
„АЛФАБЪЛГАРИЯ" АА 
Приложение №10 

към чл. 32а, ал. 2 от Наредба №2 

ИНФОРМАЦИЯ 
КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД ЗА 2019 г. 

1.1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории 
стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от 
продажби на емитента, съответно лицето по § Iд от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 
като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година. 

Приходите от услуги през 2019 r. са в размер 21 хил. лв., което представлява 100 % от 

приходите от основна дейност на Емитента. 

1.2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни 
и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, 
необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване 
степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, 
като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или 
приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял 
в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § lд от 
допълнителните разпоредби на ЗППЦК. 

През отчетния период Групата е реализирала 21 хил. приходи от продажба на услуги във връзка 

с отдаване под наем на инвестиционен имот. 

През 2019 r. Групата е генерирала други приходи на стойност 1 хил. лв. от отписани задължения 

за лихви 

1.3. Информация за сключени съществени сделки 

Няма сключени през 2019 година съществени сделки. 

1.4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от 
допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, 
предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната 
му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, 
съответно лицето по § Iд от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно 
дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и 
всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние 
на емитента, съответно лицето по § lд от допълнителните разпоредби на ЗППЦК 
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Дружеството няма участие и съдебни дела, касаещи задължения или вземания на 

дружеството, в размер най-малко 1 О на сто от собствения му капитал. 

1.21. За публичните дружества - данни за директора за връзки с инвеститора, включително 

телефон и адрес за кореспонденция. 

Директор за връзки с инвеститорите - Емилия Руменова Нанова 

Адрес: rp. София 1408, район Триадица, ул. ,,Емил Берсински" № 12 

Тел.: +359888542757 

1.22. Друга информация по преценка на дружеството 

Гр. София, 11.03.2020 r. 

Изпълнителни Директори: 
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