
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
към консолидирания финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 година 

„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ 
 

Информация, съгласно чл. 12, ал. 1 , т. 4 от Наредба № 2 за първоначално и последващо 
разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни 
книжа до търговия на регулиран пазар 
 
1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за 
тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения 
капитал на емитента. 
 
През отчетния период Групата не е извършвала промени в счетоводната си политика. 
 
2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за 
счетоводството на емитента, ако участва в такава група. 
 
През отчетния период Болкан енд Сий пропъртис АДСИЦ /Дружеството-майка/ прехвърля 100 % от 
дяловото му участие в едно от дъщерните си дружества. 
 
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 
преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за 
счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни 
инвестиции, преустановяване на дейност. 
 
През отчетния период има настъпили организационни промени в рамките на групата. Болкан енд Сий 
Пропъртис АДСИЦ прехвърля 100 % от дяловото му участие в едно от дъщерните си дружества. 
Други промени не са настъпили. 
  
4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани 
прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от 
текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще 
повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова 
година. 
 
Групата не е публикувала официални прогнози за резултати от текущата година. 
 
5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 
на сто от гласовете в общото събрание към 31 декември 2021 г., и промените в притежаваните 
от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния 
период. 
 
Към 31 декември 2021 г. в „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ /Дружеството-майка/ акционери – 
юридически лица с 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас са: 

 

 

31 декември 2021 г. 31 декември 2020 г. 
Изменение в % 

на участие Брой акции 
% на 

участие 
Брой акции 

% на 
участие 

Гама Финанс ЕООД 1 525 271 22.03 % 1 525 271 22.03 % - 

Стикс 2000 ЕООД 585 850 8.46 % 585 850 8.46 % - 

УПФ Съгласие 453 238 6.54 % 439 388 6.34 % 0.20 

 
Към 31 декември 2021 г. в „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ няма акционери – физически лица с 5 
на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас. 
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