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EOKflAE HA HE3ABtACtAMVlfl OE]4TOP

Ao axquoxepure xa ,,OTEKC XO.l'lAl4Hf" A,q

Eoxnag orHocHo oAHTa Ha uHAl4Blt Ayanuuf, Snuancoeu orqer

Mnexre

Hue rseupurxMe o4hr Ha v+Aultqyannun $unaHcoB orqer xa ,,IOTEKC XOIEUHF" A,q
(,,,[pyxecreoro"), cbAbpxaq hHAvtBVAyanHVfl orqer 3a $uuaucoeoro cbcronHile KbM 31

AeKeMBpt4 2019 r. u viHAtABVAyanHVA orqer sa aceo6xaartvt+ Aoxo4, vHAt BVAyanHurF orqer sa
npoMeHilTe e co6craeHuA Ranvran v uHAtABt AyanHVA orqer 3a napfiL{Ht4Te norot-lr 3a roAilHara,
3aBbptrBaqaHara3v Aara, KaKTo il noqcHr4renHhre npufloxeHug KbM tAHAtABtAAyannNn $rnancoa
orqer, cbAbpxaqil u o6o6qeno onoBecrflBaHe Ha cbqecrBeHilTe cqeroBoAHt4 nontaTuKtr.

flo naue MHeHme, npunoxeHilnr vHAVBVAyaneH Qunancoa orqer npe4craBfl AocroBepHo, BbB
Bcrt{Kt4 cbt4ecrBeHil acneKTu, Qunancoaoro cbcronHre na,[pprecrBoro xuru 31 4exerrltapr,t 2019
r. il HeroB[re QunancoBu pe3ynraril or Aeilnocrra il nap[L{Hrre My nororlu sa rorquHara,
3aBbpuBau.la Ha ra3il Aara, B cborBercrBre c Me44yHapoAHure craHAapr[ sa QuHancoeo
orrrilraHe (MCOO), npileril or Esponeficrr,rn curos (EC).

Saga sa u3pa3flBaHe Ha MHeHue

Hne uasupuJl4xMe Haluilr oAr4r B cborBercrBue c Me44yHapoAH[Te oA[ropcKr craH4apru
(MOC). Haulrre orroBopHocl4 cbrnacHo resta craHAapril ca onl,tcaHil AonbnHrrerHo B pa3Aena
or HaluilF AoKnaA ,,OrroBopHocl4 Ha o4[Topa 3a oAilTa na QunaHcoBt4n orqer". Hile cMe
He3aBuct4Mt4 or flpyxecrsoro B cborBercrBme c Me44ynaporqHilfl errqeH KorqeKc Ha
npo$ecuotanHt,tre cqeroBogt4renu (ernrcuurenHo Me44yuapo4Ht4 craHAapril 3a He3aBucuruocr)
Ha Cuaera 3a Me)r(4yHapoAHr4 craHAaprr no erfiKa 3a cqeroBoAtATenvi (Ko4exca na CMCEC),
3aeAHo c ertaqHilTe il3ilcKBaHilF na 3axoua 3a He3aBucunaun SunaHcoB o4l4r (3HOO), npufloxt4Mt4
no orHolueHtae Ha Ha[rJt4F oAl4T Ha $ruaucoeus orqer e Eurapun, Karo Hile u3nbflHt4xMe u
HaluilTe flpyru erllt{Hl4 orroBopHocn4 B cborBercrBhe c il3t4cKBaHVAra Ha 3HOO r,t Ko4erca ua
CMCEC. Hile cqnrarue, qe oAuropcKt4Te rqoKagarencrBa, nonyqeHil or Hac, ca rqocrarbqHu il
yMecrHr4, 3a Aa ocfirypnr 6asa sa Hauero MHeHue.

l(rr loqosu o4lrropcKt4 BBnpoctl

J(rlrcqoal,t oAt4TopcKt4 Bbnpoct4 ca regfi Bbnpoo4, Kor4To cbrflacHo Halrara npo$eciloHanHa
npeueHKa ca 6unn c Hafi-ronqMa sHaquMocr npu oAr4ra Ha vHAtABtAAyanHVA Qnnancoe orqer sa
TeKyqufl nepuofl. Teau eunpocn ca pa3rfleAaHil Karo qacr or Halults oAl4r Ha vHAVBtAAyanwAA

Srnancoa orqer Karo Lllno ra QoprvrmpaHero Ha Hauero MHeH[e orHocHo Hero, Karo Hue He
nperqocTaBrMe oTAenHO MHeHile OTHOCHO Te314 BbnpOC14.
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Oqenxa xa SunaucoBuTe attvtBva, orquTaHu no cnpaBegnuea croiHocr

flpunoxeuue 1.2.5.,,O[HaHcoBr4 aKTLTB]I orqilTaHh no cnpaBegnusa crofrHocr B neL{an6ana unu
aary6ara"

Ot4euxa ua Quuaucoeume aKmueu, omqumaHu
no cnpaeedn uea cmod uocm

Eanaxcoea crofinocr na SrnancoBil aKTt4Bl4,

or..ruraHil no cnpaBeAn[Ba crofinocr B

ne.{an6ara unu sary5ara xuna 31 AeKeMBpr4
2019 r. e 582 xrn. reBa (31 4ererraepr 2018r.:
825 xun. neaa).

OuHaxcoefire aKTHBt4, orqilTaHil no
cnpaBe4flLrBa croilHoct a ne.{an6ara vinu
sary6ara Ha flpyxecrBoro e KnrcqoB Bbnpoc 3a
HauJrn o4ut, tuil Karo re3la aKtnlll, Soprurpar
35oh ot o6qara croilnocr Ha aKrilBure Ha

lpyxecreoro KbM 31 4exervrepu 2019 r. Cur4o
raKa usMepBaHero Ha cnpaBeAnuBaTa
crofiHocr ce [3BbpuBa Bb3 ocHoBa Ha
nperqnonoxe{t A tA nperleHKu il nopaAu ra314

npilvhHa Hile cMe r4euruQrqvpanvi oqeHKara
Ha Sunancoaure aKTuBt4, orr{l4TaHt,t no
cnpaBeAnuBa crofiHocr a neqan6ara vnv
sary6ara Karo cbu{ecrBeH pucK.

flpyxecraoro xnacrQnqupa Karo QunaHcoar
14HCTpyMeHTil, OTrtilTaHil no cnpaBeAnIBa
croilnocr a neqan6ara unu saryiara, raKilBa
ilHBecrul-14r4, Kouro lpyxecreoro ynpaBnnBa
TeKyulo 14 3a KouTo meMa peuJeH]4g 3a aKTilBeH
o6opor c4enKta (norynru r npo,qax6ra) Bb3
ocHoBa Ha cnpaBeAnrBara uu crofinocr, Bb3
ocHoBa Ha nonuTLrKaTa My 3a ynpaBneH[e Ha
pilcKa u I HBecTLil_l]toHHaTa CTpaTerrR.
OuHaHcogfire IHcrpyMeHTil, orltHTaHil no
cnpaBerqfl[Ba crofixocr B ne.{an6ara vnv
sary6ara nocne4Baqo ce olleHeBar r ce

B VtHAVBVAyanHVfl OTqeT 3a

B rasta o6nacr Hauilre o4uropcKt4 npoqeAypt4
BKnrcqilxa:

. Hue oqeHuxMe aAeKBarHocrra il
nocneAoBareflHocTTa Ha npilnaraHara
or,[pyrxecrBoro cqeroBoAHa nonurilKa
BbB Bpb3Ka c rnacuQuKaqilflTa n
nocneABal4aTa oLleHKa Ha

Qruaxcoeure aKTuBLl, orrtl,tTaHLI no
cnpaBe4nuBa croilnocr a ne,{an6ara Ll

sary6ara;

. llpoeepilxMe na3apHara qeHa Ha re3la

Quuancoer aKrl,tBt4 KbM nocneAHhF
pa6oren AeH Ha orqerHuF nepho4 qpe3
BbHlueH u3ToqHl4K U npuquofir4xMe
cbqecrBeHure cyMtl. He ca ycraHoBeHil
cbqecTBeHil rpeuKu npu
npunoxeHueTo Ha npueTuP' oT
flpyxecraoro Mo4en;

. llpoeepilxMe aAeKBarHocrra tA

nbnHoTaTa Ha HanpaBeHhTe
onoBecrnBaHilF. OnogecrRgaHhflTa ca
BKflloqeHil e llpunoxeHhe,,OilHaHcoeut
aKTl4Blrl" tt ['lpUnOXenue 1.5.2 KbM

vtt1nBnqyannur Qr nancoB orq er.

TEL: +359 (2)920 2201 FAX: +359 (2)920 3665 EMAIL: office@hlb.bg

I(npqoB ofllrropcxn Brnpoc Kax rogr KnxrqoB ofllrropcrt4 Bbnpoc 6eue
aApecHpaH npH npoBeAeHun oT Hac ogl,tT
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Apyra rn$oprvraqrr, pa3rlur{Ha or nH+ne,np|yannun $unaHcoB orqer ]a oAhropcKr4r AoKnaA
Bbpxy Hero

Puxoeo4creoro Hocl4 orroBopHocr 3a Apyrara ran$opruaqun, n[pyrara rnQoprvraLlun ce cbcro4 or
AoKnaA aa 4eilnocrta, B T.Lt. AeKnapallufl 3a KopnoparuBHo ynpaBneHhe, usrorBeHil or
pbKoBo4crBoro cbrnacHo l-naea ceAMa or 3aroua 3a cqeroBoiqcrBoro, Ho He BKnrcL{Ba
tAHAuBVAyannrn $unaucoBrlfl orqer v Hau;,vf o4r,rropcKr AoKna.q, Bbpxy Hero, KogTo nonyL{[xMe
nperqu AaTaTa Ha HalIJl49 OAT4TOpCKLi AOKnaA.

Haulero MHeH[e orHocHo tnHAVBVAyanHun SunancoB]r orqer ne o6xeaqa Apyrara rHeopnaaqun
v HVe He il3pa3flBaMe KaKBaro il rqa e Qoprraa Ha 3aKnrcqeHhe 3a cilrypHocr orHocHo Hefl, ocBeH
aKo He e H3pl4qHO nOCOqeHo B flOKnaAa H14 1,l AO CTeneHTa, Ao KOFTO e nOCOqeHo.

Bua epuara c Haulhfl oAt4T Ha vHhuBtAp.yannrn QuuancoB orqer, Haluara orroBopHocr ce cbcrol4
B roBa Aa npoL{ereM Apyrara rH$opuaqur v no ro3il Haq[H ,qa npelleHilM Aanil Tas1a ,qpyra
nH$opuaqrfl e B cbu{ecrBeHo HecborBercrBue c u,HAnBuAyanHVe Suxancoau orqer vinv c
Ha[JJ[re no3HaHl4F, npugo5wn no BpeMe Ha oAura, vnv no Apyr HaL{uH il3rae4a Aa cbAbpxa
cbu{ecrBeHo HenpaBilnHo AoKnaABaHe.
B cnyvarl qe Ha 6agara na pa6orara, Konro cMe l,tgBbpluvnv,H'l,e AocrurHeM Ao 3aKflro'.{eHue, qe
e HanuLle cl,qecTBeHo HenpaBrnHo AoKnaABaHe B Ta3il Apyra ransopruarlr,rr, oT Hac ce u34cKBa
Aa AoKnaABanae roen $arr.
HqMra[le KaKBo Aa AoKnaABaMe B ToBa orHolueHile.
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QrHancoaoro cbcronHue no cnpaBeAnIBa
cTo[HocT npu cna3BaHeTO Ha CneAHaTa
nonl/lTuKa:,,onpeEenFHe Ha cnpaBeAnhBaTa
crofisocr A[peKrHo na 6aea na3apH[ LleHLl
(qenr na grnupr,r) - ,,nocneAHa LleHa rynyBa"
KbM nocne4Hmn pa6oreH AeH Ha cborBerHilf,
oTqeTHilR nepuoA, T.e. AilpeKTHr4,
HeKopilrilpaHil LleHr (Hueo 1).
llopa4r 3HaqilrenHilflr pa3Mep na croilnocrra
Ha Qrnacoeure aKTuBkt, orrtilTaHh no
cnpaBeflnilBa crofiHocr e ne,{an6ara vt

sary6ara, KaKTo t4 eneMeHTa Ha 3HaqureflHa
npeqeHKa, il3BbpueHa or Puxoeo4crBoro nput
onpeAenrHe Ha BxoAFu.li4re AaHHLt,
il3non3BaHu B MOAenilTe 3a oLleHFBaHe, H14e

cquTaMe, qe o4eHKaTa Ha aKTilBilTe, OTr{ilTaHr
no cnpaBe4nuea croftxocr B neqan5u u saryiu
nperqcTaBnfl Ba KnrcL{oB oAhTopcKh Bbnpoc

TEL: +359 (2)920 2201 FAX: +359 (2)920 3665 EMAIL: office@hlb.bg
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Orroeopnocru Ha pEKoBogcrBoro h rr,rqara, HaroBapeHu c o6ulo ynpaBneH[e 3a
uHEnBuAy an n un SunaHcoB orqer

Ptroao4craoro Hocr4 orroBopHocr 3a il3rorBqHero I AocroBepHoro npe,qcraBeHe Ha ro3r4
uHAvtHBt Ayanen $rnancoB orqer B cborBercrB[e c MCOO, npilfloxrMr4 e EC h 3a raKaBa
cilcreMa 3a BlrpeueH KoHTpon, KaKBaro pbKoBoAcrBoro onpeAenF Karo neo6xo4unaa sa
ocilrypflBaHe usrorBflHero na QuHaHcoBu orqeril, Kolrro He cbAbpxar cbqecrBeHu HenpaBuflHl4
oTquTaHilF, He3aBUCl4MO Aant4 Abnxau.l]4 ce Ha [3MaMa ilnu rpeuKa.

[1pu rsrorenHe Ha vHAVBuAyanHun QuuancoB orqer pbKoBoAcrBoro Hocr4 orroBopHocr sa
oLleHFBaHe cnoco6nocrra na flpyxecrBoro Aa npo4bnxu Aa Syuxquonrapa Karo 4eilcraaulo
nperqnp]4flTile, onoeecrnaatlrr, Koraro roBa e npilfloxllMo, Bbnpocl4, cBbp3aHil c
nperqnonoxeHilero sa Aeficreau.lo npeAnpvATVe r il3non3Bafixn c.{erosoAHara 6aea Ha ocHoBara
Ha npeAnonoxeH[ero sa geilcreaqo npeAnptAATVe, ocBeH aKo pbKoBorqcrBoro He Bb3HaMepFBa
Aa n[KBrlrqupa .[pyxecrBoro unv Aa npeycraHoBu 4eilHocrra My, unv aKo pbKoBoAcrBoro Ha
npaKTuKa HflMa rqpyra anTepHaTilBa, ocBeH rqa nocTbnr4 no To3n HaqilH.

Jfuqara, HaroBapeH[ c o614o ynpaBneH[e, HocFT orroBopHocr 3a ocbulecrBflBaHero Ha Harqgop
HaA npoqeca no SrHancoBo orquraHe Ha flpyxecraoro.

orroeopaocru Ha o.quropa 3a oAHTa Ha HAuBlrAyanlue eunancoe orqer
Hauure qeflH ca Aa nonyqilM pa3yMHa creneH Ha cilrypHocr orHocHo roBa Aanvl
t H+uBtAAyannrnr $rnancoB orqer Karo LlFflo He cbAbpxa cblqecrBeHl4 HenpaB]4nHil or'.{ilTaHilfl,
HeSaB]4Cl4MOAanh Abnxau{,l ce Ha il3MaMa rnil rpeluKa,tA Aa il3AarqeM orquropcKl4 AOKflaA, XOfirO
Aa BKtlloqBa Haluero ofll4ropcKo MHeHile. Pasyunara creneH Ha cutrypHocr e BucoKa creneH Ha
curypHocr, Ho He e rapaHlll4n, qe o.qilT, r43BbpueH B cborBercrBre c MOC, euHart,t qe pa3KpilBa
cbu.lecrBeHo HenpaBunHo orL{[TaHe, Koraro raKoBa cbqecrByBa. HenpaaunHu orquraHufl Morar
rqa Bb3Hl4KHaT B pe3ynTaT Ha u3MaMa ilnU rpeUKa il Ce CqhTaT 3a CtLqeCTBeHil, aXO 6U MOrflO
pa3yMHO rqa Ce OqaKBa, qe Te, CaMOCTOFTeflHO rnh KaTO ClrBl(ynHOCT, 6UXa UOrnU Aa OKaXaT
Bfll4rlHhe Bbpxy t4KoHoMt4qecKilTe peueHVA Ha norpe6rrenilTe, B3eMaH[ Bb3 ocHoBa Ha ro3t4
nHAUBVAy anen $r HancoB orqer.

Karo qacr or orqfiTa B cborBercrB[e c MOC, nue il3non3BaMe npoQecroHanHa npeqeHKa il
3ana3BaMe npoQecuouaneH cKenrilLll43bM no BpeMe Ha qenilfl o4rr. Hre crrqo raKa:

- u4enru$]4qupaMe il oqeHFBaMe pucKoBere or cbqecrBeHu HenpaBilnHfi orqhraHur BbB
vHAViBVAyannur $rHancoB orqer, He3aBilcutMo Aanta Abnxau-14 ce Ha h3MaMa y1flH rpeuJKa,
paapa6oreaue il il3nbflHlBaMe oAuropcKlr npoqe4ypr4 B orroBop Ha resr pylcKoBe u
nonyqaBaMe oA[TOpCKl4 AOKa3arenCTBa, Kor4TO Aa Ca AOCTaTbL{H14 l4 yMecTHLt, 3a Aa oc]4ryptr
6asa sa Haluero MHeHile. Prcrur rqa He 6r4e pasrpmro cbrJ-lecrBeHo HenpaBrflHo orLl4TaHe,
Koero e pe3ynrar or 143MaMa, e no-Bl4coK, orKonKoTo pr4cKa oT cbt4ecrBeHo HenpaBuflHo
orq[TaHe, Koero e p$ynrar or rpe[rjKa, ruft xaro h3MaMara Moxe Aa. BKnroqBa rafiHo
cnopa3yMrBaHe, $anulraQuqrpaxe, npeAHaMepeHil nponycKt4, Lr3FBneHuA 3a BbBex(4aHe Ha
orquropa a sa6np64eHrle, KaKro r npene6perBaHe t,tnu sao6ilxanqHe Ha BbrpeuJHng KoHTpon.
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- nonyqaBaMe pa36hpaHe 3a Bbrpe[xHl4s KoHTpon, ilMaq orHoueHue KbM oAura, 3a Aa
paspa6oruu oAt4ropcKl4 npoqeAyprir, KoLrro Aa ca noAxoAflt4lt npil KoHKperHure
o6crosrencrBa, Ho He c Llen u3pa3flBaHe Ha MHeHile orHocHo eQerruatocrra Ha BbrpeuHrfl
KoHTpon na,[pyxecreoro.

- oqeHFBaMe yMeCTHOCTTa Ha il3nofl3BaHilTe CqeroBo.qHlt nofl[Tt4K]4 14 pa3yMHOCTTa Ha
cqeroBoAHl4re npr6nrs14TenH1a oLleHKu t,l cBbp3aHilTe c rflx onoBecrrBaHilfl, HanpaBeHil or
p])KoBoAcrBOrO.

- AOCTilraMe Ao 3aKnrcqeHile orHocHo yMecrHocrra Ha il3nor3BaHe or crpaHa Ha
pbKoBoAcrBoro Ha cqeroBoAHara 6asa Ha ocHoBara Ha npeAnonoxeHrero sa 4eilcraaqo
nperqnpilflTl4e tA, Ha 6agara Ha nonyqeHilTe o4ilTopcKil rqoKa3arercrBa, orHocHo roBa Aanfi e
Hanilqe cbu.lecrBeHa HechrypHocr, orHacflt{a ce Ao ca6utua ilnil ycnoBilR, Kot4To 6uxa uornur
rqa nopoAfT sHaqurenHil cbMHeHuf orHocHo cnoco6nocrra xa,[pprecTBoro Aa npoAbnxu Aa
Qynxqroxrapa Karo 4eftcraauqo npeAnprflrLre. Axo Hue AocrfirHeM Ao saKflrcqeHute, L{e e
Hanuqe cbu{ecrBeHa HecurypHocr, or Hac ce I4314CKBa Aa npilBneqeM BHilMaHile B OAl4TOpCKl4fl
cH AoKnaA KbM CBl'pSaHure c ra3u Hec[rypHoor onoBecreBaHuF BbB t4HAt4Bt AyanHVn
Quxaucoe orqer u.nil B cnyqafi qe reail onoBecrnBaHnn ca HeaAeKBarHr,4a ruo4rS[q[paMe
MHeHhero cu. Hauure 3aKnrcL{eHun ce ocHoBaBar Ha o4ilTopcKhre AoKagarencrBa, noflyqeHu
Ao AaTara Ha oAYlTopcRVfl HtA,qoKnaA. Eu4eulu cvdnrns un[ ycnoBilq o6a.{e Morar Aa craHaT
npnqilHa ,flpyxecreoro Aa npeycraHoBr4 QynxquoxrapaHero cr Karo 4eficrsaqo npe4npugrile.

- oqeHflBaMe qflnocrHoro npe.qcraBFHe, crpyKrypa u cbAt pxaHfle Ha vHAtABtAAyanHt/tA
$rnaxcoa orqer, BKnrcqilTenHo onoBecrflBaHilsra, h Aanv SrnaucoauFT orL{er npe4craBfl
ocHoBonoflaraqure 3a Hero crqenKu u ca6utnn no HaL{uH, xoilro nocrilra AocroBepHo
nperqcTaBFHe.

Hre ronaynuKrpaMe c nilLlara, HaroBapeHil c o6rqo ynpaBneHile, HapeA c ocraHafl[re Bbnpocr4,
nnaHupaHuF o6xear il BpeMe Ha r3nbrHeHue Ha oAtATa il cbu{ecrBeHhre KoHcraraqnu or oA[Ta,
BKntoq]/lTeflHo cbqecrBeHr HeAOCTarbqil BbB BbrpeuJHl4fl KoHTpOfl, KO]4TO [rqeHrrasuquparvre no
BpeMe Ha t43BbpruBaHiln or Hac oAmT.

Hre npe4ocraBFMe cbqo raKa Ha nvuara, HaroBapeH[ c o6rqo ynpaBneHile, il3nBrreHue, qe cMe
il3nbnHilrl4 npilnoxilMilTe erilqHu vsvtcRBaHVA BbB Bpb3Ka C He3aB[CI4MOCTTa il qe qe
KoMyHl4KupaMe c rFx Bcilt{Kl4 B3ailMoorHolueHrf u Apytvt Bbnpocl4, xonro 6uxa Morflr pa3yMHo rqa
6u4ar pa3rfle)K4aHil Karo ilMaqil orHolueHile KbM He3aBho4Mocrra Hu, a Koraro e npilnox14Mo, 14

cBbp3aHilTe c ToBa npeAna3Hil MepKm.

Cpe4 aunpocrre, KoMyHt4KilpaHu c nuqara, HaroBapenr c o6rqo ynpaBneHile, Hfie onpeAeflflMe
re3[ Bbnpocrl, KoLlro ca6unu c xafi-ronsua 3HaquMocr npu oAt4Ta Ha vHAaABtAAyanHuA SrHancoa
orL{er 3a reKyull4F nepiloA 14 KO14TO Cfle4oBarenHo ca KflpqoBLl orqilTopcKa,l Bbnpocl4. Hre
on[cBaMe re3il Bbnpocrl B HalrIl4R OAl4TOpCKl4 AOKflaA, OCBeH B CnyqailTe, B KOUITO 3aKOH Un[
HopMaruBHa ype46a Bb3npenttrcraa ny6nrvHoro onoBecrflBaHe Ha uH$opnrr allnfl aa ro314 Bbnpoc
14fl11 Koraro, B ]43KfltOt{UTeflHO peAKu cnyqau, Ht,le peuilM, qe AaAeH Bbnpoc He cneABa 4a 6u4e
KoMyHvtKilpaH B HalurlF AoKnaiq, rufi xaro 6u tuorno pagyMHo Aa ce oqaKBa, ,{e He6naronpurrHilTe
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nocne,qcrBt4g or roBa Aeficrare 6uxa napauluuflu nor3r4Te or merqHa roqKa xa o6uqecrBeHug
hHrepec or ra3rr KoMyHr4KaLluf ,

Eoxna4 BbB BpB3Ka c Apyrn 3axoHoBlt ta peryraropHu ]t3HcKBaHxt

flonunuumennu ebnpocu, Koumo nocmaef,m ga doxnadeaue Saxouum 3a
cqemoeodcmeomo u 3axonum sa nydnuuHomo npednaeaue Ha qeHHu KHUKa

B 4onunneHue Ha Haluure orroBopHocru u AoKnaABaHe cbrnacno MOC, on14caH1a no-rope B
pasAena ,,Epyra ran$opurar1rafl, pa3nuqHa or tlH+nButyanlufr $mtancoa orL{er u oAt4ropcKt4g
AoKnarq Bbpxy Hero" no orHotreHile Ha AoKflaAa sa 4efiuocrra, AeKnapaqu+Ta 3a KopnoparuBHo
ynpaBneHue, Hue u3nbnHilxMe u npoqeAyprre, 4o6aaeH[ KbM t43t4cKBaHmre no MOC, cbrflacHo
,,YKa3aH[F orHocHo HoBl4 14 pa3uupeHil o,q[TopcKr4 florfia4ta u KoMyHuKallufl or crpaHa Ha
o4uropa" Ha npo$ecuoHanHara opraHil3aqilf, Ha perilcrpupaH[re oAilToprr e EurapuR,
VlaCxurya Ha ,qunrloMhpaHure eKcnepr-cqeroBoAmrenr (I4EEC)'. Tesh npoqeiqypu Kacaer
npoBepK[ 3a Hanuquero, KaKTo u npoBepKil ua Qopmara I cb,qbpxaH[ero Ha ra3il Apyra
unSoprr,laqug c qen Aa HV noAnoMorHar BbB $opnarapane Ha craHoBr4t4e orHocHo roBa Aanr4
Apyrara unSoprvraqmf, BKnrcqBa onoBecrflBaHn+ra il AotflaABaHtAATa, npe4Bil,qeHu e l-naea ceAMa
or 3axoua 3a cqeroBoBcrBoro h a 3axoHa sa ny6nuvnoro npe4naraHe Ha qeHHrt rumxa, (vn.
100u, an. 10 or 3nnqK BbB Bpr,3Ka c qn. 100H, afl.8, r.3 u 4 or 3IlIlL{K), npunoxytMt4 B
Eunraprn.

Cmauoeut4e ebe epbsKa c qn. 37, an. 6 om Saxoua sa cttemoeodcmeomo

Ha 6asara Ha h3BbpuJeHltre npoqe4ypr4, Hauero craHoBl4u-le e, '.{e:

a) lzltt$optuaqrgTa, BKnrcqeHa B AoKna,qa sa gefiuocrra sa QunaHcoBara roAilHa, 3a Korro e
u3rorBeH uHAa BtiE.yantrra $uuancoB orqer, cborBercrBa Ha u+AuBtAqyanHuf, $unaHcos
oTqeT.

6) floxna4br sa 4efiuocrra e usrorBeH B cborBercrBue c h3l4cKBaHilFTa Ha l-naaa ceAMa or
3axona 3a cqeroBoAcrBoro u Ha qfl. 100(n), an.7 ot Sarona sa ny6nrvnoro npeAnaraHe Ha
qeHHh KHrxa.

a) B 4exnapaqurTasa KopnoparuBHo ynpaBneHue sa Qnuaucoeara ro.quHa, ga KoflTo e u3rorBeH
ilHrquBurqyafluunr SunaHcoB orqer, e npeAcraBeHa u3ucKBaHara cbrflacHo l-naea ceAMa or
3arona 3a cqeroBoAcrBoro ra .{n. 100 (n), an. 8 or Saxoua sa nylnur{Horo npegaaraHe Ha
qeHHu KHfixa uuQopnaaqun.

cmauoeuu4e ebe epbsKa c un. 100(u), an. 10 ebe epbsKa c qn. 100 H, afi.9, m. 3 u 4 om Baxoua
sa ny6nuuuomo npednaeaHe Ha qeHHu KHuxa

Ha 6asa Ha u3BbpueHure npolleAypn v na npu4o6nroro no3HaBaHe u pas6rapane na 4efinocrra
Ha npeAnpuqrmero h cpeAara, B KoflTo ro pa6orn, no Hatue MHeHile, onilcaHilero Ha ocHoBH[Te
xapaKrephcrl4Ku Ha CUCreMrre 3a BbrpeueH KoHrpon u ynpaBneHue Ha pucKa Ha nperqnpuFrueTo
BbB Bpb3Ka c npoqeca na SunancoBo orq[TaHe, Koero e qacr or AoKnaAa aa 4efinocrra (xaro

hlb.bg
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BULGARIA

eneMeHT oT CbAlrpxaHileTo Ha AeKnapaWATa 3a KopnoparHBHo ynpaBneHile) r rn+oprvra|.]//|ATa
no qfl. 10, naparpa$ 1,6yxarrr "8", "r", "e", "g" rA"rA" or,Qrpexrusa 20o4t2stEo Ha Eaponeficxrr
napnaMeHr il Ha Cteeraot 21 anpun 2004 ro4rana orHocHo npe4noxeHt+Tasa norrbu-laHe, He
cbAbpxaT cnyL{au Ha cbl4ecTBeHo HenpaBilnHo AoKflarqBaHe,

flonunuumenno doxnadeane omHocHo oduma na undueudyanuun $uuaucoe omqem ebe
epbsKa c un. 100(n), atl.4, m. 3 om 3axona sa ny6nuunomo npednaeaHe Ha q,eHHu KHUKa

hsseneuue ebe epbsKa c un. 100(n), an. 4, m. 3, 6. ,,6" om Baxoua sa ny1nuuuomo npednaeaHe
HA U,CHHU KHUKA

lzluSopuaqrn orHocHo c4enKrre cbc cBr,p3aHil flr4Lla e onoBecreHa a [lpunoxeHue 1 or Pas4en
,,Epyru onoBecrflBaHug" KbM uHAtABtAAyannuR QrnaucoB orqer. Ha 6asa Ha il3Bbp[ueH[Te or Hac
oAl4TopcKl4 npol{eAyp]4 Br,pxy cAenKilre cbc cBl,p3aH]a nuLla KaTo qacr or HauJnfl oAt4T Ha
tAHAVBltAyanHrn QunancoB orqer Karo LlFflo, He ca Hil craHant4 [3BecrHr4 $arru, o6croqrenctga
unv Apyfa un$oprraaquR, na 6a3a Ha Kohro Aa HanpaBuM 3aKnrcqeHre, qe cAenKilTe cbc cBbp3aHu
nilqa He ca onoBecreHil B npltnoxeHun l4HALlBr4AyaneH SunaHcoe orqer 3a roAilHara,
saBbpuBaqa na 31 AeKeMBpt4 2019 r., BbB Bcr4qKm cblllecrBeHr acneKTu, B crorBercrBile c
]43[4cKBaHrflTa Ha MCC 24 ,,OnoaecrflBaHe Ha cBbp3aHu rmqa". Pesynrarure or HalxilTe
oAl4TOpCKl4 npollerqyp]/l Bbpxy c,qenKure cbc cBbp3aHu n]/llla ca pa3rneAaHr4 or Hac B KOHTeKCTa Ha

Qopnaupanero Ha Haltlero MHeHile orHocHo vH+tAgAAyannun $rnaucoB orqer Karo Llnro, a He c
qen h3pa39BaHe Ha OTrqenHO MHeHfie Bbpxy cAenKuTe cbc cBbp3aHil nilqa.

l4sseneuue ebe epb3Ka c un. 100(u), an. 4, m. 3,6. ,,e" om saxoua sa ny6nuuuomo npednaeaHe
Ha qeHHu KHUX<a

Hauure orroBopHocrv 3a oAilT Ha vl+uBtAqyannmn SunaucoB orqer Karo Llgrro, onrcaHil B
pa3Aena Ha Ha[uvlF AoKflaA ,,OtroaopHocril Ha oEuropa 3a oAura Ha l4HAr4Bt4AyanHVe SrHaxcoa
orger", BKflrcqBar olleHgBaHe Aanv vHAvtBViAyanHVAT $uxancoa orL{er npeAcraBfl cbr4ecrBeHilTe
crqeflKh n cY6utua no HaquH, xofiro nocrura rqocroBepHo npeAcraBflHe. Ha 6asa Ha il3Bl pueHure
or Hac oAl4TopcKl4 npolleAypl4 Bbpxy cblqecrBeHilTe cAenKh, ocHoBonoflarau_ll4 sa uHAVBuAyanHyiA

$rnaHcoa orqer 3a roAilHara, saBbpr.uBaqa Ha 31 4ereuapu2019 r., He ca Hta craHaflu il3BecrHt4
Qarrr, o6crosrencrBa vnu Epyra r,trQoprvrarlraA, aa 6a3a Ha Koyrro Aa HanpaBilM 3a1npqeHue, qe
ca Hanulle cflyqail Ha cbl4ecrBeHo HeAocroBepHo npeAcraBflHe h onoBecrflBaHe B cborBercrBl4e
c npilnoxilMfiTe u3L,cKBaHVA Ha MCOO, npueru or EaponeficKilq cbrc3. Pesynrarrre or HatrJilre
oAl4ropcKl4 npoqeAypl4 Bl,pxy cbqecrBeHure 3a vHAVBtAAyannrn QrnancoB orqer cAenKh u
cu6utun Ha ,[pyxecrBoro ca pa3rneAaHil or Hac B KoHTeKcra Ha $oprvrrapaHero Ha Halxero
MHeH[e orHocHo t4H4l4But4yanHun QuuancoB orqer Karo Llnno, a He c qen [gpa3rBaHe Ha
oTrqeflHo MHeHile Bbpxy Te3il cbqecTBeHil cAenKu.
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floxnadeane cberlacHo qn. 10 om Peenaueum (EC) IVs 537/2014 ebs epbsKa c
usucKeaHuqma Ha qn. 59 0m 3axona sa He3aeucuMufl $uuaucoe odum

Cr,rnacuo llsl4cKBaHilFTa Ha SaxoHa ga He3aBilcuwua $unaHcoB oAl4r BbB Bpb3Ka c ,.tn. 10 or
Pernauenr (EC) Ns 53712014, Hue AoKnaABaMe ,qonbnHureflHo l,t t43floxeHara no-Aoay
uH$opuaqrr.

- ,,Eilv En 5u SunraprR" ooE e Ha3HaL{eHo ga 3aAbnxilTeneH oAr4Top Ha tAHAtlBllAyanHuA
Sunaucoa orqer 3a roAilHara, 3aBbpr.uBaqa Ha 31 4exeruap n 2019 r. na ,,[OHEKC XOJIE7IHT"
M (,,EpyxecrBoro") or oOqoro cu6panre Ha aKllt4oHepilre, npoBeAeHo Ha 26 rlau 201g r., sa
nepiloA or eAHa roAt4Ha.

- OArrur Ha uHAuBtAAyanHVA SrnaHcos orqer 3a ro4rrHara, 3aBbptuBaqa Ha 31 4erenaapra
2019 r. Ha flpyxecraoro npeAcraBnnBa ceAMil nbneH HenpeKbcHar aHraxr4MeHT 3a
3aAbItxuTeneH oAilT Ha TOBa npeAnpuFTl4e, il3BbpUJeH OT HaC.

- [lorauplt(4aBaMe, Lle u3pa3eHoro or Hac o.quropcKo MHeHile e B cborBercrB[e c
rqOnbflHilTeflHilfl AOKflaiq, npeACTaBeH Ha OAVTHVA KOMilTeT Ua ,[pyrxeCrBOTO, CbrnaCHO
l43]4CKBaHilFTa Ha qfl. 60 0r 3axona 3a He3aBrcvutAfl Smuancoa o,qur.

- Floreupx4aBaMe, qe He cMe npeAocraBfla[ nocoqeHure B qn. 64 or 3axona ga He3aBucuMVfl
Qunaucoa o4ur aa6paHeHu ycnyru ilsBbH oflura.

- IloraupxqqaBaMe, qe npu u3Bbpr.uBaHero Ha oAilTa cMe 3ana3fi"nu cBoFTa He3aB[cuMocr
cnpnMo ,[pyxecraoro.

Oguropcxo ApyxecrBo

,,Eliq En Er SbnrAPvlfl,'oo4,

Beponuxa Peeancxa

Ynpaarren

PerrcrpnpaH o4t4Top, orroBopeH 3a

30 uapr 2020 r.

hlb.bg
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fOrexc Xo44unr Ad
l HAL{B HAyAAEH oTr{ET 3A o I,IHAH coBoTo gb cro.trHV E s,u 31.12.2019 roAuna

flpuaoxcuHe 31.12.2019 r. 31.12.2018 r.

BGN'()()O BGNI()()()AIfTIIB

Hereryuqu aKrsBlr

l4vrrlr.r,,valruur.t il cbop,b?r(er rilrr

I Ic'r'crtyrrtr.r rlln r rar rcol]ri ar{ l 14 r}r.r 1.2. 620693

r\ti'u,ttrrr rxl olcp()qcuti Aarr,rtu 1.3.

O6uro nerercyutrr aKTuBrr 663720

Tcrcyruu arcu{Bu

'l'ctc1,1111.1 r'bprr)ucRlr H Ap)rlr.r D3cNrarrlrr 1.4.

'l'c11,y;11,, t[;rrrrarrcotlr arcluulr 1.5.

I lapri H rrapuqrrtr cr(tsHtsancrr.l.r4

O6uIo rerynlu arrnnu

172

I 036

Cyr*a na aKulDa 1.699

698

89



lOtexc Xoaa,usr AA
-

flpuaoxeure

COECTBEH KAIIHTAA I,I NACI,IB

Co6crses Kafrrra

Ocsonen rgurtrTaa

31,12,2019 r. 31.72.2018 r.
BGNIOOO BGN'OOO

1.1 .1.

1.7 .2.

596596
l)clrcrpltpar r l{alr}4'l iln

Perepnu

596

70

596

70

tDugancos pesyarar 1.7.3. 830 872
I Iarpyrrarrn ilc.r,al()fi f 3 \t6n
I lcva,t6a/:ar'1,64 3a rr)Ar{rra'r'a

O6rqo co6crnerr KalHTaa

872

(42)

1.496

1 003

(1 31)

I 538

Texyrun flacr{Bu

'l'crt),r r(u rlrHrrarrconn r racurH 132

'l'cr),1 
r llr',',,rr, ar,rcr(rd n Apyln 3a^r,A)r(cr r r.tl

31

5

11.8.

fiatrlvrrrr 3aAbl)r{crrnrr

1..9.

1 .'10.

1.11,llar\r,nrrtcrrrrr rcr,v rrcpc()raAa 19

161.

15

160O6rqo reryqn racr{Brr

Cyrrla ua co6crgen Kaurrr,t u naclrDa I 656 1 699

'I'Lt4zztr4yamutr rpuuaucot omer e o4odpet 3a u3AaBaHe c peueHae Ha Cwera aa 4zpenopure na 16 uapr 2020 n

flpntoxeruunra or crpaHHrla 6 Ao ctpaxuqa 47 ca aacr or Qunarucoaafl oruer.

IIpe4c'ranaxnarq:
Anapefi,{anu4or

C'rcranr.rre,r:

Er*rua Acenoa

O4rT opcxo 4p$icecrno:
,rEfiu E,r Eu Erarapna,, OO.A,

{d
Vz

.AAJ

Co$mn
Per. Ne 012

orr"n,ro* oili-*
Bbpxy KOtitTO cMe r3AAnH ogilTgpg5r4



forerc Xo,r4unr A,A,

l,l HAHBIZAyAAEH OTTIET 3A BCEOEXBATHI4fl AOXOA sa 2019 roAr4Ha

flpnxo4r,r

H e twu np nx oAn o! np o4 azx 6tt

flpuaoxeuue

2.1..2.

2019 r,

BGN'OOO

183

2018 r.

BGNIOOO

166

Yc,,ryrr.r

Apyrra

@znancoau npilxoAri

157

Z6

67

157

9

9

O6qo npuxo4n

(278)

(6)

(40)

(7)

(le4)
(12)

(1e)

(11)

175

(270)

(3)

(37)

(8)

(201)

(e)

(12)

(40)

250

Pasxo4u

Pa sx o4u n o uron ouzqecK,u eA eM erfl:r4

I4snoass aH r.r cypoB r.rHr.r, N,ra'rep n alr,r r,r Kor{c)rilrarr,rB rr

Pasxoar,r 3a B6H[rHr4 yclyrr4
Irasxo4r,r 3a ai\,roprr,r3al(rar,r

Pasxo4r,r 3a 3allarpr 14 ocr4rypoBxr-r Ha nepcoHala

O6esrIcHra rJa ar{THBrd

Ap1'rr'r pa:xoar'I

@uuancoau pasxoAu

2.2.1.

2.2.2.

'))2,

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

O6rqo pasxoAra 6es pasxo4u 3a Aala-br1lrr (28e) (310)

: _____(44_ _____EU

: ____(42)- _*__(113)-

Ile.ra 6a/sary6a upeAlr pa3xoAr.r 3a AaHt,qu ____e2
(3)

______ (131_

4Pasxo4 sa Aarlbrlr.r

lleqa Gaf zaryla

Irlallenenr.re sa cMer(a Hri orcpoqeHu Aar.r,brrr4

ITe q at 6a /s aty6a or np oA.bi)Ka B arqr{ 4erlxocttt

(3) 4

________(44_ _______1119_

(0.q7) $.22)
(0.07) (0.22)

O6rq sceoOxsareH AoxoA

Octtoaxa setwa neqa.tda Ha ar<qwr

or rrpoA r,AxaBau{la Aefi nocru

Lfn4uatt4ya,rxrzar Qzuaucoa or"eler e o4odpex sa usAaBarre c peraenue rla Czaera ua 4uper<Toprrre rra 16 uapr 2020 n

C'rcrasratea:
Eua,r Acenon

O4nropcro Apy2r(ecrBo :

,rEfiv E,r Er.r ET ,rrapuat'OOA

Bbp)ry Koh-ro cue usllanu onl,|ropcKu

202!]

" oOnq

exil-
Co$e,ra

Per. Np olz

ITpu,toxceauzra or

flpe4cranaxraul:
An4pefi.A,anu4or

6 4o ct7taxuqa 47 ca uepae4euta vacr or Qzruancoauz orven



fOrerc Xorraurrr A.A.

I4HAI,IBI4AyAAEH OTTIET 3A IAPI4TIHI4TE IIOTOI-III oa Z0l9 rotusa

Ilaprunra rrororlr{ or o[eparr.rBua 4efinocr
IIocrun,terlu.tr or KoHTpare!rrr.r

ll,rarqaur,u Ha KoHTpareHr-r,

lloroqr.r 3a rrepcoHal\ r.r couualHo ocr4qrpffBaHe, He,ro

Illar.errr.r Aar'brrrr (6ea ropnoparr,rnulr 4an,t,ql,r )
Apyru napuqgfi lororrr4 or oneparr4BHa 4erinocr

2018 r.

BGNIO()O

187

(s3)

(202)

(27)

(12)

----_lp2_

(s) (i)
205 99

2019 r.

BGN'OOO

1.49

(47)

(1 87)

(28)

(e)

(34)

139

(s0)

45

(1)

(1)

Hernr uapu.run nororl[r or orreparrlBHa AefrHocr

flapuuulr rrororlu or HHBecrr{rrrroHHa 4efi rrocr
flor1,n61,, rra {nnancool,r aKTr,rBa

llocluaesl.r.s or npoaax6a aa $l,raanconn ar(Tr4Br,r

lltarqarrr,rR rro [peAocraBeHn 3aeMr.r

Ilocmnnennfl or rrpeAocraBerrr,r 3aei\.ru

Apyrra lapl,ruur,r noroqr4 o r rrr{Becrrrrruorua 4erlanoc-r

(s0)

352

(1s2)

60

Flero napuqnr,r cpeAcrsa usuol3BaHr.r B rrHBecrr.rquoHuara 4efinocr

llrauraHllq no I,I 3AC]\,II,I

-PI-aPu:xa jPs4crsa lrgnoasnasz sln Srnauconam lefi*ocr

flapr.rvnu nororlu or $auancora AefiHocr

83 (e)

fIapE.rHH cpeActsa lr naprrrrHlr er(BrrBaleHTr,r 
"a 

I 
"rry"p" 9889

flapraqnra cpeAcrsa r,r uapu.rHz eKBzBaAeHTr.r 
"u 

ff a""a*rp" 89172

I4uauaztryatunzr Sxaaacon orrrer e o4odperu sa HJAaBarre c peruerr4e rra Crnera Ha Anper<TopTre ua 16 uapr 2020 n

Otrxaucos orqer,
Bbpxy l(oriro cMe h.3AaflH oA.4ropcKl4

flo(!'lftfl c r].q.Ta:

T

l3
,,tsHri kjl

0, 03,

--t

2020 I

J
rpr4n" oofl
a Lid.

,rEfiv Ea Er.r Etarapua" OOA
6tt

Dpnto>xeuazra or clparrwqa d o" "W,ff${!_,,!.,:::r^ vacr or euxaxcoazt o:er,

flpeAcran,r-snau: ,---,/:; l il!,C)ir
Axlpefi [aru4os //+Y/ \',1.\

C'rcrasurea:
Er'rlra Acenoe

-oncXO 
4o;

Cogmn
Per. Ng 0rz



FC)rercc Xoa4uur A.A,

I4HAHBI4AyAAEH OTr{ET 3A IPOMEHI4TE B COECTBEHHI KAII,ITAA rrrrr 3l.l2.2llg roAr,rga

Ocramr rl,lu 37.72,2017 r.

Ocaosen Odqz u 4pyrz
KanHTaA PilePBa

BGN'OOO BGN'OOO

Ifarpynana Odqo
nevat6n/ codctnen
sarydu Kanrrrtut

BGN'OOO BGN'OO{)

16731 00770596

Koperrlr,rra or rrcpsoualr.raHo [pr{aaraHe Ha MC@O 9

Ilpeusuracaen ocrarbK rc,u 37.12,2017 r. 596 70 1 003 7 669

flpor"renu a co6crseur.rf, Ka[r{Taa ea 2018 r, (131) (131)

n
,(13' (131)

O6q aceo6xrareu AoxoA sa2018 r. (131) (131)

Ocrarr,x ruv^ 31.12.2018 r. 70s96 872 1 538

flpor"renfl s co6crBeutlff Kaur.rraA sa2019 r, (42)

(42) (42)
Ifeqan6a ,/sary6a sa rreprroAa

O6q nceo6xaaren AoxoA sa20l9 r. (42) (42)

Ocrarux rctla 31,12.2019 t:. 70596 830 | 496

I4u4uan4ya,tnuxr <fuuruancoa or.rer e o4odpett sa rr3AaDarre c petueHac rra C'z,ae*t na Ar.rpeKToptrre na 16 uapr 2020 n

Ilpe4crana-rnarq:
Arrapefi AaruAos

Crcranuren: ,4o,
EM'aAcenos tZ:r/

/[ '""''
O4uropcro ApyxecrBo:
,rEfi.r E,r Ba E'rarapua" OOA

"A u.

re
t

steq

e ogun
Per. Ng 0Iz

ITpu,tozcexuzra or c\paunqa 6 4o crpaxrula 4Z ca vacr or QnuarucoBr.ru orrer.
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Наименование на предприятието 
”ЮТЕКС ХОЛДИНГ” АД 
 
 

Съвет на директорите  
Андрей Сергеев Давидов 
Константин Руменов Йовчев 
Емил Асенов Асенов 
 
Изпълнителен директор 
Андрей Сергеев Давидов 
 
Съставител 
Емил Асенов Асенов 
 
Одитен комитет 
Емил Асенов 
Ивайло Василев 
Ангел Якимов 
 

Държава на регистрация на предприятието 
РБългария 
Седалище и адрес на регистрация 
Гр.София, бул. „Черни връх“ № 70-72 
Брой служители  
3 бр.  

 
Предмет на дейност и основна дейност на предприятието 
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, 
отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество 
участва, собствена търговска и стопанска дейност, както и всякаква друга дейност незабранена със 
закон. 
 
Финансовият отчет е индивидуален отчет на предприятието 
Съгласно законовите изисквания индивидуалния финансов отчет ще се публикува в Комисията за 
финансов надзор, Българска фондова Борса АД и  Търговския регистър.  
Дружеството е в процес на изготвяне на консолидирания си отчет за 2019 г. съгласно МСФО в 
сила за 2019 г., който ще включва и настоящият индивидуален отчет. Ръководството планира 
консолидирания отчет да бъде одобрен за публикуване и предоставен на разположение на 
потребителите в законовия срок. 
 

Дата на финансовия отчет 
31.12.2019 г. 
 
Дата на съставяне на финансовия отчет: 
04.03.2020 г. 
 
 
Период на финансовия отчет – текущ период 
Годината започваща на 01.01.2019 г. и завършваща на 31.12.2019 г. 
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Период на сравнителната информация – предходен период 
Годината започваща на 01.01.2018 г. и завършваща на 31.12.2018 г. 
 
Дата на одобрение за публикуване 
16.03.2020 г. 
 
Орган, одобрил отчета за публикуване 
Съвет на директорите чрез решение, вписано в протокол от дата 16.03.2020 г. 
 
 
Изявление на съответствие 
 
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с 
всички Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), които се състоят от: Стандарти 
за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени 
от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни 
стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по 
Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 01.01.2019 г. и които 
са приети от Комисията на Европейския съюз.  
 
Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на Дружеството. 
Всички суми са представени в хиляди лева. (‘000 лв.), включително сравнителната информация за 
2018 г., освен ако не е посочено друго. 
 
Този финансов отчет е индивидуален. Дружеството съставя и консолидиран финансов отчет в 
съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и 
публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския 
съюз (ЕС), в който инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени в съответствие 
с МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети”. 
Индивидуалният финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо 
предприятие. 
 
Към датата на изготвяне на настоящия индивидуален финансов отчет ръководството е направило 
преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо 
предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. В резултат на 
извършения преглед на дейността ръководството очаква, че Дружеството ще разполага с 
достатъчно ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и счита, че 
принципът за действащо предприятие е уместно използван при изготвянето на индивидуалния 
финансов отчет. 

Промени в счетоводната политика 

Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1 януари 
2019г. 

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени 

и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат ефект върху 

финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, започващ 

на 1 януари 2019 г.: 

• МСФО 16 „Лизинг”; 

 

Този стандарт заменя указанията на МСС 17 „Лизинг“ заедно с три тълкувания (КРМСФО 

Разяснение 4 Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг, ПКР-15 Оперативен лизинг 

— стимули и  ПКР-27 Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на 
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лизинг) и въвежда значителни промени в отчитането на лизинги особено от страна на 

лизингополучателите. 

Съгласно МСС 17 от лизингополучателите се изискваше да направят разграничение между 

финансов лизинг (признат в баланса) и оперативен лизинг (признат извънбалансово). МСФО 16 

изисква лизингополучателите да признават лизингово задължение, отразяващо бъдещите 

лизингови плащания, и ‘право за ползване на актив’ за почти всички лизингови договори. СМСС е 

включил право на избор за някои краткосрочни лизинги и лизинги на малоценни активи; това 

изключение може да бъде приложено само от лизингополучателите. 

Счетоводното отчитане от страна на лизингодателите остава почти без промяна. 

Съгласно МСФО 16 за договор, който е или съдържа лизинг, се счита договор, който предоставя 

правото за контрол върху ползването на актива за определен период от време срещу 

възнаграждение. 

На 01.01.2019 г. Дружеството е прегледало всички споразумения, в светлината на новия МСФО 16. 

Стандартът засяга основно оперативните лизинги на дружеството в качеството му на 

лизингополучател. Към датата на финансовия отчет неотменими ангажименти по договори за 

оперативен лизинг са с несъществена стойност. Прегледът показа, че няма договори, основната 

част от договорите, попадащи в обхвата на МСФО 16 са с кратък срок и договори на ниска 

стойност, които продължават да се признават по линеен метод като текущ разход в печалбата или 

загубата. 

Дружеството е приложило следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, 

разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които са 

задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2019 г., но нямат 

съществен ефект от прилагането им върху финансовия резултат и финансовото състояние на 

Дружеството: 

• МСФО 9 „Финансови инструменти” (изменен) – Предплащания с отрицателно 

компенсиране,  в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС; 

• МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия“ (изменен) – 

Дългосрочни участия в асоциирани и съвместни предприятия в сила от 1 януари 2019 г., 

все още не е приет от ЕС; 

• МСС 19 „Доходи на наети лица“ (изменен) – Промяна в плана, съкращаване или уреждане 

- в сила от 1 януари 2019 г., все още не е приет от ЕС; 

• КРМСФО 23 “Несигурност относно отчитането на данък върху дохода” в сила от 1 януари 

2019 г., все още не е приет от ЕС.  

• Годишни подобрения на МСФО 2015-2017 г., в сила от 1 януари 2019 г., все още не са 

приети от ЕС 

Тези изменения включват незначителни промени в: 

o МСФО 3 "Бизнес комбинации" - дружеството преоценява предишния си дял в 

съвместно контролирана дейност, когато придобие контрол върху дейността. 

o МСФО 11 "Съвместни предприятия " - дружеството не преоценява предишния си 

дял в съвместно контролирана дейност, когато придобие съвместен контрол върху 

дейността. 

o МСС 12 "Данъци върху дохода" - дружеството отчита всички данъчни последици 

от плащанията на дивиденти по същия начин както самите тях. 

o МСС 23 "Разходи по заеми" - дружеството третира като част от общите заеми всеки 

заем първоначално взет за разработване на актив, когато активът е готов за 

планираната употреба или продажба. 
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Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от 

по-ранна дата от Дружеството 

 

Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и 

разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за 

финансовата година, започваща на 1 януари 2019 г., и не са били приложени от по-ранна дата от 

Дружеството. Не се очаква те да имат съществен ефект върху финансовите отчети на Дружеството. 

Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика на 

Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането им в сила. 

Промените са свързани със следните стандарти: 

• Промени в Концептуалната рамка за финансово отчитане  –   (в сила за годишни периоди 

от 1 януари 2020 г.); 

• МСФО 17 „Застрахователни договори”   –  (в сила за годишни периоди, започващи на или 

след 1 януари 2021 г.). 

• Изменения в МСФО 3  „Бизнес комбинации“ (издадени на 22 октомври 2018г.), в сила от 1 

януари 2020г. 

• Изменения в МСС 1  и МСС 8: Определяне на същественост (издадени на 31 октомври 

2018г.), в сила от 1 януари 2020г. 

• Реформа на показателя за лихвен процент (изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7) 

(издадени на 26 септември 2019 г.), в сила от 1 януари 2020 г. 

  

Сравнителни данни 

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за края на текущия 
период, предходния съпоставим и края на предходната финансова година. 
Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост 
спрямо промени  в представянето в текущата година. 
 

Текущи и нетекущи активи 

Актив се класифицира като текущ, когато отговаря на някои от следните критерии: 

• очаква да реализира актива или възнамерява да го продаде или употреби в своя нормален 
оперативен цикъл; 

• държи актива предимно с цел търгуване; 

• очаква да реализира актива в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период;  
или 

• активът е пари или парични еквиваленти (съгласно дефиницията на МСФО 7), освен ако за 
актива няма ограничение да бъде разменян или използван за уреждане на пасив в 
продължение най-малко на дванадесет месеца след края на отчетния период 

Актив се класифицира като нетекущ, ако не отговаря на критериите за класифициране ката текущ. 
 
Имоти, машини и съоръжения  

Имотите, машините и съоръженията са представени във финансовия отчет по цена на 
придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. 
 
Класификация 
Активи се отчитат като Имоти, машини  и съоръжения,  когато отговарят на критериите на МСС 
16 за признаване и имат цена на придобиване равна или по-висока от 700,00 лв. Активите, които 
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имат цена на придобиване по ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на 
придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика. 
Първоначално оценяване 
При първоначалното им придобиване другите дълготрайни материални активи се оценяват по 
цена на придобиване (себестойност), която включва покупната цена, и всички преки разходи (за 
първоначална доставка и обработка, за монтаж и др.п.),необходими за привеждане на актива в 
работно състояние. 
 
 
Последващо оценяване 
Предприятието е приело да отчита всяка позиция на Имотите, машините и съоръженията  в 
съответствие  с МСС 16 по  цена на придобиване, намалена с  натрупаната амортизация и 
натрупана загуба от обезценка. 
 
Методи на амортизация 
Дружеството използва линеен метод на амортизация. Амортизирането на активите започва, от 
първо число на месеца следващ датата на въвеждане. Средният полезен живот в години за 
основните групи дълготрайни материални активи, е както следва: 
 

Група Години 

Сгради 25 

Транспортни средства 4 

Стопански инвентар 2-7 

 
Обезценка на Имоти, машини и съоръжения  
Съгласно изискванията на МСС 36, към края на отчетния период се прави преценка дали 
съществуват индикации, че стойността на даден актив от Имотите, машините и съоръженията е 
обезценена. В случай на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на актива и се 
определя загубата от обезценка. 
 
Печалби и загуби от продажба 
Материалните дълготрайни активи се отписват от отчета за финансовото състояние, когато се 
извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. 
Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на “имоти, машини и 
оборудване” се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност 
на актива към датата на продажбата. Те се посочват нетно, към “други доходи/(загуби) от 
дейността, нетно” в отчета за всеобхватния доход.  
 
Инвестиционни имоти 
Класификация 
Като инвестиционни имоти съгласно МСС 40 се отчитат земи и/или сгради, и/или части от 
сгради, които се държат по-скоро с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване 
стойността на капитала, или и за двете. Имот, който се изгражда или разработва за бъдещо 
използване като инвестиционен имот, също се отчита като инвестиционен имот. 
Инвестиционен имот се признава като актив, само когато е вероятно бъдещите икономически 
изгоди да се получат в предприятието и цената му на придобиване да може да се оцени 
достоверно.  
 
Първоначално оценяване 
Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по цена на придобиване, която включва и 
разходите по сделката за придобиване съгласно МСС40. 
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Последващо оценяване 
След първоначалното признаване инвестиционните имоти се отчитат по модела на цената на 
придобиване. Оценяват се по цена на придобиване намалена с всички натрупани амортизации и 
загуби от обезценка.  
Печалби и загуби от продажба 
Инвестиционните имоти се отписват при освобождаване /продажба или при встъпване във 
финансов лизинг/  или, когато трайно се извадят от употреба и от тяхното освобождавне  не се 
очаква никаква бъдеща икономическа изгода. МСС17 се прилага при освобождаване чрез 
встъпване във финансов лизинг или при продажба с обратен лизиг.  
Печалбите и загубите от изваждане от употреба или освобождаване от инвестиционен имот, се 
определят като разлика между нетните постъпления от освобождаването и балансовата сума на 
актива и се признават в печалбата или загубата за периода на изваждане от употреба или 
освобждаване, освен ако МСС17 не изисква друго при продажба с обратен лизинг. 
 
Обезценка на инвестиционни имоти 
Съгласно изискванията на МСС36 към края на отчетния период се прави преценка дали 
съществуват индикации, че стойността на  инвестиционните имоти е обезценена. В случай на 
такива индикации се изчислява възстановимата стойност на инвестиционните имоти и се определя 
загубата от обезценка. 

 
Нематериални активи 
Нематериалните активи придобити от дружеството и имащи ограничен срок на използване, се 
отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и натрупани загуби от 
обезценка. Цената на придобиване представлява справедливата стойност на съответния актив към 
датата на придобиване и тя включва покупната стойност и всички други преки разходи по 
сделката. В техния състав са включени софтуер, лицензи за ползване на програмни продукти. 
 Ръководството на дружеството е определило стойностен праг от 700 лева, под който придобитите 
активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ 
разход в момента на придобиването им. 
 
Методи на амортизация  
В дружеството се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи, като полезният 
живот на софтуера и лицензите за ползване на програмни продукти е определен на 2 г. 
 
Последващи разходи 
Разходи, свързани с поддръжката на нематериални активи се капитализират, само когато се 
увеличава бъдещата икономическа изгода от актива. Всички останали разходи се признават като 
разход в момента на тяхното възникване. 
 
Преглед за обезценка 
Балансовата стойност на нематериалните дълготрайни активи подлежи на преглед за обезценка, 
когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата 
стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава обезценката се включва като 
разход в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината). 
 
Печалби и загуби при отписване 
Нематериалните активи се отписват от отчета за финансовото състояние когато се извадят трайно 
от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. Печалбите или 
загубите от продажби на отделни активи от групата ‘нематериални активи’ се определят чрез 
сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на актива към датата на 
продажбата. Те се представят нетно в статия “резултат от освобождаване от нетекущи активи” на 
лицевата страна на отчета за доходите (в печалбата или загубата за годината). 
 
Обезценка на нематериални дълготрайни активи 
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Съгласно изискванията на МСС36 към края на отчетния период се прави преценка дали 
съществуват индикации, че стойността на  нематериалните дълготрайни активи е обезценена. В 
случай на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на активите и се определя 
загубата от обезценка. 
Парични средства 
Паричните средства  включват: парични средства в брой и безсрочни депозити, съответно в лева и 
във валута.  
Паричните еквиваленти са краткосрочни (до 3м.), високоликвидни инвестиции, които са лесно 
обръщаеми  в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността 
им. 
 
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия 
Дългосрочните инвестиции  в дъщерни и асоциирани предприятия първоначално се оценяват по 
цена на придобиване (себестойност), която представлява справедливата стойност на платеното 
възнаграждение, включително всички допълнителни преки разходи за придобиване на 
инвестицията.  
Инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия последващо се оценяват  и представят по 
цена на придобиване /себестойност/, намалена с натрупаните загуби от обезценка. 
Доходите получени чрез разпределение на дивиденти от дъщерните предприятия се признават за 
приход от дейността, когато се придобие правото. 
Притежаваните от дружеството инвестиции в дъщерни дружества подлежат на преглед за 
обезценка. При установяване на условия за обезценка, същата се признава в отчета за доходите (в 
печалбата или загубата за годината). 
Инвестициите се отписват, когато се прехвърлят правата, които произтичат от тях на други лица 
при настъпването на правните основания за това и по този начин се загубва контрола върху 
стопанските изгоди от инвестициите. Доходът от продажбата им се представя нетно като 
“печалба/(загуба) от продажба на инвестиции в дъщерни предприятия” в отчета за доходите (в 
печалбата или загубата за годината). 
 
Търговски и други вземания 
Търговските и други вземания се представят и отчитат по справедлива стойност на база 
оригинално издадената фактура (себестойност),  намалена  с размера на обезценката за 
несъбираеми суми.  
Тези активи се включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 
месеца или в един обичаен оперативен цикъл на дружеството, а останалите - като нетекущи.  
Първоначално признаване и последващо оценяване на търговските вземания е оповестено в 
приложение Финансови инструменти. 
 
Материални запаси 
Материалните запаси са оценени по по-ниската от: цена на придобиване (себестойност) и нетна 
реализируема стойност.  
Разходите, които се извършват, за да доведат даден материален запас  в неговото настоящо 
състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойността) и включват 
всички доставни разходи, които включват покупна цена, вносни мита и такси, транспортни 
разходи, невъзстановяеми данъци и други разходи, които допринасят за привеждане на 
материалите в готов за тяхното използване вид; 
При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на средно-претеглената 
цена (себестойност). 
Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената продажна цена на 
даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително определените 
разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи 
за продажба. 
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Активи, държани за продажба 
Като активи, държани за продажба съгласно МСФО 5 се класифицират нетекущи активи, чиято 
балансова стойност ще бъде възстановена по-скоро чрез сделка за продажба, отколкото чрез 
продължаваща употреба. 
Активите, държани за продажба се оценяват по по-ниската от балансовата им стойност и 
справедливата им стойност, намалена с разходите за продажбата. 
Загуба от обезценка се признава при всяко първоначално или последващо намаление на 
стойността на активи, държани за продажба. 
Печалба от последващо увеличение на справедливи стойности, намалени с разходите за продажба 
на активи, държани за продажба, се признава до размера на обезценката на съответния актив, 
начислена преди съгласно МСС36 и МОФО5. 
 
Собствен капитал 
Основен капитал  
Дружеството е акционерно и е задължено да регистрира в Търговския регистър определен размер 
на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на вземанията на кредиторите на 
дружеството. Акционерите на дружеството отговарят за задълженията на дружеството до размера 
на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в 
производство по ликвидация или несъстоятелност. Дружеството отчита своя капитал по 
номинална стойност на регистрираните в Търговския регистър акции. 
Разходите по емисията на нови акции, които са пряко свързани с нея, се отчитат в собствения 
капитал като намаление на постъпленията от емисията, като се елиминира ефекта на данъците 
върху дохода. 
Когато Дружеството изкупува собствени акции, платената сума, включваща и съответните пряко 
свързани допълнителни разходи, (нетирана с ефекта на данъците върху дохода), се изважда от 
принадлежащия на собствениците на Дружеството капитал, докато обратно изкупените акции не 
се обезсилят, продадат или преиздадат. Когато тези акции по-късно се продадат или преиздадат, 
всеки приход, нетиран с пряко свързаните допълнителни разходи по транзакцията и съответния 
данъчен ефект, се включва в капитала, принадлежащ на собствениците на Дружеството. 
 
Резерви: 
Съгласно Търговския закон и устава, дружеството е длъжно да формира фонд Резервен  
образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на Търговския закон на РБългария 
и учредителния акт на предприятието. 
 
Финансов резултат включващ: 

- Неразпределена към края на отчетния период натрупана печалба от предходни периоди. 
- Непокрита към края на отчетния период натрупана загуба от предходни периоди. 
- Печалба/загуба от периода. 

 
Текущи и нетекущи пасиви 
Пасив се класифицира като текущ , когато отговаря на някой от следните критерии: 

• очаква да уреди пасива в своя нормален оперативен цикъл; 

• държи пасива предимно с цел търгуване; 

• пасивът следва да бъде уреден в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния 
период; или 

• предприятието няма безусловно право да отсрочва уреждането на пасива за период най-
малко дванадесет месеца след края на отчетния период. 
 

Пасив се класифицира като нетекущ, ако не отговаря на критериите за класифициране като текущ. 
Пасив се  класифицира  като текущ, когато следва да се уреди в рамките на дванадесет месеца от 
края на отчетния период, дори ако: първоначалният срок е бил за период по-дълъг от дванадесет 
месеца; и след края на отчетния период и преди финансовите отчети да са одобрени за 
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публикуване е сключено споразумение за рефинансиране или за нов погасителен план на 
дългосрочна база. 
 
 
Финансови инструменти 

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда финансов актив на едно предприятие и 
финансов пасив или инструмент на собствения капитал на друго предприятие. 

Финансов актив е всеки актив, който е представлява: парични средства, капиталов инструмент на 
друго предприятие, договорно право да се получат или разменят при потенциално благоприятни 
условия парични средства или финансови инструменти с друго предприятие, както и договор, 
който ще бъде уреден с инструменти на собствения капитал на Дружеството и е недериватив, при 
който то може или ще получи променлив брой от своите капиталови инструменти, или дериватив, 
който може или ще бъде уреден, чрез размяна на фиксирана сума парични средства или друг 
финансов активи, срещу фиксиран брой собствени капиталови инструменти. 

Финансов пасив е всеки пасив, които представлява: договорно право да се предоставят или 
разменят при потенциално неблагоприятни условия парични средства или финансови 
инструменти с друго предприятие, както и договор, който ще бъде уреден с инструменти на 
собствения капитал на издателя и е недериватив, при който Дружеството може или ще получи 
променлив брой от капиталовите инструменти на предприятието, или дериватив, който може или 
ще бъде уреден, по начин, различен от размяна на фиксирана сума парични средства или друг 
финансов активи, срещу фиксиран брой капиталови инструменти на предприятието. 

Финансови активи 

Първоначално признаване и класификация  

Дружеството първоначално признава финансов актив в момента, в който стане страна по 

договорно споразумение, и го класифицира съгласно бизнес модела за управление на финансови 

активи и характеристиките на договорените парични потоци.  

Дружеството класифицира своите финансови активи, съобразно последващото им оценяване в 

три категории: „финансови активи, оценявани по амортизирана стойност“,„финансови активи, 

оценявани по справедлива стойност пред печалба или загуба“ или „финансови активи, оценявани 

по справедлива стойност през друг всеобхватен доход“, както това е уместно, съгласно 

договорните условия по инструментите и установените бизнес модели в Дружеството, в 

съответствие с МСФО 9.  

Бизнес моделът на Дружеството за управление на финансови активи се отнася до начина, по който 

управлява финансовите си активи, за да генерира парични потоци. Бизнес моделът определя дали 

паричните потоци ще бъдат резултат от събирането на договорните парични потоци, продажбата 

на финансовите активи или и двете. 

Ръководството на Дружеството е преценило, че финансовите активи представляващи парични 

средства в банки, търговски вземания, други вземания, съдебни и присъдени вземания и вземания 

от свързани лица, се държат от Дружеството с цел получаване на договорените парични потоци и 

се очаква да доведат до парични потоци, представляващи единствено плащания на главница и 

лихви (прилаган бизнес модел). Тези финансови активи се класифицират и оценяват последващо 

по амортизирана стойност. 

Първоначално оценяване 

Първоначално всички финансови активи, с изключение на търговските вземания, се оценяват по 

тяхната справедлива стойност, плюс преките разходи по транзакцията, в случай, че не се отчитат 

по справедлива стойност в печалбата или загубата, когато се признават първоначално нето от 
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разходите по сделката. Търговските вземания, които не съдържат съществен компонент на 

финансиране и за които Дружеството прилага практически целесъобразната мярка по МСФО 15 в 

това отношение, се оценяват първоначално по съответната цената на сделката, в съответствие с 

МСФО 15.  

Последващо оценяване и представяне 

За целите на последващото оценяване и представяне финансовите активи се класифицират в една 

от следните категории: „финансови активи, оценявани по амортизирана стойност“ (дългови 

инструменти),  „финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен 

доход с рекласифициране на натрупаните печалби и загуби (дългови инструменти), „финансови 

активи, определени по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, без рекласифициране 

на натрупани печалби и загуби при отписване“ (капиталови инструменти) или „финансови активи, 

оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата“ (дългови и капиталови 

инструменти). 

Финансови активи по амортизирана стойност (дългови инструменти) 

Тази категория включва парични средства в банки, търговски вземания, други вземания, съдебни и 

присъдени вземания и вземания от свързани лица и предоставени заеми.  

Дружеството оценява и измерва финансовите активи по амортизирана стойност, ако са изпълнени 

и двете от следните условия: 

• Финансовият актив се държи в рамките на бизнес модел с цел да се държат финансови 

активи с цел събиране на договорни парични потоци; 

• Договорените условия на финансовия актив водят до определени дати на паричните потоци, 

които са единствено плащания на главници и лихви върху неизплатената главница. 

Последващото оценяване се извършва, по метода на „ефективната лихва“, чрез който приходите 

от лихви се изчисляват, като ефективният лихвен процент се прилага към брутната балансова 

стойност на инструментите. За закупени или създадени активи, с първоначална кредитна 

обезценка и такива с призната впоследствие кредитна обезценка, се прилага, съответно, 

коригирания за кредитни загуби ефективен лихвен процент и ефективния лихвен процент, но по 

амортизираната стойност на актива. 

Финансовите активи в тази категория се подлагат на преглед за обезценка към датата на всеки 

финансов отчет на Дружеството, като промените се отразяват в печалбата или загубата. 

Печалбите и загубите се признават в печалбата или загубата, когато активът бъде отписан, 

променен или обезценен. 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход (капиталови инструменти) 

При първоначално признаване Дружеството класифицира инвестициите в капиталови 

инструменти в тази категория когато отговарят на определението за собствен капитал съгласно 

МСС 32 „Финансови инструменти: Представяне“ и не се държат за търгуване.  

Последващото оценяване на тази категория инструменти се извършва по справедлива стойност, 

като промените се признават в друг всеобхватен доход. Справедливите стойности се определят въз 

основа на котирани цени на активен пазар, а когато няма такъв на база техники за оценяване, 

обикновено анализ на дисконтираните парични потоци. 

Печалбите или загубите от тези финансови активи никога не се рекласифицират в печалбата или 

загубата. Дивидентите се признават в статия „финансови приходи“ в отчета за печалбата или 

загубата и другия всеобхватен доход, когато правото на плащане е установено. Капиталовите 
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инструменти, определени по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, не подлежат на 

обезценка. 

Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата 

Дружеството оценява всички останали финансови активи, различни от тези, които са определени 

като оценявани по амортизирана стойност или по справедлива стойност през друг всеобхватен 

доход, по справедлива стойност през печалбата и загубата. 

В случай, че по този начин се елиминира или намалява значително несъответствието в 

оценяването или признаването на даден финансов актив, което би произтекло от признаване на 

резултати и промени въз основа на различни бази, Дружеството може да приложи изключенията, 

съгласно МСФО 9 и при първоначално признаване  неотменимо да определи финансов актив, 

като оценяван по справедлива стойност през печалбата и загуба, вкл. договори за доставка на 

нефинансова позиция. Такива финансови активи се представят в пояснителните приложения към 

финансовия отчет отделно от другите инструменти, за които задължително се прилага този 

подход на оценяване. Тази категория финансови активи е най-съществена за Дружеството.  

Отписване 

Финансов актив (или, където е приложимо, част от финансов актив или част от група подобни 

финансови активи) се отписват в случаи когато договорните права върху паричните потоци от 

актива са изтекли или Дружеството е прехвърлило правата си за получаване на парични потоци от 

актива или е поело задължението да изплати изцяло получените парични потоци без съществено 

забавяне на трета страна по споразумение "прехвърляне".  

При отписване на финансов актив в неговата цялост разликата между 1) балансовата стойност 

(измерена към датата на отписване) и 2) полученото възнаграждение (включително всеки нов 

актив, получен без новото поемане на нов пасив), се признават в печалбата или загубата. 

Когато Дружеството е прехвърлило правата си за получаване на парични потоци от актив или е 

сключила споразумение за прехвърляне, то оценява дали и в каква степен са запазени рисковете и 

ползите от собствеността. Когато нито прехвърли, нито запази съществено всички рискове и 

ползи от актива, нито прехвърли контрола върху актива, Дружеството продължава да признава 

прехвърления актив до степента на продължаващото му участие. В този случай Дружеството 

признава свързан пасив. Прехвърленият актив и свързаният с него пасив се оценяват на база, която 

отразява правата и задълженията, които Дружеството е запазило. 

Обезценка на финансови активи 

Дружеството признава загуба от обезценка за очаквани кредитни загуби за всички дългови 

инструменти, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата  

Следната таблица представя избрания от Дружеството подход за обезценка за всеки тип 

финансови активи, съгласно по МСФО 9. 

 

 Тип на финансовия 
актив 

Категория по МСФО 9 Подход за обезценка 

1 
Търговски и други 
вземания 

Дългови инструменти, оценявани 
по амортизирана стойност Опростен подход 

2 

Кредити и вземания, 
вземания по предоставени 
депозити 

Дългови инструменти, оценявани 
по амортизирана стойност Опростен подход 

3 
Парични средства и 
еквиваленти 

Дългови инструменти, оценявани 
по амортизирана стойност Стандартизиран подход 
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Финнсовите инсрументи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата не попадат в 
обхвата на отчитане на очаквана кредитна загуба. 

Очакваните кредитни загуби представляват вероятностно претеглена оценка на кредитните загуби 

(т.е. сегашната стойност на всеки недостиг на пари) за очаквания срок на финансовия инструмент. 

Паричен дефицит е разликата между паричните потоци, дължими на Дружеството в съответствие с 

договора, и паричните потоци, които Дружеството очаква да получи. Тъй като очакваните 

кредитни загуби отчитат размера и сроковете на плащанията, очаквана кредитна загуба се признава 

дори ако Дружеството очаква активът да бъде изплатен изцяло, но по-късно от срока, в който се 

дължи плащането.  

Обезценката и загубите по финансовите инструменти се разглеждат на три етапа – на първите два 

като очаквани кредитни загуби за загуби, които могат да възникнат в резултат на неизпълнение, а 

на третия като кредитна обезценка (загуба), вече въз основа на доказателства за потенциално или 

фактическо неизпълнение по инструментите.  

Очакваните кредитни загуби за експозиции, за които не е налице значително увеличение на 

кредитния риск спрямо първоначалното признаване, се признават за кредитни загуби, които е 

възможно да възникнат в резултат на събития по неизпълнение през следващите 12 месеца. За 

кредитни експозиции, за които е налице значително увеличение на кредитния риск след 

първоначалното признаване, се изисква корекция на загубата за очакваните кредитни загуби 

спрямо оставащия живот на експозицията, независимо от времето на неизпълнението (ОКЗ за 

целия срок на инструмента). (Приложение 5.1.) 

Финансови пасиви и инструменти на собствен капитал 

Първоначално признаване, класификация и оценка 

Дружеството признава в отчета за финансовото си състояние финансов пасив само когато стане 

страна по договорни клаузи на финансовия инструмент.  

При първоначално им признаване финансовите пасиви се класифицират като: „финансови 

пасиви, оценявани впоследствие по амортизирана стойност“(заеми и привлечени средства, 

търговски  и други задължения)  или като  „финансови пасиви, оценявани по справедлива 

стойност през печалба или загубата“. 

Първоначалното признаване става на датата на уреждане и се извършва по справедлива стойност 

плюс, в случай на финансови пасиви, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата 

или загубата разходи, директно относими към придобиването или издаването на финансовия 

пасив. Таксите за управление на получените заеми се разсрочват за периода на ползване на 

заемите, чрез използване на метода на ефективния лихвен процент и се включват в 

амортизираната стойност на заемите. 

Финансовите пасиви на Дружеството включват получени търговски заеми и търговски и други 

задължения.  

Според срока им на погасяване финансовите пасиви се класифицират на дългосрочни и 

краткосрочни. 

Последващо оценяване 

Последващата оценка на финансовите пасиви зависи от тяхната класификация, както е описано 

по-долу: 
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Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 

Финансовите пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, включват 

финансови пасиви, държани за търгуване, и финансови пасиви, определени при първоначалното 

им признаване по справедлива стойност в печалбата или загубата. 

Финансовите пасиви се класифицират като държани за търгуване, ако са направени с цел обратно 

изкупуване в близко бъдеще.  

Печалбите или загубите от пасиви, държани за търгуване, се признават в отчета за печалбата или 

загубата и другия всеобхватен доход.  

Финансовите пасиви, определени при първоначалното им признаване по справедлива стойност в 

печалбата или загубата, се определят на първоначалната дата на признаване и само ако са 

изпълнени критериите в МСФО 9.  

Дружеството не е определило финансови пасиви като отчитан по справедлива стойност в 

печалбата или загубата. 

Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност  

Категория „финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност“ включва получени заеми, 

търговски задължения и други задължения, при които дружеството е станало страна по договор 

или споразумение и които следва да бъдат уредени в нетно парични средства. Тази категория е с 

най-съществен дял за финансовите инструменти на Дружеството и за него като цяло. 

Получените заеми са временно привлечени средства срещу престация от български или 

чуждестранни банки и други финансови институции, търговски заеми и др.  

Банковите заеми са взети с цел дългосрочно подпомагане на дейността на Дружеството. Те са 

отразени в отчета за финансовото състояние на Дружеството, нетно от разходите по получаването 

на заемите. Преки разходи по сделката се отнасят в отчета за печалбата или загубата и другия 

всеобхватен доход на принципа на начислението, като се използва методът на ефективния лихвен 

процент, и се прибавят към преносната стойност на финансовия пасив до степента, в която те не 

се уреждат към края на периода, в който са възникнали. 

Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се използва методът 

на ефективната лихва. Амортизираната стойност се изчислява, като се вземе предвид всяка 

отстъпка или премия при придобиването, също такси или разходи, които са неразделна част от 

ефективния лихвен процент. Разходите (изчислени чрез използването на метода на ефективната 

лихва) се включва като финансови разходи в отчета за печалбата или загубата и други всеобхватен 

доход на ред „Финансови разходи”. 

За финансовите пасиви, които се отчитат по амортизирана стойност, печалбата или загубата се 

признава в печалбата или загубата за периода, когато финансовият актив или финансовият пасив 

се отписва или обезценява и чрез процеса на амортизиране.  

Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие се 

оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението. 

Дивидентите, платими на едноличния акционер, се признават, когато дивидентите са одобрени на 

Общото събрание. 

Отписване 

Дружеството отписва финансов пасив само когато уреди (изпълни) задължението, изтече срокът 

на задължението или кредиторът се откаже от правата си.  
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Когато съществуващ финансов пасив е заменен от друг от същия заемодател при съществено 

различни условия или условията на съществуващо задължение са съществено променени, такава 

размяна или промяна се третира като отписване на първоначалното задължение и признаване на 

нов пасив.  Разликата в съответните балансови стойности се признава в отчета за печалбата или 

загубата. 

Разликата между балансовата стойност на финансовия пасив, уреден или прехвърлен на друга 

страна, и заплатеното за уреждането, включително пари и прехвърляне на непарични активи, се 

признава в печалби и загуби за периода. 

Компенсиране на финансови инструменти 

Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират, а нетната сума се отчита в отчета за 

финансовото състояние, ако има действащо законно право да се компенсират признатите суми и 

Дружеството има намерение да се уреди на нетна основа, да се реализират активите и уреждат 

пасивите едновременно. 
 
Търговски и други задължения  
Търговски и други ззадължения са финансови пасиви възникнали от директно получававе на 
стоки, услуги, пари или парични еквиваленти от кредитори. 
Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на 
оригиналните фактури (себестойност), която се приема за справедливата стойност на сделката, 
която ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. 
След първоначалното признаване търговските задълженията, които са без фиксиран падеж,  се 
отчитат по оценената при придобиването им стойност. 
 
Данъчни задължения 
Текущите данъчни задължения на предприятието не произтичат от договорни взаимоотношения и 
не се класифицират като финансови пасиви. Те включват: 
- Текущия данък върху дохода за текущия и предходни периоди и се признава като пасив до сте-
пента, до която не е платен. 
- Текущи задължения за данъци съгласно други данъчни закони. 
Текущите данъчни пасиви за текущия и предходни периоди се оценяват по сумата, която се очаква 
да бъде платена на данъчните органи при прилагане на данъчни ставки и данъчни закони, действа-
щи  към края на отчетния период. 
 
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата 
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата съгласно МСС 20, са помощ от 
държавата/правителството, държавните агенции  и др. подобни органи, които могат да бъдат 
местни, национални или международни/ под формата на прехвърляне на ресурси към 
предприятието в замяна на минало или бъдещо съответствие с определени условия по отношение 
на оперативните дейности на предприятието. Те изключват форми на правителствена помощ, 
които не могат в рамките на разумното да бъдат остойностени и сделки с държавата, които не 
могат да бъдат разграничени от нормалните търговски сделки на предприятието. 

Безвъзмездни средства, свързани с активи, са безвъзмездни средства,  предоставени от държавата, 
чието основно условие е, че предприятието, отговарящо на условията за получаването им следва да 
закупи, създаде или по друг начин да придобие дълготрайни активи. 

Безвъзмездни средства свързани с приходи, са безвъзмездни средства,  предоставени от държавата, 
различни от онези, свързани с активи. 

Безвъзмездни средства предоставени от държавата се представят като приходи за бъдещи периоди, 
които се признават  на приход систематично и рационално за срока на полезния живот на актива. 



“ЮТЕКС ХОЛДИНГ” АД 
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2019 
 

 

 

 20 

Безвъзмездни средства предоставени от държавата, свързани с приходи се представят като приходи 
за бъдещи периоди, които се признават на приход в момента, в който се признават разходите, за 
покриването на които са получени. 

Задължения към персонала и провизии за дългосрочни доходи на персонала 
Задължения към персонал включват задължения на предприятието по повод на минал труд, 
положен от наетия персонал и съответните осигурителни вноски, които се изискват от 
законодателството. Съгласно изискванията на МСС19 се включват и начислените краткосрочни 
доходи  на персонала с произход неползвани отпуски на персонала и начислените на база на 
действащите ставки за осигуряване осигурителни вноски върху тези доходи.  
Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка на сумата на очакваните разходи 
по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от 
неизползваното право на натрупан отпуск 
 
Провизии 
Провизии се признават, когато дружеството има настоящо конструктивно или правно задължение, 
в резултат от минали събития и е вероятно, че погасяването/уреждането на това задължение е 
свързано с изтичане на поток ресурси, съдържащ икономически ползи. Провизии се признават 
при условие, че може да се направи надеждна оценка на стойността на задължението, определена 
на база най-добрата приблизителна оценка на ръководството към края на отчетния период за 
разходите, необходими за уреждането на съответното задължение. Когато падежът на 
задължението е дългосрочен, приблизителната оценка се дисконтира с процент (преди облагане с 
данъци), който отразява текущата пазарна оценка на времевите разлики в стойността на парите и 
специфичните за задължението рискове. 
 
Отсрочени данъчни активи и пасиви 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се признават за  временни разлики между данъчната основа 
на активите и пасивите и тяхната балансова стойност към края на отчетния период. 

Отсрочен данъчен пасив се признава за всички дължими в бъдещи периоди суми на данъци, 
свързани с облагаеми временни разлики. 

Отсрочен данъчен актив се признава за възстановимите в бъдещи периоди суми на данъци, 
свързани с приспадащи се временни разлики, пренос на неизползвани данъчни загуби и кредити 
до степента, до която е вероятно да съществува облагаема печалба, срещу която да могат да се из-
ползват.  
Към края на всеки отчетен период предприятието преразглежда непризнатите отсрочени данъчни 
активи. Предприятието признава непризнатите в предходен период отсрочени данъчни активи до 
степента, до която се е появила вероятност бъдещата облагаема печалба да позволява 
възстановяването на отсрочен данъчен актив. 

Балансовата стойност на отсрочените данъчни активи се преразглежда към всеки край на отчетен 
период.  Предприятието намалява балансовата стойност на отсрочените данъчни активи до сте-
пента, до която вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, която да 
позволява да се оползотвори ползата от част или целия отсрочен данъчен актив.  Всяко такова на-
маление се проявява обратно до степента, до която е станало вероятно да се реализира достатъчна 
облагаема печалба. 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат 
в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди/погаси въз основа на данъч-
ните ставки (и данъчни закони), действащи или очаквани да влязат в сила към края на отчетния 
период. 
Отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в печалбата или загубата 
за периода, освен до степента, до която данъкът възниква от операция или събитие, което е приз-
нато през същия или различен период директно в собствения капитал 
 
Печалба или загуба за периода 
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Предприятието признава всички елементи на приходите и разходите през периода в печалбата 
или загубата, освен ако даден МСФО не изисква или разрешава друго.  
Някои МСФО определят обстоятелства, при които предприятието признава конкретни позиции, 
извън печалбата или загубата, през текущия период. Други МСФО изискват или разрешават 
компонентите на друг всеобхватен доход, които отговарят на дефиницията на Общите положения 
за приходи и разходи, да бъдат изключени от печалбата или загубата. 
 
Разходи 
Предприятието отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това 
отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления 
и дейности. 
Разходи се признават, когато възникне намаление на бъдещите икономически изгоди, свързани с 
намаление на актив или увеличение на пасив, което може да бъде оценено надеждно. 
Признаването на разходите за текущия период се извършва тогава, когато се начисляват 
съответстващите им приходи. 
Когато икономическите изгоди се очаква да възникна през няколко отчетни периода и връзката на 
разходите с приходите може да бъде определена само най-общо или косвено, разходите се 
признават на базата на процедури за систематично и рационално разпределение. 
Разход се признава незабавно в отчета за доходите, когато разходът не създава бъдеща 
икономическа изгода или когато и до степента, до която бъдещата икономическа изгода не 
отговаря на изискванията или престане да отговаря на изискванията за признаване на актив в 
баланса. 
Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност 
на платеното или предстоящо за плащане. 
 
Приходи 

А Приходи по договори с клиенти 

Общи положения 
Приходите от договори с клиенти се признават, когато контролът върху стоките или услугите се 
прехвърля на клиента в размер, който отразява възнаграждението, на което Дружеството очаква да 
има право в замяна на тези стоки или услуги. 
Като цяло Дружеството е достигнало до заключение, че то е принципал в договореностите си за 
приходи, тъй като обикновено Дружеството контролира стоките или услугите преди да ги 
прехвърли към клиента. 
Дружеството признава приходи, когато (или като) удовлетвори задължението за изпълнение, 
съгласно условията на договора, като прехвърли обещаната стока или услуга на клиента. Даден 
актив (стока или услуга) е прехвърлен, когато (или като) клиентът получи контрол върху този 
актив. 
Договорите с клиенти обичайно включват едно единствено задължение за изпълнение. 
Оповестявания за съществените счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения, 
свързани с приходите от договори с клиенти, са предоставени в Приложението за  

 

Оценяване  
Цената на сделката е размерът на възнаграждението, на който Дружеството очаква да има право в 
замяна на прехвърлянето на клиента на обещаните стоки или услуги, с изключение на сумите, 
събрани от името на трети страни (например данък върху добавената стойност). Обещаното в 
договора с клиента възнаграждение може да включва фиксирани суми, променливи суми, или и 
двете. 
Когато (или като) бъде удовлетворено задължение за изпълнение, Дружеството признава като 
приход стойността на цената на сделката (което изключва приблизителни оценки на 
променливото възнаграждение, съдържащо ограничения), която е отнесена към това задължение за 
изпълнение. 
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Дружеството разглежда дали в договора съществуват други обещания, които са отделни 
задължения за изпълнение, за които трябва да бъде разпределена част от цената на сделката.  
При определяне на цената на сделката се  взема предвид влиянието на променливо 
възнаграждение, наличието на значителни компоненти на финансирането, непаричното 
възнаграждение и възнаграждението, дължими на клиента (ако има такива). 

Подход за признаване на основни видове приходи по договори с клиенти  

Приходи от услуги 

Приходите от предоставяне на услуги се признават в счетоводния период, през който са 
предоставени услугите. Дружеството прехвърля контрола върху услугите с течение на времето и 
следователно удовлетворява задължението за изпълнение и признава приходи с течение на 
времето. Ако към края на отчетния период услугата по договора не е изцяло извършена приходите 
се признават въз основа на действителната услуга, предоставена до края на отчетния период, като 
пропорционална част от общите услуги, които трябва да бъдат предоставени, тъй като клиентът 
получава и потребява ползите едновременно. Клиентът заплаща предоставените услуги въз основа 
на клаузите, заложени в конкретния договор, обичайният срок за плащане на възнаграждението е 
до 30 дни след предоставяне на услугите.  В случаи, че предоставените от Дружеството услуги, 
надвишават плащането, се признава актив по договора. Ако плащанията надвишават 
предоставените услуги, се признава пасив по договор. 

Приходи от продажби на краткотрайни активи  

Приходите от продажби на краткотрайни активи и материали се признават в момента, в който е 
прехвърлен контрола върху продаваните активи. Доставката възниква, когато активите са били 
изпратени на клиента, рисковете от потенциални загуби са прехвърлени на купувача и или той е 
приел активите в съответствие с договора за продажба. Обичайният срок за плащане е до 30 след 
доставката. 

Салда по договори 

Търговски вземания 

Вземането представлява правото на Дружеството да получи възнаграждение в определен размер, 
което е безусловно (т.е., преди плащането на възнаграждението да стане дължимо е необходимо 
единствено да изтече определен период от време). 
 
Б. Други приходи/доходи 
Други приходи и доходи, включват операции, които са инцидентни спрямо основните дейности 
на Дружеството и са приходи или доходи, които се признават по силата на други стандарти и са 
извън обхвата на МСФО 15. Друге приходи и доходи са приходите от наеми, от продажба на 
материали и консумативи, неустойки, финасиране и дуги, извън обхвата на МСФО 15. Приходите 
от наеми /оперативен лизинг/ се признават на  времева база за срока на договора в съответствие с 
МСФО16 „Лизинг“ 
 
Приходите от такси по обслужване на предоставени кредити се признават на приход с 
предоставянето на услугите.  
 
Ефекти от промените в обменните курсове 
Функционалната валута на предприятието е български лев. Валутата на представяне на 
финансовите отчети е български лев. Точността на числата във финансовия отчет е хиляди 
български лева. Чуждестранна валута е всяка валута, различна от функционалната валута  на 
предприятието. Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално във функционална 
валута, като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска 
Народна Банка (БНБ) за съответната валута към датата на сделката.  
Курсовите разлики, възникващи при уреждане на парични позиции или при преизчисляване на 
паричните позиции на предприятието по курсове, различни от тези, при които са били 
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преизчислени при първоначалното признаване през периода или в предходни финансови отчети, 
се признават като печалба или загуба за периода, в който са възникнали, с някои изключения 
съгласно МСС 21 на курсовите разлики, възникващи по дадена парична позиция, която по 
същността си представлява част от нетна инвестиция на отчитаща се стопанска единица в 
чуждестранна дейност .  
Когато парична позиция възниква в резултат на сделка с чуждестранна валута и има промяна в 
обменния курс между датата на сделката и датата на уреждането, се появява курсова разлика. Когато 
сделката бъде уредена в рамките на същия отчетен период, през който е възникнала, цялата 
курсова разлика се признава през дадения период. Но когато сделката бъде уредена през следващ 
отчетен период, курсовата разлика, призната през всеки от междинните периоди до датата на 
уреждането, се определя от промяната на обменните курсове през всеки период.  
Когато печалба или загуба от непарична позиция е отразена директно в собствения капитал, всеки 
обменен компонент от тази печалба или загуба се признава в друг всеобхватен доход. Когато 
печалба или загуба от непарична позиция е отразена в печалбата или загубата, всеки обменен 
компонент от тази печалба или загуба се признава като печалба или загуба.  
Когато определени МСФО изискват някои печалби или загуби от активи да се отразяват директно 
в собствения капитал и когато такъв актив се оценява в чуждестранна валута, МСС 21 изисква 
преоценената стойност да бъде преизчислена, използвайки курса към датата на определяне на 
стойността, в резултат на което се получава курсова разлика, която също се признава в друг 
всеобхватен доход.  
Предприятието прави преоценка на позиции в чуждестранна валута към края на отчетния период и 
текущо през отчетния период. 
Позициите в чуждестранна валута към 31 декември са оценени в настоящия финансов отчет по 
заключителния курс на БНБ.  
 
Справедлива стойност 
Някои от активите и пасивите на дружеството се оценяват и представят по справедлива стойност за 
целите на финансовото отчитане. Такива са: финансови активи по справедлива стойност, 
получени банкови заеми, определни търговски и други вземания и задължения, които се оценяват 
на повтаряща се база. 
Справедливата стойност е цената, която би била получена при продажбата на даден актив или 
платена при прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между независими пазарни участници на 
датата на оценяването. Справедливата стойност е изходяща цена и се базира на предположението, 
че операцията по продажбата ще се реализира или на основния пазар за този актив или пасив, или 
в случай на липса на основен пазар – на най-изгодния пазар за актива или пасива. Както 
определеният като основен, така и най-изгодният пазар са такива пазари, до които дружеството 
задължително има достъп. 
Измерването на справедливата стойност се прави от позицията на предположенията и преценките, 
които биха направили потенциалните пазарни участници когато те биха определяли цената на 
съответния актив или пасив, като се допуска, че те биха действали за постигане на най-добра 
стопанска изгода от него за тях. 
При измерването на справедливата стойност на нефинансови активи винаги изходната точка е 
предположението какво би било за пазарните участници най-доброто и най-ефективно възможно 
използване на дадения актив. 
Справедливата стойност на всички активи и пасиви, които се оценяват и/или оповестяват във 
финансовите отчети по справедлива стойност, се категоризира в рамките на следната йерархия на 
справедливите стойности, а именно: 
Ниво 1 – Котирани (некоригирани) пазарни цени на активен пазар за идентични активи или 
пасиви; 
Ниво 2 – Оценъчни техники, при които се използват входящи данни, които са различни от 
директно котирани пазарни цени на активи и пасиви, но са пряко или косвено достъпни за 
наблюдение, вкл. когато котираните цени са обект на значителни корекции; и 
Ниво 3 – Оценъчни техники, при които се използват входящи данни, които в значителната си част 
са ненаблюдаеми. 
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Дружеството прилага основно справедлива стойност Ниво 1 при оценката на финансовите активи 
по справедлива стойност. 
За тези активи и пасиви, които се оценяват по справедлива стойност във финансовите отчети на 
повтаряема база, дружеството прави преценка към датата на всеки отчет дали е необходим 
трансфер в нивата на йерархия на справедливата стойност на даден актив или пасив в зависимост 
от разполагаемите и използваните към тази дата входящи данни. 

 
Обезценка на имоти, машини и оборудване 
Към датата на всеки отчет ръководството на дружеството организира преглед за обезценка на 
сградите, машините, оборудването и транспортните средства.  

Оценяване по справедлива стойност на финансови инструменти  
Дружеството определя справедливата стойност на финансовите инструменти на база на наличната 
пазарна информация, или ако няма такава - чрез подходящи модели за оценка. Справедливата 
стойност на финансовите инструменти, които се търгуват активно на организирани финансови 
пазари, се определя на база на котираните цени „купува” в края на последния работен ден на 
отчетния период.  

Когато справедливата стойност на финансовите активи и финансовите пасиви, отчетени в отчета 
за финансовото състояние, не може да бъде определена въз основа на котираните цени на 
активните пазари, ръководството използва техники за оценяване на справедливата стойност на 
финансови инструменти. При прилагане на техники за оценяване, ръководството използва в 
максимална степен пазарни данни и предположения, които пазарните участници биха възприели 
при оценяването на даден финансов инструмент. Когато липсват приложими пазарни данни, 
ръководството използва своята най-добра оценка на предположенията, които биха направили 
пазарните участници. Тези оценки могат да се различават от действителните цени, които биха 
били определени при справедлива пазарна сделка между информирани и желаещи страни в края 
на отчетния период. 

Грешки 
Грешки от минал период са пропуски или неточно представяне на финансовите отчети на 
предприятието за един или повече минали отчетни периоди произтичащи от неизползване или 
неправилно използване на надеждна информация, която: 

• е била налична към момента, в който финансовите отчети за тези периоди са били 
одобрени за публикуване; и  

• е можело, при полагането на разумни усилия, да бъде получена и взета предвид при 
изготвянето и представянето на тези финансови отчети; 

Тези грешки включват ефектите от математически грешки, грешки при прилагане на счетоводна 
политика, недоглеждане или неточно представяне на факти и измами. 
Грешки по смисъла на МСС8 могат да възникнат във връзка с признаването, оценяването, 
представянето или оповестяването на компоненти от финансовите отчети. Потенциалните грешки 
за текущия период, открити в същия, се коригират преди финансовите отчети да се одобрят за 
публикуване. Въпреки това  грешки понякога се откриват в последващ период и тези грешки от 
предходни периоди се коригират. 
Предприятието коригира със задна дата съществените грешки от предходни периоди в първия 
финансов отчет, одобрен за публикуване след като са открити чрез: 

• преизчисляване на сравнителните суми за представения предходен период, в които е 
възникнала грешка;  или 

• в случай, че грешката е възникнала преди най-ранно представения предходен период, 
преизчисляване на началното салдо на активите, пасивите и капитала за този период. 

Грешка от предходен период се коригира посредством преизчисляване с обратна сила, освен ако е 
практически неприложимо да се определи някой от специфичните ефекти за периода или 
кумулативния ефект от тази грешка. 
 
Свързани лица и сделки между тях 



“ЮТЕКС ХОЛДИНГ” АД 
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2019 
 

 

 

 25 

Предприятието спазва разпоредбите на МСС24 при определяне и оповестяване  на свързаните 
лица.  
Сделка между свързани лица е прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани 
лица без значение на това дали се прилага някаква цена. 
 
Лизинг (Наети активи) 
Счетоводна политика, приложима от 1 януари 2019 г. 

Дружеството като лизингополучател 

За всички нови договори, сключени на или след 1 януари 2019 г., Дружеството преценява дали 
договорът е или съдържа лизинг. Лизингът се дефинира като „договор или част от договор, който 
носи правото да се използва актив (основният актив) за период от време в замяна на заплащане“. 
За да приложи това определение, Дружеството оценява дали договорът отговаря на три ключови 
оценки, които са дали: 

• договорът съдържа определен актив, който или е изрично идентифициран в договора, или 
неявно е посочен, като бъде идентифициран в момента, в който активът е предоставен на 
Дружеството;  

• Дружеството има право да получи по същество всички икономически ползи от 
използването на определеният актив през целия период на използване, като се вземат 
предвид неговите права в определения обхват на договора; 

• Дружеството има право да насочва използването на определения актив през целия период 
на използване. Дружеството оценява дали има право да насочва „как и с каква цел“ активът 
да се използва през целия период на използване. 

Оценяване и признаване на лизинг като лизингополучател 

На датата на започване на лизинга Дружеството признава актив за право на ползване и задължение 
за лизинг в баланса. Активът с право на ползване се оценява по себестойност, която се състои от 
първоначалната оценка на пасива по лизинга, всички първоначални преки разходи, направени от 
Дружеството, оценка на всички разходи за демонтаж и отстраняване на актива в края на лизинг и 
всякакви лизингови плащания, направени преди датата на започване на лизинга (без всякакви 
получени стимули). 

Дружеството амортизира активите с право на ползване на линейна база от датата на започване на 
лизинга до по-ранния от края на полезния живот на актива с право на ползване или края на срока 
на лизинга. Дружството, също така извършва преглед за обезценка на актива с право на ползване, 
когато има такива показатели.  

Към датата на започване, Дружеството оценява лизинговото задължение по настоящата стойност 
на неизплатените към тази дата лизингови плащания, дисконтирани, като използва лихвения 
процент, който е включен в лизинговия договор. Ако този процент не може да бъде 
непосредствено определен, дружеството използва лихвения процент, който то би трябвало да 
плаща, за да заеме за сходен период от време при сходно обезпечение средствата, необходими за 
получаването на актив със сходна стойност в сходна икономическа среда. 

Лизинговите плащания, включени в оценяването на лизинговото задължение, се състоят от 
фиксирани плащания, променливи плащания въз основа на индекс или процент, суми, които се 
очаква да бъдат платими съгласно гаранция за остатъчна стойност и плащания, произтичащи от 
опции, разумно сигурни за да се упражняват. 

След началната дата Дружеството оценява пасива по лизинга като увеличава балансовата стойност, 
за да отрази лихвата по пасива по лизинга и намалява балансовата стойност, за да отрази 
извършените лизинговите плащания, и преоценява балансовата стойност на пасива, за да отрази 
преоценките или измененията на лизинговия договор или да отрази коригираните фиксирани по 
същество лизингови плащания. 
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Дружеството е изложено на потенциални бъдещи увеличения в променливите лизингови 
плащания въз основа на индекс или лихвен процент, които не са включени в лизинговия пасив до 
влизането им в сила. Когато влязат в сила корекциите в лизинговите плащания, въз основа на 
индекс или лихва, лизинговото задължение се преоценява и коригира спрямо актива с право на 
ползване. 

Когато лизинговият пасив се преоценява, съответната корекция се отразява в актива с право на 
ползване или в печалбата и загубата, ако активът с право на ползване вече е намален до нула. 

Дружеството е избрало да отчита краткосрочните лизингови договори и лизингови договори, 
основният актив по които е с ниска стойност, като използва освобождавания от изискванията за 
признаване. Вместо признаване на актив с право на ползване и задължение за лизинг, плащанията 
във връзка с тях се признават като разход в печалбата или загубата на линейна линия през срока на 
лизинга. 

В отчета за финансовото състояние, активите с право на ползване са включени в имоти, машини и 
съоръжения, а задълженията за лизинг са включени в търговски и други задължения. 

Дружеството като лизингодател 

Счетоводната политика на Групата, по МСФО 16 не се е променила от сравнителния период. 

Като лизингодател Дружеството класифицира лизинговите си договори като оперативен или 
финансов лизинг. 

Лизингът се класифицира като финансов лизинг, ако прехвърля по същество всички рискове и 
ползи, свързани със собствеността върху основния актив, и се класифицира като оперативен 
лизинг, ако не го прави. 

Счетоводна политика, приложима преди 1 януари 2019 г. 

Дружеството като лизингополучател 

Финансов лизинг 

Ръководството прилага преценка, когато разглежда същността на лизинговия договор и дали 
прехвърля по същество всички рискове и ползи, свързани със собствеността върху лизингования 
актив. Основните разгледани фактори включват продължителността на срока на лизинга във 
връзка с икономическия живот на актива, настоящата стойност на минималните лизингови 
плащания във връзка с справедливата стойност на актива и дали Дружеството получава 
собствеността върху актива в края на срок на лизинг. 

Оперативен лизинг 

Всички останали лизингови договори се третират като оперативен лизинг. Когато Дружството е 
лизингополучател, плащанията по договори за оперативен лизинг се признават като разход на 
линейна база през срока на лизинга. Свързаните с тях разходи, като поддръжка и застраховка, се 
приспадат при възникването им. 

Дружеството като лизингодател 

Лизингодателите представят в своите отчети за финансовото състояние активите, които са обект 
на оперативен лизинг, в съответствие с тяхното естество. 

Наемният доход от договори за оперативен лизинг се признава като доход по линейния метод за 
срока на лизинговия договор, освен ако друга системна база отразява по-точно времевия модел, 
при чието използване е намалена извлечената полза от наетия актив. Началните преки разходи, 
извършени от лизингодателя във връзка с договарянето и уреждането на оперативен лизинг, се 
прибавят към балансовата стойност на наетия актив и се признават като разход през целия срок на 
лизинговия договор на същата база както дохода от лизинг. 
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Лизингодателят трябва да признае общата сума на разходите за стимули по лизинговия договор, 
предоставени от лизингодателя като намаление на дохода от наем през срока на лизинга на 
линейна база, освен ако друга системна база не е представителна за разпределението във времето, 
през което ползата от лизинговия актив намалява. 

Събития след края на отчетния период 
Събития след края на отчетния период са онези събития, както благоприятни, така и 
неблагоприятни, които възникват между края на отчетния период  и датата, на която финансовите 
отчети са одобрени за публикуване.  
Разграничават се  два вида събития: 

• такива, които доказват условия, съществували към края на отчетния период  (коригиращи 
събития ); и 

• такива, които са показателни за условия, възникнали след края на отчетния период  
(некоригиращи събития). 

Предприятието  коригира сумите, признати във финансовите отчети, за да отрази коригиращите 
събития след края на отчетния период   и осъвременява оповестяванията. 
Предприятието не коригира сумите, признати във финансови отчети, за да отрази 
некоригиращите събития след края на отчетния период. Когато некоригиращите събития след края 
на отчетния период  са толкова съществени, че неоповестяването би повлияло на способността на 
потребителите на финансовите отчети да вземат стопански решения, предприятието оповестява 
следната информация за всяка съществена категория на некоригиращото събитие: 

- естеството на събитието; и 

- приблизителна оценка на финансовия му ефект или изявление, че такава оценка не може да 
бъде направена. 
 

Разходи по заеми 
Разходите по заеми, които пряко се отнасят към придобиването, строителството или 
производството на отговарящ на условията /квалифициран/ актив, се капитализират като част от 
стойността на този актив. Отговарящ на условията /квалифициран/ актив е актив, който 
непременно изисква поне 12-месечен период от време, за да стане готов за предвижданата му 
употреба или продажба. Размерът на разходите по заеми, които могат да се капитализират в 
стойността на един отговарящ на условията /квалифициран/ актив, се определя чрез коефициент 
/норма/ на капитализация. Капитализирането на разходите по заеми като част от стойността на 
един отговарящ на условията /квалифициран/ актив започва, когато са изпълнени следните 
условия: извършват се разходите за актива, извършват се разходите по заеми и в ход са дейности, 
които са необходими за подготвяне на актива за предвижданата му употреба или продажба. 
Разходите по заеми се намаляват и с всякакъв инвестиционен доход от временното инвестиране на 
средствата от тези заеми. Капитализацията на разходите по заеми се преустановява, когато са 
приключени всички дейности, необходими за подготвянето на отговарящия на условията 
/квалифициран/ актив за предвижданата му експлоатация или продажба. 
 
Условни активи и пасиви 
Условен пасив е възможно задължение, което произлиза от минали събития и чието съществуване 
ще бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни 
бъдещи събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятието; или настоящо 
задължение, което произлиза от минали събития, но не е признато, защото: не е вероятно за 
погасяването му да бъде необходим изходящ поток от ресурси, съдържащи икономически ползи; 
или сумата на задължението не може да бъде определена с достатъчна степен на надеждност; 
Условен актив е възможен актив, който произлиза от минали събития и чието съществуване ще 
бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи 
събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятието. 
Условните активи и пасиви не се признават. 
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Отчет за паричните потоци 
Предприятието е приело политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия 
метод в отчета за паричните потоци. 
Паричните потоци се класифицират като парични потоци от: 

• Оперативна дейност 

• Инвестиционна дейност  

• Финансова дейност 
 

Отчет за промените в собствения капитал 
Предприятието представя отчет за промените в собствения капитал, показващ: 

• обща сума на всеобхватния доход за периода,  

• за всеки компонент на собствения капитал, ефектите от прилагане със задна дата  или 
преизчисление със задна дата, признати в съответствие с МСС 8; както и 

• за всеки компонент на собствения капитал, изравняване на балансовата стойност в 
началото и в края на периода, като се оповестяват отделно промените в резултат от:  
-  печалба или загуба;  
-  друг всеобхватен доход; както и 
- сделки със собствениците, в качеството им на собственици, като показва отделно 
вноските от и разпределенията към собствениците. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТАТИИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

1.  Отчет за финансовото състояние 

1.1. Имоти, машини, съоръжения  

  
Сгради Други активи 

Капитализирани 
разходи 

Общо 

Отчетна стойност  
   

Салдо към 31.12.2017 152 65 6 223 

Салдо към 31.12.2018 152 65 6 223 

Излезли   (6) (6) 

Салдо към 31.12.2019 152 65 - 217 

Амортизация     
Салдо към 31.12.2017 115 60  175 

Постъпили 6 2  8 

Салдо към 31.12.2018 121 62 - 183 

Постъпили 6 1  7 

Салдо към 31.12.2019 127 63 - 190 

Балансова стойност     
Балансова стойност към 31.12.2018 31 3 6 40 

Балансова стойност към 31.12.2019 25 2 - 27 

 
Дружеството няма ограничения върху правото на собственост на активите класифицирани като 
имоти машини и съоръжения. Всички активи се ползват в дейността. 
Към края на периода не са идентифицирани идикации за обезценка на активите. 

1.2. Нетекущи финансови активи 

Нетекущи финансови активи 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Инвестиции в дъщерни предприятия 620 620 

Кредити и вземания 73 - 

Общо 693 620 

 

1.2.1. Инвестиции в дъщерни предприятия 

Вид 
31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

размер стойност размер стойност 

Албена-С АД 67%                   34  67%                   34  

Славянка АД 68%                 162  68%                 162  

Юта АД 91%                 424  91%                 424  

Общо                   620                    620  

 
Към 31 декември ръководството е извършило преглед за обезценка на инвестициите и е 
установено че не съществуват индикации за обезценка.  
 
Ръководството е приело за съществено неконтролиращо участие в дадено дъщерно предприятие, 
когато участието е над 20%.  

Дъщерно 
дружество 

Място на 
стопанска 

дейност  
Предмет на дейност 

Неконтролиращо участие 

31.12.2019г. 31.12.2018 г. 

Албена-С АД  гр. Сливен  Шивашки услуги 33% 33% 

Славянка АД  гр. Бургас  Производство на рибни консерви 33% 33% 

Юта АД  гр. Русе  Производство на нетъкан текстил 9% 9% 
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Дела на правата на глас, притежавани от неконтролиращите дялови участия не се различава от дела 
на притежаваното участие. 
 

1.2.2. Нетекущи кредити 

Вид 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Вземания по кредити от свързани лица в групата /нето/ 73 - 

Вземания по кредити от свързани лица в групата 77 - 

Обезценка на вземания по кредити от свързани лица в групата (4) - 

Общо 73 - 

 

1.3. Активи по отсрочени данъци 

Временна разлика 

31 декември 2018 
Движение на отсрочените данъци за 2019 

31 декември 2019 
увеличение намаление  

временна 
разлика 

отсрочен 
данък 

временна 
разлика 

отсрочен 
данък 

временна 
разлика 

отсрочен 
данък 

временна 
разлика 

отсрочен 
данък 

Активи по отсрочени данъци 

Амортизации   6 1 (6) (1) - - 

Обезценка 14 2 11 1 (6) (1) 19 2 

Компенсируми отпуски 6 1 5 1   11 2 

Преоценка по 
справедлива стойност 

41 4 12 1 (14) (1) 39 4 

Общо активи: 61 7 34 4 (26) (3) 69 8 

Пасиви по отсрочени данъци 

Преоценка по 
справедлива стойност 

30 4 39 4  - 69 8 

Общо пасиви: 30 4 39 4 - - 69 8 

Отсрочени данъци 
(нето) 31 3 (5) - (26) (3) - - 

 

1.4. Текущи търговски и други вземания 

Вид 31.12.2019 31.12.2018 г. 

Вземания от свързани лица в групата /нето/                      58                        14  

Вземания по продажби                        64                       14  

Обезценка на вземания по продажби                         (6)   

Вземания по предоставени аванси /нето/                         -                         6  

Вземания по предоставени аванси -                         6  

Вземания по съдебни спорове /нето/                        4                         4  

Вземания по съдебни спорове                        4                         4  

Други текущи вземания                        4                         3  

Предплатени разходи                        1    

Други вземания                        3                         3  

Общо                      66                       27  

 
Преглед за обезценка  

Към датата на финансовия отчет е направена последваща оценка по МСФО 9 „Финансови 
инструменти“, съгласно възприетата политика в Приложение 5.1. Към 31 декември, съгласно 
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приложената политика начислените загуби за очаквана кредитна загуба на търговски вземания са в 
размер на 6 хил.лв. 

1.5. Текущи финансови активи  

Текущи финансови активи 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Кредити и вземания                   116                    95  

Финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата                   582                  825  

Общо                   698                  920  

 

1.5.1. Кредити и вземания - текущи 

Вид 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Кредити                   113                    92  

Вземания по предоставени депозити                       3                      3  

Общо                    116                    95  

 
Финансовите активи класифицирани в тази категория представляват предоставени кредити и 
депозити в търговски банки със срок над 3 месеца. Депозитите са инвестиции за получаване на 
доход от лихви.  Отчитат се по амортизирана стойност.  
 
1.5.1.1.Кредити - текущи 

Вид 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Вземания по кредити от свързани лица в групата /нето/                     63                    26  

Вземания по кредити от свързани лица в групата                     60                    25  

Вземания по лихви по кредити от свързани лица в групата                       8                    10  

Обезценка на вземания по кредити от свързани лица в групата                      (5)                   (9) 

Вземания по кредити от несвързани лица /нето/                     50                    66  

Вземания по кредити от несвързани лица                     35                    55  

Вземания по лихви по кредити от несвързани лица                     19                    15  

Обезценка на вземания по кредити от несвързани лица                      (4)                   (4) 

Общо                    113                    92  

 
Предоставени заеми, без свързани лица 

Кредитополучател 
Договорен 
размер на 
кредита 

Л. % Падеж Обезпечения/Гаранции 

МБК Варна 100 6% 31.7.2020   

 
Преглед за обезценка  

Към датата на финансовия отчет е направена последваща оценка по МСФО 9 „Финансови 
инструменти“ на вземания по предоставени кредити, къгласно възприетата политика в 
Приложение 5.1. Признатата загуба от обзценка към 31 декември 2019 г.е в размер 13 х.лв.  
 
Движението на обезценката е представено в Начислена/възстановена обезценка на търговски 
вземания и вземания по предоставени заеми. 
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Дългови инструменти по амортизирана 
стойност   

Салдо  
01 януари 

 2019 

Начислена за 
периода 

Реинте-
грирана 

Салдо  
31 декември 

2019 

 
 BGN ‘000   BGN ‘000   BGN ‘000   BGN ‘000  

Обезценка на търговски вземания от свързани лица - 6 - 6 

 Обезценка на кредити несвързани лица   4 - - 4 

 Обезценка на кредити свързани лица   9 6 (6) 9 

 13 12 (6) 19 

 

1.5.2. Финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или 
загубата 

 

Вид 
31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

размер стойност размер стойност 

ДФ Гутман Инвестор Консерватив 15,401                 497  24,681                 736  

Nordea 1 Alpha 10 MA Fund 975                   25  1,471                   34  

Laffitte Risk Arbitrage UCITS 1                   22  1                   22  

Invesco Fds - Inv. GI Target Ret. - - 1,419 30 

Lyxor/Tiedemann Arbitr.Str.Fd 59                   13  - - 

Phileas L/S Europe  93                   21  -  -  

Акции на дружества - миноритарни 1,040                     4  778                     3  

Общо                   582                    825  

 
Акции на дружества миноритарни 

Акции на дружество Брой акции 
Обща стойност към 

31.12.2019 
в  лева 

М+С Хидравли АД 222 1 332.00 

Адванс Терафонд АДСИЦ 378 666.22 

Софарма АД 251 854.78 

Мoнбат АД 189 1 210.85 

Общо:  1,040 4 063.85 

 
Движението на финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или 
загубата е както следва: 
 

Вид 
2019 г. 2018  г. 

стойност стойност 

В началото на годината 825 934 

Придобити 51 36 

Продадени (333) (116) 

От промяна в справедливата стойност  39 (29) 

В края на периода  582 825 

 
Класифицираните в тази категория финансови активи представляват инвестиции в договорни 
фондове. По своята същност фондът "Gutmann Konservativ" е взаимен фонд ориентиран към 
минимализиране на риска чрез инвестиране на преобладаващата част на капитала (над 80%) в 
облигации и инсрументи на паричния пазар, а останалата част (20%) в капиталови инструменти. 
Инвестиците не се предлагат на борсата, но са допуснати за публично предлагане. Печалбите и 
загубите от сделките с дялове във фондовете на Гутман са извършени по реда на обратно 
изкупуване от Колективна инвестиционна схема. При първоночалното им признаване са 
определени за отчитане по справедлива стойност в печалбата или загубата.  
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Справедлива стойност  
Към 31 декември е извършена оценка до справедлива стойност  на инвестицията във фонда и е 
отчетен приход в размер на 39 х.лв. Оценката на стойността им към края на всеки отчетен период е  
на текущата им пазарна стойност, при спазването на следната политика: „определяне на 
справедливата стойност директно на база пазарни цени (цени на дилъри) – „последна цена купува” 
към последния работен ден на съответния отчетния период (година), т.е. директни (некоригирани) 
цени (Ниво 1). 
 
Йерархия на справедливите стойности 

Таблицата по-долу представя финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата 

или загубата, които се оценяват на повтаряема база по справедлива стойност в отчета за 

финансовото състояние и равнение между началните и крайните салда на йерархията на 

справедливите стойности: 

  

31.12.2019 31.12.2018 

Справедлива 
стойност 

Ниво 1 
Справедлива 

стойност 
Ниво 1 

ДФ Гутман Инвестор Консерватив 497 497 736 736 

Nordea 1 Alpha 10 MA Fund 25 25 34 34 

Laffitte Risk Arbitrage UCITS 22 22 22 22 

Invesco Fds - Inv. GI Target Ret. - - 30 30 

Lyxor/Tiedemann Arbitr.Str.Fd 13 13 - - 

Phileas L/S Europe 21 21 - - 

Акции на дружества - миноритарни 4 4 3 3 

Общо 582 582 825 825 

1.6.Парични средства 

Вид 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Парични средства в брой                        3                          1  

в лева                        2  -  

във валута                        1                         1  

Парични средства в разплащателни сметки                     169                       88  

в лева                      23                       39  

във валута                    146                       49  

Общо                     172                       89  

 
Паричните средства включват, парични средства в брой, по разплащателни сметки и 
краткосрочни депозити до 3 месеца, които се държат не с цел инвестиране, а за посрещане на 
текущи плащания.  

Дружеството оповестява промените в пасивите, възникващи от финансови дейности, включително 
промени, възникващи от парични потоци и непарични промени в съответствие с Параграфи 44 А 
– 44 Д на МСС 7 в бележка 1.1. Свързани лица на Други оповестявания. 

Дружеството прилага стандартизирания подход за изчисление на очакваните кредитни загуби на 
паричните средства в банки. Не са признати загуби за очаквани кредитни загуби към 31 декември 
2019 г. и към 31 декември 2018 г. 
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1.7. Собствен капитал 

1.7.1. Основен капитал 

Акционер 

31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Брой 
акции 

Стойност Платени % Дял 
Брой 
акции 

Стойност Платени % Дял 

Юта АД 14 000 14 000 14 000 2.35% 14 000 14 000 14 000 2.35% 

АИИ Дейта 
Процесинг ООД 1 1 1 0.00% 1 1 1 0.00% 

Физически лица - 
членове на СД 92 725 92 725 92 270 15.56% 92 270 92 270 92 270 15.48% 

Физически лица 489 299 489 299 489 754 82.09% 489 754 503 259 503 259 82.17% 

Общо: 596 025 596 025 596 025 100% 596 025 609 530 609 530 100% 

 

1.7.2. Резерви 

Представените резерви във финансовия отчет към 31.12.2019 г. са в размер на 70 хил. лв, 
(31.12.2018 г. – 70 хил. лв.)  и са формирани от разпределение на печалба. 

1.7.3. Финансов резултат 

Финансов резултат Стойност 

Печалба към 31.12.2017 г.                1 105  

Преизчислен остатък към 31.12.2017 г.                1 105  

Намаления от:                  (98) 

Покриване на загуба                  (98) 

Печалба към 31.12.2018 г.               1 007  

Увеличения от:                      -  

Намаления от:                 (131) 

Покриване на загуба                 (131) 

Печалба към 31.12.2019 г.                  876  

Загуба към 31.12.2017 г.                  (98) 

Корекция от първоначално прилагане на МСФО9                    (4) 

Преизчислен остатък към 01.01.2018 г.                (102) 

Увеличения от:                 (131) 

Загуба  за годината 2018                 (131) 

Намаления от:                    94  

Покриване на загуби с резерви и печалби                    98  

Загуба към 31.12.2018 г.                (135) 

Увеличения от:                  (42) 

Загуба  за годината 2019                  (42) 

Намаления от:                  131  

Покриване на загуби с резерви и печалби                  131  

Загуба към 31.12.2019 г.                  (46) 

    

Финансов резултат към 31.12.2017 г.               1 007  

Финансов резултат към 31.12.2018 г.                  872  

Финансов резултат към 31.12.2019 г.                  830  
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1.8. Текущи финансови пасиви 

Текущи финансови пасиви 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност                 137                  132  

Общо                 137                  132  

 

1.8.1. Получени кредити 

Вид 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Задължения по кредити към свързани лица в групата                   75                    75  

Задължения по лихви по кредити към свързани лица в групата                   62                    57  

Общо                 137                  132  

 

1.9. Текущи търговски и други задължения  

Вид 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Задължения към свързани лица извън групата 5 5 

Задължения по гаранции и депозити   5 5 

    в т.ч. гаранции на НС, УС, СД 5 5 

Задължения по доставки - 1 

Общо 5 6 

 

1.10. Данъчни задължения 

Вид 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Данък върху добавената стойност 2 2 

Данък върху доходите на физическите лица 1 2 

Общо 3 4 

 

1.11. Задължения към персонал 

Вид 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Задължение към персонал                       10                       15  

    в т.ч. задължения по неизползвани отпуски                      10                         6  

Задължение към социално осигуряване                        5                         4  

    в т.ч. задължения по неизползвани отпуски                        1                         1  

Общо                       15                        19  

 

2. Отчет за всеобхватния доход 

2.1. Приходи 

2.1.1. Приходи от договори с клиенти 

Приходите по договори с клиенти са основно свързани с приходи от услуги по управление на 
дъщерните дружества 

Вид приход 2019 г. 2018 г. 

Продажби на услуги в т.ч. 157 157 

Общо 157 157 

 



“ЮТЕКС ХОЛДИНГ” АД 
ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2019 
 

 

 

 36 

Момент във времето за признаване на приходите  
Услуги, прехвърлени в течение на времето 157 

Общо приходи от договори с клиенти 157 

 

 31 декември 2019 
г. 

31 декември 2018 
г. 

 BGN ‘000 BGN ‘000 
   

Търговски вземания от свързани лица  58 14 

 

Други доходи/ загуби от дейността 

Вид приход 2019 г. 2018 г. 

Други приходи в т.ч.                     9                      9  

Продажби на наеми 7                      9  

Отписани задължения 19 - 

Общо                     26                      9  

 

2.1.2. Финансови приходи 

Вид приход 2019 г. 2018 г. 

Приходи от участия     

Приходи от лихви в т.ч.                     8                      6  

по търговски заеми                     8                      6  

От операции с финансови инструменти                   59                      3  

Общо                   67                      9  

 
Приходите от лихви са от предоставени дългосрочни и краткосрочни заеми на дружества от 
групата, както и търговски заеми, предоставени на трети лица.  
 

2.2. Разходи  

2.2.1. Използвани суровини, материали и консумативи 

Вид разход 2019 г. 2018 г. 

Ел. енергия                     2                      1  

Офис материали и консумативи                     2                      2  

Материали за ремонт на офис                     1   - 

Други материали                     1   - 

Общо                     6                      3  

 

2.2.2. Разходи за външни услуги 

Вид разход 2019 г. 2018 г. 

Наеми                     3                      2  

Ремонти                     6    

Реклама  9 

Съобщителни услуги                     3                      3  

Консултански и други договори                   21                    13  

Данъци и такси                     2                      5  
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Абонаменти                     2                      2  

Членски внос                     2                      2  

Други разходи за външни услуги                     1                      1  

Общо                   40                    37  

 

2.2.3. Разходи за амортизации 

Вид разход 2019 г. 2018 г. 

Разходи за амортизации на производствени                     7                      8  

дълготрайни материални активи                     7                      8  

Общо                     7                      8  

 

2.2.4. Разходи за заплати  и осигуровки на персонала 

Разходи за: 2019 г. 2018 г. 

Разходи за заплати на в т.ч.                 170                  176  

административен персонал                 170                  176  

Разходи за осигуровки на в т.ч.                   24                    25  

административен персонал                   24                    25  

Общо                 194                  201  

 

2.2.5. Обезценка на активи 

Вид разход 2019 г. 2018 г. 

Разходи от обезценка на вземания                     6  -  

Разходи от обезценка на финансови активи                     6                      9  

Общо                   12                      9  

 

2.2.6. Други разходи 

Вид разход 2019 г. 2018 г. 

Разходи за командировки                     1                      1  

Разходи за дарения                   10                    10  

Отписани вземания                     7  -  

Други разходи                     1                      1  

Общо                   19                    12  

 

2.2.7. Финансови разходи 

Вид разход 2019 г. 2018 г. 

Разходи за лихви в т.ч.                     4                      5  

по търговски заеми                     4                      5  

От операции с финансови инструменти                     1                    31  

Отрицателни курсови разлики                     1  -  

Други финансови разходи                     5                      4  

Общо                    11                    40  
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2.2.8 Разходи за дънъци  

Вид разход 2019 г. 2018 г. 

Данъци от печалбата 3                   (4) 

Общо                     3                    (4) 

 
 
ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ 
 
1. Свързани лица и сделки със свързани лица 
Дружеството оповестява следните свързани лица: 
 
Дъщерни предприятия  
Албена-С  АД 
Славянка АД 
Юта АД 
 
Предприятия, в чието управление участва представител на ключовия ръководен персонал 
Бизпортал ООД 
Уанморсорс АД 
 
Ключов ръководен персонал на предприятието: 
Членовете на СД и ИД са ключовият управленски персонал, който отговаря за планирането, 
текущото ръководенеи контролиране дейността на дружеството 
 
Андрей Сергеев Давидов 
Константин Руменов Йовчев 
Емил Асенов Асенов 
 
Сделки със свързани лица в групата 
Продажби 

Клиент Вид сделка 2019 г. 2018 г. 

Албена-С АД Услуги                  42                   42  

Славянка АД Услуги                  67                   67  

Юта АД Услуги                  48                   48  

Общо                  157                 157  

 
Вземания 

Клиент 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Юта АД                  51                   14  

Славянка АД                    7   - 

Общо                  58                   14  

 
 
Сделки със свързани лица извън групата 
 
Продажби 

Клиент Вид сделка 2019 г. 2018 г. 

Бизпортал ООД Наем                    7                     8  

Уанморсорс АД Наем      -                    1  

Общо                      7                     9  
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Вземания от свързани лица извън групата 
Към 31.12.2019 г. няма вземания от свързани лица извън групата (2018 г). 
 
Предоставени заеми от свързани лица в групата 

Кредитополучател 
Договорен 
размер на 
кредита 

Л. % Падеж Обезпечения/Гаранции 

Юта АД 50 000 6% 20.3.2020  -  - 

Юта АД 35 000 6% 31.3.2020  - -  

Славянка АД 115 000 6% 26.6.2025  - -  

 
Салда по предоставени заеми на СЛ в групата 

Кредитополучател 

Краткосрочна част по 
амортизируема стойност 

Дългосрочна част  по 
амортизируема стойност 

Главница Лихви Главница Лихви 

Славянка АД  -                    4                   77   - 

Юта АД                  60                     4   -  - 

Обезценка                  (5)                   -                     (4)  - 

Общо                  55                     8                   73                    -    

 
 
Задължения към свързани лица извън групата 
Задължения по гаранция към членовете на СД са в размер на 5 х.лв. (2018 – 5 х. лв.) 
 
Получени заеми от свързани лица 
Условия по заеми 
 

Банка / Кредитор 
Договорен 
размер на 
кредита 

Л. % Падеж Обезпечения/Гаранции 

Албена-С АД 183 6+ОЛП% не е договорен няма 

 
Кредитите се класифицират като краткосрочни поради липсата на договорен падеж.  
 
Салда по кредити към свързани лица в група 

Банка / Кредитор 

Краткосрочна част по 
амортизируема стойност 

Дългосрочна част  по 
амортизируема стойност 

Главница Лихви Главница Лихви 

Албена- С АД                  75                   62   -  - 

Общо                  75                   62                    -                      -    

 

Оповестяване на промените в пасивите, възникващи от финансови дейности, 
включително промени, възникващи от парични потоци и непарични промени 

 2019 г.  2018 г.  
 ‘000 лв.  ‘000 лв. 

  
 

 
Задължение на 1 януари  132  129 

    

Плащания по заеми  -  (1) 

Начислени разходи за лихви  5  4 

Задължение на 31 декември 137  132 
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Освен заемите, получени от свързани лица, Дружеството не отчита други пасиви, 
възникващи от финансови дейности, които да бъдат оповестени в съответствие с 
Параграфи 44 А - 44 Д на МСС7. 
 
Лихви по кредити 

Банка / Кредитор 
Задължение Начислени Платени Задължение 

31.12.2018 г. през 2019 г. през 2019 г. 31.12.2019 г. 

Албена-С АД                  57                     5                     62  

Общо                  57                     5                    -                     62  

 
 
Доходи на ръководство 
Начислените за текущия отчетен период доходи на ключов ръководен пресонал са в размер на 67 
х.лв. 
 
2. Управление на капитала 
Целите във връзка с управлението на капитала са: 

• Дружеството да продължи като действащо предприятие, така  

• Да осигури адекватна рентабилност на акционерите като определя цената на услугите си в 
съответствие с нивото на риска. 

Дружеството не подлежи на външно наложени изисквания за капитала. 
Дружеството наблюдава структурата на капитала на основата на съотношението на дълг към капитал, 
което се изчислява като нетен дълг/капитал. Нетния дълг се определя като общата сума на 
финансовите пасиви се намалени с пари и парични еквиваленти. Капитала се определя като към 
собствения капитал се добави нетния дълг. 

Вид 31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Общо дългов капитал, т.ч.:                      137                      132  

Финансови пасиви свързани лица                    137                     132  

Намален с:                                                                                            
паричните средства и парични еквиваленти  

                 (172)                    (89) 

Нетен дългов капитал                    (35)                      43  

Общо собствен капитал                 1 496                  1 538  

Общо капитал                  1 461                   1 581  

Съотношение на задлъжнялост                 (0.02)                   0.03  

 
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 се освободи от активи , за да намали пасивите си. 
 
3. Финансови рискове 
В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни 
финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от 
промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на 
лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е насочено върху 
прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за  минимизиране на 
потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите 
резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на 
различни контролни механизми, въведени за да се определят адекватни цени на продуктите 
предоставяни от дружеството и  на привлечения от него заемен капитал, без да се допуска 
неоправдана концентрация на даден риск. 
Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от ръководството в зависимост от 
вида и спецификата на отделните рискове, на които е изложено дружеството хода на обичайната 
си дейност. 
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Дружеството няма практика да работи с деривативни инструменти. 
 
Категории финансови инстументи  

Финансови активи    31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

      

Кредити и вземания, в т.ч. 257 119 

Търговски вземания 65 21 

Търговски заеми  189 95 

Предоставени депозити  3 3 

Финансови активи по справедлива стойност през печалбата 582 825 

Парични средства и еквиваленти  172 89 

Общо: 1 011 1 033 

 
 

Финансови пасиви   31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Получени търговски заеми  137 132 

Търговски и други задължения  -  1 

Общо: 137 133 

 
Кредитен риск 
Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към 
Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови 
инструменти. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на 
балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както е 
посочено по-долу: 
 
Вземания по предоставени заеми 
Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните 
клиенти. В Дружеството са установени и се прилагат политики и процедури, целящи да 
минимизират рисковете от неплащане от страна на клиенти. За всеки клиент се извършва оценка 
на неговата кредитоспособност като текущо се следи неговата експозиция. За сделки, при които 
рискът е значителен, се изисква представяне на банкови гаранции. 
Очакваните кредитни загуби се изчисляват на датата на всеки отчетен период. Те са изчислени към 
31 декември 2019 г.  
В следващата таблица се съдържа информация за изложеността на кредитен риск от вземанията от 
клиенти от несвързани лица на Дружеството, при използването на матрицата  на провизиите за 
очаквани кредитни загуби към 31 декември 2018 г. 
 

Финансови активи от 

несвързани лица 

31.12.2019  

Очакван процент на 

кредитна загуба 

Брутна стойност на 

търговски 

вземания 

Очаквана 

кредитна загуба 

Нетна стойност на 

търговски 

вземания 
 % ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв.      

Непадежирали  5,24%                              54                            (4)                              50  

От 0-30 дни 12,46%                                 -  -                                                               -  

От 31 – 60 дни 17,43%                                 -  -                                 -  

От 61 – 90 дни 30,49%                                 -  -                                                                 -  

Над 90 дни 100,00%                                 -  -                                                                 -  
                               54  (4)                                                          50  
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Финансови активи от 

несвързани лица 

31.12.2018  

Очакван процент на 

кредитна загуба 

Брутна стойност на 

търговски 

вземания 

Очаквана 

кредитна загуба 

Нетна стойност на 

търговски 

вземания 
 % ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв.      

Непадежирали  5,24%                              70                            (4)                              66  

От 0-30 дни 12,46%                                 -  -                                                               -  

От 31 – 60 дни 17,43%                                 -  -                                 -  

От 61 – 90 дни 30,49%                                 -  -                                                                 -  

Над 90 дни 100,00%                                 -  -                                                                 -  
                               70  (4)                                                          66  

 
 

Финансови активи от 

свързани лица 

31.12.2019  

Очакван процент на 

кредитна загуба 

Брутна стойност на 

търговски 

вземания 

Очаквана 

кредитна загуба 

Нетна стойност на 

търговски 

вземания 

 % ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
     

Непадежирали  5,24%                              145  (9)                                                           136  

От 0-30 дни 12,46% - -                                 -  

От 31 – 60 дни 17,43% - -                                 -  

От 61 – 90 дни 30,49% - -                                 -  

Над 90 дни 100,00% - -                                 -  

                               145  (9)                                                           136  

 
Ликвиден риск           
Рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнението на задължения, свързани с 

финансови пасиви. 

Управлението на ликвидния риск включва поддържане на достатъчно парични средства и 
еквиваленти и финансови активи с цел посрещане на плащанията по финансови пасиви. 
Политиката за управление на ликвидния риск включва и проектиране на паричните потоци, 
наблюдение на нивото на задлъжнялост и поддържане на финансови планове. 
Към настоящия момент дружеството има просрочени финансови пасиви в размер на 8 х.лв. 

Стойностите на финасовите активи и пасиви на дружеството са разпределени по падежи на 

действащите към края на отчетния период договори.  

 

31.12.2019 г. 
на 

виж-
дане 

до 1 
м. 

2-3 м. 
7-12 
м. 

над 5 
г. 

без 
мату-
ритет 

Общо 

Финанасови активи 172 65 67 54 114 582 1 054 

Финансови активи от свързани лица   67  114  181 

Финансови активи    54  582 636 

Търговски и други вземания от свързани лица  58     58 

Търговски и други вземания  7     7 

Парични средства и парични еквиваленти 172      172 

Финансови пасиви  - - - 137 - - 137 

Финансови пасиви към свързани лица    137   137 

Общо финансови активи 172 65 67 54 114 582 1 054 

Общо финансови пасиви - - - 137 - - 137 

Общо Нетен ликвиден дисбаланс 172 65 67 (83) 114 582 917 
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Пазарен риск 
 
Риск на лихвоносни паричните потоци 
Дружеството е изложено на лихвен риск от промяната в лихвените равнища на финансовите 
инструменти, с който оперира. Справедливата стойност или бъдещите парични потоци на 
финансовия инструмент  варират поради промени в лихвените нива, което поставя в зависимост от 
лихвен риск паричните му потоци. Този риск се управлява текущо от ръководството на 
дружеството, с цел минимизиране на евентуални загуби от промяна на пазарните лихвени 
равнища. 

31.12.2019 г. безлихвени 
с плаващ 
лихвен % 

с фиксиран 
лихвен % 

Общо 

Финансови активи               845                     -                 166              1 011  

Финансови активи от свързани лица                   7                  132                139  

Финансови активи               601                    34                635  

Търговски и други вземания от свързани лица                 58                      58  

Търговски и други вземания                   7                        7  

Парични средства и парични еквиваленти               172                    172  

Финансови пасиви                  62                  75                     -                 137  

Финансови пасиви към свързани лица                 62                  75                  137  

Общо финансови активи               845                     -                 166              1 011  

Общо финансови пасиви                 62                  75                     -                 137  

Общо излагане на лихвен риск                783                (75)                166                874  

 
 
Анализ на чувствителност към изменения на лихвените % 
Чувствителността на годишния нетен финансов резултат след данъци и на другите компоненти на 
собствения капитал към вероятна промяна на лихвените проценти в размер на +0.5 % и – 0.5 % е 
незначителна. 
 
Валутен риск 
Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще 

варират поради промени в обменните курсове. Финансовите активи и пасиви, с които оперира 

дружеството са в български лева и евро, поради което финансовият резултат не се влияе 

съществено от промените в обменните курсове. 

 
4. Промени в счетоводна политика, корекция на грешки, рекласификации 
Не са извършвани промени в счетоводната политика през отчетния период с изключение на тези 
породени от прилагането на нововъведени МСФО.  
 
5. Ключови приблизителни оценки и преценки на ръководството с висока несигурност  

 
Използването на разумни приблизителни оценки представлява основен елемент в изготвянето на 
финансовите отчети и не намалява тяхната достоверност. Прилагането на Международните 
стандарти за финансово отчитане изисква от ръководството да приложи някои счетоводни 
предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на финансовите отчети и 
при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те 
се извършват на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към края 
на отчетния период. Действителните резултати биха могли да се различават от представените във 
финансовите отчети 
Дадена приблизителна оценка подлежи на преразглеждане, ако настъпят промени в 
обстоятелствата, на които се основава, или в резултат от получена нова информация или 
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допълнително натрупан опит. Преразглеждането на приблизителната оценка не се свързва с 
предходни периоди и не представлява корекция на грешка.  
 

5.1. Обезценка на вземания  Очаквани кредитни загуби 

 

Признаване и оценка за очаквани кредитни загуби на дългови инструменти, оценявани по 

амортизирана стойност 

 

Подход за обезценка на предоставени кредити. Дружеството прилага опростен подход за 

обезценка на вземания с елемент на финансиране и предоставени кредити. Подходът се базира на 

обобщена информация за характеристиките на кредитите, като взема предвид степента на 

обезпеченост, дните просрочие и други фактори, някои от които се калкулират на обобщено ниво. 

Моделът борави с 5 групи просрочия: Непадежирали, До 30 дни, До 60 дни, До 90 дни и над 90 

дни. Дни просрочие са дните, с които е просрочено вземане по главница или лихва, независимо от 

размера им.  

Вероятността от неизпълнение се изчислява посредством иконометричен модел базиран на 

взаимовръзката между безработицата и нивото на несъбираемостта по необезпечени кредити за 

десетгодишен период назад за територията на Р България. Моделът приема, че единствено 

безработицата може да  бъде променлива, която в достатъчна степен на сигурност да може да 

предскаже процента на несъбираемост на кредитите. За всяка една от групите просрочие се 

определя различна вероятност от неизпълнение, която е свързана с текущото ниво на безработица.  

Към датата на всеки финансов отчет Дружеството определя дали кредитният риск по финансовите 

инструмент се променил значително спрямо първоначалното признаване, като използва цялата 

разумна и аргументирана информация, която е достъпна без извършване на излишни разходи или 

усилия. При тази оценка, Дружеството преразглежда движението и/или преструктуриранията на 

инструмента, както и обективни външни фактори, които, по преценка на Дружеството, могат да 

имат отражение върху вземанията на индивидуално или колективно ниво. В допълнение се 

преценява дали съществува значително увеличение на кредитния риск, когато плащанията по 

договора са в просрочие над 30 дни. 

Дружеството приема даден финансов инструмент за такъв в неизпълнение, когато договорните 

плащания са в просрочие над 90 дни. В определени случаи, обаче, даден финансов актив може да 

се разглежда като такъв в неизпълнение, когато вътрешна или външна информация предоставя 

индикация, че е малко вероятно Дружеството да получи пълния размер на неиздължените суми по 

договора, преди да се вземат под внимание каквито и да било кредитни подобрения, държани от 

него. 

За търговските вземания и активите по договори, произтичащи от сделки в обхвата на 

МСФО 15, които не съдържат съществен компонент на финансиране Дружеството прилага 

опростен подход в съответствие с МСФО 9, като признава провизия за загуба от обезценка за 

очаквани кредитни загуби въз основа на очакваната кредитна загуба за целия срок на вземанията 

към всяка отчетна дата. Дружеството прилага матрица, чрез която се изчисляват очакваните 

кредитни загуби по търговски вземания. Вземанията се категоризират по просрочие и се групират 

по вид и клиентски сегменти с различни модели на кредитни загуби. 

За изходни данни относно търговските вземания, Дружеството използва натрупания си опит в 

областта на кредитните загуби по такива инструменти, за да оцени очакваните кредитни загуби. 

Ползваните исторически данни са за периоди от 3 до 5 години назад, групирани по вида и 

съответните модели на клиентски сегменти, и коригирани с прогнозни фактори, специфични за 

длъжниците и за съответната индустрия. 
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За парични средства в банки Паричните средства и паричните еквиваленти са най-високо 

ликвидните финансови инструменти. Те не са носители на сетълмент риск, а ликвидният риск, 

който носят е ограничен до техническата възможност дадено разпореждане с тях  да не бъде 

изпълнено. Паричните средства, депозирани в банки, обаче са носители на кредитен риск от 

контрагента (риск от неизпълнение). Рискът от контрагента представлява вероятността насрещната 

страна по финансова сделка да не изпълни своите договорни задължения. Дружеството прилага 

стандартизирания подход за изчисление на очакваните кредитни загуби на паричните средства в 

банки, като за определяне на загубата от неизпълнение в параметрите на модела се използва 

кредитният рейтинг на финансовите институции, в които Дружеството е депозирало паричните си 

средства. Тези кредитни рейтинги са присъдени основно от следните институции: Moody’s, 

Standard and Poor’s, Fitch, Българска Агенция за Кредитен рейтинг.  

Към 31 декември 2019 г. най-добрата преценка на ръководството за очакваните кредитни загуби на 

парични средства в банки  е с незначителна стойност 

 

5.2. Обезценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване  

Към края на всеки отчетен период ръководството извършва преглед за индикации за обезценка на 

имоти машини и съоръжения. Към 31.12.2019г. не са установени индикации за обезценка. 

 

6. Оценяване по справедлива стойност 
Оценяване по справедлива стойност съгласно разпоредбите на МСФО 13 е използвано за 

оценките на финансови активи  отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. 

Оценките по справедлива стойност на тези финансови активи се извършват на периодична основа 

като ефекта от промяната в стойността се отчита, като текущ финансов приход или разход в 

печалбата / загубата за периода. За определянето на справедливата стойност към края на периода 

се използват публикуваните котировки на стойността на дяловете по видове като се ползва 

стойността за обратно изкупуване  към датата на оценката. 

 

31 декември 2019 г.  Балансова 
стойност  

Които не се 
оценяват по 
справедлива 

стойност  

Които се оценяват по 
справедлива 

стойност  

В хил. лева Пояснение Ниво 1 Общо 

Финансови активи      

Финансови активи отчитани по справедлива 
стойност в печалбата или загубата 

1.5.2 582  582 582 

Кредити и вземания:      

    Търговски и други вземания 1.4.,1.5 108 108   

    Вземания от свързани лица 1.5. 136 136   

    Пари и парични еквиваленти 1.6. 172 172   

 Общо финансови активи 998 416 582 582 

Финансови пасиви      

Задължения към свързани лица 1.8. 137 137   

Общо финансови пасиви  137 137   

 
7. Условни активи и пасиви 
Към 31.12.2019 година дружеството няма условни активи и пасиви. 
 
8. Провизии 
През периода не са възникнали правни или конструктивни задължения за дружеството изискващи 
начисляване на провизии. 
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9. Събития след края на отчетния период 
 
В края на 2019 г. за първи път се появиха новини от Китай за COVID-19 (Коронавирус), когато 
ограничен брой случаи на неизвестен вирус бяха докладвани на Световната здравна организация. 
През първите няколко месеца на 2020 г. вирусът се разпространи в световен мащаб и 
отрицателното му въздействие набра скорост.  
На 11 март 2020 г., след като са били регистрирани случаи на заразени с новия щам на 
коронавируса в 114 държави, Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от COVID-
19 за пандемия. 
На 13 март 2020 г. по искане на правителството Народното събрание обяви извънредно 
положение в България заради коронавируса. Ръководството счита това за некоригиращо събитие 
след датата на отчетния период, защото смята, че то няма да постави под съмнение възможността 
на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. 
В ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД се предприемат всички необходими мерки, с цел да се запази здравето 
на работещите. 
Действията са съобразени с указанията на Националния оперативен щаб и стриктно се изпълняват 
разпорежданията на всички национални институции. 
 
След края на отчетния период до датата на одобрение на този финансов отчет не са възникнали 
други събития, които да изискват оповестяване или корекции във финансовия отчет. 
 
10. Действащо предприятие 
Ръководството на дружеството счита че предприятието е действащо и ще остане действащо, няма 
планове и намерения за преустановяване на дейността. Въпреки реализираните загуби през 
няколко последователни отчетни периода, към датата на финансовия отчет дружеството има 
достатъчно активи за погасяване на задълженията си.  
 
11. Оповестяване съгласно законови изисквания 
Разходи за независим финансов одит за текущия период са на стойност 9 х.лв. Регистрираните 
одитори не са предоставяли други услуги извън одита. 
 
12. Финансови показатели 
 

№ Показатели 
2019 г. 2018 г. Разлика 

Стойност Стойност Стойност % 

1 Дълготрайни активи /общо/              720              663                57  9% 

2 Краткотрайни активи в т.ч.              936           1 036             (100) -10% 

3 Краткосрочни вземания                66                27                39  144% 

4 Краткосрочни финансови активи              698              920             (222) -24% 

5 Парични средства              172                89                83  93% 

6 Обща сума на активите           1 656           1 699               (43) -3% 

7 Собствен капитал           1 496           1 538               (42) -3% 

8 Финансов резултат              (42)            (131)               89  -68% 

9 Краткосрочни пасиви              160              161                 (1) -1% 

10 Обща сума на пасивите              160              161                 (1) -1% 

11 Приходи общо              250              175                75  43% 

12 Приходи от продажби              183              166                17  10% 

13 Разходи общо              289              310               (21) -7% 
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№ Коефициенти 
2019 г. 2018 г. Разлика 

Стойност Стойност Стойност % 

  Рентабилност:         

1 На собствения капитал           (0.03)           (0.09)            0.06  -67% 

2 На активите           (0.03)           (0.08)            0.05  -67% 

3 На пасивите           (0.26)           (0.81)            0.55  -68% 

4 На приходите от продажби           (0.23)           (0.79)            0.56  -71% 

  Ефективност:         

5 На разходите             0.87             0.56             0.30  53% 

6 На приходите             1.16             1.77            (0.62) -35% 

  Ликвидност:         

7 Обща ликвидност             5.85             6.43            (0.58) -9% 

8 Бърза ликвидност             5.85             6.43            (0.58) -9% 

9 Незабавна ликвидност             5.44             6.27            (0.83) -13% 

10 Абсолютна ликвидност             1.08             0.55             0.52  94% 

  Финансова автономност:         

11 Финансова автономност             9.35             9.55            (0.20) -2% 

12 Задлъжнялост             0.11             0.10             0.00  2% 
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AOKAAA
se. aBrZrrocrra He rorerexo,tAl4lIr 4A

3A |OAI4HATA. TIPZKATOTIBAIIIA HA
31.12.2019r.

rp. (iocpm 1,107, 6v,r. 9epnu rp'r,x 70-72,'re,r: 02 962 44 45



Hacrosrq rlr AoKAa4 ra 4eiaocrra e r.I3rorBer{ B cborBercrBze c parrrope66zre Ha .r,\. 39 or

3arorra sa cqeroBoAcrBoror u3ucKBarafl'rl ua Trprorcxrza 3a(oH, I{ :a3yIcKRaHrlflla sa q,t, 32 ot
Hapea,6a 2 sa Kov.ucutra ea {r.traacor HaA3op 3a rrpocrreKTLrre nprz ny6,tzvno flpealaraHe Ha

IleHHr.{ Kr:zxa v 3a Pa3xpr{BaHero na aa$opuauzx or rry6,urvnr.rre Ap}r(ecrBa v apyture eMUTeHTa

Ha rleHllrr rrorxa (Hape46a 2), ma ap.uexa c .l\. 100H or 3axorra aa rqr6arrvnoro rrpeAlararre Ha

rreHHrr Kr{zxa v c'r,Abprra rsucryelrara zn$opMau[,r no llprraoxerlue Ne70 ua Hapegia 2.

l. O6rqar.ru$opuaulra
IOrerc Xo,rAurrr Af, e arcuaonepno ap),xecrBo, pe[.{crptrpaHo a Eurrapua, c.r,c ceAalurrte fi

aApec Ha yrrpaB^eljr4e rp. Co$ua, 1407,6y*9epuu spt x70-72.

Ilpeauertr rra 4eirrocr Ha apFiecrBoro e npzAo6rrpane, yrrpaR^eHue, or{egKa tr upoaax6a

Ha yvacrr4fi Ha 6t',trapcru u .lpr<AecrpaHHrz Ap)'xrecrBa.

{eriuocr,a Ha Ap)D(ecTBoTo e per^aMeHTapaHa s 3axoHa sa rry6rravnoro fipeA^araHe Ha

IIeHH!, r(HrDKa, Koero ro oflpeAel, raro rry6,ruvrro 4pyxecrBo, clropea, uuTupaHr-rr 3aKoH.

2. Crpyrrypa Ha yrrpaB^eHu e

IOrerc Xo,rAqr:r AA uua eAsocreleHHa cLTcreMa Ha yrrpaBleHze crc Cuer aa ArzpeKTopr.ire

oT Tpr-fMa :r eHoBe, Kamo cAeABa:

Apptecrroro ce ynpaBlrBa rr [peAcraBlrBa or ]z3rtlHrzrelg]rg ar4perffop AHApei y',aor4or.

lOrerc Xo,rAurrr A.A. unra o4zrerr r(oMrrrer, rza6parr or OCA, upore4erro ua 27.06,201] s

c'bcTaB;

o EMl.r,r Acenog AceHos;

o l4aari,ro .flcesoa Bacz,rea;

o Anre,r Kv pzaoB -UxxMoB;

3. Kanlrra,t

KT,u 31 aercervrap u perucrpLrpa*vflT aru{rroHepeH Karr ra Ha ApyxecrBoro s1,2,\uza ua 596

x. B,, pa3rpeaeAeu s 596 025 6p. o6zrcnoaeaz rror4Merrr]ri arrrxrJ c rrpaBo Ha r1ac c goMfiHa1rra

croirrocr r:a axqxfl eAr.rH AeB, r{arrblHo rlareHr{.

Axqnare Ha Ap)D(eflBoro ce rt pry.Bar vpes E,u,rrapcra Qonaona 6opca - neoenqrra,ren

rla3aP,

Aruaouepa Ha aplD(ecrBoro ca 1'7 458 Qr.rsrvecru tuua c 582 024 6p.aruryu u 2

ropr.rArrqec(u A-flua, Korrro rrplrexaRa-t 14 001 6pot arulutu.

I'Iue Craryr
1. An,rpcir Ccplect ,\anrrlon IIP ertcertare,r
2. Itortcran rrrn Pr.lrclon Ilion.reB tLrer
3. Elrrr,t r\ccrror Acegoe V,res



tr'luQopuauux ea 6pox tt :aoMura Hara crofinocr aa npu4o6urure u [pexBapleHrrre npe3

roArrHara co6crnenu aKurnrr, qacrara or Kanrnrala, Korro re [peAcraBlrBar, KaKTo r.r qellara,
no Korro e craHaao npu4o6unauero rrau rrpexBr,plrHero, ocHoBaHrrero sa upu4o6uaauuara,
u3BrprxeHr.r IIpe3 roArrHaTa

llpes 2019 r. se ca npzAo6uBaHr.{ Iz rrpexB-bplanz co6crserrn atr.\rlr4 :r,a. ap}ar(ecrBoro, Hrrro

I4Ma clyqarz, npupasHer{z Ha rrpuAo6zsaHe

|lpes rrepuoaa atr\uu H ApyxecrBoro He ca npuAo6r.rsaHu t He ce flprirrer(aBar or eAHo

Arlue 3a c^rerra Ha apyrrecrBoro. Aplat<ecrso, a roero,,IOrerc xolArrHr " AA, rparo npure){aBa

MHo3rHcrDo or rrpaBoro Ha r,r.ac, IOTA A!,, npu.te]xaBa 2,35 o/o ot ranurata.

I,Iu$opr'laqrla sa upa4o6urlrre, upr{Te)KaBaHr.r }r rrpexBap,reHn or q euoBere Ha caBer]rre
[pe3 roAzHara aKt\vryt v o6luraqzu Ha ApyrKecrBoro u r:pa,Bara Ha qleHoBere Ha c'r]Berure
j,a npu4o6r.raar aKrrLt u lr o6turaquu Ha Apy)KecrBoro

llpe roauuara rrprrlr,uoqBarrla Ha 3'1,"12.20'19 ro4rzua Aarr,pefi Aanuaos - llpeacea,are,r ua

CA e npua,o6vr,t 455 6pot aKrJuu or K rtLrta.La rra lOrexc Xo,rjurrr A.{.

llpurexaraaltle or q,relroBere rra Crgera Ha Auper$opfiTe aKutr:a R Karr:aTala sa lOrexc

Xo,raanr AA ca nax'To cAeABa:

o Arrapei Aasraor - 79 400 6poa

o E,r.rur Acer ros 13 325 6poa

Haua rrpeAocraoera orru.Hri 3A nprarexaaaHrzre or qleHoBere rla Cr,se-ta Ha Allpe(Topxre

aKrl.Llu.

PA3I I PEAtrJ'IEII}'t E HA AI(IIHOIIEI'I'I'I'E HA
"roTEKCr XOJIAITH l- " AA

K)pxAr.rccxn
Jrrra: l:l 0lll

trIOpxrI!{ccktr rB(a
E(Dxix!ecxI nrrrrn

rnrrri 582 02.1



trIurpoplrartu.u 3a vqacruero Ha qleHoBerc Ha c'bBelure B T'r,proBcKr.r Apy)KcclrJa Kar.o

Hcor?arrHqerro orroBopHu cr,ApyxHurllr, rpurc)KaRarrc'ro rra rroBeqe or 25 Ha c.l,o or.

KaIIU',r'aAa rra Apyro AplxccTBo, Kar(ro H yqac'ruc'ro ut\r B yrrpaB]leHr.re'fo Ha Apvru ApyrxecTBa
uau KoolIeparlHu KaTo rrpoKJpr.tcTtr, yIIpaBuTear.I r,I:lH 9.{€rroBe rra c}BeTu

9,rerroeere aa Craera rra AJlpeKropure yqacrBar rz B yrrpaBleHr.rero Ha cleAHure A,r,ulepHa

a,P)ry(ecrBa:

1.IOra A.{, rp. Pyce

2.A,t6esa C A{, rp. Crrueen

3.Caarrmra Al,, rp. Eyprac

Arr4pefi y',aauAoa - t{ eH Ha C,A,, npanexaoa rorrrpolHr'r y.lafi}r.fl B cAeAHHTe ApftrecrBa:

o Eycnopran OOA;

o lle,terurro OOA;

tr'Irr$opr'raqr,rx oraocHo cAe^Ku crerroqeHn Me)KAy Ap)rKecrBoro rz rr euoBere Ha CA u^u
TexHlr cB'Lp3aHrr  r,Iqa npe3 oTqeTHlrg IIeprroA
Harla Aoroaopu, crlloqeHrr Me)r(ay Apyxec'rBoro r,r lrlerloBere

H3AH3atuH ulgr,u o6u\aitera aetTHocr Aiyt raKuBa, KoHTo ce

ctrlacHo r3acKBaHero ua ,4,\, 2406 or Trproacrua sarou.

4. Onucarrr,re rra 4efinocrra a pe3y raru 3a rreplroAa

na Cy', z,rrz rexsrr cBr,p3aHrr AHua,

oT( OHflBaT OT rra3apHrrTe ycAoBLr fl

4.1. flper,re6 u pe3y raru or Aefisoc.rra
Crrequ$lr.ruare ycAoBLr.E, Korrro Qopuupar uzrcpo !r Marpo cpeaara, a xoano $ymuuorrr.rpa

IOrercc Xo,r4,um A[ Morar Aa fioBl'uflfrT Herarr]rBuo Bbpxy HrrKo]J noKa3arenrj n B],prJ

rtrrBecrrrr{uollHara My aKTHBHocr, rro xaro ug,lo Aeiraocrra He e 3acrparueua.

Apyrxecrooro ocblrecrBrrBa KorJcy TaHTcKZ yclyrr4, r{aro npes pa3rle)naauar{ nepuoA ycfiflBa

Aa 3a a3u cBor4Te o3urJuLl u Korrrparerrrrr [o re3x yclyta. O6rurla pasuep Ha [pflxoArlTe or

flpoAax6a Ha r{orrcy^TaH'r'cKJz yc/rytLr B.t 3^t43a sa 157 ru.rtt. AB., Koero rrpeAcraB^rBa 86,26 ua cro or

o6n1o rrpraxo4ure o-r upo6ax6u sa 2079 rostrua..3a cpaeaenr,re npes 2018 roArrHa EpttxoAare or

upo4ax6a Ha KorrcylTaHTcKr.r yclyrlz [peAcraBlrBar 94,57Yo or [prxoAuTe or rrpoaax6u.

flpeAocraarurate KoHcyATaHTcKlr yclyu{ ca EpeAocraBera ,r3rrl.ao Ha r(lrrerrrrr or Er,trapza, He e

Ha IrIIe 3aBLICI4MOCT oT AaAeIt AocTaBqIr( B'r,B Bpr,3Ka c [peAOCTaB.rrHeTO Ha r{OHCyATaHTCKJ4T€ ycAyu{.

llpe: 2016 pbKoBoAcrBoro rra AppxecrBoro rrpearrplze crbrrr{tr rro peopraax3auz.s Ha

H3rrol3BaHero Ha aKTuBrTTe, B CAeACmIre rla Koero 6qxa cK lo.ieHz AoloBopr.r 3a orAaBage rroA r{aeM

na o$rzc rr^orrrJ, c Koero B ApfxecrBoro Aa ce reHepr.rpar aorrb^HfiTe^,,rj rrprrxoAr4. Ha 6asa

cKlroqeFrrJTe aoroBopr{ npe3 2019 roa,llua a,pprecrBoro reHepxpa flp]rxoArz or 7 xrza,,ra.
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flpes orverazr leprroA HrMa Hacrbrrltr c'a6urus c neo6vqaen 3a AppxecrBoro xapa]crep,

Karcro,r cAe Krr, Kozro Aa He ca orpa3er{}r B foAr-rurrLfi Qurraucor orver.

lOrerc Xo,rAusr A[ ue rrparexaaa r.r He reHepr{pa o6erru sa :zrr1ycrp:za^Ha co6crneuocr,

[Pe3 Pa3rAeX{AaHrjr fleprzoA.

Ha6,^roaasa ce PbcT Ija pa3xoaHTe rlo ar(oHoMusecKrr eAeMeHTr.r c 2,96ah ctpfoao antlut

flepuoA Fra 2018r., xaro sL,ueBpeMer-rr{o pa3Mepa r:a npuxoarzre or npolax6z Ha yclytu, r{otlro ca

ocHOBIJI{fl nPUxoAolI3TOqHuK Ha A\p}"(ecTBoTo, 3a A3Rd-r ]luBaTa Cu u rIPe3 OTqetrHr'rfl rreprOA,. Hati-

ro^rM oTHoclrTeAeH A,,\ 3aeMaT Pa3xoAHTe 3a B',b3Frarpax(AeHrfi u ocsrypoBKrl, KoIlTo rrpeAcTaB^rrBaT

noqru 70o,/o or o6rqr.rn pa3Mep lla pa3xoAuTe rlo r.rKoHoMulrec(rr e,terrerrra. .A,pp cuulecrBeH e eMeHT

ca pa3xoArz'r'e 3a B-t llrlluru yc^ytr4, rozro 6e,rexar p,lcr or 3 xz,r,,ta (8,10%") crpxnro 2018 routua,

llper paar,rext4arufl [ep]roA [p]ixoAr4Te or ,l.r.rxBrr Ha ApFrecrBoro orrrzrar p'bcr or oxo,to 2

xlrl. AB. cnp.f,Mo xpar ua 2018 ro4arra, Ocaonazre npzxoAH or ,lr4xBr.r ca or npeAocraBeHr4 3aeuu,

(Dunancorzre rrpuxoar.r or orrepaqur.r c $rznancoau rzucrp).r\,reHTx B pa3Mep r{a 59 xu,r. ,u. ca

B peeylTar aa npoAax6a Ha qacr or Afl oBere Ha AO fyrNraH Koacepaarza, KaKro IJ B pe3y^Tar or

uoBrrruaBaHe croiigoc:ra Ha AqioBere rrbM 31,12,2019.

Oruocate,tar:r 4x,r Ha ocHoBur{.a ttalrTal B crpyKrypara Ha co6crseru.rg rar'ula,t e 39,860/o,

Teryruure fiaclaBrr r-r? Ap)"(ecrBoro 6e,lexar cnaA or 1 xr.r,t. ta (0,620/), a reKyrrrrrre atrTrJBt -

cEaA or 106 rut,t.,rt (10,230/"), cfip.qMo rrpeAxoAHrz, orlrerer{ rrepltoa,, npr.rrlro.raaul Ha 31 AeKe^,rBpu

2018 roauna.

IOrerc XoaAanr A[ nprzrarovz 2079 r. q,c zary6a s pa3Mep rra 42 xz,r.. ,rs. xaro sa

cpaBHer{ae Quaarcoour pffylrar rpes 2018 r. 6e rary6a B pa3Mep Ha 131 rcr,t.,ts.

4.2.Ocnounu <[urrarrcoeu noKa3are,tu u roecpuqlrenru
o ( )cuor AIIAr\II3 U U3IJeElellLIe'I() IJnI 32

Ne lloxa:areau 2019 r. 2018 r. Pa:,rrlra
Croiinocr Crorinocr' Crorinocr

l A.t,rrorpaii ru axr-urn /o6qo/ 120 663 51 9%,

2 Kparxorpaiau axruau n r.v, 936 1036 (100) 10%

3 Kparnocpov urr urcrrarrr.rr 66 2,4 l41o/;
,l Iipa rrocpovulr dlrrrrarrconn AR'l lBr,, 698 92t) 21'h
5 llaprrvrrr cpclcrun t72 u9 83 93"h
6 ( )6rqa cyua rra ax-rrlaure I 656 1 699 (13) ,3%,

1 Co6L:rncu xanr'rra,r I 196 1538 (42\ '3,\'
I (l)rrrrarrcoB pe3l,^r'aJ (12) (l3i) 89 6U%

9 Kper'xocpovrrrr r racurrr 160 161 (1) -|ak
t0 ()6u1a cyrla rra racrnulc 160 t6t (1)

11 I'Ipuxoau o6uro 250 t't 5 75 434/o

12 1 lprrxo.lrr or rpoAe;x5rr 1ll3 166 11 1Aalr

1l Pasxoau o6rqo 29 310 (21)



r KoeQuquerrz

4.3.OcnosHr.r plrcKoBe sa .A,py>rcecrno'ro H rrelure r,r flo,rrrrrrKara no ynpaBleur.rero r.rM

Bnruec nracx

Eu:nec pucxa e ae+rlHlrpaH Karo BeporrHocr or ue6,taronpuarau rlpoMeHu B fla3apHrrre LI

zroHoMrzqecKnTe ycloBrrs, B KoHTo Syanurloazpa flpeAnpnrrzero. Tesr lpoverra nprt<o ce

o'rpa3flBar arpxy $rcraucoaflrr pesylTar z perra6rl,lHocrra. Brnursrl sa Srlpnrara Sarropu, raaaar

a"opxy Aeinocrra 17 BapvarJIlflT2. ua $ranaacoarl pe3y^Tar. TawBa ca t\,raKpofiKoHoMjr\rec(oro

c'r,croflHHe Ha crpaHara, o r.v. Qaeara Ha -trl{olroMuqecKr{r IIlrr(b^, c,r,crorHaero na QuuaHcorrre
tr 3aPtt u Rt\4ttHuero Ha reo-rrolr{Tlrsect<rtte ct 6uruq Brrpxy rrxHara cra6u,tr-roc,t. CtcroqHlrero rra

cBeroBHure $zuaucoarz JIa3apII 3Haqure^Ho ce I]oB^rr.rr or pa3pa3]r^ara ce [oAeMHl{a B.bB Bpb3Ka c

HarlrcxaseTo or Be,rzxo6plrrauza ua Eaporreficruq c'bro3, KoeTo oKa3Ba 3EairETe^rro B,\rz.sHue B.L,pxy

HlrRar[! Ha 6zsaec plzcx sa Ap]"(ecrBoro.

Ne Koe{lrrluenru 2019 r. 2018 r. Pa:,tura
Crorirrocr Crorirocr Ctoiinocr

Penta6u,rrroc'r:

I Ha co6cmcnrr xarrrra,r (0,03) (0,0e) 0,06 6 t-a/o

2 lla ax'uglr'rc (0,03) (0,08) 0,05 oa
3 I Ia nacr'rgr'r'c (0,26) 0,81) 0,55 68,%

IIa rpllxo^rtc or npoA^nrrlr (),23) (0,79) 0,56 1ta/a

E clrercnr an o cr:
5 FIa pa:xo,1r r'c 0,87 0,56 0,3r)

6 Ha nprrxo4rre 1,16 1.77 (0,62)

,1
O6rqa anrlranocr 5,85 6,43 (0,58)

IJ D'r,plle,u rxr r,lrroc'r' 5,U5 6.43 (0,s8) 90/r

9 I Icr6arra .rrrrinrr,laoc r 5,4,t 6,2',7 (0,83) -1io/.
10 ,\6co,rto'r na ,vrrur r,\roc r 1,08 0,55 0,52 9+an

(DnHancoea aBTotroMHocr:

t1 (Dnlesc<;ga asrogo:llltocL' 9.3 5 9.55 (0,20)

12 0.11 0,10 0,00
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Ba,lyruru prrcK 32 r\pyxccrBoro e lrrHrrlraleH nopa4n rfrarrra, qe ro,triulr qacr or

rlruuaucosule aIr'r'rrBrr cA onpe,,\eleH u eBpo! a 6r,,rrapcnur AeR (+yHrirlnoHir,t.Hd'r',l BtAy'rt Hil

ApyxccrBoro) e c clrrrrcrrparr ()ipc crpflr.ro eBpolo,

Kpe4u, ururr pr4cr rre K)'rcrc Xo,vutrrr\!. e r.urnr.nrr.rsrrpaH rrocpeAc'rloNl rroA6op rrrert,uto

rrl6r\loAelrrrc Bbpxlr ,\rrKlr.rAHoct'r'a n rfurraucoBtu sla6u-urrer I]a Tl,proBC(flTc rap'rltr,opr.

C't'6npaclrocrra ua B3ciuiIrr!rrla ce Ilourpolupn /\rllc(r'rro ol r.r3[]AHurer\Hrrr AlrpcKrop,

Arzrnra4eu pI{cK Alryxcclco'r'o r]e rr3rruroa HeAoclur rrA Aur{Bri1ulr cpeAcna.

37.12.2019 r. r EUR a BGN O6rqo

Arrr.rlu 725 286 1011

$uxaucorr arr-taalr or cBTrp3nHI,r ,\llua 139 139

drrrutucoln rx-rtrur r 578 57 635

TlproBcrln u ap\111 lJ3etitlrrxr,l oT cBbll3aH! AIIqa 58 58
Tl,pIORCI{U Il ApyrlI r}3cnlAHII, 1 1

I lapr.rrrrr cpelcr'rr Jr rrlptr.rrrrr criBlBar\crrfr'r 141 25 172
137 737

tfrtrarrconrr lrtculru h-brr cB6p3'iHrr r\rr(i 137 137

rilttratrcolu nrcr'rur'r

TbpIoBcIiIl It Ap)'IrI 3ll^hrUI{cHIlrl k'bnl cB'bp3rllJlr r\rIili
'I LpIOUCI{II IJ Apyrll 3aA,t,]\'kelrrlrI

I4:aarane na xparxocpoqerl pucK 725 149 874
O6rqo dtnuarrcoru arrrnnr,r 286 1 011

O6rqo $uuarrcoau nacuarl 137 137

O6uto us,rararre rra B&/\y'r'cH pucra 725 749 874

31,.12.2079 r.
C rrerractr,nu,r narlerr

o6crrrcrerrrr
o6c:ucrrcrrrr

O6ruo

@nttattcoru arrnga 839 839
(Dugagconu ax'tr,ran or cB6p3ar.rr,r Arlqa 9 139 148
(rtttittrcolrr rhr'rurr'r o'l' cB r)1)3irrrr .rrrue of>cgqcrr.l (e) (e)
C)nntrrcoslr,.trtlru I 635 639
4)rrsesconrr i!.-Llrllr'r o6esueHx,.r (4) (1)
Trprolcrlr't rI Ap\IlIt 83e\I'tHIg or cBbI)3ilrrrr r\rrua 64 64
'l-LpaoBchII II r\plJIlJ ll3e !'HrIrI oT cR'l,p3AIlu r\IIrIil o6e:qcnxa (6) (6)
'Irprorcr.rr rr /\pylr 83eN{aHrrr 1

ILPTOBCIiI{ rI AplIrIr Ir3C\IilIItltr OOe3uerrri.x

O6rqo rlruuancoar'r arcr'rnr'r 839 839

3I.12.2019 r. BI{,I(- ao1n. 2-3 u. 7-12 u.
tIaA )

r.

6ca
MaTy-
pHTeT'

O6nto

@trrrarracosn ax,taBu 172 65 67 54 714 582 1054
rI)r Ir:lll('orrrr,lh I llr ,) | r, t, r,lr {,r tr \llt r,l 61 114 i8l
()rttrattcotrlt arrr'rgt; 5,1 636
Inproacriu u Apyrrr B3eManm or cB.r,p3aarr  uua 58 5B
l r,proecrr'r rr Apyrrr R3ctltalrrrll 1

1 Ieprrvrrrr cpc.lc r,rla rr rrapu.lrrr'r criBr.rRi.\erllrJ 112 112
(DnnaHconu rracngu 137
iDrurarrcorrr nicusrr rr,rr cribp3arrl,\rirtl 137 137
(Drinarrcoor'r nacr.rsrr

1r,prorcr.rr lI /\plrl II 3,lAar\r(c1rr11 h'rri\r c6'rrp3ilglr r\rrrlir
'l r4roacrur u Ap\rrlt 3lAr,rrixcrrrrl

O6u1o (rrraattcoru arrusn 172 65 67 54 114 582 1054
O6rr1o <frnnarrcour,r nacunlr t37 13'.7

06rqo Hcreu ,turcrHAcH Anc6aAarrc 11) 65 67 (83) 114 582 917
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Auxnen pucx

31.12.20t9 r. 6c:,ruxeerru
c

rfirxcupax
.tHxReH'%

O6rqo

Onnancosrr arrlsu 845 166 1011
(l) II',uIcoBr'r e(r rrBrr (rr cRrrp3AHt, ,^ltlla 132 139
(])tttrtticonlr rxtlur'r 601 34 635
L,prolcxu r,\p\'rir B3ci\rArin, or crlbp3aHrr  rl;r 58 5B

Irproncxr u apyrn B3eMarrrd, 7 7

Ilapuvrtu cpe4cma H flapnqrD e(BuBa,\eu'rr] ti2 1' ,.2

Olrrarconlt nacrtgu 62 75 137
rI)rrrra coBr r rrilcr'M, KLnr cB'bp3ilHr! 

^rir 
rl 62 15 137

O6n1o r!rrrrarrconu arcrurlrr 845 166 1011
O6rqo rfuuarrcoou nacuna 62 75 137

O6rqo us,raraxc xa 
^[xBerr 

prlcK 783 (7 s) 166 874

IOrexc Xo,rrtarr AA He rJ3rrol3Ba xeA)Klrpalrr4 aHcrpy\{er]Tr.r x He rrpr4lara orquraHe Ha xeAxr{paHe.

4.4. ZuQopl,raqn l sa M oBll. yqac"ruA Ha eMr.rreHTa, 3a ocHoBHr.rre My riHBecruquu B

c"rPa,IdATa w qt?K6IzIdA (e qeNHu KHr,r2r(a, +r.rHaHcoBtr r.rHcTpyMeHTrr, HeMaTepua^H}t
AKTI,IBII II HCABI-I>(I,IMI,I I,IMOTI,I).

tr'lurecruqrru.re n 4plartecrBeHlr Aqlose Kr,Nr 31.12.2019 ca B c^eAHlrre Ap)r)KecrBa rz crofiHocrH:

Oltrancosu uHcr?yMeHTrr, r.r3noasBaHn or ApyrcecrBoro

Ocaer: unrecrarlrlrr B ropecnoMerjarare a,bruepHlr fipeAlp]r.srrrrr, IOrerc Xo,t4znr A[ zrla

xr{Becrr.rpaHv cpeAcrBa D AoroBopHrrre Qorao"a Ha EaH(a fyruau, rorz'ro [oa.po6Ho c ottuc Hyt B

CACABAIIIATA T 6 IJUA:

O.JarcBauara npoaaxlra croriuocr r-ra rzHBecrrrrrullre B},8 B3aaMHL! So"aore, ynpaBl-aaHv or

Earrra f)"nrarr e 578 xua. ,,rn.

Crpyrrypara aa nopr$ei,ta 3arra3Ba )nrepeHo HrrBo r;a pxcr.

llpes olveruaa [eprloA rrflMa rraclr,rralrJ npolt eHy B rtpr4t\utrure Ha yrrpaBler{ue rra fOrexc

Xoa4rur A[, raro caMocrorrelHo roprrAfiyec(o AxrIe H Karo rpyrra.

[r,ulepurr qpyxecrra 7o na v.racruero C_r,yvacnra e xr,r,r.,rs,
r/ I()ra Pycc 910k 421
6/A,16era C,rnaea 670/o 34
n/C,rerarnia li11,r rc 68"/,, 162
O6ruo 620

I4ue ra rlorr4 Epoii 6-*roee
Ieryrua ueaa n

CBPO ICLM

31.12.20t9

Texyqa croriuocr'
a eapo k1M
31.12.2019

Texyuta croiiaocr'
B ACBA ICI,M

31.12.2019
GLllmann Invesror KorT scn,arir. l5 't0l L6,49 253 962,49 496 7O t' ,,+6
Notdea 1 Alpha 10 NIA Fund 975 12.82 12 499,50 24 11(t.94
Lrffire Risk -\rbitrxqe UCITS I 11 471.20 11 471,20
Li xor/Ticdcnenn -\rbitr.Srr.Fcl 59 110,rr-) 6 543.21 12 t-9',7,11)

Phileas L/S Europe 93 11r.10 l0 9,16,10 21 408,rI
O6nro 295 422,s0 577 196,78



Krr,t 31.12.2019 roArsa lOrexc XoaprHr A!, npn're)K Ba 
^KrJLltlHa 

AplDxecrBa, qu 're i.r:g.lr,u

ce rtprysar ua EOE-CoQua Al,, KaKro cAeABa:

4.5.I4nQopuaqzfl B,lB Bpa3Ka c B.r,rrpocrz cBrp3aHrr c uepcoH,rla.

B Aplatecrsoro c rpyAOBa aoroBopr pa6orar 3 clt r6rt'fetu, or Kor{To 2 c sucue

zrorloMuqecro o6paroaanue u 1 crc cpeAuo o6pasonaHrze. llper orveruza [eprroA cpeAcrBara 3a

pa6orua rau,r.ara Ha App{ecrBoro ca o6pa3)Baur.r rra 6asa ocHosrrzre 3anlar}r rro rpyAoB AoroRop Ha

nePcoHa^a, CLrAacHo IIP]j1' tAHIaTe crlcTel\'IH 3a 3aI alIIaHe I{a TPyA.a LI Aorft,,^H}ITeAHrl Te TpyAOBIJ

B!3uarpalr{AeHzrr no KoAerca Ha rpya B ycraHoBeHHTe zM pa3Mep\4. [ea rrurz s roautara 6txa

LI3fIAaTeHlI I',I AOfIt AHLiTeAIILI B't'3HarpaXtAeHuS. Ha CLylt<17'teA,ITe gbfAaCHO IIpe[IeHKa I{a

p6KOB OACTB OirO.

4.6.Hacruur.rau npoMeHrr [pe3 pa3r er(AaHU, [eprroA

Ha 27.06,2019 roAlrHa ce rrpooeAe peAoBHoro roAzrxuo O6u1o cu6parrze Ha aKuuoHepnre.

Ha nero 6e B3ero peruegr.re zary6ara sa 2018 roarrrra B pa3Mep rra 131 xna,,Lr, 4a 6r4e uorpara or

irepa3rrpeAelegara ne.ra,^6a or ry.uualu ro\;l.:r,tt Apyro perueaue na aruroneprre 6eure

zs6apaaero wa ,,Eit.-r E,t Eu E:o,rrapaa" OOA, aa He3aBHcr4M oArrrop rra Qznaucoaure orqerrr rra

App(ecrRoro za 2019 rotu:aa

5..A,eficrnuano6tacrtalaaHayqxor.t3cleAoBare^cKaraupasnofirrara4eiiuocr

Apyrxecmoro He e JrpeA[przeMalo raxrlga Aer]crBafl npe3 orqerHrrf nepzoa.

6. Ha,rlr.ure Ha K oHoBe Ha rrpeA[pu-arr{ero

Apyrrecrroro HrMa perrrcrprrpaHr4 n,touoBe.

7. Cnrpe aau Alrqa rr cAe,tJ<r.r clc cBap3aHr.r Aurra

CaT ,paaur.rT e ,r.uqa Ha ,Apy)cecrBoro ca KaKTo cleABa:

,$rqeprru flpeAupr.rsrrrs
A,,r6esa-C AA
Caaoanra A{
IOra AA

AxIlru ua lpyrxecreo Epori arqnr.r
EA, Ctorirrocr rr,n

31.12.2019

O6rra croiigocr rr,u
31.12.2019

II+C 222 6,00 1332,00
378 1.15 659.97

Co(raprra 25t 3,,10 853.40
llor6ar 189 6,45 l21U.,l1l
O6rqo 4 063,85



flpe4npuarua, B rruero yrrpaBAeHrre yqacrBa npeAcraBuTel Ha rerroqoBrr.fl p]KoBoAeH
IIepcoIlaa
Bz:rop'raa OO.A,
Vanr'.ropcopc Af,

llpes pa:r,rexaaur4s rTepvoa c oc'brrecrBeHr-r cleArrr-rre cAeAKx crc cB'r,p3aHri Axrra:

flpo6ox6u

flpelocraneuu :acrru

Ca,t\a no [peAoc'r'ar]cHu 3aeNrr,r

8. C:,4e6un 4e,ra

IOrerc XoaAznr A[ ue e crpaHa a c,lAe6llz, a.aMuHacrpartlBrl.z utu ap6urpaxnz

rrporJ3BoAcTBa.

l0

K,ruenr B116 c4e,rxa 2l)1<) r, 2018 r.
A,r6ena-C A[ l'c,\\,rrr 42 ,+2

l'c,u,ru 67 67

I()re.\.,\ Vc,rvll 48 48

Iiu:noprr,r O()'\ r'r38 bH rptirx I Iael.r 8

Varrvopcopc AA - x3B'bH myna Hrcrr I
O6qo 164 166

KpeAnrono,ry.rare,r
Kpar<ocpo.rrra uacl no

aMoprri3rrpyeMa c-roiirrocr
[t,.,rrocpovrra vacr no

arroD:.r:urrver'ra croiirrocr
f,rasnr{ua l',r.aBrrrrqa

C,ranaaxa AA 'l 11

IO ra '\A 60
( )6e:rtcura (s) (4)

O6lIIo 55 I 73

Hn.rrrc,rerru flpuxoAx o'r' auxBrr rro IIpeAocraBeHu 3acNru

Kpclnlorro,ry.rare,r Baeuarre rcr,rr

31.12.2018 r'.

Ha.rrrc,lerru
rrper 2019 r.

fl o,ry.1s 1111

npea 2019 r.
Bacuarre rlIir
31.12.2019 r.

C,raurxa AA B 2 6 4
IO,IE:\A 2 3 5

O6c:lqerrxa 0) /|
O6rrro 10 4 6 8

Ca,r.4a uo rro,rvqeHr,r 3aeMu or Ca-rpsanu ,luqa

Eanra / Kpcarltrp
I(patrocpo.nra.rac'r rro

aMoprrr3rpycNla crorixocr'
f,rarrrrrrla Arlxsu

A,r6eua- C AA 75 62
O6rqo 75 62

Ha.luc,rertu pa3xoAu 3& AuxBu uo rrolyrre rru 3aerfu or Cer,p:auu auqa

Eanxa / Kpelurop 3 aa r,ur<err u e

31.12.2018 r.
Ha.rncaerru
rrpe3 2019 r.

3 aAr,,ur<cn n e

31.12.20!9 r.
,\,r6crr C -\A 57 5 62
O6rro 57 62



9, Ct 1urrts cteA Aarara Ha clcraexHe Ha f(DO
B rpa.r ua 2019 r. 3a rft,pBu rrrrT ce rrorBflxa HoarJHu ot Kyra sa COVID-19

(Koporraaapyc), Koraro orpaHrzqeu 6poir ctyuau ua Heu3Becreu Brrpyc 6axa Aor,,r.aAaana aa

Caeroauara sAparr,a opr^Htr3^r\11t. llpes rruparlre urxorrro uecerla rra 2020 r. supycrr ce

pa3npocrpaau B cneroaen uau1a6 z orpurrarelroro ruy aus4erTcraze rra6pa cxopocr,

IJa 11 r.lapr 2020 r., cae4 raro ca 6rrlu perucrpupauv cly'ta.u Ha 3^p^3eHH c r-roBru rrraM Ha

I{opoHaBupyca B 714 g:"pxasv, Caeroanara sAparHa opratu3arJufl (C3O) o6aru erruaev.ufl.t? o"l

COVID-19 3a EaEAeMr{a.

Ha 73 uapr 2020 r. rro ,rcxaHe Ha EpaBzrelcrBoro Hapoanoro cr6pauze o6aarz rl:at apea,uo

rrololreHrle B ET,,trapua 3apaAa (opoHaBflpyca. P,rroeoAcrooro cr{rrra roBa 3a rrettoprzrr.rparrro

ct6tl]lze caeA aarara Ha orqerllrr, rleplzoA, 3a[Ioro cMrra, lre ro H.aMa Aa flocraB]r rloA c.t MHeHrr e

Bb3Mo)r(Hocrra lla Apy,rrecrooro aa npoa,bruKu Aa Syarcuaonlrpa xaro 6eiicrrauo upeArrprrrrL.r e.

B IOTEKC XOAdIIH| Ay', ce npe4upzeMar Bcr.rrrKlr Heo6xoAr.rMa Meprr.r, c rrel Aa ce

3arra3u 3ApaBero na pa6oreu[te,

[eficrsulna ca cbo6pa3eHv c yrasauutra ua Ha\uoualHtlfr, orreparuaerr rqa6 u crpr.rKrHo ce

rl3rTr,AHflBaT pa3rropexQ\aHvrrTa IJa BclrlrKll Harl\7olrA r{u r4Hc.tr.1Tyry1r4,

C,tea rpal na orqerHr,rfl [eptroA Ao aarara Ha oAo6peaze aa rosll $uuaxcoa orqer He ca

B L'3HI-rKr{a rr Apyfu c1,6yTttfl, Kor.tTo aa Lr3acKBaT orroBecTtrBaHe ,{Al4 KopeKrl}rtl 8,1,B Qr:nanconzx

OTYET.

10. flepcnexruav 3a pa3Burr.re

IIpe: c,teAaarur.n e EeprroAtl npe4 MeuzArru,uHTa Ha ApyxecrBoro crorrr rpyAHtl 3aAaqrr sa

peruaBaHe rz npeoAolrBaHe, Karo 3aabplr(aHe rr aorrr,Ar{r, TeAeH noA6op Ha raa,,luSr.ruapan flepcoHal

,r H3rro^sBaHe Ha rbBr{aBrr cxeMu 3a pa6ora c flepcoHa^a Ha A,r,qepHure Ap}Dr(ecrBa, rrprr HaMaieHU

rlopTtqrur, c ue,t Murr].rMr-r3rzpaHe Ha pa3xoa]rre u uauataaaue ua zary6ute,

B ap)rrecrsoro ce o.raxBa p,bcr Ha [pzxoarzre or upo4,ax6u or or{olo 47o ore aposra c

u3MeHeHLre Ha ycioBr4flTa rro aoroBopaTe 3a KoHcylTaHTcKrl yctyTr4. flpes c,reaaauare foLyHu

PbKODOACTBOTO IIIe Ce npzA'Ltpxa rc,M rro^rtrr{Ka Ha orpaHrrqaBalre Ha pa3xoazTe Il cTpeMex rfr,M

florrylflprl3rlpaHe ga aeiinocrta Ha A,brrrepHvre ApyxecrBa, c rrel reHepxpaue Ha Eo-BrJcou

rrplJxoaa.

Apyra uptr opuretr a 3?L qa e nocrorrHHara pa6ora rlo pasuoo6pasnnarre r pa3rrr]rpflBaHe Ha

acopTI-fMeHTHaTa ]1.ucTl tI TbPceHe Iia Bt 3Mor(HOCTz 3a d,r,rueprlaTe Ap)rKecTBa Aa ,,BeAZqaBaT

nPoAax6zre Ha Blrperxrlr4fl t1 B'brrttuvre na3aprz, (aKTo 11 D'l,Bex(aaHe H aoBrl rrpolz3BoAcrBegr.r

MOrqgocTlL
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11. .A,eraapaqlra 3a Kop[oparr.rBHo ynpaBleHue, car acHo.r,r.100 u, a,r,8 s'r,n Bpa3Ka c
u,r.100 u, a.l.7rr.l or 3fIfIItK

B c,repeuer+rare rra3apHu lr(orJoMrrr{r{ eQerraaaoro Koproparr-IBuo ynpaBleHae e

rz3r{ rosrlTelHo BaxHo 3a yclexa Ha ry6tuuuure apf;recma. B raaz aprsra pbxoBoacroBoro Ha

Ap)r(ecrBoro c,re6na npr.rerara IIporpaMa 3a KopnoparaBao ynpaBleuxe.

Ilporpauara 3a Kopnoparr.rBHo yEpaB eHIre sa lOrerc Xoaazrr A.A, e usroraeua a

cbomercmr{e c AeilcrBarroro 6r,trapcxo raproBcr(o 3axoHoAarelcmo, Hz4ttouz,tuttt (oAeKc 3a

Kop[oparrrBHoro yfipaBleHue, rrprzer or Cr,eera r:a ArzpeKropr.rre rra Er,,trapcra @oHAoaa Eopca -
CoQzx, Ycrara lra Ap)"(ecrBoro.H r,paRu^ara:a pa6ora na ynpaBrtrellrr.rre opraura aa [ppnecmoro.

B ses ca rrocoqesrl ocuoBurt rrprlr.l\sv, trolkrrvKtr rt EpaKTHKa, rcbM Kolrro ynpaBrzrelrjlrre opraHr'r

rra lOrerc Xo,rAnr:r AA aa ce [pr.rAlpxar, 3a Aa 6bAar rrocrrlraarr{ 3aloxeurrre B rrporpaMara uelrl,

a t4MeHHO:

o @yHrrrr.roHrrpane Ha Craera Ha arJpercropare cbo6pa3Ho Ao6pxre nparcrrl(x 3a

KoprIopaTuBHo ynPaBAeHv e;

. 3alr1ura Ha EpaBara Ha aKqaosepr.rre;

. E$errusuo ssauMoaeircrBue c'bc 3av HTepecoBaur4Te Aaua;

. Cb3AaBaHe Ha MexaHll3bM, ocrlrypflBaul cBoeBpeMeHHo b rorrHo pa3KpaBaHe fla

ruQopuaqrar rro BcrrqKa B'r,[pocu, c}'t pgaHu c Ap]r(ecrBoro, Br(,\roirzre^Ilo u Surrarrcosoro

rrolorrrerrrze, pe3ylTarrlTe or 4eiiHocrra, co6crseroc'rra r{ ylpaBleHtrero Ha ApyxecrBoro, a

eQzxaceu KoHrpo^ Br,pxy yflpaBleHuero.

I4uSopnaqaa uo va. 100u, a . 8, T, 1or 3aKona ea uy6auvuoro [peMaraHe Ha qeHHr.r xHu)Ka

,,IOrerc Xo,Lgzrrr" Ay', cuasra Hauuor:a,rrrra KoAeKc 3a r(oploparuBHo yrrpaBleHze, [p\4er

o't. Haluona,rgara KoMtrcx.f, 3a KoprroparuBr-ro yflpaB,reare u o4o6peu Karo KoAer{c 3a KopfioparqBHo

ylpaBleurze no v,r. 100n, a,A. 7 ,'t. 1 B'r,B Bp'l,3ra c aA, 8, T. 1 or 3axorra :a rry6lxvaoro rrpeMaraHe Ha

r{er{rra Krrrrrra (3IIIUK) c Petrerrue Ne 461-KKV or 30.06.2016 r., 3ar'recrazr-rrpeAceAa relrr rra

K@H, prrooo4eul y[paBleHrle "HaAsop ua unrecrrltzosgara AerTnocr"

Lln$opuaqua no va. 100rr, aa, 8, r. 2 or 3fIfIlK

Y Pasrpueane na uH@o? atlat
IOrexc Xo,rAlrrrr Ay', n ravecraoro cu ua rry6ttuurra 6u,trapcxa KoMlaHrr-q [peAcraBfl Ha

KoA,rzcrlara uo Qznaucor HaA3op fi Er,trapcxa (DorrAosa Eopca - CoQnx nepzoaz.rHu o-r!leru H

yBeAoMAeHa.f, 3a B LTperrrHa au$opuauzn ro cMLrsbla rra 3axona cperqy Ea3apur4 :aoynorpe6ra c

$uaaucora Izr:crpyMeETr.r. Apyxecrooro a3rorBrr ri npeAcraB, z,a\uRzayatHu x Kor:co,l'lrarpaHu
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TpxMeceyHu )EeAoMAeHr.rr 3a +[HaHcoBo c'bcro.flH]1e, flrecrNr ecesHr4 rr roA,xrxHr{ Snuaacoar,r orverrl

t4 roalrrxeH aoKAaA :a Aerinocrra.

Vnpaaure,urlrre opraau na y',pltrecrBoro rr AlrperTopl,l sa Bpr,3Krz c rlr{Becrr.rroprrre cleABa

aa ocuryprrBaT  eceH r.r cBoeBpeMeHeH AocT'r,E Ha aKrIlroHepz r.r r.rHBecTrfTopr4 ao znQopua{rxra, aa

Korro re rrMar flpaBo t:o 3aKoH B Kaqec'Ito'to J{M Ha axrrtiorrepu ufmtn rlHBecr}rropz, c qel

zaQopruupano yrrparxHqBaae lra npaBara Ha aKuxoHepzre a B3eMaHe na o6ocsonanz

v HB ecTI4rIU Or{rJA peIIIeH'{.A.

Aplorecraoro cfiazsa uafi-Lo6plzre rrpaxTrKrr rro orrrorueHlte rla pa3KprrBauero Ha

za$oprtlauza, 6eg rosa aa e Soprlyazpauo rroA +opMara Ha EvcMerrA llolrlrrrKa. Bcaxa npolrana r
Epoueca Ha pa3rpaBaHe Ha zn$opuauzx 6zaa oropuzupaua or KopnoparzBHoro p'r,KoBoAcrBo.

Y o4urutpaxe aa roAr,rnrerr orrrer

Otr,tra sa roattrluur4u orqer r{a lOrexc Xo,ta,r,rrrr A.A, ce aaarpuraa or rre3aBr4crJM oArzTop,

uz6pau ua o6ruo cl6parlrle Ha aKrruoHepvre B z3flbAHeHLTe H 3aKoH 3a He3aBucuuua Qznaacoa

oArrr rz Mex{AyHapoaHure cqeroBoAr{r.r craHAaprrr. B cpox or rpn Meceqa or frptreMaHe Ha roar{rrJHr4l

orqer Ha peAoBr-ro roArrrrruo o6uto cr6panue Ha aKrlr{osepzre, ApyxecrBoro rry6,ruryra 6a,rarrc,

orqer 3A rrpr'rxoAr-r lr pa3xoAu, orqer 3a co6crreHr.r, Kan:.z-tal, oryer 3a rlaptl.r,:uufl floror{ u

oAt4 TOp CKI{.[ AOK aA.

Ha 27,06.2017 roAr.trra rta npoBeAeHo PeAoar:o o6ruo ct6panue Ha aKrruoHeprzre 6e us6paa

O4,lrreu rour.rret B cbomercrBue c pasnopeA6rare ua 3HOO.

tr lrrQopr"raqlrx no q . 100H, aA. 8, T. 3 or 3fIfII{K:

Y Onrtcasue Ha ocnoBrrr4Te xapaKreprrcrwr<rr rra crrcreMrlre 3a B'bTpe re* r<orrrpot rr

lmPaBLeurte ua Pncxa BLB BPabsr<a c Quuarucoaoro oTtruTarre

Korrrpoarr r.r yrrpaBleHvero Ha pfic(a rro oruorueHue aa Qzrraacoaoto orqflTaHe ca Epuopr.rrer

xa Pt xoao6crooro Ha IOreKc Xo,rAr.rrr A'A.. B rasz Bprr3r(a ca vt pazpa6oteuure c}rcreMr4 3a

B',rtTperrreH r{oHTpoA, c l{orjTo Aa ce raPaHTHpa BtrpHo t4 qecTHo EpeAcTaBsge ua an$opvauzara t,tlB

$auancoozre or.rera Ha lorexc Xo,,raunr Aj..

Ocr:osHu MoMer{Tz or c}rcrelrr4Te 3a BbrperrJeH KoHTpo  ca:

. Crpux:so cra3BaHe Ha HopMarrJBHxre ll3ucxBar{fifl }r ApyxecrBeHJrre paslopea6u atn

Bpt3Ka c rrpaBrz.tuoro r:aerrru$uuupaae r{a KoM[ereHTHocrra 3a B3eMaHe Ha pelJeHxff rro

pa3,\uvHrl Bbnpoclr - Crsera rla Arrpexroprze He Moxe Aa z3Br,pruBa AericraHq, 3a Ko,rro e

seo6xoAaruo oAo6peuue or O6rqoro c"o\pauue Ha axrl,roEepr.rre; l4zrn ,uturetuua

Ar.rpeKrop ErMa npaBo Aa o6B6p3Ba ApyxecrBoro B cAe Kri HaA orrpeaeleu xmutur,6ez 6a e

y[],Ar{oMorr{erl ga roga or Craera rr AapeKroprrre;
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o Korrpo B.bpxy ct6npaeM ocrra H B3eMAHrJrrTa r.r crra3BaHe Ha AoroBopeHrJTe cpoKoBe 3a

AOCl'aBKa I, \LAUI }ItIn;,

o CrraaaaHe lra FropMarrlBHzre v:acKB2;,;,rTfl no orHorxeHrre Ha c'bc'faBu'fe,'fl ua $zrraucoazre

oryerru Ha Ap)ry{ecrBoro - A.[rqero uxt4 opraHv3urrflTa, Ko].ITo cbcraBtrT Szuancona orveru

(ueN{Aaaau lr roa,uru.nz) or rrMero na lOrenc Xo,tAzr:r AA, saAr,^)Klrrel;ro rpa6ea a,a

orroDap-sr Ha 3t4ctaaryflTa! 3aloxeHn s 3axoHa 3a cqeroBoAcrBoro, c (oero ce rapaHla'rpa

BrJco(a eKcnepruocr nprr cbcraBflHero na $urrarconrlre oryerr.r,

o CuassaHe rra roclea\oBareluocr r-ra orrpeAeleaa yrrpaBleucxa lr cqeroBoAHa rrott4'tr4ta,

orroBecrrrBaHA rra $a:larrcoaure orqerrz;

tr4snrpuoarre rra acIrqKU cAe Krr onepaqr{g B c'r,orBercrBfie gbc 3aKoHoBrJTe I{ froA3a(oHoBrr

HOpMaTr.{BHH aKTOBe;

Orpa:ararre rra BcrzsKH ct Eutur u onepaurru cBoeBpeMeEHo, c ro.res pa3Mep Ha c) {rlTe B

IIOAXOMII(IZTe CMeTIC.I IJ 3a gbOTBeTHZ.f, OTqeTeH nepIrOA, TaKa rIe Aa IIO3BOATBaT Il3rOTB-flHeTO

rra Sanaacoaltre ort{eru B cborBercrBrle c KoHKperHo 3aAaAer{ara cqeroBoAHa paMKa;

o CrrasaaHe Ha ltpuHr\t7rt Ha [peAna3lrlBo crra frpt orreHl{ara Ha aKrulRr4Te, acvbr4Te,

nPfi xoajzTe Ll pa3xoar.rTe:

o Vcrasoaarane u npeAorBpartrBaHe rra rz3MaMlz rr tperrrKl4;

o l,lsrorBaEe Ha HaAex(AHa QunaHcota uuSoptaauu6 [prirA,r,p)KaHe rc]M MexAyHapoAHure

cTaHAaPTrl sa Sr-ruaacoaa oTqeTFrocT r{ crra3BaHe Ha rrpJirHqrzrra na Aeficraarqo npeAfip?raTrze,

Craet"ur sa AtrpeKTopHTe rrocz orroBopHocr 3a yrpaBlerlrre Ha prrcKoBere. flo,urryrara rra

AP)2{eCTAOTO 3a yrrPaB^eHae Ha prrcKoBeTe rroAlextT Ha flepzoAr.rqHa npoBepKa 3a crra3BaHe Ha

ycTaHoBeHrrTe LuMt!'ftl 3a [oeMaHe Ha pvcKoBe, r(aKTo rr oTpa3rBaHe Ha IlacTbrl[i\]4Te rrpoMeHv B

4er:irrocrra rra AppxecrBoro z fla3apHrrre ycloBzr.

I4u{oprrraqrla no .r,r. 100a, aa. 8. T.4 or 3fIfIUK

Kul Aarara rla cr,craB{He r-ra foAluur:fis Qlrrancoo orqer He ca rry6xtt<,ysaau [peA oxeHr.r,

3a fror^brr{aHe r{Ar, rIoKyrIKa Ha qe}IHr4 KHr.DKa r{r,M aKrIrZOHepr]Te r:a lOtexc Xo,tAuur A[, c xozro 6a

ce r1e,ru upaao6\4B He Ha Korrrpol B,bpxy Ap)D(ecrBoro, fl,r.err 1, raparpa$ 1 z g,ten 10 or

!,zperclltaa 200 4 / 25 / EO).

Y.tacrusra Ha IOreKc Xoajurrr A!, r Karruratz- Ha Apyrtr rtproBcru Ap)D(ecrBa ca noApo6no

otlr4catTu a r'. 4.4. I{H$oprl at\utr 3a Ml'olu yqacrrtfl Ha eMareHTa, 3a ocuoBHrlre My r.rHBecrr'trlz}i B

crT)t\H 'ta u uytx6uua (, q""", r}Iaxa, $rzHaucoBu uqc-tpyMeiFlTu. HeMareprJa^J:rz aKTr.\Ru u

rJeaBrlrtuMa zNrorz), xarro z ar+oecrrrqur.rre 868 Qzuarrcoaz aHcrpyMeETa.
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Aplarecrnoro naua aKrrltfi, xolzro Aa aauar c et\A lut]t npaBa Ha (oHTpoA,

He ca sa,uzrte orpaHra.leHr4fl B'r,pxy flpaBala Ha rlac.

llpaau,rara:a na6op Ha qlelroBe rra C,bsera rla ArrpeKTopHTe ca ypeAelrx s Vcrasa r-ta

Ap)r(ecrBoro. Crr,racso Ycraaa, uatuauaBaHero u cMfuara r{a sleuoBere ce ocbrr-(ecrB-flBa or

O6rrroro a,6paune ua arrrr.roHeprzre.

llparorlourarra Ha qleHoBere na C'upera Ha Ar.rpeKroplrre ca perlaMeHTupauu Vcrasa na

APyxecrBoro. flpaaara 4a ce eMr.rrr-rpaT ulrr a3ryrryRaT o6parno ar-Uuu ca B KoMnereHTrJocTTa Ha

O6ruoro cx6pauue ua" ar\aoHeprjre.

I{n$opuauaa no va. 100rr, a . 8, r. 5 or 3IIIUK

Y Crcraa u Qyxxuuonupaue sa Ct sera ua Arrper<Toprr.re

lOrexc Xo,rilrar A!, ce ylpaBlrBa or eAHocrerreHHa c\4crew lra ynpaBler{ae,

ocr,rqecmflBaJ{a or Cr,eer aa AupeKropure B c,bcaa or 3 .{aeHa.

3a .r,lerrose na Crsera rra aupexToprrre na lOrerc Xo,tarlnr A.A, rre uorar aa 6rAar

us6upauu  rrrra, Kolrro rcbM MoMeHTa ua us6opa ca ocbAert4 c BAfl3Aa B cux \pr1c1,Aa, ocBea aro ca

pea6ututupauu. 9aerroae aa C,lsera Ha Ar.rpeKropr4rer 3a Kozro c ea Aarara uz us6upauero ur"t

BLt3Hr.rKHaT ropeoEucaHxTe o6crolre,rcrsa, Tpg6Ba Hffa6aRso Aa r4H+opMapaT CbBeTa Ha

alrpexToplrre. llpu u:6op rra lr,,t.eHoBe rra Craera lra ar.rpeKroprrre, Bce(x or zs6pauure vaenoae

rrpeAocraB, Ha Ap)"KecrBoro cleAHxre AelL apal{fia: 3a crra3BaHe rra roaQaAerruualuocr, 3a

lpr{ToraBaHrrre rIeHH}r KHrr:Ka, 3a ,r3rrblurBaHe Ha 3aA.r, )r(eH}rrra c\4 c rpu.)$ -ra aa 4o6rp lbproBerr,

3a v3RbputBaH Ta u3Br,H ApyxecrBoro Aerisoc-r u B'rr3Harpa*(Aerja.sra or ger, KaKro rr cBrrAere^crBo

3a cbAtrMocT,

Cr,ger'r,T Ha AupeKroprrre fiMa r43Klrolru relHara KoMEereHTHocr Aa B3eMa perueHzfl rro

c eAHr-rTe B'r,rrpoc]]:

. npaAcraso royuruHul QunaHcon orqer r.t AoK aABa sa 6er?rroctra Ha AppxecrBoro [pe3

rr3TeKlara r(aleHAapHa roar.rHa [pea, O6rqoro cu6pauue.

. IIpaez [PeAlor(eHrre lpea O6uroro ct 6pauue 3a pa3npeAeleHpre Ha ne.laa6ara,

. B3eMa pe[eur{e sa o6pas1,'aane u 3aKpaBaae a onpeAel, B}raoBere u pa3Mepa Ha SorrAosere Ha

Ap)Dr(ecrBoro, peAa :a rra6apa;rero r.r r.r3pa3xoABaHero Ha cpeacrBara rro r.ax,

. B3eMa perxeulre 3a or(plrBaHe u 3aKphR"rle r{a ApyxecrBeHr, ( oHoBe, KaKTo x 3a y.racrue ula
npexPaTrBaEeTo r{a yrrafiueTo Ha Ap),.xecTBoTo B Ap}'rx T'r,proBcK}r A,p}"(ecTBa.

. flpaeua orqerz L7 ptt{oBoaz 4efiuoola Ha AxpeKTopare Ha Apyx{ecrBara, KoHTp rrpaHa or

IOrexc Xo,tarzr+r A[.
. Pa3[ope]rAa ce c HeABH)KrrN,rrrt HMorrr Ha ApyxecrBoro !, BeuIHa fipaBa B'bpxy rxx, c,t o6pasuo

pasnope46vre aa v,l. 114 or 3II I-{K.
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. Pa3perxaBa rroKpzBar{ero }r ctorBerHo orrr}JcBaHero or lalaHca Ha AppxecrBoro Ha

uec,,6rlpaelra B3eMaur.rr, ,tuncu u tary1z.

. B3er{a perxeHrz.f, 3a r43B'r,prrrBar{e Ha cAeAKa no v,,r.. 114, a,t.1 or 3|I[I-[K, Koraro e oBlacreH 3a

rosa or O6uroro cr6panu e.

o Ila:Ha.lasa ll ocso6oxAaga AupexTopa 3a Bpb3Kx c rrHBecrr{TopL! Te, xoiro 6,a orr.oBapr lla

yr3rrcKBaHt4fl'ta Ha 3[nUK.

. CrBerbr Ha A perroptrre perxaBa Bcrzqxr4 oneparzBHu B,bnpocrl, cB,t p3aHrr c ylpaBleHrJero rra

Ap)a(ecrBoro, Kolrro r{e ca orHeceHu rcr,M s3pJ.rqHara KoMflereHTuocr rra o6uroro ct 6pauue ua

axuuoHepure, cbrlacEro pasrropea6zre ua 3axona n,rrl Ha ro3t ycraR.

Kt v 31,12,2019 roanna Cuaertr sa ArrpeKropLrre e B cAeAHr{, cbcraB:

o Aaapeii .A,aaz4or;

o KoHctanrrzHlZog.rea;

. EMIJA AceHoB;

trlrr$opuaqr.rx no va. 100n, a . 8, T,6 or 3fIfIIlK

Y l1otntwxa pa unoroodpasue

Cr,raacr:o pasnope4,6ara ua v,,r,. 100n, zt. 12 w.s Bp.r,3Ka c va. 100u, aA. 8, T.6 or 3llIIIlK lOrerc

Xo,tAzr:r A{ rre rrpz,rara r,ol'u'ruKa. na ltuoroo6pasre tro orHorrJeErze Ha aAMuHr.rcrparuBH]J,

ynpaRuTe L]l]l u naA3oPHx opraHv.

12, !,on,narrlrre,rxa nnQopuaqua uo Pas4ea VI A or flpraao>rceuue Ns 10 Ha Hape46a Ne
2 na KOH

Hn$oprrraqux, AaAeHa B crofigocrno r.r Ko l{qecrBeHo u3pa)KeHze orHocHo ocHoBHrrre
Kareropuu croKr,r, [poAyKTu vf v^v [peAocraBeHq yclyru, c [ocoqBaHe Ha rexHr.r.s tr:a B
flpnxoAure or npo4a:x6rz Karo rls o u [poMeHr4Te, Hacr.r,nulrr,r [pe3 orqeraara euuaHcona
roArrHa;

Aplonecraoro oc'r,[tecrB.rrBa (oHcyATaHTcK]r yclyrrl, r{aro Epe3 pa3rlex{AaHfifl [epuoA ycfirrBa

a 3ara3r4 cBolrre rro3urrr{}r rt KoHTparerrr}, rro re3]r yclyn . O6ur.ra pasrrep Ha EpuxoAzre or

upoaax6a Ha KoHcy TarJTcKr.J yclyu.r B,b3lu3a sa 757 ruttt. AB., noero npeacraBlrBa 86,26 ua cr.o or

o6qo flpruxoArzre or npoAax6rl za 2079 ropua.3a cpaaHauue npee 2018 roAuaa rrp]rxoAflTe or
npoAax6a Fra xoErcylTaHTcwr yc^yrr1 rrpeAcraBlrBar 94,51o/o or lplrxoAare or lpoaax6z.

rlpe4ocrananure KoHcylTaFrrcKrz yclt'rr4 c rrpeAocraBer{lr rr3ulro llA trlr{eHTr7 or Er,,trapra. He e

HaAaI{e 3aBIuIcIrMOcT oT AaAe}r AocTaBrJhK 868 Bp.r,3Ka C npeAocTaBrHeTO Ha KoHcynTaHTCKxTe yc^yru.

I,1n<lrop:naurra orHocHo rrpr.rxo1ure, pa3rrpeAeleHu rro orAelHu.rc Kareroprll ,\eiiuocru,
I r, r'pcllrrru rr B'bHrrrHr,r rra3aprr, KaKTo u uu$opnaqua 3a H3Toqrrr.lrrure :a cuao,yaanc c
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NraTepua"{u, Heo6xoAnru :la [poH3BoACTI]oIo Ha cToKH r.r^rr [peAocTaB.srrcTo rta yc^yfH c

oTpa3sBaHe cTereuTa Ha 3aBucr.r^locr no oTlrouteHue Ha BccKu oTAe^err [poAaBa.r u]lu

Kyr ryBaq / IrolPe6 hTcA, !(ato D e.\yqaii, qe otHocll]eAun.at ArA Ha HrrKoi,i o! Trx lltAxa.I,p^fl l0

Ha c'r'o oT pa3xoAu'r'c u^u [puxoAuTe oT rrpoAarK6u, ce flpeAoc'r,aBrr r.t]r(bopNrar(H-rr 3a BcrKo

,rr,rr(e [oorAclHo, 3a HeroBurr ArA B npoAax6ure u,ru rroKyrrrure u Bp-r,3KUTe Nry c

Apyzrsecroorol

Apvrnccr-no'ro pcalrr3r.,tpa rpirx()r\rl ([ xa),\,\rr] lforir.r yclylrr i:ra rvr,rrtepHU Apyitrcc.lBx r3rtrrA() rrA

Rh'lperrrrrrrrr naaap l Dr,,traptrr. ],1srro,\:uaHrrlc pecvpcrJ 3a npcAoc-rriBrrHe.r c) H1l .r.e3r.r ycl)rrrJ ca

tI3IItr\o ,rrrfe,\el( r),.,urri lc B'h3 Nloirir r ocrrr rra lrcpcoHa,\a rr (i,ucra Hlt /\r rpex.r.oprrrc rra

lrPcarlPrrrn r,ic't o.

I(orrrpareur Ilpuxo4u 2019 r.

,t2

67
.lli

757

O:rnocu,reaerr M,r
K6M o6uI[Tc nPuxoAu

26,15va

42,68"1,,

30,57"1,

100,00,%

A,r6eua C A[
C,raugxa -,\[
l()'r'a r\[
O6rqo

tr lrr$oprraqlra 3a cK roqeHrl cr,rqecrBeHr.r cAe^Kr.r;

Ilpe pasr,texAaHarr [epnoA app(ecrBoro rroe aHm)ruMerr Aa c.t +uHaHctr pa rJoKJrrxara Ha

npor{3BoAcrBeso o6opyABaue or crpaHa Ha A.bglepr{oro ApyxecrBo C,tasnrrra A,A,. Atrraxauerrra aa

K)rexc Xo,talrlrr Al, e a pa:uep ya 19 o/o or cloriuocrra Ha rrpoeKTa rrlrr or{olo 1 15 xu,r,.,ts.

llpoexra ce H3rtAHflRa Bb3 ocuoBa Ha cr{ roqeu AoroBop c Munzcrepcrno Ha 3eN{eAelrrero 3a

5essrgr\,resAHa $nnancooa floNlour ro nporpaNra 3a ps6apc.rBo rz a't,axylryp]r. Ocrar,a,rr.re 8170 ce

Qrzuaucupar c 6auxor xpeAur or lOpo6aun Er.,r,raplln.

I4u$opuaqux orHocHo cAelKr.rre, cK roqeHu Me)qy ApyxecrBoro r,r cB,r,p3aHn Arlua, [pe3
oTqeTHLL lePlroA, IIpeA oxeHrr, 3a crQtroqBarre Ha TaKIlBa cAe Ku, KaKTo r.r CAellKLt, KOuTO Ca
lrssrH o6uqafiHaTa My AefiHocT lr^lt c.t uIecTBeHo ce oTK oHflBaT oT na3apHr.rTe yc^oBr.r{, IIo
Korrro Apyz(ecrBoro, U^u HeroBo A,LUIepHo Apyr(ecrBo e crpaHa c rrocoqBar{e Ha
cTofiHocTTa IIa cAe,lKure, xapaKTepa Ha cB-r,p3aHocrra tr ocaxa uu$opuaqr.ra, neo6xotrlrua aa
oIIeHKa Ha Ba3AeiicTBrreTo a-upxy Sr.firaucoBoTo c,},cTo-trHI{e na .A,py>recrnoro;

HuQopuauaa, AaAeHa B cro;HocrHo rz3paxeHtre orHocHo cAelrs.rre c6c cB,bp3aHu Arrr{a e

[oApo6Ho [peAcraBeJ-ra s ro.rxa 7 or Hacro.rrrq , AoK aA, CAe,rKlrTe c,t c cB.r,p3ar{rr  rrua He ce

oTK OHflBaT OT HOpMa TJIzTe [a3apH].I yCAOBXrr.

trlaSoprraqlrx 3a cb6r.rrr.rr u rroKa3arean c Heo6uqaeH 3a Apy2recrBoro xaparcep, rrMauIU
cTu,(ecTBeHo B.,t.r/l{Ilr,re nr,pxy aefinocrra rrry H perMH3rrpaHrrTe oT Hefo upllxoAr.r u
I.I3BTpIIIeIIU pa3xoAa. oqenxa ua nazatlueTo IlM B.t pxy pe3yATaTnTe [pe3 TercyulaTa roy'iu{a

llpes 2019 roAaHa H{Nra ct 6vrux u ror(a3arelz c Heo6lr.raeu aa [plzrecr.aoro xapa(Tep, aMaurr-r

sbrr{ecTBeHo tsAr,rrruue etpxy aeiiHocrra uy.
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I4u$oplrauna 3a cAeaKrl, nolenu usnrn6a aHcoBo - xapaKTep a 6usHec rIeA, nocoqBaHe

Snxaucoooro n,ls4eficrure lra cAeiKHTe Bbpxy AefiHocrra, aKo pLrcKLT rz rroa3rrre or re3r.r
cAe Kr.! ca cBulecTBeHr.r 3a Apy)KecTBoTo

Ilpes orveruza rrepao6 [ppxecr:aoro HflMa cAelrtrl, no4enu u:rru6a,tarrcoro

Zu$opuauua 3a Afl oBrr yqacr:t fl Ha Apy)KecrBoro, 3a ocHoBHrrre My r.rHBecrrruurr B

crparura. u 'ty>x6uua, KaKTo r,r zHBecrlrqulI B Aq oBIt IIeHHH KHn)Ka u3Bt H HeroBara rpy[a u
usrovrrr.rqnre/H atrlrrtrre sa $nuaHcupane

I'lnQopllaqrzx 3a ocHoBHrrre uwlec'fuL\tru Ha Lp)r(ecrBoro B crpaHara z ryx6aHa e laaeHa B Toqra

4,4 or nacroau.(us Aorc,raA.

HrrQopuaqua orHocHo cKlroqeHlrTe or Apy)KecrBoro B KaqecrBoro My Ha 3aeMorrolyqarel
AoroBopr.r 3a 3aeM, KaKTo n r.rrrQopmaqua 3a rrpeAocraBeHrr rapaHrrr.ra u noeMaHe Ha
3aA'Ir,^rl(eHH.'I

flper orvelHua rreproa Apyrxecreoro He e ctc\roqBalo AoroBopr4 3a 3aeM B KayecrBoro cH Ha

3aeMonolyqarel, BI( roqrlreluo He e rrpeAocraBrlo rapaur{ur{ t{ roeMalo 3aA'bl)KeHr.rr. flo,tyverlure

or Ap)ry{ecrBo'l'o 3aeMrr ca }r3rIf o or cBbp3aHz 
^ul\a 

v ca rroApo6rro o HcaHu I r.oqra 7 or

HACTO.8IIIIZ' AOK AA.

I4uQoplrauna orHocHo cK K)r{eHr{Te or ApyxecrBoro B KatrecrBoro c}r Ha 3aeMoAarel
AOIOBOpn 3a 3aeM

Ilpea orverr+.ra nepno4 {ppxecraoro e crr ro.ralo AoroBop 3a 3aeM B KalrecrBoTo crr Ha 3aeMoAarel)

Itamo c^eaBa:

flpe4ocraneuz saeMu Ha cBap3aHr,l anua

Kpe,lnrono,ryva.re,r .A,oronopeu paaucp Ha KpeAul!r L. oh fIaAe>r<

IO ra r\[ 50 000 6ah 20.3.2020
IOra ,\A 35 000 6.L, 31.3.2020

C,rauaxa .\A 1 1-5 000 6a/a 26.6.2025

Ca,tr1a uo fipcAocraBerru 3acNru Ha cB'r,p3aHu Auqa

Kpetrnlorro,ryvare,r
Kprr(ocpoqnr .rnci no

^Ntoprx]',pycMa 
c'rorirrocT

.\r.rrocpovrr vac: uo
aMoprrr3npycira cror;!ocr

C,lananra AA 2 1l
l()rr,\[ 6A
( )6e:r rer:xa (e) 1

flpenocraucrru ilaer\ru Ha HecB-bp3aHrr aIrqa

Kpe,1nrono,ryuare,r
[oronopea
Pa3N1CP rra
KpeAHra

I la,\crx O6erueveana/f aparrqurr

i\1tiK l3apra 100 6r 11.7.2020 Hnrra
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Ca,r1a rro rrpeAocraBerrH 3aer\rr.r Ha HCcB.r,p3arrH ,rriqa

tr4rr{ropuaqua 3a r,r3rroa3BaHero Ha cpeAcrBara or r.r3B,r,pueHa HoBa eMlrcufl rreHHu KHTDKa

npes oTqeTHra.fl rIePrroA;

llpcs o'Tvernua nepaoA He e ,r3BrprrJBaHa HOBa eMucrTfl Ha r\eHHJ4 lrrrrrxa,

Aua,rlrs Ha ctorHorrreHrrero MerKAy rrocrr.rrHarure $uxarrcoBu pe3ylTarn, o,rpa3eHl{ BBB

$unancoalra orqer 3a $anaucosara ro1vlaa, v no-paao uy6alrrynanz [porHo3r{ 3a re3u
pe3y,lTaTLl i

llpes orve, nua [eprToA r.re ca rry6,uln1,.raurl [porHo33ri, rro ApyxecrBoro ycrra Aa x3rt A]rtl
flpouro3ara or I{Pafl Ha laurratvtr o'rqereu rrepuoA za 70ok pt cr Ha rrpr.rxoanre u orpaHaqaBat]e H

Pa3xoALrTe.

Arra,tns u oqeHKa Ha rro.tt rr{Kara oruocuo y[paBleHrrero aa $unauconure pecypcu c
flocotrBaHe Ha B1'3MO)r(HOCTr.rre ea o6ca]a(aaHe Ha 3aAb.^xeHr,r-rrra, eBeHrya IdIaTe 3an\ xvr 1t

MepKr.r, Korrro Apyx<ecruoro e [peAupnelo ri^r, upeAcron Aa rrpeAupzeMe c orleA
oTc'Il, aH_rrB aH eTo r.rM

flo,ruruxara Ha.{pyxecraoro ,,o orr-ro[reHLTe Ha ynpaB^eHzero r.ra Qzrrancoexre pecypcu e

cBap3aHa c HerrpeKbcHar aHa^r43 Ha cpoyHocTla Ha 3aAblxeHHrra r.r pa3npeAe^rr{e rra Qzaallcou.rre
pecypca cuo6pasHo ra3x cpoqsocr. B roga cMrzcbl EpeA lOrerc Xo,rAznr M rsu rracroxrqz.a

MoMeHT He croflT 3arl^axv or eBeHryaAHo EpocpoyBaHe u^x Herr^arr{aHe I{a gaA},,rxenzq. Bcu.rxa

3aA-b^)r{eHr.r, ce o6c,^)axsar cr,o6pasrro AoroBoperrocTaTe. (Drznascosr.rTe pecycpu ca TaKa

crpyKTyprlpaHx, ve rrpu aeo6xo4rzrvrocr ro^rrMa qac.r or rrx a\a Morar 6r,p:o u Ges cr,urecrBeHn

utry6u ga ce o6upaar B Ha-^r.rlrHr fiapuqHr4 cpeAcrBa, c Koul-o Aa ce lo(pr.rBar rtvaHtTpar]u u

r{en,\aH}rpaHa 3aA6 }KeH}Ifl .

oqenxa Ha Br,3MoxHocrrrre 3a pealr.r3alru, Ha rrHBecrlrlrnoH'rrre HaMepeHr.Iff c [ocor{Bage
Ha pa3Mepa Ha Pa3nolaraeMr.rTe cpeAcTBa rr orpa3rBaHe Ha B:t,3Mo)r(HIlTe rrpoMeHu B
crpyKTypara Ha Suuaucupaue ua rasu ,4efiaocr;

rlpea orveraua fiepr'roA B App{ecrBoro ne ca o6crxAa HrI rrill pa3r^exaaH, KoH(perH}:r

AHBeCTLIIII4OHHII I{alUePeHxr.

I'Iu4opuaqun sa 
".acrb.tu^u 

[poMeHu rrpe3 orrrer,nfl [eprroA B ocHoBHrrre lprrHrlnrrz 3a
yrrpaB,reHLl e na .{pyrrcecraoro

|lpe: 2019 roazHa rre c :ur.crbrtu^pl

Appreclroro.

[po]\.reHH B ocHoBHxTc ttpt4Hr\Hrrr4 3a yxpatsleHxe Ha

KpeAu: orro,ry.rarc,r
Kparxocpouna .racr ro alropi-rr3upyer'ra

c.roiirrocr

Ltannuqa Arlxsn
llBI( Bapna 31 19
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IrlH$opuaqlr.a 3a ocuoBnlrre xapaKTeprrcrr.rKu Ha npu^araHrrre or .A,pyrxecruoro B rrpoqeca
Ha rrsrorBrHe ua $lrnaucosr.rre orqerr,r crrcreMa 3a B'r,TpeueH KoH'rpoi ,r crrcreMa 3a
ynpaB^eHr.re Ha pr{cKoBe

B crorgerctsze c u3ucKla:r,ufl'fa na 6rrrrapcroro 3aror{oAarelcrBo p.bKoBoAcrBoro cAeABa Aa

a3rorB.a Aor{,taa 3a 4eiiHocrra, xamo a QraancoB orqer 3a rcara Qrlrancona ro6una, xoiro 6a 4ara

B.f,pHa u qecrHa rrpeacraBa :a Sanancoooro cbcrotrHue ua Appnecrnoro r(bM Kparr Ha toat4Hara, ga

$auaucou.re pe3ylTarr or Aeir,rocrra r., 3a flapfiqHare rrororr.r B c,r,orBercrB.ue c npr.rloxrJMara

cqeroBoAHa pal,rxa. Orroaopuocrra Ha p'r,KoBoAcrBoro BKAroqBa u fipr4lataue Ha cucreMa 3a

B.LTpeIIIerJ KOTTTpOA 3a npeAoTBpaT{BaHe, Pa3KptrBarje 14 v3$paBflIle Ha rperxKrJ lreBepHrj

rz3loxeHut, Ao[ycHarr.r B pey rtr rja aericrsus Ha crieroBoAHara cHcreMa. B rasu ap.r,sra

plr(oBoAcl BoTo cEa3Ba c^eaHuTe oCHOBHLI [pIlHII]Inlr r CrOAra 4e UOCT:

. Crpuxtro crra3BaHe Ha HopMarr.{BHrzre v3vcKBaH\4fl u Ap}"(ecrBeHr.rre pa:nopeA6u a,r,a

Bpr,3Ka c rrpaBrr^Horo uaer,rru+rur:pane Ha KoMrrerer{THocrra 3a B3eMaHe Ha peflreHx.fl [o
pa3^J4yr{Iz Rbrrpocz - Cuae.Ia Ha aHper(Ioprrre He Moxe aa :a3Bbpt]i]IBa Aer}crBr{r, 3a Kor.rro e

seo6xoAltlro o4o6perae or O6rrroro c-L,6patue Ha aKrlrloHepr.rre; I4srrc,tnare,turln

a,rjpeKrop uaMa rrpaBo Aa o6a,rpsaa ap)z(ecrBoro B cAeAKrr HaA orrpeAelea ,tra,ru,t, 6es 4a e

yn'blHoMorrreH ea rosa or Cl,aera H Azper$oprrre;

. KoHTpoA aupxy cr6upaeu ocrra Ha B3erlarrr.rrra rr cra3BaHe Ha AoroBopesare cpoKooe 3a

AOCTaBKa h II ]1.AJl\AHLIfl"

a C[a3BaHe Ha Hop]\'rarrrBHrlTe u3ucKBaHr4fl rro oraorrJeHr{e Ha cL,craBr{Telrr ua Qurrarrcoeare

or:reru Ha Ap)ry(ecrBoro - Arrr_(ero lrtu optauvga\uirar Koaro c1,craBfl-r Qanaacoru o.1vera

(ue44arrua u ro4zurrz) or lrNrero rra lOrerc Xo,tAzrrr Ay',, aa4.u,Lrxzre,uro rp.a6aa 4a

orroBaprr Ha u3ucrBaHufl-tl, 3a-{oxeuz r 3axorra 3a cyeroBoAcmoro, c (oero ce rapaHr4Tpa

Brrcoxa eKcleprHocr rrpx cbcraBraero rra QzHancoar{Te orserrr.

. Cna3BaEe r{a rrocAeAoBATe Hocr Ha onpeAeleHa yflpaBleHcr<a u cqeroBoAHa nolrtr}IKa,

orroBecrrBaHa ara $arrarrcoanre orqerr.r;

I'larrprrnarre ua oclrlrKr.I ca\eAKa v orrepaqlltr B c,bomercrBr4e c.bc 3aKoHoBr.ITe 14 froA3axoHoBlr

HOpMaTJ.IBHIr aKTOBe;

Orpaslaarre Ha Bcrrq(H c"a6utuq u orrepaurrlr cBoeBpeMeHHo, c roqeH pa3Mep r{a c}.l\,rr-rre B

noaxoArrr{r4Te cMeTKH }r 3a gboTBeTHIT.[ oTqeTeH nep]IoA, TaKa qe Aa fIo3Bo rBaT li3roTBaHeTo

na Sv rrarrcoazre ornerr.r B cborBercrBr{e c KoHKperHo 3aAaAeHara cqeroBoaua paMKa;

CEa:saHe Ha JrpaHurrla lra rrpeana3ll{ao c,ffl pv oueH(ara Ha ar(urBure, fllct1RlTe,

lpr{xoAUTe 14 pa3xoAfi Te;

o VcraHosrgaHe H npeAorBparflBaHe rra u3t!{aMz rJ rpexrKn;
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o I4:rorgsne Ha HaAex{AHa Qznaucooa uuQopruauzx; fipvA'bp)r{a}rerGNr 
^{ex{ayHapoAHrrre

craHAaprlr sa Quaaucoaa oryerHofi rz cna3BaHe Ha rpr.iHrlr.rna Ha 4erlcrrarqo lpeAnpfirrrJe,

I4rr$opruaquara sa cuc'rewa'ra 3ayrlpaBler{ae Ha prc(oBere e [peACTaBeHa B flpIzloxeHr{rra r(bM

roArJruHrzrl Qunarrcoa orrer sa2079 r., xaxro n r Pas4e,r 4, rovxa 4.3

I4uQopuaqna 3a rrpoMeHrrre B ynpaBr.rreiHzre r.r HaA3opHure opraHr.r flpe3 orqerHara
Suuaucora ro4uual
Ilpes ro4auara He ca a3B'L,prrrBar{a [poMeHU B ynpaB]rrelHure h rraA3oprJr.r oprarra na lOrerc
Xo,rar'rHr A/,.

I{u$oprraqua 3a pa3Mepa Ha Br,3HarpnxAeHusra, r.arpa'aure t f :zttt rro^3rzre Ha BceKH or
q eHoBere Ha yrrpaBure Hrrre u Ha KoH'r'poaHHTe opraHu sa orverHara $uHaucoBa roAr,raa

Haqzc,terlure 6pylnu or:uarpa)r(aeHrr.rr Ha qleHoDere Ha CLr,e.fa ua utpewropute sa 2019

roA.o6qo sr,g,llrsar lla 56 xz,l,. ,1,a. Paarrpe4,e,rerrrzero rro orAelHlr q,leHoBe e KaKTo cleABa:

Ila.ruc,rcrro e rr B rr3rrarpaTx,\eHrre He u3r rrrr\rrHTeAHxrI Art[]eKl,op B pa3]rep rra 17 xu,r. ,ur..

Aplurccrno'ro Hc pa3llo^ara c rruclroprralqrrl 3a r\ololopcrl()crrr \rer,{/\y Hac'r'orrufir'c atrllrJorrcpr,r

3a IPONICHTI Ll oTIIOCLI'l C'l c,\lIIJrl /\tl^ Ha I Iprrt cxABaI:IrIIe aNItlll,r .

3a uy6.luvuule Apy)r<cc'r'Ba - uuQopllaqun 3a npurcr(aBnrru or qaeHoBere rra
ytlpaBuTeAHuIe Ir lIa KoH'IpO^IIr.rTe opraHrr, [por!]rpucTrll,c u Brrcrrr[_s p1,KoBoAe]r c.bcTaB
aKIlr,Iu Ha ct\ruTeHTa, BK loquTerlHo aI(I(utrTe, [ptrTe)KaBaIIu oT BceKu o,r.T,Ix flooTAeiHo a
KaTO lrpotIeIIT oT aKIIlInTe O'I'BCeKU IC\aC, KaKI,O U [peAOCTaBeH!r Ul\t OT eNtUTeHTa OIIUHU
Br,pxy rreroBr.r r(errrrH KHuxa - BHA u pa3Mcp tra rIeHHuTe KHuxa, B-bpxy Kou,ro ca yqpeAeHu
ollqurlTe, IIeHa rra yIIpDKHrBatIe Ha ollqrru,I.e, uoKyIIHa ucHa, aKo I{Ita TaKaRa, u cpoK Ha
oIIUUU'r'e ;

I lplrL crtranaurr'r'c aKqJJrr ol' qlcrrolc rra CA ca xarrrr c,rc,\ga:

o r\rl;tPei Ccprccn [anulor - 79 400 6p<u, lpc,\craBlrDarqr 13,25('/o or r(Arrrr.r.a.\,r.

o Errn.r r\ccHon r\ccrroB 13 325 epol, rpe/\c.t.atrr\n!,lrurr 2,2+olt tt.t Klt:-tu.t^r\l.

I,1ue Cyua (xu,,r.,,ra.)

As,rpeii Cepreea,\ann4os 21
EMrr,r r\ccrioB,_\cerron
liorrctallr r'rH Pr,rrcrron Illonqr:rl 8
O6uro 56
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I'Iu(roplraqur 3a r,r3BecrHrrre Ha Apyxec'nlo'lo Aolorloperrocru (nrc,rrovure,lHo r.r cAeA
npuK ro.rBaHe rra <puuarrcortrra ro4uua), B ps3ylTar Ha Korlro a 6T,AeuI [epuoA Mota.l Aa
Hac'l'I,rrrT rrPoNrellll E IIpH r'c)KarraHru oTrIocuTeAeII AaA arKuIIu u,ru o6,t}rraquu o r' HacTorrult
aKr(uoHepu rl,ru o6auraqr'ronepul

lla ,\p1,,,rccreoro He ca r3BeclHIr 'r'arrrua AoroBoperroc'rr ) xorrlo Aa A()rcAar ,\o gporrlrHa Fra

ol'llocHl(\Hur.\r.\ tKuj t fi \ o5.\xtruhlt Ha Hac[o.flIxH itt0lltuHrl)fi l.j.\l] (16\trrlllr,]LJ.l(,1)h.

I4urfrOplraqur 3a Buc-sulu cLAeSnu, aAMHHHcTpaTuBr{u r.rrrH apSurpor(Hrr rpou3loAc.r.Ba,
Kacaelrllr 3aA'rr,rxeHu-fl UAH B3cMarrH.rr rra Apyr(ecrBoro R pa3Nrep naii-lranro rra 10 rra clo or
co6c'r'BcHurr r\Iy Kalrura

llper o't ucrrrrrrt rreproa Ap1".,necIRo'l o Hllrra aacarlut coAe6ru, aANr r rrrcrpa-rrrBFr L, [,\rr ap6urpa]r{Jrrr

llPoII3BOActua, F.acaetrtx 3aAL,\r{eHl,rfl ulu ll3cNrarrur B pa3\rep rlar_r-Nralro 10 na c'to o r' co6c rBcrrr.lt

L)t (aIlIlTa,\.

Apyra r.rnclopr\rauufl rIo rpeueHKa ua {pyrxecrnoro
Apl,xec'rurrro rtper].:rrBa, ye lre c rralrrue Ap),ra rrrrcfoprrarut r, (()rrro e)rr 6lr,ra larora sa

rro'rpc6rlre,vllc.

Aupexrop ttBpr,srrl c urrBec'rr.rropure" - sa nortpo6na rrrrQroplrat lul, Krlcncrr(a arqrJoHepr.rrc u

'fal(a8x) Korro 6u 6rr.ra Ilor\c3tIa 3A 83cNIarIero rta o6ocrrosaul.t IltsiBccrr.rrlrroIIHIl pctxerrrm or

TJHBeCT TOPT.{Te, 3aar{IepecoBaHrne ArrrJa MofaT Aa ce o6p,bruaT r(bM

!,zpexrop Bp13Kr1 c zHBecrLrropr4Te B fOrerc Xo,tAuar Ay',.

Te,le$on :a rpusrca - (02) 962 44 45

AApec sa ropecnogAeHr.(vr: rp. Co$ux 1407, 6y,r Vepnu rp-sx7O-72.

E,lrrcauera Bnrropora

U"r. *prnop, fll
/An,rperi
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