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НА “ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД, ГР. БЕЛОВО 
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НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39  ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ.100Н, 

АЛ.7 ОТ ЗППЦК И  ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 2, Т. 2 ОТ НАРЕДБА 

№2 ОТ 17.09.2003 г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И 

ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И 

ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И 

ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА. 
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Докладът на Съвета на Директорите на „Завод за хартия Белово” АД съдържа коментар 

и анализ на финансовите отчети, както и друга важна информация по отношение на 

финансовата позиция и резултатите от дейността на Дружеството. 

 

 I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

 

“ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД е дружество с основна сфера на дейност 

производство на хартия и изделия от нея, търговия и пласмент в страната и в чужбина, 

производство, търговия и пласмент на опаковъчни материали, отдаване под наем на 

дълготрайни активи и други незабранени със закон дейности. 

Наименованието на дружеството е “Завод за хартия - Белово” АД, гр. Белово. От 

вписването на дружеството в Търговския регистър като акционерно дружество, то веднъж е 

сменило наименованието си от “ КМХ Белово “ АД на “ Завод за хартия - Белово” АД,  гр. 

Белово. Промяната в наименованието е вписана в Търговския регистър с решение № 501 от 

24.02.1998 г. на Пазарджишкият окръжен съд. „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД е 

вписано в Търговския регистър като акционерно по ф.д. № 1650/91 по описа на 

Пазарджишки окръжен съд, БУЛСТАТ Ю – 822104867, Данъчен № 1134000038 

 

Към 31.12.2017 г. дружеството е със седалище, адрес на управление, телефон, факс, e-mail и 

web-site, както следва: 

България, гр. Белово - 4470, ул.”Дъбравско шосе” 1 А 

Тел: +3593581 2105, +3593581 2653; Факс: +3593581 2110 

E-mail: office@belana.bg; web: http://www.belana.bg/ 

 

Регистрираният капитал на Дружеството в размер на 5 747 741 лева е разпределен в 5 747 

741 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка една от тях. През последните 

три години не са извършвани промени в капитала на дружеството. 

 

“ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ – БЕЛОВО” АД има едностепенна форма на управление: 

 

Съвет на директорите (СД) на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ – БЕЛОВО” АД към 31.12.2017г.: 

 

Константинос Караянис – Председател на СД 

Димитриос Зеритис – Зам.-Председател на СД 

Георгиос Зеритис - Зам.-Председател на СД 

Михаил Сидеридис – Изпълнителен Директор и Член на СД 

Севдалина Аспарухова – Член на СД 

Теодора Халачева – Член на СД 

Панайотис Зеритис - Член на СД 

Михаил Тамиолакис - Член на СД 

Николаос Сарис - Член на СД 

 

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО  

 

ОСНОВНА  ДЕЙНОСТ 

 

“Завод  за  хартия – Белово“ АД  се  намира  в  град  Белово, Пазарджишка  област. 

 

Основната  му  дейност  е  производство  и  търговия  с  хартия  и  хартиени  продукти. 

http://www.belana.bg/
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Основните  продукти  са  тишу,  хартия  за  обвиване,  тоалетни ролки, салфетки, носни  

кърпи  и  други  хартиени  продукти  с  различна  форма  и  качество. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО   НА    ХАРТИЯ  
Таблица 1 

Година ХМ 34 VOITH 1 VOITH 2 ОБЩО 

2015, T 1.098 5.836 9.264 16.198 

2016,T 207.3 5.034 8.251 13.493 

2017, Т - 5.479 9.097 14.576 

 

Производството на  хартия  през  2017 година  е  14 576 т. при 13 493 т.  за  2016  година, 

което представлява ръст от 7.4% спрямо предходната година. 

 

През годината делът на произведената целулозна хартия е 65% от общото производство на 

хартия, докато през 2016 г. е 61.6%, като се отбелязва ръст за четвърта поредна година 

година, в резултат предимно на износа на целулозни хартии. 

 

ГОТОВА  И  ПОЛУГОТОВА  ПРОДУКЦИЯ 

 

Компанията е интегрирала производствени съоръжения и възможности за производство на 

разнообразие от качествени домашни и санитарно-хигиенни продуцкти - тоалетни ролки, 

салфетки, кухненски кърпи, носни кърпи, кърпи за лице, КОРЕКА продукти, вата, 

опаковъчна хартия на листи и ролки. 

 

Производството на готови продукти през 2017 г. намалява в сравнение с 2016 г., като се 

запазва делът на всяка категория продукти в общото производство. 

 

Независимо от спада сегментът на готови продукти продължава да бъде един от бизнес 

стълбовете на компанията и се правят постоянни усилия за повишаване на ефективността на 

производството, подобряване на качеството и въвеждане на иновативни продукти. 

 

Извършват се подобрения в производствените мощности на компанията и е в процес  на 

изпълнение  програма за конструиране на резервни части и възли за дообработващи машини 

с цел подобряване на ефективността им. 

 

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

 

В дружеството се извършва непрекъснат процес за подобряване на качеството, който ще 

гарантира  лидерските му позиции на пазара при  наличието на динамична и конкурентна 

среда. 

 

От юли 2001 година “Завод за хартия-Белово“ АД стана първата компания в хартиената 

промишленост, притежаваща сертификат по ISO 9001, който бе успешно  преодитиран през 

2009 г. към ISO 9001:2008.  Всички отдели в дружеството спазват предвидените в стандарта  

процедури. 
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Провеждат се обучения  на персонала, на  Вътрешните  Одитори по качеството, както  и  на 

отдел  Осигуряване на Качеството. 

 

     
 

 

Провеждат се  ежедневни  срещи в отделите  Хартиено Производство, Дообработващи  

Машини и Техническо обслужване, свързани  с  качеството. Прилагат се статистически  

методи  за  оценка  на  отклоненията от качествените параметри на продуктите,  както  и  за  

по-добро  планиране  на  коригиращите  действия, необходими в  производствения  процес. 

 

През юли 2009 г. Компанията e акредитирана със сертификат ISO 14001:2004 - Система за 

управление на околната среда.  

 

През 2013 година “Завод за хартия-Белово“ АД получи Удостоверение за екомаркировката 

на ЕС в сектора на тоалетни ролки, а през 2014 година акредитация и в сектора на 

кухненски ролки и салфетки. 

 

През 2017 г. компанията подобри Системата за управление на околната среда в съответствие 

с изискванията на ISO 14 001: 2004 към  Система за управление на енергията с цел по-добро 

определяне на потреблението на електроенергия във връзка с енергийните й параметри, 

съгласно методологията за проследяване на консумация на електрическа енергия. 

 

Компанията успешно премина предвидения одит за акредитацията на Международния 

стандарт FSC. Сертификата на стандарта  бе получен в началото на 2018 г.. Завод за хартия 

– Белово АД е първата компания в хартиения сектор в България, която притежава такава 

акредитация. 

 

ТЪРГОВСКА  ДЕЙНОСТ 

През 2017 г. Дружеството реализира общо продажби от собствена продукция в размер на  

27 402 хил. лв., което представлява ръст от 7.77% в сравнение с предходната година, което 

се дължи основно на успешните продажби на полуготови изделия  и увеличения дял на 

продадените целулознии хартии, въпреки рязкото увеличение на цената на целулозата през 

годината. 

 

ГОТОВИ  ИЗДЕЛИЯ 

Продажбите  на  вътрешния  пазар 

 

Продажбите на готови изделия на вътрешния пазар намаляха от 5 742 хил. лв. през 2016 г. 

до 5 209 хил. лв. през 2017 г. 

 



5 
 

През годината Дружеството продължи усилията си за оптимизиране на продуктовия 

портфейл и усъвършенстване на търговската политика. 

 

Разработена бе нова маркетингова стратегия за развитие с акцент върху модернизирането на 

марката и формулирането на нови продукти. 

 

Продажбите  в  чужбина 

Външният пазар продължава да бъде засегнат от проблеми с ликвидността (Румъния - 

Македония - Гърция - Кипър) както и от проблеми в икономическата среда в страните, към 

които беше  насочен износа на дружеството.  

Въпреки, че бяха привличани нови клиенти това не беше достатъчно, за да бъде 

предотвратен спад на износа от 888 хил. лева до 468  хил. лева. 

 

 

ПОЛУГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ  

Продажбите  на  вътрешния  пазар 

 

Продажбите  на полуготови изделия на вътрешния пазар отбелязаха значителен ръст от 18% 

в количество и 20% в стойност, като достигнаха сумата от 7 020 хил. лева спрямо 5 837 хил. 

лева за 2016 г.. 

 

Възможността за бъдещ ръст на същите е пряко зависим от политиката на Дружеството по 

ценообразуване, условията на плащания, предлагани на клиентите. 

 

Продажбите  в  чужбина 
 

Продажбите за износ на полуготови изделия, след като се  покачиха до изключително 

високи нива от 13 027 хил. лв. за 2015 г., през 2016 г. се стабилизираха на 12 959 хил. лв. и 

достигнаха нов връх от 14 705 хил.лв. през 2017 г.. В обем увеличението достигна 11 %. 

 

Гърция, Македония, Сърбия, Естония и Румъния са основните дестинации, обхващащи 97 % 

от износа за 2017 г., а останалите 3% са разпределени между 5 други държави. 

 

 

 

  

ЧОВЕШКИ  РЕСУРСИ 

Работниците  и  служителите  в  “Завод за хартия – Белово“ АД  продължават да са  безценен  

ресурс  за  осъществяване  на  плановете  за  развитие  на  дружеството. Натрупаният опит и 

умения се считат за най-големите активи в бъдеще. 

 

Средночисленият състав на персонала през  2017  година  е 284 човека в  сравнение  с  308 

през 2016 година. През текущата година бяха наети нови опитни служители в сферата 

маркетинга, финансите, човешките ресурси, продажбите, технически и административен 

персонал, което доведе до подобряване на наличния работен капацитет. Тази картина на 

персонала отразява усилията за по-нататъшна рационализация  в  организационната  
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структура на дружеството, което  оказа  положителен  ефект  върху  факторите  за  

ефективност  през  годината. 

Важно  е  да се подчертае   значението  на  съвместната  работа  между  Съвета на 

директорите, Ръководството  и  Персонала  на  дружеството  през  годината. Продължаващта  

техническа, управленска  и  търговска  подкрепа, предоставяна от  страна  на  Зеритис  Груп  

също  се оказа  важна  за  всички  промени  и  подобрения, които  се  извършиха  през 2017 

година. 

Персоналът  в  “Завод  за  хартия – Белово“ АД  е  осигурен  с  медицинско  обслужване, 

превоз  до  фабриката  и  професионално  обучение. 

ЕКОЛОГИЯ  

ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ „БЕЛОВО“ АД е ориентиран към минимизиране въздействието си 

върху околната среда, чрез контролиране на своите дейности, продукти и услуги. За тази цел 

дружеството развива и поддържа Система за управление на околната среда, съгласно 

изискванията нa стандарт IS0 14001. Системата се прилага към основната дейност, свързана 

с производство на тишу и конвертиране. По същество тя представлява: 

Широко прилаган ангажимент за непрекъснато подобряване на практиката в посока към 

предотвратяване и/или намаляване въздействието върху околната среда; 

Оценка на значимите аспекти свързани с консумацията на природни суровини, замърсяване 

компонентите на околната среда при отчитане на действащи законови и други изисквания и 

ефективното им управление;  

Обезпечаване на спазване на законовите изисквания за опазване на околната среда;  

Запознаване с интересите пo опазване на околната среда на свързаните заинтересовани 

страни – партньори, доставчици, клиенти, централни и местни власти, неправителствени 

организации и граждани; 

Прилагането на екологичната политика се осъществява чрез:  

• Идентифициране и оценяване дейността на компанията и въздействието и върху 

околната среда; 

• Въвеждане на съвременни технологии, актуализирани производствени практики и 

екологично чисти суровини; 

• По-нататъшно разширяване на Системата за управление на околната среда, за 

предотвратяване и намаляване въздействието върху околната среда; 

• Ефективно използване на суровини и енергия; 

• Насърчаване на екологично съзнание в персонала на фирмата; 
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• Целият персонал на ЗХ Белово се ангажира в подкрепа на политиката на компанията 

за околната среда, в нейното ежедневно прилагане и полагане на усилия за 

подобряване ефективността в грижата за околната среда. 

 

ИНВЕСТИЦИОННА  ДЕЙНОСТ 

През 2017 г. са инвестирани 1 624 хил. лв, в сравнение с ивестираните 944 хил. лв. през 2016 

г.,  в следните  сфери на дейност на дружеството: 

 
Таблица 2 

 СЕКТОР 
СТОЙНОСТ В ХИЛ. ЛВ 

2015 2016 2017 

1 Хартиено производство 381 606 1 291 

2 Дообработки 440 102 96 

3 Строителство 59 31 137 

4 Други 313 205 100 

5 ВСИЧКО 1 193 944 1 624 

 

Най-значими проекти, част от одобрената инвестиционна програма на дружеството за 2017 

г., насочени към намаляване на специфичното потребление на суровини, вода, електрическа 

и топлинна енергия, са както следва: 

• Модернизация на задвижването на постояннотоковите двигатели на ХМ Voith2. 

• Монтиране на система за контрол на качеството на ХМ Voith 2. 

• Подобрения в стоково-подготвително отделение. 

Съществуват също текущи проекти, както и проекти в процес на подготовка на ниво 

предварителни разговори и/или преговори, които да бъдат изпълнени през следващите 

периоди. 

ДОКЛАДВАНЕ НА НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Съгласно изискванията на Директива 2014/95/EU на Европейския парламент за докладване 

на нефинансова информация и разпоредбите на Закона за счетоводството за част от 

компаниите възниква задължение за публикуват нефинансова информация самостоятелно 

или като част от годишните доклади за дейността. 

 

Задължението възниква за големи предприятия от обществен интерес, които към 31 

декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през 

финансовата година от 500 души.  Предприятия от обществен интерес са: публичните 

дружества и други емитенти на ценни книжа; кредитни институции; финансови институции; 

застрахователи и презастрахователи, пенсионноосигурителни дружества и управляваните от 
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тях фондове; инвестиционни посредници; търговски дружества, които произвеждат, 

пренасят и продават електрическа енергия и топлоенергия; търговски дружества, които 

внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ; търговски дружества, които 

предоставят водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услуги; "Български 

държавни железници" ЕАД и дъщерните му предприятия. 

 

Като големи предприятия са дефинирани такива с нетни приходи от продажби - 76 млн. лв. 

или балансова стойност на активите – 38 млн. лв. 

Предвид посочените в Закона за счетоводството критерии може да бъде направен извод, че 

за Завод за хартия Белово АД не възниква задължение за докладване на нефинансова 

информация самостоятелно или като част от доклада на Съвета на директорите.   

 
 

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

Нетната печалба на дружеството в лева за последните три години е показана в дадената по-

долу  таблица. Полученият финансов  резултат главно бе повлиян от пазарните условия, 

както и от увеличените цени на основните суровини, енергия и транспортни  разходи. 

Таблица 3 

ОПИСАНИЕ 2015 2016 2017 

 хил. лв хил. лв хил. лв 

Нетен финансов резултат -853 -887 -1 530 

Нетни приходи от  продажби, вкл. 

другите приходи 
29 685 25 912 28 006 

 
 

Таблица 4 
(в хил. лв.)

 СОБСТВЕН КАПИТАЛ,  РЕЗЕРВИ И 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
2015 2016 2017

а 1 2 3

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

I. Основен капитал 5748 0% 5748 0% 5748

II. Резерви 1958 0% 1958 0% 1958

III. Финансов резултат

1. Натрупана печалба  (загуба) в т.ч.: 11605 -7,35% 10752 -8,25% 9865

неразпределена печалба 11605 -7,35% 10752 -8,25% 9865

непокрита загуба 0 0% 0 0% 0

еднократен ефект от промени в счетоводната 

политика 
0 0% 0 0% 0

2. Текуща печалба 0 0% 0 0% 0

3. Текуща загуба -853 3,99% -887 72,49% -1530

Общо за група III: 10752 -8,25% 9865 -15,51% 8335

    ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): 18458 -4,81% 17571 -8,71% 16041

% %
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ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (изчислени по отчетните форми, утвърдени от КФН) 

 

 

1.ЛИКВИДНОСТ  

 

Таблица 5  

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Коефициент на обща ликвидност 0,722 0,725 0,717

Коефициент на бърза ликвидност 0,413 0,393 0,402

Коефициент на абсолютна ликвидност 0,010 0,007 0,044

Коефицент на незабавна ликвидност 0,010 0,007 0,044  
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Показатели за ликвидност

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ: 31.12.2017

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ: 31.12.2016

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ: 31.12.2015

 
 

Способността на Дружеството да погасява дълговете си в срок е изразена чрез 

коефициентите по-долу.  

Коефициент на обща ликвидност 

 

Този показател е един от най-рано формулираните и се смята за универсален. Той 

представя отношението на краткотрайните активи към краткосрочните пасиви.  

 Към 31.12.2017 г. стойността на коефициента на обща ликвидност е 0,722 и запазва 

близка стойност спрямо 2016 г., както и спрямо 2015 година.  През 2017 г. спрямо 2016 г., 

текущите активи на дружеството се повишават с 2,93 %, а текущите пасиви нарастват с 3,33 

 

Коефициент на бърза ликвидност 

Този показател представя отношението на краткотрайните активи минус 

материалните запаси към краткосрочните пасиви. Неговият традиционен размер, определящ 

стабилност на компанията е около 0.5. Стойността на коефициента на бърза ликвидност към 

31.12.2017 г. е 0,413 и  повишава стойността си незначително спрямо предходните два 

финансови периода. 

 През текущия финансов период наблюдаваме понижение с 3,96 % на материалните 

запаси, спрямо 2016 г. и с 10,45 % спрямо 2015 година. 

 

Коефициент на абсолютна ликвидност 
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 Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като съотношение на 

паричните средства и краткосрочните задължения.  

 През 2017 г. стойността на коефицента за абсолютна ликвидност е 0,01 и се понижава  

спрямо 2016 г. През периода имаме успоредно повишение в групите на: паричните средства 

от 40,14 % и текущите пасиви с 3,33 %. 

 

2. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ  

 

Таблица 6 
(в хил. лв.)

 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, 

МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ  И ПАСИВИ 
2015 2016 2017

а 1 2 3

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 18458 -4,81% 17571 -8,71% 16041

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0% 0 0% 0

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 839 47,32% 1236 64,81% 2037

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 22661 -10,75% 20225 3,33% 20899

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО 

УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):
41958 -6,97% 39032 -0,14% 38977

% %

 
 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ  
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Таблица 7 
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Коефициент на задлъжнялост 1,430 1,221 1,273

Дълг / Активи 0,588 0,550 0,560

Коефициент  на финансова автономност 0,699 0,819 0,785  
 

Коефициент за финансова автономност 

Показва какъв процент от общата сума на дълга е собствения капитал на дружеството. 

 

 Към 31.12.2017 г. стойността на този показател е 0,699 и бележи незначително 

понижение в сравнение с 2016 година. През 2017 г. спрямо 2016 г.  собствения капитала на 

дружеството намалява с 8,71 %, а сумата на дълга на дружеството нараства със 6,87 %.  
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Коефициента на задлъжнялост 

 
Към 31.12.2017 г. стойността на коефициента на задлъжнялост е 1,43,  нараства 

спрямо стойността през 2016 година. 

 

 През 2017 г. в сравнение с 2016 г. нетекущите пасиви на ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ 

БЕЛОВО АД нарастват  със 64,81 %, а текущите пасиви се повишават с 3,33 %, като сумата 

на собствения капитала на дружеството намалява с 8,71 %, 

 

Съотношение дълг към обща сума на активите 

 

Съотношението Дълг/Активи  показва директно какъв процент от активите на 

дружеството се финансира чрез дълг. 

Към 31.12.2017 г. стойността на съотношението Дълг/Активи е 0,588.  През 2017 г. 

спрямо 2016 г. сумата на дълга на ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД се повишава със 

6,87 %, а сумата на активите на дружеството намалява с 0,14 %.  

 

4.  ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ 
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Таблица 8 
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Рентабилност на Основния Капитал -0,266 -0,154 -0,148

Рентабилност на Собствения Капитал (ROE) -0,095 -0,050 -0,046

Рентабилност на Активите (ROA) -0,039 -0,023 -0,020  
 

За ефективността от дейността на дружеството най-обобщаващият показател е 

рентабилността, която намира проявление в няколко основни направления като: доходност 

от продажби, от активи, пасиви и собствен капитал. 

Способността на дружеството да генерира печалби зависи от обема на продажбите и 

от разходите за дейността и се определя като рентабилност от продажбите. Има подчертано 

оперативен характер и важно значение за усъвършенстване на производствената структура.  
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Рентабилност на Собствения капитал (ROE) 

Към 31.12.2017 г. този показател е отрицателна стойност  в размер на -0,095 и 

показва, че през годината един лев собствен капитал носи 0,095 лв. балансова загуба. 

През 2017 г. спрямо 2016 г., собствения капитал на дружеството намалява с 8,71 %.  

 

Рентабилност на активите (ROA) 

Показателят, който показва доколко ефективно са използвани ресурсите на 

дружеството - дълготрайни активи, материални запаси, вземания и парични средства в 

неговата дейност и дали успешно се изпълнява т. нар. бизнес функция е рентабилността на 

активите.  

Стойността на коефициента на рентабилност на активите към 31.12.2017 г. е  

отрицателна стойност в размер на -0,039.  За 2017 г. ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД 

отчита финансов резултат загуба, а активите на дружеството се понижават с 0,14 % в 

сравнение с 2016 г. 

Рентабилност на Основния капитал  

Към 31.12.2017 г. коефициентът на Рентабилност на основния капитал е отрицателна 

стойност в размер на -0,266. През 2017 г. спрямо 2016 г., основния капитал на дружеството 

се понижава до 16 041 хил. лв.,, като нетния финансовия резултат загуба се увеличава със 

72,49 %. 

 

5. КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ И УПРАВЛЕНСКИ КОЕФИЦЕНТИ 

 

Таблица 9 
Показатели 2017 2016 2015

Нетни приходи от продажби 28 006 25 912 29 685

Собствен капитал 16 041 17 571 18 458

Нетекущи пасиви 2037 1236 839

Текущи пасиви 20 899 20 225 22 661

Нетекущи активи 23 887 24 371 25 712

Текущи активи 15 090 14 661 16 246

Оборотен капитал -5 809 -5 564 -6 415

Парични средства 206 147 1001

Общо дълг 22 936 21 461 839

Разходи за лихви 623 726 852

Материални запаси 6 450 6 716 7 133

Краткосрочни вземания 8 120 7 657 7 989

Разходи за обичайната дейност 28 710 25 865 29 460

Разходи за материали 21 112 18 190 22 074

P/E -0,27 -0,15 -0,15

P/BV 0,52                 0,21               0,25               

P/S 4,87 4,51 5,16

Коефицент на финансова маневреност -0,36 -0,32 -0,35

Рентабилност на продажбите -0,05 -0,03 -0,03

Рентабилност на собствения капитал -0,10 -0,05 -0,05  
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Таблица 10 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

EBITDA 1403 2302 2430

EBIT -704 47 225  
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IV. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО 

 

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството 

функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от 

мениджмънта на компанията екип. Систематични рискове са: политическият риск, 

макроикономическият риск, инфлационният риск, валутният риск, лихвеният риск, 

данъчният риск. 
Таблица 12  

Вид риск Описание  

ПОЛИТИЧЕСКИ 

РИСК 

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна промяна в 

неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни 

промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в 

която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, a инвеститорите да 

понесат загуби.  

Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите 

ангажиментите за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството й 

на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност ограничаване на 

неефективните разходи, от една страна, както и със силната дестабилизация на страните от 

Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежански вълни и 

нестабилност на ключови страни в непосредствена близост до България.  

България, както и другите държави – членки на ЕС от региона, продължава да бъде сериозно 

засегната от общо европейския проблем с интензивния бежански поток от Близкия изток. 

Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и в 

частност тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в страната. 

ОБЩ По данни на Националния статистически институт през декември 2017 г. общият показател 
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МАКРОИКОНОМ

ИЧЕСКИ РИСК 

на бизнес климата се понижава с 1.6 пункта спрямо ноември 2017 г. По-неблагоприятен 

бизнес климат е регистриран в промишлеността, строителството и сектора на услугите, 

докато в търговията на дребно запазва приблизително равнището си от предходния месец. 

 
                                                             Източник: НСИ 

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1.9 пункта, което се 

дължи на по-резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес 

състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата отчита намаление и 

на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което е съпроводено и с 

понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. 

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за 

развитието на бизнеса в сектора, като през декември вторият фактор бележи нов 

дългосрочен максимум (31.4%) от 2003 г. насам. По отношение на продажните цени в 

промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна 

през следващите три месеца. 

По данни на Националния статистически институт през декември 2017 г. съставният 

показател „бизнес климат в строителството“ спада с 3.5 пункта в резултат на по-

неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието 

на предприятията. Според тях получените нови поръчки през последния месец намаляват, 

като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са песимистични. 

Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да са несигурната 

икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като анкетата 

отчита отслабване на негативното влияние на първите два фактора. Относно продажните 

цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното 

равнище през следващите три месеца. 

 

По данни на Националния статистически институт съставният показател „бизнес климат в 

търговията на дребно“ запазва приблизително нивото си от ноември 2017 г. Оценките на 

търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията и прогнозите им за 

развитието на техния бизнес през следващите шест месеца остават благоприятни. Относно 

обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче 

очакванията им се влошават. 

Основният проблем за дейността в сектора отново е свързан с конкуренцията в бранша. На 

второ и трето място са недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, макар че 

през последния месец се наблюдава намаление на неблагоприятното им въздействие. По 

отношение на продажните цени очакванията на търговците са за известно увеличение през 

следващите три месеца. 

По данни на Националния статистически институт през декември 2017 г. съставният 

показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 0.9 пункта главно поради 

изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през 

следващите шест месеца от „по-добро“ към запазване на „същото“. Най-сериозните 

затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани с конкуренцията в бранша 

и несигурната икономическа среда. По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните 

цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца. 

 

Икономическата оценка на Управителния съвет на ЕЦБ към 14 декември 2017 г. отчита, че 

икономическият подем в еврозоната продължава да е силен и широкообхватен по страни и 

по сектори. Растежът на реалния БВП е подкрепян от нарастването на частното потребление 
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и на инвестициите, както и от износа, благоприятстван от повсеместното оживление в 

световен мащаб. Резултатите от последното проучване и постъпващите данни потвърждават 

засилването на растежа. Подемът на световната икономика също продължава с устойчив 

темп и има признаци, че оживлението протича синхронизирано в световен мащаб. 

Според макроикономическите прогнози за еврозоната на експертите от Евросистемата от 

декември 2017 г. БВП в реално изражение се предвижда да нарасне годишно с 2,4% през 

2017 г., с 2,3% през 2018 г., с 1,9% през 2019 г. и с 1,7% през 2020 г. В сравнение с 

макроикономическите прогнози на експертите от ЕЦБ от септември 2017 г. прогнозата за 

растежа на реалния БВП е ревизирана значително нагоре. Очаква се протичащият 

понастоящем икономически подем в еврозоната да продължи да бъде подкрепян от мерките 

на ЕЦБ по паричната политика. Освен това нарастването на частните разходи и на 

потреблението е подпомагано от по-слабата необходимост от намаляване на задлъжнялостта 

и от по-добрите условия на пазара на труда. Подобряващата се рентабилност на 

предприятията и много благоприятните условия на финансиране продължават да насърчават 

възстановяването при бизнес инвестициите, докато износителите от еврозоната са в 

благоприятно положение поради наблюдавания икономически подем в световен мащаб. 

ЛИХВЕН РИСК  

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, 

установени от финансовите институции на Република България. 

На своето заседание по паричната политика, проведено на 14 декември 2017 г., 

Управителният съвет на ЕЦБ излезе със заключението, че все още е необходима висока 

степен на нерестриктивност на паричната политика, за да се осигури завръщането на 

инфлацията към равнища под, но близо до 2 %. Информацията, придобита след предходното 

заседание по паричната политика от края на октомври, включително новите прогнози на 

експертите от Евросистемата, сочи силен темп на икономически подем и значително 

подобрение в перспективата за растежа. Според оценката на Управителния съвет силната 

циклична инерция и значителното намаляване на неизползваните производствени мощности 

дават основание за по- голяма увереност, че инфлацията ще се доближи до целевото си 

равнище. Същевременно натискът върху вътрешните цени остава като цяло слаб и все още 

не се проявяват убедителни признаци за устойчив възходящ тренд. Ето защо Управителният 

съвет излезе със заключението, че високата степен на парично стимулиране е все така 

необходима, за да може натискът на базисната инфлация да продължи да поражда и да 

подпомага динамиката на общата инфлация в средносрочен хоризонт. Продължаващата 

парична подкрепа се осъществява посредством допълнителните нетни покупки съгласно 

решението, взето от Управителния съвет на октомврийското заседание по паричната 

политика, посредством значителния обем придобити активи и предстоящите реинвестиции и 

чрез ориентира за лихвените проценти. 
 

 
                              *Източник:БНБ 
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ИНФЛАЦИОНЕН 

РИСК 

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се 

обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите. 

По данни на НСИ индексът на потребителските цени за октомври 2017 г. спрямо септември 

2017 г. е 100.6 %, т.е. месечната инфлация е 0.6 %. Инфлацията от началото на годината 

(октомври 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1.9 %, а годишната инфлация за октомври 2017 

г. спрямо октомври 2016 г. е 2.5%. Средногодишната инфлация за периода ноември 2016 - 

октомври 2017 г. спрямо периода ноември 2015 - октомври 2016 г. е 1.5 %. 

Хармонизираният индекс на потребителските цени за октомври 2017 г. спрямо септември 

2017 г. е 100.1 %, т.е. месечната инфлация е 0.1 %. Инфлацията от началото на годината 

(октомври 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 0.8 %, а годишната инфлация за октомври 2017 

г. спрямо октомври 2016 г. е 1.5 %. Средногодишната инфлация за периода ноември 2016 - 

октомври 2017 г. спрямо периода ноември 2015 - октомври 2016 г. е 0.8 %. 

Индексът на потребителските цени за ноември 2017 г. спрямо октомври 2017 г. е 100.4%, т.е. 

месечната инфлация е 0.4 %. Инфлацията от началото на годината (ноември 2017 г. спрямо 

декември 2016 г.) е 2.4 %, а годишната инфлация за ноември 2017 г. спрямо ноември 2016 г. 

е 3.0 %. Средногодишната инфлация за периода декември 2016 - ноември 2017 г. спрямо 

периода декември 2015 - ноември 2016 г. е 1.8 %. 

Хармонизираният индекс на потребителските цени за ноември 2017 г. спрямо октомври 2017 

г. е 100.3 %, т.е. месечната инфлация е 0.3 %. Инфлацията от началото на годината (ноември 

2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1.1 %, а годишната инфлация за ноември 2017 г. спрямо 

ноември 2016 г. е 1.9 %. Средногодишната инфлация за периода декември 2016 - ноември 

2017 г. спрямо периода декември 2015 - ноември 2016 г. е 1.0 %. 

Индексът на потребителските цени за декември 2017 г. спрямо ноември 2017 г. е 100.4 %, 

т.е. месечната инфлация е 0.4 %. Годишната инфлация за декември 2017 г. спрямо декември 

2016 г. е 2.8 %. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2017 г. спрямо 

периода януари - декември 2016 г. е 2.1%. 

Хармонизираният индекс на потребителските цени за декември 2017 г. спрямо 

ноември 2017 г. е 100.7 %, т.е. месечната инфлация е 0.7 %. Годишната инфлация за 

декември 2017 г. спрямо декември 2016 г. е 1.8 %. Средногодишната инфлация за периода 

януари - декември 2017 г. спрямо периода януари - декември 2016 г. е 1.2 %. 

 

 
 

*Източник:НСИ 

ВАЛУТЕН РИСК Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на 

валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на 

валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева 

или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути. 

Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на 

които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Тъй като съгласно действащото 

законодателство в страната българският лев е фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = 

BGN 1.95583, а Българската народна банка е длъжна да подържа ниво на българските левове 

в обръщение, равно на валутните резерви на банката, рискът от обезценяване на лева спрямо  
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европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно премахване на 

валутния борд в страната. На този етап това изглежда малко вероятно, тъй като очакванията 

са валутният борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална 

платежна единица.  

Теоретично, валутният риск би могъл да се повиши, когато България се присъедини към 

втория етап на Европейския Валутен Механизъм (ЕRМ II). Това е режим, в който страната 

трябва да поддържа валутния курс спрямо еврото в границите на +/-15% спрямо централен 

паритет.  На практика, всички държави, които понастоящем са в този механизъм (Дания, 

Естония, Кипър, Литва, Латвия, Малта), са свидетели на колебания, които са съществено по-

малки от позволените ±15%.  

Фиксираният курс на лева към еврото не елиминира за българската валута риска от 

неблагоприятни движения на курса на еврото спрямо другите основни валути (щатски долар, 

британски паунд, швейцарски франк) на международните финансови пазари, но към 

настоящия момент дружеството не счита, че такъв риск би бил съществен по отношение на 

дейността му. Дружеството може да бъдат засегнато от валутния риск в зависимост от вида 

на валутата на паричните постъпления и от вида на валутата на потенциалните заеми на 

дружеството. 

Данъчен риск От определящо значение за финансовия резултат на компаниите е запазването на текущия 

данъчен режим. Няма гаранция, че данъчното законодателство, което е от пряко значение за 

дейността на Дружеството, няма да бъде изменено в посока, която да доведе до значителни 

непредвидени разходи и съответно да се отрази неблагоприятно на неговата печалба. 

Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може да 

възникне противоречива данъчна практика.  

 

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 

КРЕДИТЕН РИСК 

Експозицията към кредитен риск се наблюдава непрекъснато и на базата на 

исторически данни за събираемостта. Дружеството преразглежда необходимостта да се 

обезценяват вземанията от крайни клиенти съобразно времевата им структура.  

Основната експозиция на съдебни вземания на Дружеството е към свързани лица в 

размер на 2,493 хил. лв. към 31 декември 2017 година (31 декември 2016 г.: 2,493 хил. лв.).  

Трейс Пейпър Мил, Гърция, свързано на Дружеството лице, е изпаднало в процедура 

по несъстоятелност. Дружеството е предприело мерки да предяви своите вземания по 

надлежния ред пред компетентния орган в Гърция. Тъй като тръжната процедура (като част 

от процедурата по обявяване в несъстоятелност) за продажба на активите на Трейс Пейпър 

Мил все още  не е приключила, ръководството на Завод за хартия - Белово АД, счита че е 

налице реална възможност за получаване на тази сума и не следва да се пристъпва към 

обезценка на вземането. 

Към 31 декември 2017 и 31 декември 2016 г. Дружеството има вземане от „КМБ 

България“ ЕАД в размер на 117 хил. лв., съответно, което е възникнало в резултат на 

продажби през периода 2013 г. – 2015 г. Дружеството е сключило споразумение с „КМБ 

България“ ЕАД за разсрочване събирането на вземането на няколко месечни вноски считано 

от 15 октомври 2015 г. Към 31 декември 2016 г. „КМБ България“ ЕАД не е погасявало 

своите задължения към Дружеството съгласно одобрения от двете страни погасителен план. 

На 23 януари 2017 г. „КМБ България“ ЕАД е обявено в несъстоятелност. В тази връзка към 

датата на съставяне на настоящия отчет дружеството е обезценило част от същото. 

Във връзка с вземане на дружеството от „Пикадили“ ЕАД, въз основа на юридическо 

становище, Ръководството на завода разглежда възможността за обжалване на 

реализираната продажба на възбранения недвижим имот в полза на банката-кредитор през 

август 2017 г.  и в тази връзка счита, че към датата на съставяне на настоящия отчет 

съществува вероятност за събиране  на вземането от клиента. Отчитайки неяснотата като 
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време и размер, в които дружеството може да получи претендираното от него вземане, към 

31 декември 2017 г. дружеството отчита обезценка за част от същото. 

Вземания по обезщетения от застраховател са свързани с възникнал през месец 

февруари 2011 г. пожар в един от складовете на Дружеството. В края на 2014 г. бе издадено 

решение на първоинстанционния съд в полза на застрахователя. На база становище на 

юристите на Дружеството мотивите на съда за издаденото решение са неоснователни и 

необективни и Дружеството е използвало законовата възможност да обжалва решението на 

първоинстанционния съд пред Апелативния съд. През 2016 г. е подадена касационна жалба 

пред Върховен касационен съд срещу решението на Апелативния съд. Към датата на 

съставяне на този финансов отчет  съдебното дело е приключило. Предвид наличните 

възможности да се търси последващ справедлив резултат пред европейски съдебни 

институции, ръководството на Завод за хартия – Белово АД ще продължи да защитава 

интересите на компанията пред тези инстанции. Същевременно, към 31.12.2017 г. е 

извършена обезценка на част от това вземане. 

Към края на 2017 г. дружеството все още очаква решение по касационната жалба 

срещу решението на Апелативния съд по заведеното търговско дело от НЕК ЕАД срещу 

дружеството в размер на 385  хил.лева за водоснабдителни услуги за периода януари 2015 г. 

– март 2016 г.. Ръководството на дружеството е убедено, че решението на апелативния съд е 

необосновано и че са налице всички основания за неговата отмяна и уважаване на 

касационната жалба, съгласно становище, получени от адвокатите му. Именно поради това 

дружеството не отчита провизии за подобно задължение. 
 

ЛИКВИДЕН РИСК  
 Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на 

задълженията, свързани с финансовите пасиви, които се уреждат в пари или чрез друг 

финансов актив. Подходът на Дружеството за управление на ликвидността е да се осигури, 

доколкото е възможно, че винаги ще има достатъчно ликвидност, за да изпълни 

задълженията си, както при нормални, така и при стресови условия, както и без да се понесе 

неприемливи загуби или да се навреди на репутацията на Дружеството. 

Дружеството планира внимателно своите финансови ресурси, което осигурява 

посрещане на падежните дати на текущите и нетекущите задължения.   

Дружеството планира обслужването на финансовите си задължения, така че да бъде 

изключен потенциалния ефект на извънредни обстоятелства, които не могат да се предвидят 

при нормални условия.   

 

ВАЛУТЕН РИСК 

Дружеството е изложено на валутен риск във връзка с продажбите, покупките и 

привлечените средства, които са деноминирани във валута, различна от българския лев и 

евро. Валутата, която основно води до валутен риск е щатския долар. Ръководството на 

Дружеството управлява валутния риск, като фиксира продажните, покупните цени и заемите 

в лева или в евро. 

Експозицията на Дружеството към валутен риск е незначителна, тъй като 44% от 

продажбите за 2017 г. са реализирани на местния пазар в български лева (2016: 46%); и 

100% от продажбите в чужбина за 2017 г. са реализирани в евро (2016 г.: 100%). 

Вносът на основни суровини и материали през 2017 г. е до 99% осъществен в евро (2016 г.: 

99%).  Заемите когато са деноминирани в чуждестранна валута са отпуснати в евро. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА 

Политиката на Съвета на директорите е да се подържа силна капиталова база, така че 

да се подържа доверието на инвеститорите, кредиторите и на пазара като цяло, и да могат да 
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се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще. Следи се възвръщаемостта на 

капитала, който Дружеството определя като резултата печалба след лихви и данъци, 

разделена на общата сума на капитал и резерви. Целта на Дружеството е да поддържа 

баланс между по-високата възвращаемост, която може да е възможна с по-високите нива на 

задлъжнялост и ползите и сигурността от силна капиталова позиция. Възвръщаемостта на 

капитала през 2017 г. е минус 6.39% (2016 година е -5.05%). За сравнение средно 

претегления лихвен разход върху заемите е 4.5% (2016: 5.15%). 

През отчетния период не е имало промени в подхода за управлението на капитала на 

Дружеството. 

Като акционерно дружество, размерът на собствения капитал следва да е по-висок от 

регистрирания акционерен капитал, и Дружеството следва да поддържа задължителни 

резерви в размер минимум 10% от регистрирания капитал. Към 31 декември 2017 и 31 

декември 2016 г. Дружеството е спазило това изискване. 

Дружеството управлява капитала с помощта на коефициент на нетен дълг към 

собствен капитал. За тази цел нетният дълг представлява общо задължения (включващи 

лихвоносни заеми) плюс неначислени дивиденти, минус пари и парични средства. 

Собственият капитал представлява общия  капитал, с изключение на резерви от хеджиране 

на парични потоци и неначислени дивиденти.  

 

 

PИСК ОТ ПРОМЯНА НА ТЪРСЕНЕТО И НАВЛИЗАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Този риск е свързан с демографски, икономически и технологични промени и обуславя 

факта, че търсенето на продуктите на компанията би могло да се променя с времето и  в 

резултат на навлизането на нови продукти. 

 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  

 

 Редица форсмажорни обстоятелства като природни стихии, аварии или умишлени 

действия, могат да причинят значителни имуществени вреди, които да доведат до временно 

спирането и дори прекратяване на дейността на дружеството. Дружеството има 

имуществена застраховка на производствените мощности и складовете с материали и 

продукция, но в случай на по-продължително нарушаване на последователността на 

производствената дейност, това обстоятелство трудно би могло да компенсира 

пропуснатите ползи.  

 

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА 

ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

 

Към момента на съставяне на настоящия доклад за дейността не са известни събития, 

възникнали след датата на годишното приключване, които да изискват корекция на 

финансовите отчети или да представляват важна информация, влияеща върху цената на 

ценните книжа, освен оповестените във годишния финансов отчет, а именно: 

 

След датата на годишния финансов отчет са настъпили следните по-важни събития: 

 

През януари 2018 г. дружеството удължи успешно матуритета на кредитните си 

експозиции с две от обслужващите банки. 
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Съгласно решение на СД от м.01.2018 г. е вписана  прокура (на 23.01.2018 г.) за 

Калин Йонов, който заедно с изпълнителния член Севдалина Аспарухова представлява 

Завод за хартия „Белово“ АД. 

 

 

VІ. ВЕРОЯТНОТО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 

 

Целта и усилията на ръководството е да се ускори растежа в предишните години 

както и  рейтинга, рентабилността и бъдещото развитие и укрепване на присъствието на 

компанията на местния и международния пазар, чрез подобряване на качеството на нашите 

продукти, намаляване на разходите, повишаване на ефективността и по-доброто обслужване 

на клиентите. 

През годината се реализираха инвестиционни проекти за обновяване и подобряване 

на машинния парк, подобряване на ефективността и повишаване на производителността. 

Към датата на съставяне на настоящия документ е в процес на внедряване на нова 

маркетингова стратегия. Основните акценти на тази стратегията са: 

• Промяна на каналите за продажби - от собствено разпространение към създаване на 

мрежа от дистрибутори и търговци на едро; 

• Преструктуриране на търговската дейност - мениджър продажби, мениджър HoReCa, 

преструктуриране на текущите складови бази в представителства и други; 

• Разработване и оптимизиране на портфейла от готови продукти; 

• Подходяща комуникация и презантиране на модернизараната търговска марка, 

подобряване на нейната архитектура и дизайн, представяне на нови продукти; 

• Подобряване на присъствието на марката „Белана“ на „рафта“ чрез търговски 

маркетингови дейности; 

 

VІІ. ДЕЙСТВИЯТА В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И 

РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ 

През 2017 г. в дружеството не са провеждани научни изследвания и разработки, тъй 

като най-важната задача на ръководството на дружеството в условията на засилена 

конкуренция  е да запази досегашните позиции на „Завод за хартия - Белово” АД на 

българския пазар и международния пазар, както и традиционните контакти с клиенти. 

 

VІІІ. ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ 

ЗАКОН 

 

През 2017 г. не са придобивани и не са прехвърляни собствени акции.  Дружеството 

притежава собствени акции в размер на 2 479 броя акции, които са прехвърлени служебно 

от Българската държава като остатък от неарилизирани реституционни претенции.  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ІХ. ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ 

ЗАКОН 

 

 

1. Членовете на СД не притежават акции от капитала на ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО 

АД към 31.12.2017 г.  

 

2. Участието на членовете на СД в  съветите на търговски дружества като неограничено 

отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго 

дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации 

като прокуристи, управители или членове на съвети; 

 

 

Таблица 13 

Име 

Участие в управителните и 

надзорни органи на други 

дружества 

Участие в капитала на 

други дружества 

Дружества, в които 

лицето да упражнява 

контрол 

Панайотис  Зеритис 

•    Трейс  Пейпър Мил 

АД , Гърция

•    Трейс  Пейпър Мил 

АД , Гърция

•    Трейс  Пейпър 

Мил АД , Гърция

•    Пирамидс Пейпър 

Мил АД, Египeт

•    Пирамидс Пейпър 

Мил АД , Египет

•    Пирамидс Пейпър 

Мил АД , Египет

•    Сент Андре Пейпър 

Мил , Унгария

•    Сент Андре Пейпър 

Мил , Унгария

•    Сент Андре 

Пейпър Мил, Унгария

Михаил Сидеридис Не участва Не участва Не участва 

Севдалина Аспарухова Не участва Не участва Не участва 

Теодора  Халачева 

·    „Рубикон 

Корпоративни решения” 

ООД, гр. София 

•    „Рубикон 

Корпоративни решения” 

ООД, гр. София

•    „Рубикон 

Корпоративни решения” 

ООД, гр. София

·     „ДААМ” АД/л/ •    Т &H финанс ООД ·     „ДААМ” АД/л/ 

·     Т &H финанс ООД ·    БИЛДИНГ БГ ГРУП  ·     Т &H финанс ООД 

·     БИЛДИНГ БГ ГРУП 
·    Къща за гости при 

дядо Ванчо 
•  БИЛДИНГ БГ ГРУП

·     Къща за гости при дядо 

Ванчо 
  

•  Къща за гости при дядо 

Ванчо

·     Света Елена 05 АД   •  Еко Енерджи Пауър 

1ЕООД

·     Еко Енерджи Пауър 

1ЕООД 
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Име 

Участие в управителните и 

надзорни органи на други 

дружества 

Участие в капитала на 

други дружества 

Дружества, в които 

лицето да упражнява 

контрол 

Георгиос Анастасиос 

Зеритис 

- Дейзи Инкорпорейтед 

Лтд 

- Трейс Пейпър Мил АД 

(Интернешънъл) 

- Клуб Инвест АД 

- Паболукс АД 

- Падилукс АД 

- Типалукс АД 

- Флора -Пирамидс Пейпър 

Милс С.А.Е. 

- Будафок Рисайклинг Зрт 

- Сент Андре Пейпър Мил , 

Унгария 

- Ермис АД 

- ЗИТА АД 

- Епсилон АД 

-Трейс Електрик АД 

- Дейзи Инкорпорейтед 

Лтд 

- Трейс Пейпър Мил АД 

(Интернешънъл) 

- Клуб Инвест АД 

- Зеритис Груп Кънсълтинг 

ООД 

- Топирос Трейс 

Фотоволтаикс АД 

- Паболукс АД 

- Падилукс АД 

- Типалукс АД 

- Сент Андре Пейпър Мил , 

Унгария 

- Ермис АД 

- ЗИТА АД 

- Флора -Пирамидс Пейпър 

Милс С.А.Е. 

- Епсилон АД 

- Будафок Рисайклинг Зрт 

- Дейзи Инкорпорейтед 

Лтд 

- Трейс Пейпър Мил АД 

(Интернешънъл) 

- Клуб Инвест АД 

- Зеритис Груп 

Кънсълтинг ООД 

- Топирос Трейс 

Фотоволтаикс АД 

- Паболукс АД 

- Падилукс АД 

- Типалукс АД 

- Сент Андре Пейпър Мил, 

Унгария  

- Ермис АД 

- ЗИТА АД 

- Флора -Пирамидс 

Пейпър Милс С.А.Е. 

- Епсилон АД 

- Будафок Рисайклинг Зрт 

Димитриос 

Александрос Зеритис  

- Дейзи Инкорпорейтед 

Лтд 

- Трейс Пейпър Мил АД 

(Интернешънъл) 

- Клуб Инвест АД 

- Зеритис Груп Кънсълтинг 

ООД 

- Паболукс АД 

- Падилукс АД 

- Типалукс АД 

- Сент Андре Пейпър Мил , 

Унгария 

- Ермис АД 

- Флора -Пирамидс Пейпър 

Милс С.А.Е. 

- Епсилон АД 

- Будафок Рисайклинг Зрт 

- Дейзи Инкорпорейтед 

Лтд 

- Трейс Пейпър Мил АД 

(Интернешънъл) 

- Клуб Инвест АД 

- Зеритис Груп Кънсълтинг 

ООД 

- Топирос Трейс 

Фотоволтаикс АД 

- Трейс Електрик АД 

- Паболукс АД 

- Падилукс АД 

- Типалукс АД 

- Сент Андре Пейпър Мил , 

Унгария 

- Ермис АД 

- ЗИТА АД 

- Флора -Пирамидс Пейпър 

Милс С.А.Е. 

- Епсилон АД 

- Будафок Рисайклинг Зрт 

- Дейзи Инкорпорейтед 

Лтд 

- Трейс Пейпър Мил АД 

(Интернешънъл) 

- Клуб Инвест АД 

- Зеритис Груп 

Кънсълтинг ООД 

- Топирос Трейс 

Фотоволтаикс АД 

- Трейс Електрик АД 

- Паболукс АД 

- Падилукс АД 

- Типалукс АД 

- Сент Андре Пейпър Мил, 

Унгария 

- Ермис АД 

- ЗИТА АД 

- Флора -Пирамидс 

Пейпър Милс С.А.Е. 

- Епсилон АД 

- Будафок Рисайклинг Зрт 

Михаил Тамиолакис  - - - 

Николаос Сарис - - - 

Константинос 

Караянис 

- Флора -Пирамидс 

Пейпър Милс С.А.Е. 

- Будафок Рисайклинг Зрт 

- Сент Андре Пейпър Мил, 

Унгария 

- Б ЕНД К ТРЕЙД 

КОМПАНИ ООД 

- Б ЕНД К ТРЕЙД 

КОМПАНИ ООД 

- Б ЕНД К ТРЕЙД 

КОМПАНИ ООД 

 

3. Възнагражденията на ключовия ръководен персонал за 2017г.: Изпълнителен 

директор, Председател на Съвет на Директори, Заместник Председател на СД и 

Членове на СД възлизат на 312 хил.лева. 
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4. През 2017 г. дружеството не е сключвало договори с членовете на СД или свързани 

с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват 

от пазарните условия. 

 

 

Х. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

  

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина. 

 

ХІ. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

Дружеството не е използвало финансови инструменти през 2017 г.  за хеджиране на 

рискове от промяна на валутни  курсове, лихвени нива или парични потоци.  През отчетната 

година дружеството не е извършвало  сделки за хеджиране на валутен риск, тъй като няма  

достатъчно мащабни и отдалечени във времето сделки в USD или други валути с плаващ 

спрямо лева курс. 

Дружеството би могло да има експозиция към ликвиден, пазарен, лихвен, валутен и 

оперативен рискове, възникващи от употребата на финансови инструменти, подборно 

оповестени във годишния му финансов отчет. 

 

ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 КЪМ ЧЛ. 

32, АЛ. 1, Т. 2, ЧЛ. 32А, АЛ. 2, ЧЛ. 41А, АЛ. 1, Т. 1 СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ 

ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН 

ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно 

основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на 

техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили 

през отчетната финансова година 

 Таблица 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДОВЕ  ХАРТИЯ ПРОДАЖБИ НА ХАРТИЯ ,лева 

2017 ИЗНОС 
ВЪТРЕШЕН 

ПАЗАР  
ОБЩО 

ЦЕЛУЛОЗНИ ХАРТИИ 10 743 291 4 203 073 14 946 364 

РЕЦИКЛИРАНИ ХАРТИИ 2 752 517 2 142 675 4 895 192 

ХАРТИИ С БЕЛОТА НАД 70% 1 209 614 674 126 1 883 740 

ОБЩО 14 705 422 7 019 874 21 725 296 
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2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории 

дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за 

снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето 

на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен 

продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от 

тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя 

информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и 

връзките му с емитента 

 

Информация относно приходите, разпределени по основни категории дейности 

 

 

Таблица15 
(в хил. лв.)

ПРИХОДИ 2015 2016 2017

а 1 2 3

А. Приходи от дейността

I. Нетни приходи от продажби на:

1. Продукция 29148 -12,77% 25426 7,77% 27402

2. Стоки 166 0% 11 0% 31

3. Услуги 40 -27,50% 29 134,48% 68

4. Други 331 34,74% 446 13,23% 505

Общо за група I: 29 685 -12,71% 25 912 8,08% 28 006

II. Приходи от финансирания 0 0% 0 0% 0

в т.ч. от правителството 0 0% 0 0% 0

Общо за група II: 0 0% 0 0% 0

III. Финансови   приходи

1. Приходи от лихви 0 0% 0 0% 0

2. Приходи от дивиденти 0 0% 0 0% 0

3. Положителни разлики от операции с 

финансови активи и инструменти
0 0% 0 0% 0

4. Положителни разлики от промяна на валутни 

курсове
2 -100% 0 0% 0

5. Други 8 13% 9 333,33% 39

Общо за група III: 10 0% 9 0% 39

Б.   Общо приходи от дейността (I + II + III): 29 695 -12,71% 25 921 8,19% 28 045

%
%
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Разпределението по  количество и стойност е отразено в следната таблица: 

Таблица16 

№ 

ТЪРГОВСКА 

ДЕЙНОСТ 

2015   2016 2017 

ТОН  ЛЕВА ТОН  ЛЕВА ТОН  ЛЕВА 

1 
Готови изделия - 

Вътрешен пазар 

            

2 321 7 277 054 1 602 5 742 021 1 502 5 208 606 

2 
Готови изделия - 

Износ 

            

273 1 016 634 240 887 716 126 467 901 

1+2 
Общо Готови 

изделия 

            

2 594 8 293 688 1 842 6 629 737 1 628 5 676 507 

3 
Полуготови изделия 

- Вътрешен пазар 

            

5 016 7 974 945 3 422 5 837 288 4 026 7 019 874 

4 
Полуготови изделия 

- Износ 

            

7 188 13 027 800 7 198 12 958 541 7 959 14 705 422 

3+4 
Общо  Полуготови 

изделия 

            

12 204 21 002 745 10 620 18 795 829 11 985 21 725 296 

5 Други 
    

  
  

  
  

  146 583 198 436 238 759 

6 ОБЩО 14 798 29 443 016 12 462 25 624 002 13 613 27 640 562 

 

Над 97 % от приходите на Дружеството през 2017 г. са резултат от продажби към основни  

клиенти Гърция, Македония, Сърбия, Естония, Румъния и България 

 

 

3. Информация за сключени съществени сделки 

През 2017 г. “Завод  за  хартия – Белово“ АД  не е сключвало съществени сделки по смисъла 

на Наредба 2 на КФН.  

 

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през 

отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които 

са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, 

по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността 

на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на 

въздействието върху финансовото състояние на емитента. 

През 2017 г. “Завод  за  хартия – Белово“ АД  има сключени сделки със свързани лица, а 

именно Зеритис Груп кънсалтинг и Паболукс, Люксембург, с които е под общ контрол.  

 

Подробна информация на сключените през 2017 г. сделки са представени в изготвения по 

годишен финансов отчет.  

   

Всички сделки със свързани лица са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.  
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5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, характер, имащи 

съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и 

извършени разходи. 

 

През 2017 г. не са налице събития или показатели с необичаен за емитента характер, които 

са имат съществено влияние върху дейността му, реализизираните от него приходи и 

извършени разходи.   

 

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване 

финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези 

сделки са съществени за емитента, и ако разкриването на тази информация е 

съществено за оценката на финансовото състояние на емитента. 

 

 

Към 31 декември 2017 г. Дружеството отчита условни задължения по договори за 

кредитни линии за издаване на банкови гаранции и акредитиви в общо размер на 5,268 

хил.лв, както и блокирани парични средства в размер на 110 хил. лева (31 декември 

2016: 4,422 хил.евро., както и блокирани парични средства 48 хил.лв.). 

 

 

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната 

и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и 

недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група 

предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на 

финансиране. 
 

Към 31.12.2017 г. “Завод  за  хартия – Белово“ АД  не притежава дялови участия в дъщерни 

дружества.  
 

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или 

дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване 

на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и 

информация за предоставени гаранции и поемане на задължения. 

 

В края на 2017 година общото задължение  на Дружеството към  обслужващите банки е в 

размер на 13 602 хил.лева. Освен това дружеството има задължение по получени заеми от 

свързани лица – Клуб Инвест в размер на 706 хил.лева и Зеритис Груп кънсалтинг – 22 

хил.лв и Паболукс, Люксембург – 114 хил.лева. 

 

Описание на банковото финансиране и получените заеми, по които дружеството е страна 

като заемополучател са оповестени в годишния финансов отчет.  

 

През  годината  дружеството  успешно предоговори договорите си с всички обслужващи 

банки. 
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9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или 

дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително 

предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с 

посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за 

плащане, и целта, за която са били отпуснати. 

През годината дружеството не е отпускало заеми, нито е предоставяло гаранции или 

поемало задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на 

свързани лица.  

 
 

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия 

ценни книжа през отчетния период 

През разглеждания отчетен период дружеството няма издадена нова емисия акции. 

 

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, 

отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани 

прогнози за тези резултати 

Дружеството няма публикувана прогноза за 2017 г.   

 

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите 

ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, 

евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да 

предприеме с оглед отстраняването им 

Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигането на 

максимална ефективност с едновременното съблюдаване на сроковете за плащане 

договорени както с доставчици, така и с клиенти. Това означава преимуществено използване 

на собствени средства, което води до по-малки финансови разходи и разходите за лихви. От 

друга страна, по този начин се запазва и  резерв от неусвоени кредити, с които могат да 

бъдат обслужвани както текущи, така и инвестиционни разходи с което се поддържа висока 

ликвидност на плащанията 

 

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения 

с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните 

промени в структурата на финансиране на тази дейност 

Дружеството не е оповестявало инвестиционни намерения за 2018 г.  

Видно от представената информация във финансовия отчет за 2017 г. са извършени 

инвестиици в размер на 1 624 хил. лв. Източниците на финансиране на извършените 

инвестиции са: собствени средства и друго финансиране.  

 

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за 

управление на емитента  

Не е настъпила промяна в основните принципи на управление на дружеството. 
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15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса 

на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за 

управление на рискове 

Общо описание на системата за вътрешен контрол и управление на риска 

В дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска 

/системата/, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и 

разкриване на информация.  Системата е изградена и функционира и с оглед 

идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане 

тяхното ефективно управление. Съветът на директорите носи основната отговорност и роля 

по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той 

изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг. 

Текущият мониторинг от корпоративното ръководство се състои в оценяване дали 

системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали 

действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. 

Оценяването на избрани области, извършвано в този контекст като отговорност на висшия 

мениджмънт, се съобразява с приоритетите на компанията. Оценяването също е съразмерно 

с характеристиките на компанията и влиянието на идентифицираните рискове.  

Съветът на директорите докладва на одитния комитет относно основните характеристики и  

особености на системата и относно ключови въпроси, включително относно установените 

основни инциденти и съответно приетите или приложени корективни действия. 

Контролна среда 

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и 

отношението, информираността и действията на корпоративното ръководство, отговорно за 

управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на вътрешния 

контрол.  

• Ангажимент за компетентност. Съветът на директорите на дружеството и лицата 
ангажирани с процеса на вътрешен конторол и управление на риска притежават 
необходимите познанията и уменията, необходими за изпълнение на задачите, които изисква 
процеса, които определят длъжностната характеристика на дадено лице. Изпълнителните 
членове на СД на дружеството следят нивата на компетентност за конкретни работни места 
и начините, по които тези нива се превръщат в изисквани реквизити за умения и познания. 
  

• Участие на лицата, натоварени с общо управление. Съзнанието за контрол в 
дружеството се влияе в значителна степен от лицата, натоварени с общо управление, а 
именно Съвета на директорите. Отговорностите на членовете на СД са уредени в Устава на 
дружеството и договорите за управление. Допълнително  Изпълнителните членове на СД са 
натоварени и с надзор върху проектирането на модела и ефективното функциониране на 
процедурите за предупреждение и процеси за преглед на ефективността на вътрешния 
контрол на дружеството.  

• Философия и оперативен стил на ръководството. Философията и оперативният 
стил на ръководството обхващат широка гама характеристики. Нагласите на членовете на СД 
и техните действия във връзка с финансовото отчитане се проявят чрез консервативния 
избор измежду наличните алтернативни счетоводни принципи. 

• Организационна структура. Установяването на подходяща организационна 
структура включва вземане под внимание на основните области на правомощия и 
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отговорности и подходящите йерархични нива на отчетност и докладване. Съветът на 
директорите преценява уместността на организационната структура на дружеството, като 
съобразява тази структура с размера и характера на дейностите на дружеството.  

• Възлагане на правомощия и отговорности. При възлагането на правомощия и 
отговорности на останалите служители в дружеството се отчитат  приложимите за сектора  
бизнес практики, познания и опит на служителите и наличните в дружеството ресурси.  

• Политика и практика, свързани с човешките ресурси. Политиката и практиката, 

свързани с човешките ресурси, често показват важни въпроси във връзка със съзнанието за 

контрол на дружеството. При подбора на персонал Изпълнителните членове на СД се 

фокусират върху образователния ценз, предишен професионален опит, минали постижения и 

доказателства за почтеност и етично поведение. По този начин се изразява и ангажираността 

на коропоративното ръководство  да назначава компетентни и надеждни служители.  

Процес за оценка на рисковете на Дружеството 

Процесът на оценка на риска от страна на корпоративното ръководство представлява базата 

за начина, по който Съветът на директорите на дружеството определя рисковете, които 

следва да бъдат управлявани. 

Съветът на дружеството идентифицира следните видове риск, относими към Дружеството и 

неговата дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове. 

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството функционира, 

поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление от страна на ръководния 

екип. 

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството и зависят 

предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на 

повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което 

осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило 

рисково събитие. 

Общият план на ръководството на Дружеството за управление на риска се фокусира върху 

непредвидимостта на финансовите пазари и се стреми да сведе до минимум потенциалното 

отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството. 

Всеки от рисковете, свързани с държавата – политически, икономически, кредитен, 

инфлационен, валутен – има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и 

взаимодействието между тях формират цялостна представа за основните икономически 

показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която съответното 

дружество осъществява своята дейност. 

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на дружеството, е представено в 

раздел ІV. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО  от 

настоящия доклад.   

Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за 

финансовото отчитане и комуникацията  

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва 

счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с 
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цел: иницииране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на дружеството 

(както и събития и условия) и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и 

собствен капитал; разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, 

като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и 

процедури, следвани за своевременно корегиране на задържаните неуточнени позиции; 

обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или преодоляване на 

контролите; прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и 

операциите в главната книга; обхващане на информация, съществена за финансовото 

отчитане на събития и условия, различни от сделки и операции, като например амортизация 

на материални и нематериални активи и промени в събираемостта на вземанията; и 

гарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за финансово 

отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо 

отчетена във финансовия отчет.  

Комуникацията от страна на дружеството на ролите и отговорностите във финансовото 

отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за 

индивидуалните роли и отговорности, свързани с вътрешния контрол върху нея. Тя включва 

такива въпроси като например степента, в която счетоводния екип разбира по какъв начин 

дейностите му в информационната система за финансово отчитане, са свързани с работата 

на други лица и средствата за докладване на изключения към корпоративното ръководство.  

Комуникацията се осъществява въз основа въз основа на разработени съвместно с 

регистрирания одитор правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация 

помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.  

Текущо наблюдение на контролите  

Текущото наблюдение на контролите е процес за оценка на ефективността на резултатите от 

функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на 

ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. 

Корпоративното ръководство извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи 

дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение 

често са вградени в нормалните повтарящи се дейности на дружеството и включват 

регулярни управленски и надзорни дейности. 

 

16. Информация за промените в състава на Съвета на директорите през 2017 г.  

 

През 2017 г.  по време на Годишното общо събрание на акционерите на 28.06.2017 г. са 

извършени промени в Съвета на директорите на дружеството.  

Към 31.12.2017 г. Съветът на директорите е в следния състав:  

Константинос Караянис – Председател на СД 

Димитриос Зеритис – Зам.-Председател на СД 

Георгиос Зеритис - Зам.-Председател на СД 

Михаил Сидеридис – Изпълнителен Директор и Член на СД 

Севдалина Аспарухова – Член на СД 

Теодора Халачева – Член на СД 

Панайотис Зеритис - Член на СД 

Михаил Тамиолакис - Член на СД 

Николаос Сарис - Член на СД 
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През втората половина на 2017 г. (след Годишното общо събрание на акционерите) г-н 

Панайотис Зеритис почина. 

 

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от 

членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, 

изплатените от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са 

били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на 

печалбата, включително: 

а) получени суми и непарични възнаграждения 

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако 

възнаграждението се дължи към по-късен етап 

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, 

обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения 

 

Информация е надлежно посочена в Доклада на Съвета на Директорите относно прилагане 

на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите. 

 

18. Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните 

органи, прокуристи и висшия ръководен състав акции на емитента, включително 

акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки 

клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и 

размер на ценните книжа, върху, които са учредените, цена на упражняване на 

опциите, покупка цена, ако има такава, и срок на опциите 

Към 31.12.2017 г. никой от членовете на СД на дружеството не притежава акции от 

емитента.  

 

19. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в 

бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от 

настоящи акционери 

Ръководството на Дружеството не разполага с информация за договорености, в резултат на 

които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от 

настоящи акционери. 

 

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 

на сто от собствения му капитал 

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 

задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му 

капитал 

 

21.Данни за директора за връзки с инвеститора 

 

Вилма Василева 

e-mail: vilma@belana.bg3 

 

 

 

 

 

 

mailto:vilma@belana.bg3
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22. Движение на цената на ценните книжа на дружеството през 2017 г.  

 
 

 

ХІІ.  ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ОТ  НАРЕДБА № 2 НА КФН 

 

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, 

които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или 

друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и 

задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, 

която съставлява всеки отделен клас 

     

  Към 31.12.2017 г. капиталът на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД е в 

размер на 5 747 741 лв., разпределен в 5 747 741 броя обикновени, поименни, 

безналични акции, с номинална стойност 1 лв. Всички акции на дружеството са от 

един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, 

право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на 

акцията.  

Към 31.12.2017 г. всички акции на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД се 

търгуват на Алтернативен пазар на „БФБ София” АД.  

През 2017 г. не е осъществявано увеличение или намаление на акционерния 

капитал на дружеството. 

 

Към 31.12.2017 г. структурата на капитала на “ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО” 

АД е следната:  
 

Наименование на акционер 
Брой притежавани 

акции 
% от капитала 

PABOLUX  S.A. 2 005 169         34.88 % 

PADILUX  S.A. 1 907 289         33.18% 

SCA 1 633 508         28.43% 

Други юридически и физ. лица    201 775           3.51% 

ОБЩО 5 747 741        100.00 % 
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2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения 

за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение 

от дружеството или друг акционер 

     

            Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при 

спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване 

и притежаване на акции от капитала на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД не е 

необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. 

 

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или 

повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни 

за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се 

притежават акциите 

Акционерите на “ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД към 31.12.2017 г., които 

притежават 5 % или повече от правата на глас в общото събрание на акционерите на 

дружеството са: 

• PABOLUX  S.A. – притежаващо 2 005 169 броя акции, представляващи 34.88 % 

от капитала 

• PADILUX  S.A. – притежаващо 1 907 289 броя акции, представляващи 33.18 % 

от капитала 

• SCA – притежаващо 1 633 508 броя акции, представляващи 28.43 % от капитала 

 

              Дружеството няма други акционери, които пряко или непряко притежават 5 на 

сто или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание. 

 

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на 

тези права 

 

            „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД няма акционери със специални контролни 

права. 

 

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, 

когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се 

упражнява непосредствено от тях 

 

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в 

случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът 

не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по 

свое усмотрение.  

 

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на 

глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за 

упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на 

дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от 

притежаването на акциите 

 

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите  на „ЗАВОД ЗА 

ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД. 

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично 

и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на 
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акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да 

разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията 

на ЗППЦК.  

Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие, СД ще следи за 

случаите, в които акционер е придобил над 1/2 или над 2/3 от акциите  на „ЗАВОД ЗА 

ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД и съответно не е отправил търгово предложение или не е 

продал своите акции в рамките на 14 дни след придобиването.  

 

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и 

които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на 

глас 

 На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да 

доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас 

 

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на 

управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и 

допълнения в устава 

 

            Съгласно разпоредбата на чл. 27 от Устава на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - 

БЕЛОВО”АД, членовете на Съвета на директорите на дружеството се избират от 

Общото събрание на акционерите.  

           Съгласно разпоредбата на чл. 35 от Устава на дружеството за членове на Съвета 

на директорите могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на изискванията 

на закона, а именно:  

• да бъдат дееспособни физически или юридически лица;  

• да не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;  

• да не са били членове на изпълнителен или контролен орган, или неограничено 

отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност 

ако са останали неудовлетворени кредитори. 

           Съгласно разпоредбата на чл. 27, т. а от Устава, Общото събрание на 

акционерите е органът, който може да изменя и допълва Устава на „ЗАВОД ЗА 

ХАРТИЯ БЕЛОВО” АД, гр. Белово.   

    

9. Правомощията на СД на дружеството, включително правото да взема решения 

за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството 

 

Съветът на директорите  на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД управлява 

текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически 

лица в страната и чужбина. Съветът на директорите на дружеството решава всички 

въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при 

спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото 

законодателство. За дейността си СД се отчита пред Общото събрание. 

           СД приема правилник за работата си.  

           СД изготвя доклад за дейността си – отчет за управлението и го представя за 

одобрение от редовното Общо събрание, което се провежда до края на месец юни 

всяка година.  

            СД предоставя пред Общото събрание годишния финансов отчет и доклада на 

регистрираните одитори, както и предложението за разпределение на печалбата, които 

се одобряват от  редовното общото събрание на акционерите. 

СД не може да приема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на 
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