прави
предположения, базирани на пазарни условия, съществуващи към датата на баланса. Борсови цени или
дилърски котировки за сходни инструменти се използват за дългосрочния дълг. Други техники като
оценка на дисконтирани парични потоци се използват за определяне на справедливата стойност за
останалите финансови инструменти. Такива финансови активи се включват в НИВО 2 в йерархията на
справедливата стойност.
Финансови активи, за които справедливата стойност се определя по друг начин се включват в НИВО 3 в
йерархията на справедливата стойност.
Балансовата стойност минус провизиите за обезценка на търговските вземания и задължения се приемат
за приблизителни справедливи стойности.
4.

Съществени счетоводни оценки и преценки

Оценките и преценките са постоянно разглеждани и се базират на исторически опит и други фактори,
включително очаквания за бъдещи събития, които се считат за разумни при текущите обстоятелства.
4.1. Съществени счетоводни оценки и предположения
Дружеството прави оценки и допускания, отнасящи се до бъдещето. Получените счетоводни оценки по
дефиниция рядко са еднакви с реалните резултати. Оценките и предположенията, за които има
значителен риск от причиняване на съществени корекции на балансовите стойности на активи и пасиви
през следващата финансова година са изложени по-долу.
Справедлива стойност на други финансови инструменти
Справедливата стойност на финансови инструменти, които не се търгуват на активен пазар, се определя
чрез използване на оценителски техники. Дружеството използва своя преценка за избор на разнообразни
методи и да прави допускания, които основно се базират на пазарни условия, съществуващи към датата
на баланса. Дружеството е използвало анализ на дисконтираните парични потоци за различни финансови
активи, които не се търгуват на активен пазар.
Признаване на приходи
За повече информация виж т.2.17.
4.2. Съществени преценки при прилагане на счетоводните политики на дружеството
Обезценка на финансови активи на разположение за продажба
Дружеството се ръководи от МСС39 при определяне обезценката на финансов актив. Определянето се
отчита при значителни преценки. При изготвянето на тези преценки дружеството оценява между
факторите, времетраене и степен, до която справедливата стойност на инвестицията е по-ниска от
нейната себестойност, и финансовото здраве и краткосрочни предвиждания на предприятието, в които е
инвестирано, включително фактори като представяне на индустрията и сектора, промени в технологиите
и оперативни и финансови парични потоци.
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5.

Имоти, машини и съоръжения

Към 1 януари 2017:
Стойност или преоценена стойност
Натрупана амортизация
Нетна балансова стойност
За годината, завършваща на 31 декември 2017:
Начална нетна балансова стойност
Резерв от преоценка (бележка 19.3)
Придобивания
Освобождавания
Разходи за амортизация
Крайна нетна балансова стойност
Към 31 декември 2017:
Стойност или преоценена стойност
Натрупана амортизация
Нетна балансова стойност
За годината, завършваща на 31 декември 2018:
Начална нетна балансова стойност
Резерв от преоценка (бележка 19.3)
Придобивания
Освобождавания
Разходи за амортизация
Трансфери към групи за освобождаване,
класифицирани като държани за продажба
Крайна нетна балансова стойност
Към 31 декември 2018:
Стойност или преоценена стойност
Натрупана амортизация
Нетна балансова стойност

Земи и
сгради

Транспорт
ни
средства и
машини

Обзавеж
дане и
оборудва
не

други

ОБЩО

4700
(3304)
1396

4319
(3706)
613

26
(25)
1

9045
(7035)
2010

1396
(-)
(168)
1228

613
23
(9)
(95)
532

1
(-)
(-)
1

2010
23
(9)
(263)
1761

4700
(3472)
1228

4333
(3801)
532

26
(25)
1

9059
(7298)
1761

4700
(-)
(3640)
(-)

4333
43
(57)
(3845)
(-)

26
(-)
(25)
(-)

9059
43
(57)
(7510)
(-)

1060

474

1

1535

4700
(3640)
1060

4319
(3845)
474

26
(25)
1

9045
(7510)
1535

в хил.лв.
Ако земите и сградите бяха представени по историческа стойност сумите щяха да бъдат следните:
2018
Стойност
Натрупана амортизация
Нетна балансова стойност

2017
4700
3640
1060

4700
3472
1228

31 декември
2018
4319
3845
474

31 декември
2017
4333
3801
532

в хил.лв.
Транспортни средства и машини включват следните суми:

Стойност
Натрупана амортизация
Нетна балансова стойност

в хил.лв.щ
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Отчетната стойност на напълно амортизирани имоти, машини и съоръжения, използвани в дейността на
дружеството е:
31 декември
2018
9 045

Отчетна стойност

31 декември
2017
9 059

в хил.лв.
6.

Нематериални активи

Към 1 януари 2017:
Стойност
Натрупана амортизация и обезценка
Нетна балансова стойност
За годината, завършваща на 31 декември 2017:
Начална нетна балансова стойност
Придобивания
Разходи за амортизация
Крайна нетна балансова стойност
Към 31 декември 2017:
Стойност или преоценена стойност
Натрупана амортизация и обезценка
Нетна балансова стойност
За годината, завършваща на 31 декември 2018:
Начална нетна балансова стойност
Придобивания
Разходи за обезценка
Разходи за амортизация
Трансфери към групи за освобождаване,
класифицирани като държани за продажба
Крайна нетна балансова стойност
Към 31 декември 2018:
Стойност или преоценена стойност
Натрупана амортизация и обезценка
Нетна балансова стойност

Репута
ция

Търговс
ки марки
и
лицензи

Програмни
продукти и
софтуер

други

ОБЩО

(-)
-

(-)
-

177
(171)
6

(-)
-

177
(171)
6

(-)
-

(-)
-

0
(6)
0

(-)
-

0
(6)
0

(-)
-

(-)
-

177
(177)
0

(-)
-

177
(177)
0

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

0
5
(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

0
5
(-)
(-)
(-)

-

-

5

-

5

-

-

182
(177)
5

-

182
(172)
5

в хил.лв.
Отчетната стойност на напълно амортизирани нематериални активи, използвани в дейността на
дружеството е:

Отчетна стойност

31 декември
2018
181

31 декември
2017
176

в хил.лв.
Ако Програмните продукти бяха представени по историческа стойност сумите щяха да бъдат следните:
Стойност
Натрупана амортизация
Нетна балансова стойност

2018
182
177
5

2017
177
177
0

в хил.лв.
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7.

Инвестиционни имоти
Земи

Към 1 януари 2017:
Стойност или преоценена стойност
Натрупана амортизация
Нетна балансова стойност
За годината, завършваща на 31 декември 2017:
Начална нетна балансова стойност
Придобивания
Освобождавания
Разходи за амортизация
Крайна нетна балансова стойност
Към 31 декември 2017:
Стойност или преоценена стойност
Натрупана амортизация
Нетна балансова стойност
За годината, завършваща на 31 декември 2018:
Начална нетна балансова стойност
Придобивания
Освобождавания
Разходи за амортизация
Трансфери към групи за освобождаване,
класифицирани като държани за продажба
Крайна нетна балансова стойност
Към 31 декември 2018:
Стойност или преоценена стойност
Натрупана амортизация
Нетна балансова стойност

Сгради
-

ОБЩО

(-)
-

(-)
-

(-)

(-)
(-)

(-)
(-)

-

(-)
-

(-)
-

(-)

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

-

-

-

-

(-)
-

(-)
-

-

(-)

-

в хил.лв.
Приходите и разходите, свързани с инвестиционни имоти са следните:
2018
Приходи от наеми по договори за оперативен
лизинг
Разходи за амортизация
Разходи за ремонт
Други разходи
Нетен резултат от дейност, свързана с
инвестиционни имоти

2017
-

-

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

-

-

в хил.лв.
8.

Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия
Вид
инвестиция

Дъщерно
предприятие
Асоциирано
предприятие
Съвместно
предприятие
Други

Описание
(име)

година на
придобиване

% участие в
капитала

Причина за
липса/наличие
на контрол

Стойност
(хил.лв.)
-
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-

ОБЩО

в хил.лв.
През отчетния период Формопласт АД няма дяловото участие в дъщерни, асоциирани и съвместни
предприятия.

9.

Материални запаси
2018

Суровини и материали
Незавършено производство
Продукция
Стоки
общо

2017
147
209
62
418

173
243
114
530

401
2 638
(2 673)
(-)
366

2017
1 549
2 421
(3 569)
(-)
401

в хил.лв.
10. Финансови инструменти
10.1. Текущи търговски вземания
2018
Текущи търговски вземания в началото на годината
Възникнали текущи търговски вземания през годината
Погасени текущи търговски вземания през годината
Провизии за очаквани кредитни загуби
Възстановени провизии за очаквани кредитни загуби
ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

в хил.лв.
Ръководството на „Формопласт“ АД е извършило оценка на вземанията на дружеството към 31.12.2018 г.
в резултат на която:
поради изтичане на петгодишния давностен срок, в който задължението е станало изискуемо; и
поради липсата на всякаква индикация, че длъжникът е в състояние да изплати задължението си към
„Формопласт“ АД, е взело решение да бъдат отписани следните вземания - търговски вземания от
продажби за 12 хил. лв.
Възрастовият анализ на търговските вземания е следния:
2018
до 3 месеца
от 3 до 6 месеца
над 6 месеца
общо

2017
182
33
151
366

336
26
39
401

387
(-)
(-)
387

2017
5 303
(4 916)
(-)
387

в хил.лв.
10.2. Нетекущи търговски вземания
2018
Нетекущи търговски вземания в началото на годината
Възникнали нетекущи търговски вземания през годината
Погасени нетекущи търговски вземания през годината
Провизии за очаквани кредитни загуби
Възстановени провизии за очаквани кредитни загуби
НЕТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

в хил.лв.
10.3. Други текущи активи
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2018
Вземания от персонал и съдружници/акционери
Вземания по липси, начети, съдебни спорове
Вземания от осигурители
Вземания от разни дебитори
Предплатени разходи
Данъчни вземания
ОБЩО

2017
-

-

-

-

в хил.лв.
ТЕКУЩИ ДАНЪЧНИ ВЗЕМАНИЯ
Данък добавена стойност
Корпоративен данък
Други данъци
ОБЩО

2018

2017
-

-

в хил.лв.
10.4. Други нетекущи активи
2018
Вземания от персонал и съдружници/акционери
Вземания по липси, начети, съдебни спорове
Вземания от осигурители
Вземания от разни дебитори
Предплатени разходи
ОБЩО

2017
-

-

в хил.лв.
10.5. Други финансови активи, измервани по амортизирана стойност:
Вид на инвестицията

ОБЩО

стойност в
хил.лв.
-

падеж

-

в хил.лв.
10.6. Финансови активи, оценявани по справедлива стойност чрез печалба или загуба:
Обозначени като такива при първоначално
признаване или при последващо оценяване:
балансова стойност към 1 януари
придобивания
освобождавания
балансова стойност към 31 декември

2018

2017
(-)
-

(-)
-

в хил.лв.
10.7. Финансови активи, оценявани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход:
2018
балансова стойност към 1 януари
придобивания
освобождавания
балансова стойност към 31 декември

2017
(-)
-

(-)
-

в хил.лв.
10.8. Текущи търговски задължения
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Текущи търговски задължения в началото на годината
Възникнали текущи търговски задължения през годината
Погасени текущи търговски задължения през годината
Текущи търговски задължения към края на годината

2018
633
2 326
(2 529)
430

2017
459
2 671
(2 490)
640

2018
(-)
-

2017
(-)
-

-

-

в хил.лв.
Към 31 декември 2018 г. няма просрочени текущи търговски задължения.
10.9. Нетекущи търговски задължения
Нетекущи търговски задължения в началото на годината
Възникнали нетекущи търговски задължения през годината
Погасени нетекущи търговски задължения през годината
Нетекущи търговски задължения към края на годината
Погасени нетекущи търговски задължения след датата на годишните
финансови отчети до датата, на която те са утвърдени за издаване

в хил.лв.
10.10. Други текущи задължения
2018
Задължения към персонала и съдружници/акционери
Данъчни задължения
Задължения към осигурителни организации
Задължения към разни кредитори
Авансови плащания от клиенти
ОБЩО ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

2017
31
3
11
6
288
339

32
8
11
19
440
510

в хил.лв.
10.11. Други нетекущи задължения
2018
Задължения към персонала и съдружници/акционери
Данъчни задължения
Задължения към осигурителни организации
Задължения към разни кредитори
Авансови плащания от клиенти
ОБЩО ДРУГИ НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

2017
-

-

в хил.лв.
10.12. Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност
2018
Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата при първоначално признаване
Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата, класифицирани като държани за търгуване
ОБЩО

2017
-

-

-

-

-

-

в хил.лв.
11. Заеми
11.1. Получени заеми (без тези от свързани лица)
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2018
Нетекущи
Банкови заеми
Облигационни заеми
Търговски заеми
Други заеми и дългове
общо
Текущи
Банкови заеми
Облигационни заеми
Търговски заеми
Други заеми и дългове
общо
ОБЩО ЗАЕМИ

2017
-

-

-

-

в хил.лв.
11.1.1. Банкови заеми
Към 31.12.2018 год. Дружеството не е заемополучател.
11.1.2. Облигационни заеми
Към 31.12.2018 год. Дружеството няма Облигационен заем.
11.1.3. Търговски заеми
Търговските заеми не са ползвани през 2018 година.
11.1.4. Други заеми и дългове
Няма.
11.2. Предоставени заеми (без тези на свързани лица)
2018
Нетекущи
Търговски заеми
Други заеми и дългове
общо
Текущи
Търговски заеми
Други заеми и дългове
общо
ОБЩО ЗАЕМИ

2017
387
387

387
387

38
38
425

38
38
425

в хил.лв.
11.2.1.
11.2.2. Търговски заеми
Търговските заеми са с падежи до 2019 г. и имат средна лихва 6,9 % годишно и са с фиксиран лихвен
процент.
Падежите по търговски заеми са следните:
2018
до 6 месеца
от 6 до 12 месеца
от1 до 5 години
общо

2017
38
387
425

38
387
425

в хил.лв.
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11.2.3. Други заеми и дългове
Няма.
12. Лизинг
12.1. Финансов лизинг
12.1.1. Когато дружеството е лизингополучател
Дружеството не е страна по договори за лизинг.
12.1.2. Когато дружеството е лизингодател
Дружеството не е страна по договоир за лизинг.
13. Активи на групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба и
преустановявани дейности
Активи от група на освобождаване, класифицирана като държана за търгуване
2018
Имоти, машини и съоръжения
Нематериални активи
Материални запаси
Други текущи активи
общо

2017
-

-

в хил.лв.
Пасиви от група на освобождаване, класифицирана като държана за търгуване
2018
Търговски и други задължения
Други текущи пасиви
Провизии
общо

2017
-

-

в хил.лв.
14. Приходи
Приходи от:
продажби на стоки
продажби на продукция
продажби на услуги
продажби на материали
други приходи от продажби
ОБЩО

2018

2017

1 486
1
5
66
1 558

1 288
54
1 342

в хил.лв.
Продажби на нетекущи активи, в т.ч.:
Приходи от продажби
Балансова стойност на продадени активи

2018

2017
1
(-)

1
(-)

в хил.лв.
14.1. Признати приходи от договори с клиенти
Няма.
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15. Разходи по икономическа същност
15.1. Разходи за дейността
2018

2017

Разходи за суровини и материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за наети лица
Други разходи
ОБЩО разходи по икономически елементи

515
158
269
599
16
1 557

624
221
278
592
99
1 814

Промени в салдата на продукцията и незавършеното производство (+/-)
Капитализирани разходи за нетекущи активи (-)
Отчетна стойност на продадени стоки и материали (+)
ОБЩО разходи за дейността
Разходи за продажби
Административни разходи
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ

86
16
1 659
374
374

-19
1 795
38
493
531

в хил.лв.
15.2. Разходи за външни услуги
2018
Разходи за транспорт
Разходи за реклама
Разходи за оперативен лизинг
Разходи за осветление, отопление и други подобни
Разходи за охрана
Други разходи
ОБЩО

2017
43
6
27
82
158

20
5
30
166
221

в хил.лв.
15.3. Други съществени разходи

Разходи за обезценка на материални запаси
Разходи за обезценка на имоти, машини и съоръжения и
нематериални активи
Разходи за преструктуриране
Разходи за уреждане на съдебни дела
Разходи на преустановени дейности
Разходи за други провизии
Възстановяване на загуби от обезценка
Обратно възстановени провизии

годината,
приключваща на
31 декември 2018
(-)
(-)

годината,
приключваща на 31
декември 2017
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)
(-)
-

(-)
(-)
(-)
(-)
-

в хил.лв.
15.4. Други разходи
2018
Служебни пътувания и командировки
Участия в изложби и панаири
Липси и брак на активи
Отписани материални и нематериални активи

2017
1
-

3
-
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Отписани вземания
Глоби и неустойки
Други разходи
ОБЩО

12
3
16

89
7
99

в хил.лв.
15.5. Информация съгл. Чл. 30, ал. 1 от Закона за счетоводството
Дружеството е начислило суми за ползваните услуги от регистрираните одитори както следва:
2018

2017

Независим финансов одит
Данъчни консултации
Обучение
Други услуги, несвързани с одита
ОБЩО

6
6

6
6

в хил.лв.
16. Финансови приходи и разходи
2018
Разходи за лихви:
по банкови заеми
по облигационен заем
по търговски заеми
по други заеми и дългове
Разходи от операции с финансови инструменти
Разходи по валутни операции
Други финансови разходи
Общо финансови разходи
Приходи от лихви:
по депозити и банкови сметки
по предоставени заеми
Приходи от операции с финансови инструменти
Приходи от дивиденти
Приходи от валутни операции
Други финансови приходи
Общо финансови приходи
Финансови приходи/(разходи) - нетно

2017
2
4
6

249
2
900
1 151

29
29
23

284
284
(867)

в хил.лв.
17. Доходи на персонала
Към 31 декември 2018 година броят на наетите лица в дружеството е 63 (2017 година – 61).
17.1. Разходи за наети лица
2018
Разходи за заплати и други възнаграждения
Разходи за осигуровки
Провизии за разходи за неизползван отпуск
ОБЩО

2017
511
88
599

509
83
592

в хил.лв.
17.2. Задължения към наети лица
Задължения в Отчета за финансовото състояние за:

31 декември
2018

31 декември
2017
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Неизплатени заплати
Доходи при напускане
Неизползвани компенсируеми отпуски
ОБЩО

31
31

32
32

в хил.лв.
17.3. Други оповестявания – плащания на базата на акции
Дружеството няма договореност за плащане на базата на акции.
18. Данъци върху дохода
18.1. Отсрочени данъчни активи и пасиви
Отсрочените данъчни активи и пасиви са представени компенсирано в Отчета за финансовото състояние.
Няма признати, отсрочени данъчни активи и пасиви.
Хил. лв.
31 декември 2018
активи пасиви нетно

31 декември 2017
активи пасиви нетно

Обезценка на имоти, машини и съоръжения
Обезценка на материални запаси
Обезценка на финансови активи
Провизии по неизползвани отпуски
Отсрочен данък за загуба от 20xx година
Нетни данъчни активи/пасиви

18.2. Разход за данък върху дохода
Разходите за текущи данъци и отсрочените данъци са изчислени на база законово определената ставка от
10% съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. В таблицата по-долу е представено
обяснение за ефективната данъчна ставка:
Печалба/(загуба) за периода преди данъци
Данъчна ставка
Очакван разход за данъци върху дохода
Увеличения на финансовия резултат за данъчни цели
Намаления на финансовия резултат за данъчни цели
Разход/(приход) за данъци върху дохода, в т.ч.:
Разход за текущ данък
Разход за отсрочен данък

2018

2017

10%

10%

в хил.лв.
19. Собствен капитал
19.1. Основен капитал
Основният капитал на дружеството е 3,798,905 лева, разпределен в 3,798,905 обикновени поименни
акции с номинал 1 лев всяка . Капиталът е изцяло внесен.
19.2. Неразпределена печалба
Към 1 януари 2017
Печалба/(загуба) за годината

(2 135)
(1 320)
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Разпределени дивиденти за 2016 и/или предходни години
Стойност на услуги от наети лица по МСФО2
Частично прехвърляне на преоценъчен резерв на имоти нетно от данъци
Други трансфери
Към 31 декември 2017
Печалба/(загуба) за годината
Разпределени дивиденти за 2017 и/или предходни години
Стойност на услуги от наети лица по МСФО2
Частично прехвърляне на преоценъчен резерв на имоти нетно от данъци
Покупка на собствени акции
Други трансфери
Към 31 декември 2018

(-)
(3 455)
(78)
(-)
(-)
(3 533)

в хил.лв.
19.3. Други резерви
Хил. лв.
Допълнителен капитал
Преоценъчен резерв
Допълнителни резерви
ОБЩО

2018 г.

2017 г.

1 152
1 143
2 295

1 152
1 143
2 295

в хил.лв.
20. Пари и парични потоци
20.1. Пари и парични еквиваленти
2018
Пари в брой
Пари в банки
Краткосрочни банкови депозити
общо

2017
13
267
280

9
191
200

в хил.лв.
Пари, парични еквиваленти и банкови овърдрафти включват следното за целите на отчета за паричните
потоци:
2018
Пари и парични еквиваленти
Банкови овърдрафти (бележка 11)
общо

2017
3
3

1
1

в хил.лв.
Към 31 декември 2018 г. Дружеството има блокирани парични средства в размер на 3 хил.лв. (2017 г. – 1
хил.лв.) поради открити банкови депозити, като авансова гаранция по договори с доставчици.
20.2. Парични потоци от оперативната дейност
Постъпления от продажби на продукция, стоки и предоставяне на
услуги
Постъпления от роялти, такси, комисиони и други приходи
Плащания към доставчици за стоки и услуги
Плащания към и за сметка на персонала
Постъпления и плащания по договори, държани за дилърски или
търговски цели
Други парични потоци от оперативни дейности
Нетни парични потоци от оперативни дейности

2018
1 850

2017
1 988

(1 166)
(589)
-

(1 323)
(597)
-

(12)
83

(26)
42

в хил.лв.

24

ФОРМОПЛАСТ АД
Годишни финансови отчети за 2018 година
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21. Рискове и йерархия на справедлива стойност
21.1. Валутен риск
За всяка чуждестранна валута поотделно се представя следната примерна информация:
активи в щатски долари
пасиви в щатски долари
рискова валутна експозиция

Хил.лв.
(-)
-

(-)
-

Валутен курс български лев/щатски долар към:




31 декември 2018 г. – 1,50;
31 декември 2017 г. – 1,40;
31 декември 2016 г. – 1,45.

Дружеството избягва договаряне на друга чуждестранна валута освен евро.
21.2. Лихвен риск
За всички активи/пасиви с променлив лихвен процент се представя следната примерна информация:
хил.лв.
активи с променлив лихвен процент
пасиви с променлив лихвен процент

среден лихвен
процент
(-)

(-)

в хил.лв.
21.3. Ликвиден риск
Падежите по търговски задължения са следните:
2018
до 6 месеца
от 6 до 12 месеца
от1 до 5 години
общо

2017
142
288
430

640
640

в хил.лв.
Дружеството се стреми да поддържа ликвидност чрез коефициент на ликвидност в границите между 0,25
и 0,50.
21.4. Кредитен риск
Дружеството е изложено на кредитен риск, ограничен до размера на балансовата стойност на
финансовите аткиви, признати към датата на отчета, както е посочено по-долу:
2018
Пари и парични средства
Търговски вземания
Финансови активи
Други активи
общо

280
753
1033

2017
200
788
988

в хил.лв.

25

ФОРМОПЛАСТ АД
Годишни финансови отчети за 2018 година

всички суми са изразени в хил.лв., освен ако изрично не е указано друго

За разбиране на кредитния риск виж и бележка 3.1.
21.5. Ценови риск
Дружеството няма направени инвестиции в собтвения капитал на друго предприятие, чрез покупка на
ценни книжа.
22. Дарения
22.1. Безвъзмездни средства, предоставени от държавата
22.2. Други дарения
През 2018 г. дружеството не е получило безвъзмездно средства, нито от държавата, нито от търговси или
нестопански организации.
23. Сделки със свързани лица
През отчетния период няма извършени сделки със свързани лица. В края на отчетния период,
„Формопласт” АД няма мажоритарен собственик.
24. Заведени съдебни дела от и срещу дружеството
Дружеството не е нито ищец, нито ответник по съдебни дела.
25. Събития след отчетния период
За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на публикуването му, не са
настъпили некоригиращи събития.
26. Други оповестявания
Няма.
27. Консолидиран финансов отчет
Дружеството не изготвя консолидиран финансов отчет.
28. Дата на одобрение на годишния финансов отчет.
Годишният финансов отчет за 2018 г. на дружеството е официално одобрен за публикуване на 28
февруари 2019 г. от Съвета на директорите.
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4. ,4annlr sa ar{uoltepi{Te

clc ctteqllalr

r Kot{TponIM npaBa Ir bnllcal

Ie Ha re3lr rlpaBa'

)
HqNIa,
(OIaIO CIyXIiTeJIII IIa
5. C{cTeMaaa 3a Ko Tpoit ]lpll ylpatcltBaHe Iia [paBoTo IIa DIac I] cJII:IaIITe,
(ofaro KolrrpoJl6T He ce yflpaxEfiBa EerlocpeacTBelro oT Tgx
apyxecrBoTo ca lt EeroB]l a(qtoHeplr I'
HqMa.
6. Orpaunvenur orpxy rpaBara na Drac, (aro orpaHllqelli{q Blpxy rpaBma IIa rjlac Ha a(uloEepure c
ofipe,qeres [po{eHT Ilnu 6poi:i InacoBe, KpaoHcpo( 3a ylpa]KUrBaHe Ha [paBaTa Ha rnac Ml cuc.r.eMll,
aqIIIrTe, Ca
Ea JIpyr(ecTBoTo (DnEaEcoBnTe lpaBa, cBlp3aIM
fipri (oliTo cBc cb{)yallliqecTBo
oTAeJIeE[OTlIp[TeXaBaHeToHa a(quuTe.
lLrMa.
7. Cnopar;'uelIr,rr Mexry aKllrjolreplrre, (oI'ITo ca lr3Becrllt Ea lpyxecrBoro
ao orpal qeEr{g B [pexBBpntlleTo Ira a]<qri{ urfi [paBoTo Ha rjlac.

Il (optro Morar aa aoBeaar

[Ie ca [3BecrH[ TaKuBa cnopa3yrteHlts.
8. Pa3nope,u6llre oruocllo Ea3HarlaBa{ero Il ocBo6otr(,4aaalrero Ea qteltoBere Ea yrlpa3ltrerl
Ita apyxecTBoTo u oTltocEo Il3BGpllIBaHeTOHa U3NleEeIrE Ii AOIIRJIEeEIT'B yCTaBa.

'ITe opraIIII

Pa3nopea6rlTe ca cBr,rlcrto noc.teanrln Ycrao Ha apyxecaBoro, o6HoBeH rra 16.02.2018 r. :
,,qn. 38. (1) Ctaemtm ua dupexmopume ylpaB:;\Ra npyxecrBoro, Karo Il3BBporBacBotra neiiHocr Doa
(orrTpojra sa o6rqoro c66paIIIIe IIa aq[oEeprre. Toi perraBa BcI'lsK]'IB6[poclIJ KoIrTo ca cBlp3aE[ c
ocl,ulecrBtBaEeTo Ha [pearfeTa Ha aeillocT Ira npyxecaBoTo, c u3Klroqellue Ira Bbrlpocllrei (otlfo ro
3aKOH Ilr[ IIO pa3rlopea6liTe lla EacTotlIIIls ycra! ca Bb3JIoxeH{ 3a pellraBalre r4KnroqIrTeJIEo oT
06ll]oro cr6panue na amlltoHepure.
(2) VrenoBere na cseera Ea ,4[pcl{Top]-rrece u:6lrpar or O6uoro cs6paqle Ha a(u[oueplire 3a
cBolITe
cpor< 4o 5 (nem) ro,.'n]dta. IIp{ Il3TIl'Iaue Ha MaIIAara IiNt re npoA6nxaBar aa ynpaxlltBar
flpaBoMorq[r ao ocBo6o)(naBaHeTo I'l]vIor a,'r6t1(HocTIIo Ea.{neftMt pe'[.

(3) Csaer6r rra A[pemopure ce cbcaronor 3 (ryu) ro 5 (zem) v:rena. Te rtorm Aa 6r'Aar
cnyqaiiFpltruqecKoronl]qe oflpereJlt
tfusuvecxuwtturopudutecrunt la B IlocjleaH]4e
deecnoco1ltu

My n orfoBapt cojnuapHo3aleiicrBt{tra rracBo,r
cBoi4npedcmaeumer3a]{3n6jnleltlleEa 3aA6J1I(eEIrtra
npe,qcTaBr{relr.
(4) greuonere ua ctaera Ira allpeKTopdre r(orar aa 66aar rlpe{36trpau[ 6e: orpanli'Ien[e.
(5) 9:reuoeere Ha CbBera Ea afipel{Toprre cneaBa aa orroBaPtr Ira rr3ncKBaHI'IlTatla
r Bauoro6 6rr apc(onparo,
,Beiic
(6) Han-Man(o egta rpera or qnexoBere tra ctBera Ha ,upeKroprire rptoBa .[a oBAar
II*aBt{cnM{ ruua, I-Ie3aBIicIrMIrttr.rJreEIta cbBqra lre Moxe Aa 66,ue:
l. crp(}raen B ApYxecrBoro;
2. a(ql,IoEep, Koiiro fiplirexaBa Ilpt(o IIJII'I qpe3 cB6p3aIlI' Jl!'rqa raii-ua.nro 25oZ
(aea,4ecer r-r [er) npoqeEra or rracoBsre B 06[1010 c66pas[e IIa a(Iuollepr1re IlJIli e cBLp3aHoc
apyt(ecTBoron! Ie;
3. t[qe, Koero e B TpafiEfiTlproBc(I, orHolljeHutc ApyxecrBoro;
4. .rres Ba )EpaBt{Tene[ uirll (olrrporell opmlr, fpo(ypucr Irml cllyx{aer Ea rlproBc(o
n ueno1 2 l:
Ipyxecr Boirnfi,4pylolopHlHgecKo
5. cB!p3a[o nIlue c ap)T lLrIeEua yDpaDllTenelrujrlr (olrrpoJlelr opraE Ila ApyxecrBoro.
9. Ilpaeouorquara Ea yrlpaBurens[Te opraH{ IIa rpyxecrBoro, BrtloqlTetno npaBoro aa BeMa
l, o6parEo [3(ynyBaEe IIa aI(!It]-I IIa Ip]*ecaBoro
pemestlr 3a r.B,4aBaEe

Car.racwonoc.,reArtutycraB Ha apy2riecreoro,r"racyean na'16.02.2018r. :
)

KOMIIET EII I\N q H A OE N\OTO C'I'BP AHNE
r1n.33. (1) O6t4omoc7,6paHue
Hd aK4uoHepume:
ycra3a
l. Lr3Nlellr
Ii,qon6rBa
Ha,upyxecrBoro;
2. yBenlr-taBa
II ItaMantRa(anrrranaHaapyxecrBoro;
3. tpfieMa pelreHr,re3a [peo6pa3yBaHer'I flpe(parsBaue Ha apyt(ecaBoro Ilprr crra3Bauer{a
llNrfiepar].rBHurepa3[ope,q6[ IIa 3aI{oIIa 3a [y6mFrEoTo rrpe,qnafaHeEa ueErr[ KElIxa, T6proBcnrt
3a(ori t aetcTBaruoTorlpaBo:
4

r"6rna

u

ncno6ox

,qaBa rineHoBeTe Ha cbBeTa Ha aupeKTopuTe r{ ollpcnoJlt

863HarDa)I(nertreTo ltrl:
5. Ea3EaqaBaE ocBo6ox,qaBa.{IruIoMtpaH[Te eKcnepr-crleroBo.q[Ten[;
6. ogo6pnea roAr,rrrHrrr cqeroBoAeu orrrer clreA 3aBcpxa Ea Fa3ltaqen eKclepr(It)crreroBolIIrer(]I);
7. pe[aBa t3aasanero Ha o6nuraquu;
8, Ea3EaqaBanl(BuAaropt{te Ilplt flpe(parrBaHero Ha npyxecrBoro, ocBelr B ctyqa&l€ tla
HECECTO'ITEIHOCT;

9, ocBo6o)tqlaBaor orroBoprrocr qJreHoBereHa c6Bera Ha lltpeKToplrre;
10. B3eMa peltrellue 3a npe.{tBtBaqe Ila l,c(oBe cpeqy qrcltoBere lra clBera Ha
,{{pe(Top{Te I'I Ea3laqa]ra npeacTaBuTeJr3a BoacHe IIa lpoqecliTe;
11. pefiaBa Apyrr{ Bbnpoc[. cBT,p3aEric AeiiHocrra lra ApyxecrBoro rr orrrece![ rGM
(oMl1eTeHTtlocTraHa O6rqOrOc's6panuc ot geii cIB) B:!qr4Te ]rop^4aTuBHrr
aKToBeIl B To3lt ycTaB.'!

NPABA HA qJ]IEHOBETE HA CbBETA HA .III'IPEKTOPI'ITE
qn. 39. (1) llrenoeere Ha cbBera rra l[pe{ropnre

vua.r ea)1ak6u3adbnJreHuau npa6d,

lle3a!Ilcl,Irfo:

.

'

a) or Bl,rpelllHoro pa3flpeIlejreErie Ea lby]mqllllTe Me)KAy qrcHoBere Ha c6Bera;
6) paBnope,461rTe,c (or]To ce flpe,[ocTaBr lpaBo fia ynpa3neHrre { [peAcTaD[Te.[crBo rra
I;I3IIT)J]UIITeJ]HIiTerI"'IeEOBe.
(2) O6uoro *6panue Ea a(qiiorreprlre oflpe2.en.l6b3lazpct cdeHue Ea rineuoBero Ha Cleera Ha
alpercTopr{Te. AKo TaKosa Ee 66,{e olpe,{eneuoJ llleHoBeTe IIa CbBeTa IIa altpe(Topr,rTe IIo'IyqaBaT
Mece{to B63lrarpdr(aeHue B pa3Mep Ha M4H}it\lattHaTapa6oTsa 3annaTa 3a cTpaEaTa 3a cBoTBeTH{t
IIep]lo,u."

KOMIIETEHIIII'I HA CbBDTA HA AIIPEKTOPIITE
9:r. 43. (l) Creerr,r nanrpo(roprrre:
1. oprarrmlpa, pBKoBoArUrr{oHTpon[paAeiiHocrraHa.lpyxecrBoro rr ocurypeBa
cTonaErrcBarreTo rI otla3BaHeTo IIa [efoBoao uMyllecTBo;
2. .rpe3 ll3ll''nEurenElrt
cII qrell c(morrBa rpyloBure AoroBopn crc cJtyxI,ITeJI[Te Ea
c Ttx, Eatllala I,tM aucrlullJluEapElt
,{pyxecTBoTo, rEMeHr r{ [pe(paTrBa Tpy,4oBuTe IlpaaooTlrorleEllt
IIaKa3aII[t 3a l|l3B6prlleHr:rTe HapylllerilIt, ,qaBa IiM llootqpeltur,
]{Ma [paBaTa II 3al6Ju(eEurTa Ha
pa6oToAaTen cnprMo rraeTnTe or ApyxecrBoTo Jtrrrla;
3. or.Ilrra ce Ita Bct(o 3aceaal{r.reHa O6ruoro c66panue Ha axquoreprlTe 3a u3TeIgItrI Io
3ace.{aElleTo fieplloa oT flpealllltllr]t' oTqeT;
4. ypexAa ornoueEr'rrra lla ApyxecrBoro c A6pxaBrrrrr 6ropKe.r.;
5. Korrpon la par\o!Hre u npxxo,lr re Ha4plxecr8olo:
6, r,r3B6p[BaBct(a(BlI 3a(oHI {,ueicrBll,t, olHac,rx][ ce Ao ocfiryptBaHe IIa EopM,lnfioro
rlytll<qttorrpane Ha ApyxecrBoro oT re.[Ea Torr(a Ea 3a(orrrae, IlacToriqur ycraB u peu]eErr{ra Ha
O6rqoro cr6parue na a(qfioucprrre;

7. ceul{ea O6rqoro c66paElie Ha aKqEoltepuTerla 3aceaaHlt, ollpe,[eJrt aHeBlIuJIpe.q Ea
3acenaHrura. cne,IIIl 3a c[a3Balre lia 3aI{oHHIrle ll3ncKBa[dt 3a cBu(Ba]Ie Ha O6rqoro cl6pauue ua
a(quoIIepllre;
8, npaBtt o cpe,lcroara 3a MacoBoocBeAoMtBalreHeo6xoAuM[Te fly6nuKauutl' cBBp3arILc
AeitHocr:Ialta ApyxecrBoro;
'll
9. npeacraBt 3a o,qo6peulte [pe,q 0611101<lcl6parue ua artluoueptrre rorllrrrt
clteToBoaell oTrreTj aoKJla,ua3a )upaBleHdeTo rl .qeiiEocTla Ita cRBeTa Ila .{t{peKToptiTe Ilpe3 i{3TeKIaTa
Ea perdclpnpallut oAliatop],l npe,{JloxeHue 3a pa3rlpeaensEe[a fleqan6ara;
foariHa, ,aoKna,qa
10. B3eMa pe eEIl' 3a or(plrBaHe unu 3aKpEBalre Ha (]loltoBe u 3a yqacrue rnx
npe(partBaHe Ha ) tacrrie B apyxecrBa Il opraHu3aql,Ill;
11. npu cnareaue ua mIrcKBaIr[9Ta Ea Eacro-,uqnqycraB B3eMapellreHlrt 3a [pEIoo[BaHe
1'I pa3nopexlaHe c aanroTpaiiE[ a(TIlBfi Ha apyti(ecTBoTo I'I Ha BelqHIl npaBa Blpxy Ttx, noJBBaEe Ira
r(pea{Tl u npe,4ocTaBcHe rra 3aelt[ Ha Tper'Ill JI[ua, yqpeatlJalle Ha l{rroTe(a Il 3anof BEpxy aKTttB{ Ea
I'I floeMarre Ha I1op;.IlTe.[cTBo,
npeaocTaBtlte IIa apyDl o6e3fierrell,lt Ii rapaHllni
IpyxecrBoTo,
nptAo6aBarre rr npe,{ocraBtHe Ira JIItqeE3It, c(JIlolIBaHe Ha AoroBoplr 3a Jrl{3uEri [aeM, c1-BMecrqa
,qeirlocT, 3acrpaxoB(fi, yqacrlte B TbproBe ],l (on(ypcll;
12, np[eMa nporpaw]{ ll flnalloBe 3a pa3Bl'ITrierol{a ApyxecrBoro,
13. nserra peureur.rn 3a eM[TrpaEe sa o6mllauruI, Karo oflpe,[eJlt caMocrotrejrEo
IIa o6jrlrrauflol{Hl,Is 3aeM;
3aA6nxlrrenHlrre Ir iDaKyrraruBl[r xapa(Tcpucrlt(t
[ocraBeEI'I
My or HopMarlrBlrlrre aKToBe, Hacrorrlqtt yctaB
14. u3rrtnrttBa apyf[ 3a.qaq[,
I-rpeIIleII]Isia Ha O6qoro c66parllte Ira a(u[oHepl{Te.
(2) Jluuara, xouro yrpaBjrtBar u npeAcraB:r-rnar ,{pyxccreoro, 6e3 Aa 6!Aar lr3plrqso oBracrel{u
3a roBa or 06lll()10 c66paEue Ha a(qtoEepltre, He Morar aa [3Br'p[rBar c,qeJIIo{,B pe3ymm Ha Korlro:
1. apyrrecrroro npu,qo6uea,npexnr,p:rr, nonfraaa l{irll [peaocrast 3a nojBBa[e I, , (aro
obe3lleqellue no.q (aKoaro u 1a e lloplla ,qr'nro tpailElt zIKTIIBITHa o6qa croitroc'r [a,q:
a) e,qEa rpera or no-El,Ic(ara croiHocr I{a a(TuBlire c1,rJlacllo rlocjreAElrt
o,4ItTIrpaE ltjrr{ nocnea}Iltt Il3roTBeH cqeroBo,qen 6anaEc IIa JlpyxecrBoro;
6) 2 (aBa) flpoqelra or [o-Eucrara croitroca trc aKTItBIire,cr"rracuo lloclreau]le
rj3roTDeEcqeToooncn 6a,ranc Ha lpyxecTBoTo. KofaTo B caenKlre yqacTBaT
oanrltpa}I Il.]Iu DocJr(.,{Hr,rr
Jrlrrla;
3anHrepecyBarrrr
2. nlgurjKsar ganrJtteElrt 3a ApyxecrBoro (!M eAlro rliue Irjli (!M cB6p3aHtt lrliqa xa
o6ua croiinocr rraA croiiHocna no r. 1, 6yrea "a", a (oraro 3aAbjlxeHlrtra B63Ii[(Bm (T'M
JIUqa nrr B noJBa Ea 3ltulrTepecyBaB[nlrua - Haa cToiiHocrra no r' 1, 6yKBa "6";
3aI{HTepecyBaEIi
3. B3eMarutra Ha ,[pyxecrBoro I{6M eAEo Jtltqe ,rnu KBM cBI'p3aEI,I n[ua EaJIXBbprsr
croiiuocrra no a. 1, 6yrna "a", a Koraro gtlxnrrull rla,upyxecrBoro ca 3aMuTepec)tsautrrrrqa _ rra,ql0

(aecer)npouerraor croiinocrrano r. 1, 61t<ea
"6"."
10.
C6rqecrBeHn ,qofoBoptr IIa ap))KecrBoroJ (ol{ro nopaxaar aetcra[e, IBMeIT{r ce ltJrtr ce
[pe(paTtBaT nopaa}I npoMtlla B KolrTpo,la Ila apyxecTBoTo npu ocltqecTBtBalle IIa 3aaslxrrTenHo
oT Ttx, ocBeH B cnyq,lliTe (ofaTo pa3KpuBaHeao Ha Ta3L
TIpIOBO fipe.qnafalle! Il flocjrealtllllfe
un$oprtaqr-ra Mo)(e ra npuqrrHtr cepllo3lru Bpealr IIa ,4pyxecrBoro; It3KrloqeEltero rlo flpe,qxorlloro
u3peqefire IIe ce npxnara B cryqanTe, KoraTo ,qpyxecTBoToe nnBtoto ,4a pa3Kptlc ruibopMallx{ra [o
cli.tlaTa Ira 3ar(oHa.

Ifulra.
11. C[opa3yMeHlrt MexJy ,IlpyxecaBoro It ynpaBnrerHlrre My opraEli I,JIu cny)(I'ITelIII 3a IBIrra[IaEe Ha
o6e3[IereEltc npr, flanyc(alle lrnll yaorlreEuc 6e npanno ocHoBaHne ntur llpll [pe(parqBaHe Ha
TpyaoB[Te npaBooTflorreE]r{ no flpllqllElr, cR6p3aHu c TbproBo IIpeAnalaIIe.
HqMa.

yrlpaBnelll€ 3a pa3[peIeneE!'e IIa [eqar6ara tlnl-I 3a
12. I4EOopMaIIrt 3a IlpeAJloxellrlero Ha oprada Ha
nor<pmanena sary6ara 3a 4peqxo{qara ro'q{Ea'
HrMa,

r.
15.03.2019
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AEKJ'IAPAIIIlfl
[o q,'r.100H,a,'r.4,T.4 or 3IIIIIIK

Aony[oAntlcalll-rre,

1 . Ha:rv Xrxr"rer Aarocr"rau

l4:rolrureleu

Anpercropna,,Oopltoulacr"A{;

2 . Baore:ra,{uwrpooa I{arprrcona Pt(oBoamer c.IeroBoaelroraeJlrra,'(DopMorIJracr"AA.

AEKIAPUPAME'

se aor(o,tKoroHn e r3Becrlro:

1. KoM[neKTlT abuEaEcoBliorqerlj 3a 2018 roa., cacraBeEli cI,rracllo ltpl,roi{olMlrTe
vecTno l{ulbopMalllttTa 3a aKuiDIlTe Il IIacuBuTe,
cqeToBoaE[ cTallaapTll, olpa3tBaT BtpHo
Quuaucoeorocrcrollue u 3ary6arana ,,OopMorrnacr"A,{;
2.,{o(|aAsrsa,{eftnocrraEa,,<DopMonnacr"AAsa20l8ro,q.caA6pxarocroBepeErlpernel
rra rrnibopMal[itrano qn.100o,ar.4, r.2 or 3IIIIIIK:

19r., rp. Krpaxarrll
!ma. 28.02.20

AeKnaparopx:

