
ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “ФС ХОЛДИНГ” АД- гр.ДУПНИЦД 
КЪМ 31Л2.2020ГОД.

СД на „ФС ХОЛДИНГ” АД изготви настоящия отчет за 
управление на основание изискванията на разпоредбите на чл. 33 от 
Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от 3111 НДК и приложение № 
10, към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите 
при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар 
на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните 
дружества и другите емитенти на ценни книжа. Отчетът представя 
коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена 
информация относно финансовото състояние и резултатите от 
дейността на дружеството.

Дружеството провежда политика на разкриване на информация 
към инвеститорите и регулаторните органи на капиталовия пазар. В 
тази връзка всички важни събития са оповестявани своевременно. 
Всички инвеститори и заинтересовани лица могат да се запознаят с тях 
при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат 
да притежават публично предлагани ценни книжа.
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I. Данни за емитента, неговите контролни и управителни органи

1. Наименование: “ФС ХОЛДИНГ” АД
2. Седалище и адрес на управление 
Република България
2600 ДУПНИЦА 
ул. “Бенковска”№4,ет.1

е- mail: fs_holding@abv.bg
3. Регистрация
- фирмено дело № 1034/1996г.,образец 1,том 14, партида 13, 

страница 38, описа на Кюстендилския окръжен съд
- Данъчен № 1101049090
- БУЛСТАТ 109054783

Капитал
Капиталът на дружеството е в размер на 372 689,00лв. И е 
разпределен в 372689 бр. поименни безналични акции, всяка е 
номинал от 1 /един/ лев.
4. Име и функции на членовете на Управителния орган 
Дружеството се управлява от Съвет на директорите: *

1. Давко Георгиев Давков -  Изп. директор
2. Иван Асенов Шопов -  Председател на Съвета на

директорите
3. Любомир Георгиев Цветков -  член

5. Информация за одиторите на емитента
Одитор на дружеството за 2019 година е Илияна Петрова Баева, 
регистриран одитор № 0126.

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

“ФС ХОЛДИНГ” АД е със седалище и адрес на управление гр. 
Дупница, ул. ’’Бенковска” № 4,ет.1. Дружеството е е основен предмет 
на дейност “Придобиване на акции от предприятия,предложени за 
приватизиране по реда на глава осма от ЗППДОП, управление на 
акциите по предходната буква, инвестиране в ценни квижа на други 
емитенти. ”. Дружеството е публично и е холдинг.
”ФС холдинг”АД е учреден на 20.09.1996г. на Общо събрание на 
акционерите, проведено в гр.Дупница.
„ФАРМСТАРИНВЕСТ ХОЛДИНГ”АД е пререгистриран с решение 
от 25.03.1998 Г. на КОС по Ф.Д.1034/1996 г.Той бе преобразуван от
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приватизационен фонд”ФАРМСТАР ПФ” в холдингово дружество, 
съгласно решение на Общото събрание на акционерите на 28.02.1998 г. 
На основание Търговския закон и Закона за приватизационните 
фондове.
С решение на Общото събрание на акционерите, емитентът 
„ФАРМСТАРИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД е преименуван на „ФС 
ХОЛДИНГ”АД.Промяната в обстоятелствата за „ФАРМСТАРИНВЕСТ 
ХОЛДИНГ”АД е вписана по търговския регистър на КОС, с Решение 
на K'OC от 2001 г. По ф.д.1034/1996 г.

Както е известно на акционерите “ФС ХОЛДИНГ”АД е 
публично дружество и има задължение да представя не само годишни, 
но и тримесечни финансови отчети. Всички отчети отразяват вярно и 
достоверно финансовото и икономическо състояние на дружеството, а 
счетоводната отчетност се води коректно.

За периода на финансовия отчет -  2020 г. -  не са настъпили 
промени в Съвета на директорите .

От представените икономически данни в годишния отчет е 
видно, че през 2020 г. фирмата приключва с отрицателен финансов 
резултат загуба в размер на 3 хил. лв.

През отчетния период , дружеството не е реализирало 
приходи.Преустановило е своята дейност .

В сравнение с 2019 г. Постъпления не са реализирани.
Извършените разходи през 2020 г. са 3 хил. лв.,които 

представляват,заплащане по договор с Одитор, такси по договори с 
Централен депозитар, БФБ и КФН.

III. ЛИКВИДНОСТ

Ликвидността на дружеството предполага трудности при 
посрещане на текущите задължения и лихвените плащания.

Коефициент за обща ликвидност:
2019г.

Краткотрайни активи____________ 0,09
Текущи задължения

Коефициент за бърза ликвидност:

Вземания + финансови средства 0Л0

2020 г. 
0,07

0,07

з



Текущи задължения

Коефициент за абсолютна ликвидност:

Парични средства_______________ 0,09 0,07
Текущи задължения
Коефициентът за обща ликвидност е един от най-ранно 

формулираните и се смята за универсален. Той представлява 
отношение на краткотрайните активи към краткосрочните пасиви 
/задължения/ . Може да се очаква, че краткотрайните активи ще бъдат 
поне равни на краткосрочните пасиви, като в действителност е 
нормално да бъдат дори малко по-големи от тях. Ето защо, 
оптималните стойности на този коефициент са над 1 -  1,5. Някои 
типове компании обаче са в състояние да работят при коефициент по- 
нисък от 1. Показателите на коефициента на обща ликвидност на “”ФС 
холдинг” АД през 2020 година чувствително намалява .Дружеството 
няма ликвидност гарантираща посрещането на текущите му 
задължения.

Коефициентът за бърза ликвидност представя отношение на 
краткотрайните активи минус материалните запаси към краткосрочните 
пасиви.

Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като 
съотношение на паричните средства към краткосрочните задължения и 
изразява способността на дружеството да посреща краткосрочните си 
задължения с наличните парични средства.

IV. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ

2 0 1 9  г. 2 0 2 0  г.
Основен капитал 3 7 3  х. лв. 3 7 3  х. лв.

Преоценъчен резерв 0 X. лв. 0  X. лв.

Резерви 17 х. лв. 17  X. лв.

Непокрита загуба 4 7 0  х. лв. 4 7 2  х. Лв.

Текуща загуба 2 х. Лв. 3 х. Лв.

Текуща печалба
-8 2  х. лв. -8 5  х. лв.

4



Дружеството не може да финансира дейността си със собствени 
средства.

Видно от изнесените данни Дружеството е декапитализирано. 
Основен проблем пред дружеството е липсата на приходи. 
Дружеството има вземания от клиенти и задължения към 

доставчици в размер на 1 хиляда лева.
Изчисление на показателите за задлъжнялост:
Коефициент на финансова автономност:

2019 г. 2019 г.
Собствен капитал -0,69 -0,74
Привлечен капитал

Коефициент на задлъжнялост:

Привлечен капитал -1,43 -1,35
Собствен капитал

През отчетната 2020 г. “ФС Холдинг” АД не е извършвало 
дейност.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО 
СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Не се настъпили важни събития в дейността на дружеството 
след годишното приключване, които да окажат влияние върху 
неговата дейност, респективно върху цената на акциите.

VI. ВАЖНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ РАЗРАБОТКИ

През 2020 г. не са предвиждани научни изследвания и 
разработки, тъй като най-важната задача на мениджмънта в условията 
на засилена конкуренция и на икономическа криза е да запази 
досегашните позиции.

VII. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
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Не се предвижда бъдещо развитие на 
дружеството.Тенденцията е да се отпише като публично 
дружество и да се обяви в ликвидация.

VIII. ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 
2020 Е.

През 2020 г. дружеството не е въвеждало нови продукти и 
дейности.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗДЕЛ VI А ОТ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 НА НАРЕДБА № 2 НА КФН

1.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.

През 2020 година няма купувач или продавач с доставка и 
покупка над 10%.

Справка за източниците и количествата парични потоци

Наименование на паричните потоци 2018 2019 2019
Парични потоци от основна дейност

Постъпления от основна дейност 5 0 0
Плащания за основна дейност 9 1 4
Нетен паричен поток от оперативна 
дейност

-4 -1 -4
Парични потоци от инвестиционна 
дейност

16 0 0
Парични средства в началото на 
периода

0 12 11
Парични средства в края на периода 12 11 7
Изменение на паричните средства 
през годината

12 -1 -4
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2.Информация за сключени големи сделки и такива от 
съществено значение за дейността на емитента.

През 2020 година няма сключени големи сделки или сделки от 
съществено значение за дейността на емитента.

Систематизирана финансова информация

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 9
1 .П риходи от основна дейност 3 0 0
П ечалба/Загуба -1 1 3 -2 -3
Н етна печалба/Загуба -1 1 3 -2 -3
Н етна печалба/загуба / от една 
акция

0 ,0 2 6 8 0 ,0 2 6 8 0 ,0 2 6 8

Сума на активите 3 6 3 4 3 0
Н етни активи -8 0 -8 2 -8 5
А кционерен капитал 3 7 2 6 8 9 3 7 2 6 8 9 3 7 2 6 8 9
Брой акции 3 7 2 6 8 9 3 7 2 6 8 9 3 7 2 6 8 9
Д ивидент за акции 0 0 0
Д оход на акция с нам алена 
стойност

0 0 0

3. Информация относно сделките, сключени между емитента и 
свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на

. такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност 
или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които 
емитентът или неговото дъщерно дружество е страна с посочване на 
стойността на сделките, характера на свързаността и всяка 
информация, необходима за оценка на въздействието върху 
финансовото състояние на емитента.

През 2020 година„ФС холдинг”АД няма сключени сделки със 
свързани лица.

4. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента 
характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и 
реализираните от него приходи и извършените разходи, оценка на 
влиянието им върху резултатите през текущата година.

Информация за приходите от продажби и Структура на 
оперативните разходи.
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2019 2020
Приходи от продажби-услуги 0 0
Разходи за материали 2 0
Разходи за външни услуги 0 3
Разходи за амортизация 0 0
Разходи за персонала 0 0
Други разходи 0 0

От 14/02/2018 година Финансово -счетоводния отдел към 
холдинга е закрит.

На 25/07/2018 година дружеството е продала 126272 броя акции 
от капитала на „Авторемонт”АД.Сделката за продажбата на акциите е 
на стойност 15152,64 лв.

5. Информация за сделки, водени извънбалансово-характер и 
бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху 
дейността , ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за 
емитента и ако разкриването на тази информация е съществена за 
оценката на финансовото състояние на емитента.

Не съществува информация за заведени извънбалансово сделки 
през 2020 година.

6. Информация за дялови участия на емитента за основните му 
инвестиции в страната и в чужбина /в ценни книжа, финансови 
инструменти, нематериални активи и недвижими имоти/, както и 
инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа 
група и източниците/начините на финансиране.

„ФС холдинг”АД, Дупница притежава дялови участия в капитала 
на други дружества.
Към 31/12/2020 година дружеството притежава акции в следните 
дъщерни дружества

- „Леспроминжинеринг”АД-1020 бр. Акции на цена 19 295,34 
лв.

Към 31/12/2020 година дружеството не притежава държавни 
ценни книжа и инвестиции в дружества в Република Гърция.
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7. Информация относно сключените от емитента, от неговото 
дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на 
заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, 
включително на крайните срокове за изплащане, както и информация 
за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Няма сключени договори за кредит през 2020 година.
j

8. Информация относно сключените от емитента, от неговото 
дъщерно дружество или дружество майка в качеството им на 
заемодатели, договори за заем включително предоставяне на гаранции 
от всякакъв вид, в това число на свързани лица с посочване на 
конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за 
плащане, и целта , за която са били отпуснати.

„ФС холдинг”АД не предоставя заеми в качеството си на 
заемодател.

9. Информация за използването на средствата от извършена нова 
емисия ценни книжа през отчетния период.

През 2020 година”ФС холдинг”АД, не е осъществило публично 
предлагане на нова емисия ценни книжа.

10. Анализ на съотношението между постигнатите финансови 
резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по- 
рано публикувани прогнози за тези резултати.

„ФС холдинг”АД не е публикувало, съответно коригирало 
прогнози за финансовите резултати през отчетната 2020 година

11 .Анализ и оценка на политиката относно управлението на 
финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на 
задълженията, евентуалните заплахи и мерки,които всеки емитент е 
приел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

„ФС холдинг”АД, през 2020 г. няма необслужвани задължения.

12.Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните 
намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и
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отразяване на възможните промени в структурата на финасиране на 
тази дейност.

През 2020 година „ФС холдинг”АД не е сключвало договори с 
инвестиционна цел с банки.

13 .Информация за настъпили промени през отчетния период в 
основните принципи на управление на емитента и на неговата 
икономическа група.

През 2020 година не са настъпили промени в основните 
принципи на управление на „ФС холдинг”АД.

14. Информация за основните характеристики на прилаганите от 
емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за 
вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Дружеството се е стремило да спази основните правила и 
изисквания на счетоводното законодателство.Годишния финансов 
отчет за дейността е съставен в условията на недействагцо 
предприятие.Изготвен е в хиляди лева в национална валута и е 
съобразен с основните счетоводни принципи и концепции.

15. Информация за промените в управителните и надзорните 
органи през отчетната финансова година- няма промяна.

16. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или 
ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните 
органи за отчетната финансове година, изплатени от емитента и негови 
дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в 
разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, 
включително:
- получени суми и непарични възнаграждения
- условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, 
дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент
-сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за 
изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други 
подобни обезщетения.

ю



С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, 
както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на 
директорите на „ФС холдинг”АД, за финансовата 2020 година, не се 
начисляват и изплащат възнаграждения на членовете на Съвета на 
директорите.

17.3а публичните дружества-информация за притежаваните от 
членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и 
висшия ръководен състав акции на емитента,включително акциите, 
притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от 
всеки клас,както и предоставени им от емитента опции върху негови 
ценни книжа- вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени 
опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има 
такава и срок на опциите.

Притежаваните от Съвета на директорите акции на емитента са: 
42145 броя, което представлява 11,31% от капитала на 
емитента.Акциите притежавани поотделно от всеки от тях са както 
следва:

- Иван Асенов Шопов 21098 бр. Акции или 5,65%
- Давко Георгиев Давков 21097 броя акции или 5,65%

18. Информация за известните на дружеството 
договорености/включително и след приключване на финансовата 
година/ в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени 
в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи 
акционери или облигационери.

Няма информация след приключване на финансовата година за 
договорености за промени на притежавания относителен дял акции от 
настоящите акционери.

19. Информация за висящи съдебни , административни или 
арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на 
емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал, ако 
общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по 
образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му 
капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма висящи съдебни дела.

и



20.Данни за директора за възки с инвеститорите, включително 
телефон и адрес за кореспонденция.
За 2020 година, дружеството няма назначен директор за връзка с 
инвеститорите.
Тази длъжност са изпълнява от Изпълнителния директор: Г-н Давко 
Георгиев Давков , моб.тел.: 0888 814013 
JE-mail: fs holding@abv.bg

X. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 
През отчетния период не са настъпили саществени промени в

цената на акциите на дружеството.Изкупуването на акциите става при 
цена около 0,56 лв. за 1 брой акция.

XI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА 
ДРУЖЕСТВОТО.

Няма друга важна информация ,която да може да се отбележи в 
съдържанието на отчета за управление.

23/02/2021 год.
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ДОКЛАД
За

Прилагане на Политиката за 
възнагражденията 

членовете на Съвета на директорите 
„ФС холдинг”АД 

За 2020 година



1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на 
политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за 
мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните 
консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за 
възнагражденията

Настоящата политика е разработена и приета от Съвета на директорите на „ФС 
холдинг”АД на 23/04/2013 г. И утвърдена от Годишното Общо събрание на акционерите 
на дружеството на 24/06/2013 г.Разработената и утвърдена Политика на възнагражденията 
е изпълнение на разпоредбите на Наредба №48 на Комисията за финансов надзор от 20 
март 2013 г. За изискванията за възнагражденията на Съвета на директорите.

През 2020 год.”ФС холдинг”АД не е създавал Комитет по възнагражденията. При 
разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 
не са ползвани външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното 
възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Дружеството не начислява и не изплаща на съвета на директорите възнаграждения с 
оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид 
конкретната ангажираност на членовете на СД.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се 
предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо 
възнаграждение и обяснение как критериите допринасят за дългосрочните интереси 
на дру,жеството.

„ФС холдинг”АД, не предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета 
на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права 
за придобиване на акции.Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на СД, 
основаващи се на промени в цената на акции на Дружеството.

4. Пояснения на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за 
постигнатите резултати

Поради фактът, че „ФС холдинг” АД не изплаща възнаграждение на членовете на СД, 
няма заложени критерии за изпълнени резултати.

б.Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите 
резултати

Няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати .При констатиране на 
нанесени вреди на Дружеството от членовете на Съвета на директорите, предоставените от



тях гаранции за управление по решение от Общото събрание на акционерите , могат да се 
превеждат в полза на Дружеството.

б.Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси 
и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения

С оглед финансово-икономическото положение на дружеството , както и предвид 
конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на „ФС холдинг” АД, за 
финансовата 2018 , 2019 год. и 2020,не се начисляват и изплащат възнаграждения на 
членовете на Съвета на директорите.

7,Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване и информация относно платените и /или дължимите вноски 
от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е 
приложимо.

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членовете на Съвета на 
директорите , извън допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лица родени 
след 1960 г.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите 
възнаграждения

Няма предвидени променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите и 
съответно няма информация за периодите за отлагане на тяхното изплащане.

9. Информация за политиката на обезщетинията при прекратяване на договорите

Няма предвидени обезщетения при прекратяване на договорите на членовете на Съвета на 
директорите ,както и на Изпълнителния директор и съответно няма информация .

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и 
опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи 
възнаграждения, основани на акции

Няма предвидени такъв тип възнаграждения.

П.Информация за политиката за запазване на определен брой акции до край на 
мандата на членовете на Съвета на директорите

„ФС холдинг”АД не следва такава политика.

12.Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните 
органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за 
прекратяване и детайли относно обезщетениятаи/или други дължими плащания в 
случай на предсрочно прекратяване



Договорите на Членовете на Съвета на директорите са за 10 години от датата на вписване 
на Решенията на Общото събрания за тяхното избиране.Няма предвидени срокове на 
предизвестие за прекратяване и обезщетения и / или други дължими плащания в случай на 
предсрочно прекратяване.

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на 
членовете на Съвета на директорите

„ФС холдинг” АД е разработило, приело и спазва Политика на възнагражденията, 
гласувана на Годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 24/06/2013 г.
С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид 
конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на „ФС холдинг”АД, за 
финансовата 2018 г. ,2019 и 2020 години. ,не се начисляват и изплащат възнаграждения на 
членовете на СД., следователно няма такава информация.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член Съвета на 
директорите в публично дружество за определен период през съответната финансова 
година:
а/пълния размер на изплатеното и /или начислено възнаграждение на лицата за 
съответната финансова година,
б/Възнагражденито и други материални и нематериални стимули, получени от 
лицето от дружества от същата група,
в/възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата 
и/или бонуси и основанията за предоставянето им,
г/всички допълнителни плащания за услуги, предоставяни от лицето извън 
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно 
сключения с него договор,
д/платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му 
по време на последната финансова година,
е/обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън 
посочените в букви ”а”- „д”,
ж/информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови 
разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други 
дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, 
включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите.

„ФС холдинг”АД е разработило, приело и спазва Политика на възнагражденията, 
гласувана на Годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 24/06/2013 г.
С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид 
конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на „ФС холдинг”АД, за 
финансовата 2018 г. , 2019 и 2020 г. ,не се начисляват и изплащат възнаграждения на 
членовете на СД., следователно няма такава информация.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и /или други 
схеми за стимулиране въз основа на акции:



а/брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от 
дружеството през съответната финансова година и условията, при които са 
предложени, съответно предоставени,
б/брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за 
всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността 
на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата 
година,
в/брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, 
включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени 
условия за упражняване на правата,
г/всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, 
приети през финансовата година.

Няма такава информация

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата 
финансова година или за по-дълъг период

В приетата от Годишното Общо събрание на акционерите на „ФС холдинг”АД, проведено 
на 24/06/2013 год., Политика за възнагражденията ,са залегнали основните принципи на 
Наредба №48 на Комисията за Финансов Надзор.
С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид 
конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на „ФС холдинг”АД, за 
финансовата 2018 ,2019 и 2020 г. няма да се. начисляват и изплащат възнаграждения на 
членовете на СД. Възнаграждения ще се начисляват и изплащат след решение на ГОСА, 
след излизане на дружеството от тежкото финансово състояние.

‘Политиката за възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, 
освен в случай, че решение на акционерите на „ФС холдинг”АД, не наложи нейна 
актуализация и промяна.

Съветът на директорите счита, че залегналите в Политиката на възнагражденията 
принципи са актуални, ефективни и адекватни.Тяхното прилагане и занапред е приоритет 
на нактоящия Съвет на директорите.

23.02.2021 г. 
Гр.Дупница


