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Xoa4rxr Bapxa ffi
l-oAr,rulen Ko Hcon t4A r pa H Ao Kn aA sa Aefi x ocrra
20t9 r.

FoAnurex KoHconrArrpaH AoKraA 3a AefHocrra 3a 2O19 r.
xa Xon4rxr Bapxa Afl

l-oAttttlxnRr KoHconrAhpaH AoKnaA aa 4efixocrra xa Xon4rHr Bapna AA ea 2019 r. e h3rorBeH crraacHo
n3ncKBap.nflra Ha qn. 39 na 3aroxa 3a cqeroBoAcrBoro, .{a. 100 H, an.7 n 8 or 3nnqK r [lprnoxexre
N9 10 rtu Hape46ia N92 or 17.09.2003 r. 3a npocneKrrre nph ny6nrvHo npeAnaraHe r AonycKaHe Ao
rtproBre Ha perynhpaH na3ap Ha qeHHh KHr4xa r 3a pa3Kpt4BaHero Ha nxoopr.raqrn (l-lprnoxeHre N9

10), xa 6asa aHanhs Ha pa3Brrnero, na3apHlrre reHAeHLl,rn n npvcbcrare, o6ulecrBeHara, MaKpo- r,r

M],lKpo-l4KoHoMt4qecKara cpeAa, QrHaxcoso-r4KoHoMrr{ecKoro cbcroEHhe Ha [-pynara sa 2019 r. h
nepcneKrrBhre i sa pa3Brrhe.

l-o4tttunrnr KoHConrAhpaH AoKnaA aa gefrHocrra xa l-pynara e o6ctAex r nprer or YnpaerrerHLtfl cbBer
Ha 05 aarycr 2020 r.

Ilpaeex craryr r o6u1a nxSopr.raqrn

.Qpyxecreoro-Mafixa e ny6nrvno aKqroHepHo ApyxecrBo, yr{peAeHo ra 25 cenreuepr 1996 r. Karo
llpraarusaqnoHeH QoH4 Bapra A,[ no pasnope46rre xa 3aroHa 3a nprBarh3aqhoHHr4re QoH4oae, cae4
norBbpxAaBaHe Ha npocneKT:a Ha6upane Ha Kanhrar t4 pa3peuJeHre ot KourcvlTano LleHHr,tre KHhxa
r Qox4oarre 6opcr.

llpe: 4eremapn L997 r. c peueHre Ha O6r.qoro cr6panre Ha aKqnoHeprre ,Qpyxecraoro-uafira e
npeypeAeHo Karo xonAhHr c HoBo hMe 14 npeAMer Ha 4eiHocr. Cne4eaulra npeo6paeyBaHnfl, cr.n1a1nfl,
pa3AengHLrs n OrAenBHAfl Ha XO.nATHTOBOTO ApyxeCrBO He Ca npaBeHl,1.

,Qpyxecreoro-uaixa e per[crprpaHo a Peny6nrra Euaraprr a TtproBcKrs perrcrbp KbM Arexqrn no
BnhcBaHrera c EklF: 103249584.

flpyxecraoro-uarira e yqpeAeHo 6es cpor unn Apyto npeKparrrenHo ycnoBhe.

CeAanru{ero Ha flpyxecreoro-mafira e B rpaA Bapna, aApecbr Ha ynpaBneHhe e rp. Bapna, r.r. Ce. Ce.
KoHctanrrH r EneHta, aAMetHhcrparrBHa crpaAa, eneKrpoHeH aApec: office@holdingvarna.com.

f-pynara HcMa perxcrpnpa+a4 KnoHoBe.

OcHoenara AefrHocr Ha Xon4unr BapHa M t,t xeroerre Abu{epH}r npeAnprflrrn (l-pynara) ce c}croyt B:
. npnAo6nBaHe, ynpaBreHhe, oqeHKa r npogax6a Ha yqacrlu e 6rrrapcru h qyxAecrpaHHl

ApyxecrBa, h3BbpuBaHe xa QrxaHcoBr onepaLlLtu;
. hHBecrvtql,loHHt4 YcnYrvt r Aefixocrr orHocHo $rxaHcoer rHcrpyMeHrh B crpaHara r vyx6rxa;
o }/npoBn€Hhe Ha AefrHocrra Ha KoneKThBHh 14HBecrrqhoHHh cxeMil r Ha 14HBecr[tl]4oHH14

ApyxecTBa or 3aTBopeH rhn;
o lnpdBn€Hne Ha ytHAnBt Ayalxr noprQeinr;
o h3rpar(AaHe, noAAbpxaHe r eKcnrloaraqrfl Ha o6ulecreexr 4anexocuo6u{rrenHr Mpexr la

Ka6enHh pa3npeAen,lrenHr crcreMr 3a paAro r reneBl43r4oHHr chrHanl,l x npeAocraBgHe Ha

Aanerocto6r4hrenHu ycnyrn qpe3 rfl x;
. l43BbpuJBaHe Ha pa3npocrpaHeHne Ha reneB1,l3roHHa nporpaMa h pa3npocrpaHeHhe Ha

paAt4onporpaMa;
. npeAocraBsHe Ha rHQopuaqrn no4 $opmara Ha HoBhHr4, a1anv3u n 6agn AaHHh 3a

QrHaHcoerre pe3ynrarx Ha ApyxecrBara, qhhro qeHHr KHrxa ce rbpryBar na Suarapcrca

Qox4osa 6opca-CoQrn A,Q, sa cbqecrBeHr Kopnoparr4Bxr.r ct6hrhq orHocHo re3n ApyxecrBa el

3a cAerKh're, cKltoqBaHr't c aKquhre r o6nrraqrnre hM, KaKTo x npeAocraBflHero Ha
rnQopuaqnonxr n Apyrn hHTepHer ycnyrni HoBr4Hr,1 n a[anugyt, t4HrepHer peKnaMa n

nnarQopuu 3a KoMyHt4Kaqrfi ;
. npoyqBareflHH, npoeKTaHTcKt4, KoHcynraHTcKh n eKcneprHr ycnyfv a o6nacrra Ha

apxilTeKrypara, 6naroyctpoicraoro, crpourencTBoro r,r 14HBecTyil-lxoHHoro ocxrypflBaHe;
o !npdBn€HrE h KOHCynTaqrl4 Ha rHBeCTrqrOHHl,l npOeKT]l, KOHCynTaqur A O6aaCTra Ha

rpaQrvxrn AtasailH r npocrpaHcrBeHr rHxeHephHroBr peueHnn;
o F€oMdpKerrHroBh npoyqBaHhq, nspa6oraaHe r npeAocraBf,He Ha cKt,tqr;
O CflEIKh C HCABX)KHMN NMOTN;

o noAAbPxaHe Ha rHQpacrpyrrypara Ha K.K. Ceerfi Caern KoHcranrrH n EneHa;
. cTpor,lTencTBo r.{pe3 Bb3naraHe Ha xh,l14u.lHrl crpaAr4;



Xor4nHr Bapna Afl
l-oAnueH KoHConhAfipaH AoKnaA ga AerZuocrra
2019 r.

o }/npdBn€Hre, crpohrercTBo/ MoAepHr3hpaHe, pa3uJIpgBaHe h non3BaHe Ha gxTeHO nprcraH14qe
Sanvrr;

. OTAABAHC NOA HACM HA CO6CTBCHU AKTNBN;
c TfpvcrnqecKa AefiHocT - xoTenmepcTBof pecTopaHrbopcTBo;
. eKCnIOaTaqhg Ha MOpCKtl nnaxoBe;
. ocbqecTBcBaHe Ha rbproBcKa h nocpeAHrqecKa AeriHocr;
. npOI3BOACTBO r rbproBhfl cbc CroKt4 t4 npeAOCraBsHe Ha ycnyrvi
. npOkt3BOACTBO ,1 pa3npocTpaHeH,le Ha neqaTHt4 u3$enn[;
. npeAocraBflHe Ha o6pa3oBaHre B o6nacrra Ha QrHaxcnre t,t 3acrpaxoBaHero;
. opraHr3rpaHe Ha cqero8oAHo orr{xraHe h cbcraBsHe Ha o]4HaHcoBl4 orqerr.

Kannran ]r aKqhoHepx

Krla 31 AeKeMBpl4 2019 r. Kannranrr Ha npeAnprqrrero - MafKa Bb3nr3a Ha 6 485 897 na.,
pa3npeAeneH a 6 485 897 6poa o6[KHoBeH[ norMeHHr aKqlh c npaBo Ha rflac h HoMrHarHa crorinocr
1 ae' sa eAHa aKqrc. Arqronepr xa XonArxr Bapna M xu 31 Aerceuapn 2019 r. ca ersrvecKn t4

lopl4AhqecKh rl,tqa. <DrsrvecKhre nrqa npltrexaBar 5.21o/o or Kanhrana Ha npeAnphrrnero-uafira. l-'lo-
roneMa qacT or aKqnhre Ha npeAnprflrueTo - mafrra ce nprrexaBar oT ]opt4AxqecKh lt4qa, cpeA KorTo
ca hHcrhryqroHarlH14 14HBecrrropkr Karo neHc],ioHHt4 Qor4oae, 6aHrr, AoroBopHh eon4oae u
rHBecrlrqhoHHh ApyxecTBa.

Axtlrrre na ,QpyxecrBoro-MafiKa ce rbpryBar xa oQrqraaHltq na3ap, Ceruenr Crax4apr na Eurapcra
Qox4oaa 6opca - CoQrn A.Q, a cAenKrre ce r3BbpuJBar qpes nhqeH3npaHn hHBecr[r-I4oHHr4
nocpeAHxltl4. Knrrara Ha aKqloHepilTe Ha ApyxecrBoro ce BoAr,l or l-{enrpaaeH 4enoarrap A,Q.

l-lpes 2019 r. e r3BbprueHo yBenxqeHre Ha Kanrrana Ha ApyxecrBoro-MafiKa c eMhrhpaHe Ha HoBl4
t 249 997 6p. arqrr.

cnrctrtr Ha aKqhoHeprre Ha flpyxecraoro-uafira, Kol4ro nprrexaBar xaA 5%o or npaBoro Ha mac e
npeAcraBeH rum 31 AeKeMBpt4 20L9 r., KaKro cneABa:

31 Aexeuapn 2Ol9
Epof, axqrn o/o

1 099 915 76.960/o

968 186 14.930/o

849 2t9 13.09%
370 049 5.77o/o

XonArxr Bapxa Afl e ny6nuvHo aKqxoHepHo ApyxecrBo c ABycreneHHa cucreMa Ha ynpaBrreHre. oprann
Ha ynpaBneHxe ca: O6uloro ct6paxre Ha aKqhoHepxre, HaA3opex n YnpaarreneH cbBer.

t{nexose xa Ha4aopxl4s cbBer ca:

. Maprrx Heiqee CroaHoa;
o Becenrx Pafiqes Mopoa (ao Og roxr 2020 r.);
o Kanrn l-eoprrea Xenes.

XoaAuxr Bapra Afl ce ynpaannaa orYnpaBxrerHilF cbBer B cbcraB orrpt4Ma qneHoBe r ce npeAcraBnqBa
or ABaMa h3ntnHHrenHh ArpeKTopx. LlneHoBe na YnpaerrenHne cbBer xa,QpyxecrBoro-MafiKa ca:

. Vaenvtna Ktx,{eea uja6ax - r3nbnHhreneH AhpeKTop;
r Munqo neilos SrusHaroa - u3nbflHxreneH AhpeKTop;
o 3natuunp Sopncnaaoe Xeqea.

Haqrcaenrte Bb3HarpaxAeHrc Ha rueHoBere xa YnpaarreflHl,1fl cbBer sa 2019 r. ca B pa3Mep:

. VlBenuHa KrHqeea LlJa6aH - 103 781 ne.

. Mrnqo l]erroe Snugxarcos - 56 200 na.

. 3naruvnp SoprcnaBoa Xeqee - 36 000 aa.

nABflEKC-97 EOOA

Ax4esrr OOfl
A6ac EOOA

YFI<D Crrnacre

l-lpea neproAa He ca npn4o6naaxh h npexBbpnsxh co6creeHla aKqrax.

Cucrag Ha opraHrre Ha ynpaBreHre
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2019 r.

KtN 31 AeKeMBph 2019 r. BbB Bpb3Ka c h3rcKBaHrera Ha .an.237 or T3, qneHoBere Ha ynpaarrenxrR
n Ha4sopHrfl cbBer xa flpyxecrBoro yqacrBar B cneAHhre ApyxecrBa:

Becennn Pahraea Mopoe - qneH na Ha4aopnnfl cbBer
. Pean OrxaHc Afl - rsnrrHhreneH AhpeKrop h qneH na ctaer Ha AhpeKropl,l;. Terccuu Saxr A.Q - qreH Ha Ha4sopeH cbBer;
. CB. Ce. KoHcraxrrH r EneHa XonArHr A.Q - qneH Ha Ha4sopeH cbBer.

Kannn feoprnee Xenea - qneH na Hagaopnnfl cbBer
. KoHcopLluyu Maprra 5anqrrc M - qneH xa Craera Ha ArpeKroplre;
. Eyn naprnepc OOA - Ct4pyxHrrc c Acn 98 %o or ranrraaa;
' A4aoratcKo Apyxecrao Xenea 14 Heuiesa - cbApyxHr4K c Ann 50 7o or ranurana r ynpaB]4Ten;
. Er3xec nera fl33fl - cbApyxHxK c Ann 50 o/o oT Kofihrana h ynpaBl4Ten;
. Po6r,r r4Mnpec OOA - cbApyxHhK c gaa 40 o/o or ranrrana.

haenuua Kuuqeaa wa6an - u3nbfiHnreneH AupeKTop n .tneH na YnpaeurenHug cbBer
. Pear Orxaxc A.Q - nporypracr;
. Tercuu SaHx ffi - r{reH xa Ha4sopxxr cbBer;
. Ce' Ce. KoHcranrrn r Enexa XoflAr4Hr AA - qneH xa YnpaerrenHne cbBer r lzl3nunxrrenex

AhpeKrop;
. cDoxAa[na Ca. Ca. KoHcrarrrH r Eaena - '{reH Ha ynpaBrreneH cbBer
. KaMqrc A.Q - uen Ha Ctsera Ha AhpeKToprre r h3ntnHhrefleH ArpeKTop;. ['laMnopoeo flpontprr EOOA - ynpaBxren;
. l]apr Srna EOOA - ynpaBxren;
. Sarqrr floAxrcrrx l-lapr Effi - qneH Ha Craera Ha ArpeKTophre;
. Peafl QuxaHc Acer Mexm4xMbHT AA - qneH xa Crsera Ha A[peKroptTe A kl:nuxNrenex

ArpeKrpop;
. Kyecr Brl)KbH fl@ - ],1:nrnHhreneH AhpeKTop;
. fipaiu acerc AO - h3ntnnrreneH AhpeKrop.

Mun'ao lletxog Snu3uaxoe - u3nbnHnreneH AupeKTop u qneH na YnpaenrenHns cbBer
. Pean OrHaxc AA - qneH Ha Ctsera Ha AhpeKTopt4re;
. TpunexA AA - qneH Ha Ctaera Ha ArpeKropnTe;
. Sant{rr flo4xrcrrr llapr EA.{ - qrleH na Cueera Ha AhpeKropATe v n3nbnH}rreneH AhpeKrop;. Aporaxc EOOA - ynpaBxren;
. M Car Kei6u EAA - qnex xa Cuaera Ha AhpeKropnre n VlgntnHxreneH ArpeKrop;. Saaaxc Ennr EOOA - ynpaBrren;
. Mn-2 EOOA - ynpaBhrer;
. Bapna Phbnrnc EAA - qnex Ha Cteera Ha Ai4peKTophre;
. OoxAaqnn Ca. Ca. KoxcraHrrx r Enena - qneH Ha ynpaBrreneH cbBer;
. <DoxAaqun lAactnryt aa Ycrofiqtaao pa3Brrhe - qneH Ha opraH Ha ynpaBneHhe,

3natuuup Sopucnaaoa X(evea - qneH xa YnpaeurenHue cbBer
. Ca. Ce. KoHcraxrrx u Enexa XonArxr M - qrex Ha HaA3opHt4n cbBer;
. Kamqrq AA - qneH xa Craera Ha At4peKToprre;
. Sanqnr floAxrcrrr l-lapx EA,{ - qneH xa Cueera Ha AlpeKTopxre.

Maprnn Hertraee Crosnoa - .lneH na Hagsopnns cbBer
. He yqacrBa Karo ynpaBneBat4 B Apyr[ ApyxecrBa

llprrexaaaxx r npexBtpneHh or qneHoBe Ha YnpaarrenHnA u Ha4sopnun cbBer aKqtau or Kanrrana Ha
XonArxr Bapna Afl:

6pof, axqnn o/o OT KanHTaIa
2019 20182019

61

2018

Mrnqo flerrcoe 5rrsHaroe 61 0.00 % 0.00 o/o



Xon4uHr Bapna Afl
l-oAnulen KoHCon h4LlpaH AoKnaA :a 4eriHocrra
2019 r.

Orxaxcoar pe3yflTarx

Orxaxcosrlqr pe3ynrar or 4efinocrra xa l-pynara sa 2019 r. e sary6a cneA AaHbqx B pa3Mep xa 2 gg7
xnn. nB. Ctulara ce pa3npeAene MexAy nprrexareflhre Ha Kannrana Ha npeAnpxnrrero-mailra r
HeKOHrpOfl l,lpauloro yqacThe KaKTO CneABa:

- 3ary6a B pa3Mep aa 197 xtan. ,rB. 3a nprrexarerhre Ha co6crBeH Kanhrafl Ha npeAnphflT[ero-
MafiKa, t,1

- 3ary6a B pa3Mep na 2 690 xtn. nB. orHacer4a ce 3a HeKoHrponHpaqoro yqacr[e.

Co6craeHilsr Kanrrar B Kpae Ha roArHara e Ha croiHocr 230 398 xra. rB., B T.r{. 190 161 x14n. nB. 3anprrexarerrre Ha co6crseH Kanhran Ha npeAnphflTllero-mafira n 40 237 xul. .,rB. 3a
He KOHTpOn Lr pa uloTo y'{acTre.

Peanrsrparhre npvtxoAh no BhAoBe sa 4efiHocrra sa 2019 r. r rgxHoro h3MeHeHre cnpcMo Z01g r. ca
KaKTO CneABa:

2019
xun. nB.

Ann 2018 Anno/o xnn. nB. o/o

flpnxopn or nnxBn
[1prxo4n or ArnoBh yqacr]4fl

Apyrn QnHaxcoer npuxoAn

O6ulo nprxoAlt or $nxaxcoaa Aef,xocr

Xorenuepcrcv ycnyrn
flprxo4n or peKnaMa

[1pr,rxo4r,r or raKc]l xa ra6enex oneparop h l4HrepHer
flprxo,qr or npo4ax6a Ha MarepxalHh 3anac]l

fiprxo4r or 6anHeonorrn, CIlA r errHec
llpnxogn or HaeMh

Ynpaenexre Ha KoneKTrBHr rHBecrrqroHHr4 cxeMr
llpr,rxo4r or cryAeHrcKh raKch
llocpe4xrvecKV ycnytn
flprxo4r or crpot4Tenxr Aeirocrr
Ercnnoaraqhn Ha nrlaxoBe ta noAr3nbnHtaTenh no
KOHqechoHHh AoroBopx
Ilpuxo4r,r or npoeKrrpaHe u npoyqBaHe

Apyru

Ile6paxr nokaaarerr aa geixocrra

Ornaxcoer noKa3arenn xnn. nB.

OrxaHcoa pe3yrrrar npeAr AaHrqr
@HHaxcos pe3ynrar cneA AaHrqta
O6qo arrrar
O6u1o nacrar
Teryqr aKTrBr
Teryulr nacrBlr
Co6creeH Kanrran

2 449 96.110/o 2 033 92.45o/o
13 0.51%
86 3.38o/o

77

L49
0.77o/o

6.78o/o

2 548 lOO.OOo/o 2 199 tOO.OOo/o

22 466 32.12o/o 22 464 34.L3o/o
15 950 22.87o/o 14 067 2l.37o/o
10 625 15.19olo L0 324 15.680/o

6 949 9.94o/o 5 868 8.9to/o

3 854 5.5to/o 3 516 5.34o/o

3 023 4.32o/o 3 418 5.L9o/o

2 018 2.89o/o 1 684 2.560/o

1 931 2.760/o 1 885 2.860/o
885 1.27o/o 698 L.O6o/o
595 0.85o/o t42 O.22o/o

358 0.51% 3L7 O.48o/o

L97 0.280/o 2L 0.03o/o
1 087 1.55o/o 1, 424 2.160/o

69 938 lOO.OOo/o 65 828 lOO.OOo/o

2019

(:1 933)
('2 800)

472 008
241 610
723 848
101 900
230 398

2018

(4 10e)
(4 818)

425 732
235 762
110 073
86 4t4

189 970

lulguexexre

xhr. ,rB. o/o

2 L76 52.960/o
2 018 47.88o/o

46 276 tO.87o/o
5 848 2.48o/o

13 775 L2.5lo/o
15 486 L7.92o/o

40 428 2L.280/o
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Onxaxcoan cborHouteHrt
Co6craeH xanuran/ Artuan
06qa nrrarAHocr
BrseptulaeNocr Hil co6crseHrgr Kantaran (ROE), cneA AaHbq]t

HxQoprraqtn sa Fpynara no cerlteHTlt

Cernenr Xoten ne Dctao u oaa ene xaten x n o ef, noctn

2019
48.81o/o

12l.54o/o
-1.22o/o

2018
44.620/o

727.38o/o
-2.540/o

. Xorearepcrso

flpe4ocraenHrre o'r l-pynara rypxcrtlqecKn ycnyrv ca I co6crBeHr xorenh. tlpe3 AbqepHhre cn
ApyxecTBa, l-pynara eKcnroarhpa xoTenr oT KaTeropl49 eeTnpu 3Be3Ar.

. Crporrerctao

l-pynara e n3rpaAnna B npeAxoAHh orqerHr neproA|i nyKco3H14 >KVnuulHV KoMnneKcq ,,xapMoHr4fl'. 14

,,EceHqrq". flpes 2019 r. ca npoAaAeHh nocneAHure anapraMeHrh, c Koero ca $nnannsnpaHlr ycneulHo
npoeKrlre no u3rpaxAaHe x peanil3rpaHe Ha ABara KOMnneKca.

['lpr crporrercrBoro Ha HoBr4Te o6eKTh, B ToBa qrcno xorercKa 6asa, ruproBcKa 6a3a A >Kn;rytu)Hn
cfpa4n, l-pynara noflara nocroflHHtt rpn>Ku 3a ona3BaHe r o6orargBaHe Ha 3eneHhre nnou.lt4 vt qenn'
napK B KypoprHhc KoMnneKc.

. Apytn AeiHocrr

o hHOpacrpyKrypa
[lproprrer B rHBecr]iqroHHara nporpaMa Ha Fpynara e pa3uJr,rpflBaHe h o6HoBrBaHe Ha
rx0pacrpyxrypHrre cbopbxeHhs, co6craeHocr xa l-pynara, KaKro 14 tlnnocrHara rHepacrpyKrypa Har'r. cs. ca. KoxcraHTrH r Enena, B nocoKa ona3BaHe Ha oKonHara cpeAa.

o KOHqechOHhpaHe
l-1pes 2009 r. l-pynara yqacrBa B npoqeAypa r 6e onpe4eneHa 3a KoHqecroHep 3a qerhpr4 or MopcKr4re
nraxoBe Ha reprropxcra Ha r.x. Ca. Ca. Koxcrarrrn r EneHa 3a AecerroAruJeH nepho4. ;1pes 2OL9 r.
ApyxecrBa or rpynara Ha ,,CBerh Caeru KoHcraHThH 14 Enena Xon4rxr" A.Q, Kocro e qacr or rpynara Ha
,,XonAuar Bapxa" Afl orxoao yqacrBaxa B npoqeAypa sa us6op Ha KoHqecloHep Ha nnaxoBere B K.K.
,,ce. cs. KoHcraxrrx u Enexa". Hoerre AoroBoph ca cbc cpoK or 15 ro4uxu.

l-pynara e la KoHqeciloHep Ha flxreHo nprcraH]1qe Sanqrr 3a cpoK or 35 ro4rHh no chnara Ha noAnhcaH
npe 2006 r. AoroBop 3a npeAocraBqHe Ha KoHqecxn 3a ycnyra x KoHqecxfl 3a crpoxrencrBo - npaBo
Ha nocrpoeBaHe, peKoHcrpyKqhq, MoAepHn3aqhg r nor3BaHe Ha gxreHoro npxcraHrqe.

o peluraMHO r,r IIP o6cnyxBaHe

Ocbulecresea ce qpe3 eKrn or cneqrarhcrH B o6nacrra Ha peMaMara r l-'lp 4efixocrra.

Cernent Onnaxcn

flpes nocaeAHrre toAAHn aKTrBhre, ynpaBnsBaHh or MecrHr,rre u qyxAecrpaHHhre hHBecruqr,loHHr4
Qon4oee, 6enexar nocrocHeH pucr (no AaHHr Ha Eurapcrara Hapopxa Eaxra).

roArHa Cyva HA AKTTBhTC
hcr cnpruo npeAxoAeH

neDxoa
2015 r. 2 216.00 M/rH. nB 258.30 MnH. ,rB. (l3.l9o/o\
2016 r. 2 851.70 M.nH. nB. 635.70 MnH. ,rB. (28.68%)
2Ol7 r. 3 573.00 MflH. ,tB. 721.30 MnH. fl8. (25.29%o)
2018 r. 3 906.00 MrH. nB. 333.00 MlH. nB. (9.32o/o)
2019 r. 4 321.70 MJIH. nB. 415.70 MrH. ,lB. (10.64Yo)
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flpes nocneAHrre roAVHu aKThBI,lTe, ynpaBnflBaH[ or MecrHure n qyxAecrpaHH]r r4HBecrur.lroHHl,r

Qox4ose,6eaexarnocroflHeHptcr(noAaHHhxaBtrrapcrcaHapo4naEanra).Brpan r,a2Ol7 r.o6qrn
pa3Mep Ha ynpaBnflBaHilre aKrrBn e 3 573 MrH. ,r8., a B Kpafl xa 2018 r. rori 4ocrrra 3 906 MnH. ,tB.
Hegasrcl,lplo or caa6oro npeAcraBeHe xa 6urapcrrr QoH4oB na3ap r npe3 2019 r. prcrbr a o6u1nr
pa3Mep Ha aKrllBnre noA ynpaBneHre npoAbnxr. B rcpan na 2019 r. o6u1rn pa3Mep Ha ynpaBneBaHrre
aKTrBh AocrhrHa 4 321,7 MrH. fle. Ocxoexara qacr or aKTrBrre ca nHBecrnpaHr BrB Qox.qoaere,
rHBecrrpaqr e o6nrraqnn n BbB Qox4oaere, rHBecrrpaulta B aKqrh. KoHrypeHqrflra Ha na3apa e
BhcoKa, oco6eno B\fcnoBvt* Ha cnaAar4h Qon4oar na3apr u HucKn ny,xBn no 6axros[re Aenogrrr, CleA
HqKonKo no3llTnBHr'l roAVHn 3a MecrHara QoH4oaa 6opca, 2019 r. 6e 6eaqgaHa cbc cnaA, KaKTo npn
qeHHTe Ha QrHaxcoBrre hHcrpyMeHTr, TaKa r npn nvKBnAHocrra.

Ktm 31 AeKeMBph 2Ol9 r. Pean <DnHaxc Acer Menr4xmrnr A.Q opraHr3npa n ynpaBnrBa ABa AoroBopHt4
Qox4a, vrnro o6u1a crofixocr Ha aKrLrBhre e 119 430 xvn. 

^8. 
(2018 r.: 107 159 xnl. aa.).

AKrnsr noA ynpaBreHxe
31 Aexelirepn 2OL9 r. 31 gexeuepn 2O18 r.

(xrn. na.) (o/o) (xnn. na.) (o/o)

florosopex Ooxe

flO Kyecr Brxtn /Sanaacnpax OoHa/

flO l-lpafiN Acerc /t3rcoKoAoxoAeH @onA/
58 228 48.75o/o

67 202 5!.250/o

53 t57 49.51o/o

54 002 50.39olo

119 430 lOO.OOo/o 1O7 159 lOO.OOolo

YaenhqeHrero a cr-ofixocrra Ha ynpaBnnBaHhre aKTuBr4 ce Abnxh npeAr4MHo Ha pa3[lr4pnBaHe Ha
noprQeinr,rre qpe3 h3BbpuaBaHe Ha HoBt4 hHBecThl-lt4r, eMtlTrpaHe Ha AflnoBe.

Cernenr llooexrnoaxe

l-pynara e r3nbltHtlJta r B MoMeHTa r3nbrHqBa MHoxecrBo cneqeneH[ c KoHKypc o6tqecreexh nopbqK]4,
cBbp3aHr c npeAMera Ha Aeinocr, Karo Hafi-ctqecrBeHilhre 14 3Haq[TenHr or rflx ca cK,|toqeHrflT c
O6ulrxa Bapxa AoroBop :a rspa6oreaHero Ha O6u1 Ycrpofrcreex nnaH, AoroBop c O6u.lnxa Benmxo
TtpHoso 3a h3rorBiaHe nyn-nP3 Ha LleHrpanHara rpaAcKa qacr r llnaH cxeMa Ha KoMyHt4KaLlroHHo
rpaHcnopTHara cxeMa 3a TepxropnFra Ha O6qrHa BapHa. CrparerrvecKaTa qen Ha To3t4 nraH e Aa
crlyxl4 KaTo ynpaBrrl€HCKl,l HHcrpyMeHT a ycrpoicraeHara norl4TrKa Ha MecTHara Bracr, KaKTo 3a
cb3AaBaHe Ha onrlMaltHa npocrpaHcrBeHa r $yHrLlronanHa crpyKrypa sa pa3Brr[e, x3rpaxAaHe r
KoMnneKcHo ycrpoilcrao Ha rpaAa r o6t4rnara, TaKa h 3a npeBpbulaHero Ha Bapna B perroHareH
qeHrbp, ycneuJHo t4HrerprpaH B HaqhoHanHoro 1,1 eBponeficKo npocTpaHcrBo. B 2Ot2 r. nprKror{t4xa
oKoHqarerHo Bcl4t{Kll4 npoqeAypl4 no o4o6pexrero Ha nraHa h rofr Bne3e oKoHqarerHo B ct4ra.

t-pynara e u3nbnHuren r Ha MHoxecrBo Apyrr npoercrr e o6nacrra Ha rephrophanxoro ycrpoicrao,
rpa4oycrpofrcrBoro, TpaHcnoprHo-KoMyH14KaqxoHHoro npoeKrrpaHe r rHxeHepHa rxQpacrpyrrypa.
,Qo nacronqrflT MotvteHT rMa cKnoqeHr AoroBopr,i sa rapa6oreaHe Ha MHoxecrBo npoeKTh a o6nacrra
Ha HHBecrrqhoHHOro npoeKThpaHe.

l-1pes 2019 l-pynarar ocbrqecrBcBa aBropcKlr HaA3op no BpeMe Ha crporrencrBo Ha hHBecrhqhoHHr4
flpoeKTh, oAo6peHh r 3anor{Harh B npeAxoAHara roAilHa, cBrp3aHh c o6eKTx Ha hHBecrr,rqhh B rpaAcKara
cpeAa.

,,FI,1C Bapna" M e orf,rqraneH npeAcraBrren Ha "ECPfl Suraprn" OOfl aa npo4ax6a xa ESRI coeryep,
cbqo raKa e ceprrrfrqrpaHo no chcreMa 3a ynpaBneHne Ha KaqecrBoro ISO 9OO1:2008 c o6xBar:
,,['lpoexrrpaxe, paa;la6orBaHe r noMpbxKa xa 6asa AaHHr sa l-eorpaQcrr rHQopmaqhoHHt4 ct4creMr
(rhc). KoHcynraqrtr n aHar'n3n cBbp3aHn c n3rpaxAaHero h n3non3BaHero Ha unnocrH14
r nQopr"rarlraoHHh pe uJeH na za fVlC" .

Paspa6orenr ca h peAuqa Apyrn npoeKr,r, cBbp3aHH c pa3Byrrrero Ha rpaAa, B qacreH x o6qecrBeH
14Hrepec.

[lpo4laxaaa Aa HapacrBa rHrepecbr rrm,,1-eorpaScrca rnQopMaqroHHa cxcreMa na O6ulrxa BapHa".
Ktu npoerra hMa ilHTepec r peAoBHu KnneHTvl Ha chcreMara.
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Cerneat Hezanxtnun nnorn

Ilpee 2019 r. cronaHcKara 4eilxocr Ha l-pynara or Ceruexr He4arxrMV ntorvl 6e ronqeHrprpaHa
orHoBo ,1 U3\9'nO B OTAaBaHe noA HaeM Ha KbMnhHrn, aAi/,nHncrparl,lBHh crpaAn r cKnaAoBl4 nnot414 B
rp. BapHa r r.r. KauqnR.

cernext rranexoctodtunrennn ycnvrn- eneKroonxn neznn n o6oaeoaanne

l-pynara HenpeKbcHaro ce crpeMr Aa MoAepHh3rpa n
h3rpaxAaHeTo Ha Mpexx 3a AocTbn oT cneABaqo noKor.leHre
KaqecrBoTo Ha npeAnaraHnre ycnyru1.

HaArpax4a rHQpacrpyrrypara cu qpe3

- NGA, Koero Aonpr4Hacq 3a noBXtrlaBaHe

Crparerl,lnra Ha [-py'nara e QorycrpaHa Bbpxy paspa6oraaxe Ha MHoxecrBo cneqrann3npaln ueAriHr
npoAyKrr4, Kol'lro ra no3Boncr crHeprnfi MexAy p,a3nrqHrre nnarQopNr, c Kohro pa3nonara Karo
ueArfiHa rpyna.

l-pynara nphrexaBa nblteH MltKc or KoMyHrKaqroHHr KaHalu4 - r4HTepHer, TeneBt3vlfl, paA[o h neqarHr
n3$a1ne. Toea ocrrypeBa Aocrln Ao no-roneMV ayAvtropttv 14 r,l{e AaAe ou{e no-roneMh Bb3moxHocrr Ha
l-pynara 3a pa3uJhprnBaHe Ha reMarr4Kara u o6xaara Ha ycnyrxre, npeAocraBqHr Ha norpe6rrerrre.
Tpynara nphrexaBa h ynpaBnsBa ulecrHaAecer 4eicraaulr yrHrepHer cafira c urr4poKa raMa or
TeMarta'.tHo pasHoo6pasre.

Ktu nopr0onroro ()r cneLlt4aflr3[paHr oHaain MeAVvl, ynpaBnrBaHh or hHeecrop.El- nprHaAnery1n u
caMocroflrenHrgt 6rsxec reneB[3]4oHeH KaHa.,r Bloomberg W Bulgaria. Toaa e nrpBnflr KaHafl 3a
MexAyHapoAeH 6hsHec n Quaaacn, aAanrrpaH KbM MecrHara ay1tTopne, rofiro pa6orr no Hafi-go6prn
HaqrH ga 6rgHec o6u4nocrra e Euraprn. Cr4rpxaHrero Ha nporpaMHara cxeMa xa Bloomberg TV
Bulgaria e Qorycrap,aHo Btpxy sa4tn6oveHoro orpa3flBaHe Ha rKoHoMhqecKoro 14 6rgHec pa3Bllrre Ha
crpaHara r npeAcraBqHero Ha rKoHoMl,lqecKr HoB14H14 TaKa, qe BceKr Aa rr pa:6epe t4 Hayqr KaK Te Ce
oTpa3flBaT Bbpxy xytBoTa Hh.

Hafi-Hoersr npoeKr Ha KoMnaHrnra e Help book.info. llpoerrtr craprilpa npes 2018 r. Tofi npe4ocraen
Bb3MoxHocr h Mtlcrcr Ha ny6rrvna KoMyHl4Kaqrn MexAy rpaxAaH[re n nlcruryq:nrre a Er,nrapre. Llenra
xa nnarQopMara e yrecHeBaHe Ha npolleca Ha noAaBaHe Ha ct,trHarlr or rpaxAaHnre vt ocilryprBaHe
npo3paqHocr r ny6nrvHocr Ha pe3ynrarrre or pa6orara Ha hHcrhrytll,rrare (https://helpbook.info/).

or 2077 r. l-pynara pa3ut,tpr4 4eiHocrra cr r{pe3 HaB.nh3aHe B HoBa coepa xa Aerixocr - o6pasoeaHre,
'{pe3 3aKynyBaHe Ha Brcule yqrnru{e no 3acrpaxoBaHe r SrHancr AA (By3O M, http://www.vuzf.bg/).

Baxxn cr6nrrn 3a neproAa or ol nxyapn 2o19 r. go 31 AeKeuBplr 2o19 r.
Ha 20 Qeepyapr 2019 r. c ycneulHoro nprK.noqBaHe Ha npoqeAypa no yBenrr{eHre Ha Kanhrana e
BntrcaHa npoMflHa B perrcrp14paHrq Kanrraa Ha,Qpyxecreoro-]aairca. Hoehqrpa3Mep Ha perrcrpupaHnfl
Kanrran e 6 485 89.2 ne.

l-1pea u. Napr 2019 r. ApyxecrBoro Eopoaere I EA,Q, qacr or rpynara Ha Cgern Ceer[ Koxcraxrrx n
Enena XonArxr A.Q, yaelrvaBa Kanurana cn qpe3 eMrrrpaHe Ha aKqrla u npileMaHe Ha HoBr4
cbApyxHl'tLlh. B cneAcrshe Ha roBa ApyxecrBoro npoMeHe npaBHara cr Qopua xa ,,Arqroxepxo
ApyxecrBo-'.

l-lpes ntpao rpuueceqre Ha 2019 r. npoAtnxaaar Aerfinocr[re no noAArpxaHe Ha nporl4Boepo3r4oHHo
cbopbxeHhe a rp. Bapxa. llprrnoul,tno e npoeKrmpaHero Ha coHAax 3a h3rpaxAaHe Ha rpr6eH
KnaAeHeq 3a Bo4oB:reMaHe Ha MxHepanHa eop,a P-2L2x c 4rn6ovrHa 2000+/-50 N. paspeureHne 3a
crpoex 3a ro314 o6err e Bne3no B ctana na 19 anphn 2019 r. Ctoprxexrero ce h3rpaxAa c Llen
ocl,lrypqBaHe Ha neo6xo4ttl'trre BOAHr KontaqecrBa 3a o6err QeHrup 3a B]rcraHoBqBaHe n
pexa6rnrrar-lrq. CoHAaxHrre 4eiHocrr npuKntoqrxa npe3 M. r,nn 2OZO r., npe4cror BbBexAaHe B
eKcnnoaraLlrs Ha o6erra. 3anoqeaHero Ha [3rpaxAaHe Ha ocraHanfire o6erryr no rHBecrrq[oHHara
nporpaMa e npeABhp;eHo 3a M. oKroMBpr 2020 r.

l-lpes HeaKTt,lBHhre Meceqh Ha 2019 r. ca h3BbptreHh nfiaHoBr,r 4efiHocru no noAApbxKa Ha
f1 porr eoepo3t4oH Ho \/Kpen rren Ho cboprxe H re.
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Ktu rpan aa 2019 r.,Qpyxecreoro-MaliKa e orqe.no r3nbflHeHre Ha IHBecrrLlhoHHara nporpaMa Bpa3Mep xa 43 078 :Knn. nB.

llpoae4exn ca Ko]'lKypcta, nperoBopn u nz6op Ha MeHrAxbp, npoeKTaHTr, crpor,rrenan $upnn ncrpo'rreneH HaA3op 3a r3rpaxAaHe Ha o6errt,tre or rHaecrl,rqnol+nfl nnaH Ha Anen nupsa. flpes m.
AeKeMBpl4 e noAnllcaH paMKoB AoroBop 3a crpo[TencrBoro Ha o6errr, qacr or rHBecr]lr.lt4oHHara
nporpaMa no npoexr Alen nbpBa. CneA re6rpaHe Ha r3nrrHr,irerrr 3a nnaHrpaHltre o6eKTh
npoAbnxaBar 4efrxocrr no noAnrcBaHe Ha AoroBopr4 t,r ta3rorBsHe Ha BpeMeBh nr]aH 3a r3nbnHeHr4ero
VM.

Ha 30 orrouapn 2019 r. B crpyKrypara Ha Ceer[ caerh Koxcraxrrn r Enexa XonArxr 44 e yqpeAeHo
ctc 100o/o co6creeHocr Ha Kanlrara or rflxHa crpaHa crafi caxA EooA.

Ha 27 HoeMBpt4 2079 r. e BnrcaHa noKynKa xa 100o/o or Kanrrafla Ha Apyxecrao MVI-2 EOOA.
E4nonrven co6creeHrr Ha Kan[rara e XonArHr Bapxa A.Q.

Ha 30 AeKeMBpl4 2019 r. c peueHxe Ha ynpaBilrenHte cbBer Ha Xon4rxr Bapna 44 e yBenrqeH
Kanrrana Ha AbqepHo ApyxecrBo M Car Kei6ra EAfl.

FoArutxo o6uqo crr6paxre Ha aKqroHephre

Ha 10 onra 2019 r. Ha npoBeAeHo peAoBHo o6u1o cr6paHr4e Ha aKqroHephre xa Xor4r,rxr BapHa A.e ca
83eTr CneAHhTe petueHhfl :

' f]prer e orqera Ha YnpaarreflHrq cbBer sa AefiHocrra xa flpyxecreoro-r,4aixa sa 201g r.;
' TlpHerr ca roAllluHlra Qrxarcoa orqer Ha.Qpyxecraoro-uaftra sa 201g r. ]1 KoHcolvAvtpaHnfl

QrHaHcoa orr{er 3a 201g r.;
' l-lprerr ca AoKnaArre Ha oAhrHl4a KoMhrer r Ha3HaqeH[fl oAhrop 3a x3BbpuleHara npoBepKa Ha

,Qpyxecraoro-mafrra sa 201g r.;
. Ileqan6ara or AeiHocrra npes 2019 r.

nevan6a.;
Ha Ipyxgsleoro-Mafirca Aa ocraHe Karo Hepa3npeAeneHa

' l'lprer e Aox'aaAa Ha AhpeKTopa sa Bpb3Kh c r,rHBecr]lToprre 3a r43nbflHeHhe Ha nporpaMara 3a
KOpnopaTt4BHo ynpaBneH14e ;o ocao6oAeHu ca or orroBopHocr qneHoBere na YnpaevrenHnl r Ha4sopnrn cbBer sa 4eixocrra
hM npe3 2018 r.;

' HasnaqeH er 3a oA[Top xa flpyxecraoro-MaiKa sa 2019 r. cneqhaar3hpaHo oAr4TopcKo
npeAnprerre TpaHT Topxron OO,Q, cuc ceAanhu.le a rp. CoQran, npeAcraBrrsBaHo or Maprafi
Anocroaoa, AEC N9 032 no nflEC;

. l4gueuen e ycraBa Ha ApyxecrBoro B cneAHrfl cMt4cbn:
o 9n. t7 an.3 or Ycrasa npr4o6uea c^eAHoro cbArpxaHxe: ,,peuenrero Ha 0614oro ct6paHre

Ha aKLlt4'oHepxre 3a yBenrqeHhe Ha Kanrrana ce B3eMa c MHo3l4HcrBo ?/+ ot rnacoBere Ha
npeAcratseHrre Ha ct6paxrero aKqrh..;

o t{n. 25 an. 14 or Ycraea npr4o6rea cneAHoro cbAbpxaHye: ,,peuJexhqra Ha o6qoro
cu6paxre ce npxeMar c MHo3hHcrBo T4 or npeAcraBeHrre Ha cu6panrero aKqrr.

Ceupsaxr nntla, rHBecrlqx[ B AbulepHx x Apyr[ Apyx(ecrBa

catpsaxrre nhua Ha Tpynara BKntoqBar aKqr4oHepr4, acoqrtapaHh npeAnpxqrxs, K.noqoB ynpaBneHcKr4
nepcoHa, n ApYfn cBbp3aHh ,rr4qa.

Tpaxsaxqrrre cbc cBbp3aHr rhqa He ca h3BbpuBaHh
vnw nony'{aBaHh HtaKaKBrt rapaHqilh. Ctt4rre ca
KoHconHAxpaxrn QnHaxcoB orqer.

nph cneqranHr ycnoBh, h He ca npeAocTaBeHr4
nogpo6Ho onoBecreHil B npilnoxeHhe 35 or
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fltqepxnre npeAnplrsrlrs, BKnpqeHr,r B KoHconrAaqt ATa, ca KaKTo oleABa:

Crpaxa xa
yqpeArBaHe 1{

OCHOBHO Mf,CTO HA
geixocr

Ocxoexa geixocr

6unraprn Trproscra 4efi xocr

'unraouc 

OrAaeaHe noA HaeM Ha
' HeaBuxr4{n viloTA

6unrapun Typraarn

l43rpaxAaHe Ha

6unrapur Aanexocuo6u.lulenlu Mpexu u
yc/lyfw qpe3 rqx

'raraorq 

Or4aaaxe noA HaeM Ha
' HeaBHXI4MA UMO-fU

6unraohq 
Pagenexarenxa u rbproBcKa

' aehHocT

Ernraprn Orsaxcogr,r y cnyrut

'tnraouc 
Aa_BaHe noA HaeM Ha

' coocTBeHU HeABV)KrMA VMOIV

6unrapun Ouxaxcoeh ycnytu

Burapua Hpoerrarrcrn ycnytn

Sunrapra Oxpaxrrenxa 4eixocr
llpoh3BoAqrBo h

Euraplrn pa3npocrpaHeHt4e Ha

TeIeBr3hOHHa nporpaMa

lfi,re xa AbrqepHoro
npeAnpxrTxe

BapHa Phbnrhc EAA

flau nopoeo l-lponuprra EOO.Q

Ce. Ce. Koxcraxrrn n Erera
XonAhHr Alq

M CAT Kei6un EA.Q

KaMquq AA

Eanaxc Enrr EOO,Q

l,ln Pean Or,rxaxc AA

Eanqrr llogxucrnx flapx EA.[

Yfl Pean <Drsaxc Acer
Mexr4xmuxr A.Q

TnO BapHa qnn6O EOOA

Mn-2 EOO,Q

Me4rixa rpyna clepxo ruope
EOOA

2019 2018
yqacTr/te yqacrre

o/oolo

100

100

100

100

52.92

100

87.35

100

94.92

100

95

100

100

100

51.58

100

87.35

100

94.92

100

95

ro:

100

Ktt{ 31 AeKeMBpt't 2019 r. B KoHconrAaqhera ca BrcntoqeHh ta AbqepHxre ApyxecrBa Ha cneAHrre
npeAnpHf,rl,le:

Ce.Ce. Koactaxtnn n EneHa Xon4nnr Aff:
. Acrepa I EA,4
o A:ants I E44
. Tuoxa EOOA
. Kapaqn EAA
. Cni Ooprpec EAA
. SopoBere I EA.Q /acoqrrpaHo npe4npnerne/
r SrnreprbH fonO Cucaitrra EOOfl
. UJa6na l-onQ Bar.rrraxo M. KoHcopqxyM MapxHa SanqxK A.Q
. Arsa Eprn OOI
. Cuil Caxa EOOA

Bapna Pnurnc EAA:
. t{epxo Mope npec EOOA
o Arnac I E44
o .Qxux4ropc EOOfl c AbqepHo ApyxecrBo - Aporaxc EOOI
. BapHaKonu EOOA
. Acrepa [bpaa tur.*o EAA
. M OyA Bapxa EOOfl
. KoHKopA OOA /acoqhhpaHo npegnpnarne/

Eananc Enm EOOA



Xor4rHr Bapna Afl
l-o4ruen KoHcon!,lANpaH AoKnaA 3a AefiHocrra
2019 r.

M Car KefrOu EA,4:
. Bapxa Tenercou EOOfl
o M CAT Flpecnae OOA /acoqrt4paHo npegnpnarne/
r Teaerou m C OOA /acoulnnpano npegnpuarue/
. Sbnraprfl refleKoM xer Afl /acoqnupano npegnpnnne/
. lulxeecrop El- A.{:

o 5pax4 Hro Afiarrc EOOA

o 6pan4 flpo4axu.ruxc OOA

o klxsecrop Vlnorn Her OOfl
o lzlHaecrop l-1ync OOfl
o l4xeecrop TB EOOfl

o Eoeq.Et- OOA

o Brcu.l yHxBepcltrer no 3acrpaxoBaHe r Qrxancr c ArqepHh ApyxecrBa l-'lpo4xerr KbMnaHr
1 M n Py6rrox l-lpo4xerr A.Q

Megnfrna rpyna gepno nope EOOII

TI|O Bapna $nnEO EOOfl:
. fVlC BapHa Afl

Kauqna AA

Ilannopoeo nponbprn EOOA

Eanqnx llo4xcncrnx llapx EAfl

Yfl Pean @nnanc Acer Menn4xcn;at AII
LtIl Pean OnHaHc AA

MU-2 EOOA

Ilpyrx ,HBecrrqrh

ocHoglirre nHBecruqlr,n, npt4TexaBaxn or Fpynara, ca KparKocpor{Hx t4HBecrrqr4t4, xacuerqrpaHr Karo
Suaancoar aRTnBu, orr.trraHr no cnpaBeAnraa crofrHocr e neqan6ara unn aary6ara:

Ohxaxcoer at<rrBlt no cnpaBeAnnea crof,xocr a
neqan6ara rnr eary6ara:

Hereryulr
- Sopcoeu KanrranrcBl,r xHcrpyMeHTh
- flnnoee B KoneKTytBHu n+Becrnq.voHHh cxeMr
- Herorupanr KanrraroBr 14HcrpyMeHTh

Teryulr
- Sopcoar Kanhran()Br4 xHCTpyMeHr,l
- ,Qnnoee B KoreKT|ltBHll t4HoecrnllxoHHt4 cxeMh
- Hexorrpanr Kanhrafl oBx 14HcrpyMeHTh

32 4L5 L4 977
33 994 16 493

2019

x]/lfl. nB.

2018

x],ln, ,lB.

766 745
746 704
67 67

1 579 1 s16

949
t6 483
14 983

661
4L2

L3 904



Xorprxr BapHa Afl
l-o4 n u.r eH Ko H con hE,t4 pa H Ao K, aA :a Ae ri H ocrra
20L9 r.

llpe4ocraaeHlr 3aeur x qecxyl

Ktm 31 AeKeMBpt4 2019 r. Hafr-3HaqrMhre B3eMaHilH no npeAocraBeHla 3aeM[ n qecun xa l-pynara or
cBtp3aHr h HecBbp3aHn n|/'qa ca KaKTO CneABa:

3aemogaren 3aer,rononyvaren Brg na AoroBopa

,(rqepxo ApyxecrBcr fipyrr ruproecKx ApyxecrBa lloroBop 3a 3aeM
,Qrqepuo ApyxecrBc, .{pyna ruproacKh ApyxecrBa lloroeop 3a 3aeM
ApyxecrBo - uafira Arqraonep floroeop 3a qeche
,Qpyxecreo - uafira AKLlhoHep l[oroeop 3a llech,
flpyxecreo - rqafira Arcqronep AoroBop 3a Llech,
,Qpyxecrao - uafira Acoqrrpaxo ApyxecrBo AoroBop 3a 3aeM
,Qpyxecreo - rqaixa AcoqhhpaHo ApyxecrBo .Qoroeop 3a 3aeM
flpyxecrso - uaira Apyro rbproBcKo ApyxecrBo ,Qoroeop 3a qecx,
,Qpyxecreo - uaixa Apyro rbproBcKo ApyxecrBo .Qoroeop 3a Lleche

,Qpyxecreo - uafira Apyro rbproBcKo ApyxecrBo floroeop 3a qec!4,
ApyxesrBo - prairca ,{pyro ruproecKo ApyxecrBo ,[oroaop 3a Llecx,
,Qpyxecreo - 14afixa Apyro rbproBcKo ApyxecrBo !,oroeop 3a 3aeM
flpyxecreo - rqafira flpyro rtproecKo ApyxecrBo AoroBop 3a 3aeM
,Qpyxecreo - uafira ,{pyro ruproecKo ApyxecrBo loroaop 3a 3aeM
,Qpyxecreo - mafira ,{pyro ruproacKo ApyxecrBo floroeop 3a 3aeM

ApyxecrBo - uafira Apyril rrproBcKh ApyxecrBa TuproecKu A Apyrl 3aeMV

,{uqepno ApyxecrBo .{pyro ruproacKo.qpyxecrBo TuproscKV vt Apytu 3aenu

.[rr.4epxo ApyxecrBo Arqroxep AoroBop 3a 3aeM

Auqepuo ApyxecrBo Arquoxep ,Qoroeop 3a qecxe

3a4un>xenre
Cpox xa no rnaBHxqa

AoroBopa rum31.12.2O19
(xrn. ne.)

3agunx<enhn no nortyqeHrr 3aeut,t, qec[x n peno cAerK]t

Kuu 31 AeKeMBpl't 2019 r. Hafi-3HaqxMhre 3aAbnxeHrfl no nonyqeHh 3aeMh, qecxr r peno cAenKh or
,Qpyxecraoro-MafiKa n HeilHnre AbulepHvr ApyxecrBa KbM cBbp3aHh r HecBbp3aH[ nyrqa ca KaKro
cneABa:

3aAbrx(eH14e no

BnA xa AoroBopa cpox xa rnaBHhqa KbM
AoroBopa 31.12.2019

(xrn. ne.)
6axroe KpeAxr
6axrcoe KpeAhr-
oaup4paQr
Saxxoe KpeAur-
oaup4pagr

6.9.2020
3L.t2.2020

20.4.2020
30.11.2020
3L.12.2020
31.12.2035
12.t0.2020
31.3.2020
14.5.2020

3.L.2020
27.t2.2020

28.6.2020
7.3.2020

31.L2.2020
29.3.2020
Mex4y 3 r,r

6 uecer4a

3t.t2.2020

30.11.2020

15.03.2020

27.3.2025

29.8.2020

3t.L2.2024

L2.10.2028

30.3.2024

t8.LL.2027

25.r2.2023

I 447
r97

6 017
855
445

lt 937
2 879
1 663
1 000

150
100
218
t76
89
80

8 664

944

11 020

30

2 928

1 839

4 t54

L7 602
200

31

23 652

4 301

8 929

I 294

7 500

4 284

20 000

7 400

3aerononyvaren

ApyxeqrBo - uaira

,Qpyxecrao - maira

,[pyxecreo - naixa

,Qpyxecreo - uafira
,{pyxecreo - uafixa

,Qpyxecrao - maira

.Qpyxecreo - rqafira

flpyxecreo - uaira

,Quqepxo ApyxecrBo

Auqepxo ApyxecrBo

ALqepHo ApyxecrBo

Aru{epHo ApyxecrBo

,{uqepxo ApyxecrBo

Auqepxo ApyxecrBo

3aexoaaren

Tuproacrca 6axxa

Tuproecxa 6anxa

Ttproecra 6axra

O6nrrar-lnoxepra

.Qpyrn ruproacKu ApyxecrBa
,Qpyru ruproecKr ApyxecrBa
fipyru $rxaxcoera
AHCtnryql,4vt

Tuproecru ApyxecrBa

Trproecra 6axxa

Trproacra 6axra

Tuproecra 6axra

Ttproecra 6axra

O6nrraqrorepr

flpyrn $uxancoer
rHCTnryuinu

O6nuraqroxeH 3aeM 9.L2.2022
3aeu 3t.L2.2020
3aeu t4.3.202O

Peno c4earu Mel{AY 3 
" 

6
Meceqa

Tuproecxr nApyrr MerqAy3 h6
3aeMx Megeqa
14neecrlrquoxex
6axroe KpeAur
l,luaecrrqroxeu
6aHroa KpeAhr
3aepr ga o6oporHh
cpeAcrBa
3aeM sa o6oporHh
cpeAcrBa

O6nuraquoxeH 3aeM 23.LL.2024
Tuproecxn n Apyrn Mex4y 3 ra 6
3aeMh Meceqa



Xon4rHr Bapna Afl
l-o4r,ruleH Ko HCon u!,rlpaH Ao Kn aA sa 4ei uocrra
20t9 r.

HayqHox3cneAoBareflcKa x pa3Bof,xa 4eixocr
Tpynara noA4bpxa Hayq Hota3cleAo Barefl cKa 4eri nocr.

Errntr or nporpaMncrn Ha hxaecrop El- e pa:palornn epnaeH rrn onepallhoHHa chcreMa 3a
r3rpaxAaHe xa rr(ropmaqhoHHh cafiroBe. CrgAaeaHero Ha HoBr,r rexHororhta B 14HrepHerAaBa cepro3Ho
KOHKypeHTHo npeA[McTBO npfi peaah3rpaHeTo Ha HOBh npoeKT]l.

llpea 2019 r. e l-pynara Ha Cs. Ce. KoxcraxtrH r Enena XoaArxr A,Q, ca x3BbpuJeH&r pa3xo.qx BbB
Bpb3Ka c VlT ycnyrn, cBtp3aHil c HayqHoh3cneAoBarencra AefiHocr B pa3Mep na 823 x1n. rB., B r.q.
cBbp3aHr cbc 3anrarr h ocrrypoBKh, KoHcynraHrcKl4 ycnyrr r o60py4eaxe.

llxQopuaqrn 3a cKrxrqeHh AoroBopr{ }r3BbH o6nqaf,xara geixocr t,t raKrBa, KoHTo
cbulecTBeHo Ce OTKIOHTBaT OT na3apHnTe ycnoBn,
l-lpes 2019 r. n 2018 r. l-pynara He e cKnrcqBa,fla AoroBopr,r, rcorro 6rxa 6nnn nsevx o6rqafixara fi
4efiHocr, KaKTo 14 TElKrBa, Kohro cbulecrBeHo Aa ce orKnoHflBar or na3apHrre ycnoBnn.

Cgenrr, BoAeHx nssuH6anaHcoBo

l-1pes 2019 r. r 20113 r. Fpynara He e cK/ror{Bara cAerKr, BoAeHr hserx6anaHcoeo.
l'lxQopuaqna 3a encauln cuAe6xn, aAv,,nlncrparrBHlr r ap6rrparxHx npox3BoAcrBa
Flpes neproAa HqMa npeAsBeHx rapaHqxoHHn n npaBln hcKoBe or/ruu l-pynara, Kor4roAa npeBxuaBar
10 Vo or ranrrana ii.

Axanrg }l oqeHxa Ha norlrrr,rKara orHocHo ynpaBneHre Ha Srxaxcoarre pecypcr{
llonurrrara orHocHo ynpaBneHhe xa QrnaxcoBrre pecypcr na l-pynara Kacae cnoco6nocrra r)r 4a:. h3nt,lH9Ba 3aAtnxeHngTa Cn HaBpeMeHHO;

. peanu3npa 4o6pa cr6rpaemocT Ha B3eMaHrera;
o reHephpa npIxoAl,l, a OTTaM r neval6a;
o Quxaxcnpa npnopvrerHo K.,rtor{oBt4 hHBecrrq AoHHvl npoeKrh;
. Aa rHBecT,lpa a pexra6rnn,l mHBecThqhr4.

llonrrrrata orHocHo ynpaBneH[e xa QunaHcoBr4re pecypcr Ha l-pynara orqrra BnyrqHrero Ha
KnoqoBr Qarcropu raro:

. mex<AyohpMeHrlTe B3eMaH[n ta 3aAbaxeHhe;

. cb6xpaeMoc'r Ha B3eMaHrflTa;
o {€HOBa nOnUTuKai
. TbproBcKa noIhTrKa;
. nonrTt4Kara Ha xeAxhpaHe;
o floHbHHEt norrl,lThKa l,1 non3BaHeTo Ha AaHbqHr o6nercvexrn;
o nnaulaHe Ha CaHKLlxh;
. TexHolortaqHara o6egne.{exocr Ha ApyxecrBoro;
. crnuynupaHe x perynhpaHe Ha npor3BoAcrBoro u norpe6neHrero;
r nd30pt1 3a peaar3allrfl Ha npoh3BeAeHara npoAyKttl4e / npe4naraxure ycnytn.,
o KOHKypeHTOCnoco6HocrTa Ha ApyxecTBoTo;
. B3amMOOTHO[UeHrf C Qrxaxcoao-KpeArrHr uF,cr[ryLlnui
o flbpxoBnn cy6cu4nn 3a noAnoMaraHe Ha 4efiuocrra;o pd3BATtAe Ha MexAyHapoAHHTe OrHouJeHrH.

[Ioanrnxara orHocHo ynpaBneHhe Ha OhHaHcoBrre pecypcx Ha l-pynara BKrloqBa cneAHrre
nprHqhnIl:

o crpl,lKTHO Cna3BaHe xa Aeficreaqoro saKoHoAarencrBo;
o MoHhropl,lHr Ha KnloqoBr erxancoar noKa3arenr;

' o6e3neqaBaHe Ha MeHhAxMbHra c QrnaHcoao - cqeroBo4na raxeopMaqre 3a B3eMaHe Ha
peuJeHxR;

o cBoe BP€MeHHO ocrrypcBaHe Ha Heo6xo4ttl'lrre Qrnaxcoar pecypct4 3a pa3Brrhe Ha
ApyxecrBoro npta Br3MoxHo xail-hsroAHn ycnolne;

. e0eKrhBHo ,lrHBecrrpaHe Ha pa3nonaraeM,lre pecypch (co6creenu r npreaevern);t ynpaBreHre Ha Kanrrana h aKThBhre Ha ApyxecrBara (sxaovrrenno u nprBneqeHrre
ranrraan);

. QnHancoeo o6egneqaBaHe Ha cbxpaHeHrero h npocneprrera Ha ApyxecrBoro.



Xon4nnr Bapna A.e

[og ululex KoHcon h!;npa H AoKnaA 3a AerZ Hocrra
2019 r.

[enn r nonrrTrl<a Ha pbKoBoAcrBoro no orHoureHxe ynpaBleHre Ha prcxa
[1pn octulecrBcBaHe Ha Aefinocrra cn l-pynara e r3noxeHa Ha onpeAeneH]4 phcKoBe, Kohro oKa3Bar
ats4efi crare Bbpxy, xeixrre pe3ynrarr.

YnpaeneHrero Ha p[cKa na Fpynara ce ocbulecrBnBa or pbKoBoAcrBoro Ha Apyxecrsoro-Nafixa a
cbrpyAHl4qecrBo c )/npaertenHhfl cbBer. Ilproprrer Ha pbKoBoAcrBoro e Aa ocnrypn KparKocpor{Hhre h
cpeAHocpot{Hil napr4r{Hl,r noror-I],l c noKp[BaHe Ha reKyu{]4 3aAbnxeHhg.

HecrcrerarrrqHyr pxcKoBe
Hecucreuarrr{Hrre prcKoBe npeAcraBnrBar qacrra or o6u1rn rHBecrrllrloHeH plcK, cneqr$ruxr sa
caMoro ApyxecrBo 14 orpacbfla. HecncreNarrqHlre pr4cKoBe Morar Aa 6t4ar pa3AeneH[ Ha ABa r[na:
ceKropeH (orpacnOe) pncK, Kacaeul HechrypHocrra B pa3Blrrrero Ha orpacbna Karo ueno, n
o6qoQrpmeH prcK, npor43Tr4qaq or cnerlr$rKrre Ha KoHKperHoro ApyxecrBo.

olpuexnnr prcK e cBbpsaH c ecrecrBoro ra 4efinrlcr xa l-pynara Karo 3a BcRKo ApyxecrBo or Hee e
BaxHo Bb3Bpau{aeMocrra or hHBecrrpaHhre cpeAcrBa r pecypcl4 Aa cborBercrBa Ha prcKa, cBbp3aH c
ra3r HHBecrLtu|,lq. OcHoanrnr QrpueH prcK sa Xoa4rxr BapHa A,Q e cerpsax c SrHagcoBrre pe3ynrarh
Ha npeAnprflTnBTa,. B Kol4To tofi rHeecrt4pa, Kot4lo BoART Ao cnoco6nocrra nM Aa pa3npeAensr
An9nPeHrvl. o6cnyxaaxero Ha KpeAhrilre, ornycHarh Ha AbqepHhre ApyxecrBa, cneABa 4a ce npr6aer
KbM ocHoBHrn QrpueH prcr. CuqecrByBa Bt3MoxHocr ornycHarrre or,{pyxecreoro-MafiKa KpeArr}l
Ha AbqepHla Apyxe(:TBa 4a xe 6t4ar o6cnyxeaxr, nopaA], rrnca Ha AocrarbqHo SrHancoBt4 cpeAcrBa.
llo rogr HaqhH Qt'tpuenrrr prcK Moxe Aa oKaxe BnnflHVe Bbpxy pbcra Ha nprxoAr4re Ha ApyxecrBoro,
KaKTo t'l Bbpxy npoMsHara xa pexra6raHocrra. 3a ragr qea e Heo6xoAt4Mo Aa ce aHan1asrpar no4po6xo
maBHrre Qarropr, Kol4To nopaxAar Hec[rypHocr B pr4TMr4r.rHoro reHep[paHe Ha nprxoAr,r or crpaHa Ha
l-pynara. TaaN HecnrypHocr Moxe Aa 6tAe r3MepeHa qpe3 npoMeHnhBocrra Ha nony,{aBaH[Te npxxoAlr
B TeqeHxe Hd Bp€Mroro. B rasfi Bpb3Ka ocHoBHrre $axropr, Kot4ro ca onpeAeneqr sa erpuexrfl p]tcK
npe4 Xon4rnr Bapna A,Q, morat Aa ce pa3Aerflr Ha: BbHluHt4 3a eMrreHra: AbpxaBHa r perhoHanHa
nortlrl,tKa a cQepara Ha ryp143Ma, TeKcrlina r eneKTporexHrr{ecKara npoMruJneHoclr r.H., Harxqre Ha
nonrrht{ecKa cra6rnHocr B crpaHara r B per[oHa, u Ap,i KaKTo h Ha BbrpeulHr earcropu, nprcbulh Ha
caMoro flpyxecrao-Nafixa x HeroB[re AbulepHx ApyxecrBa h 3aBrceulx ocHoBHo or HrBoro Ha
MeH[AxMbHTa, AororlKoBa, AoKorlKoro or HeroB[Te 4eticrarn r peueH14q 3aBrcnT KaqecTBoro ,
acoprrMeHra Ha npelAnaraHl,lre ycnYfn, no3LlqxoHrlpaHero Ha cbqecrByBaqure na3ap]r r 3aeMaHero Ha
HOBr,r na3apHrl HtlUJU.

Ersxec pllcKbr ce npeAonpeAenfl or caMoro ecrecrBo Ha,qefixocr Ha eMhreHTa h HeroBhre AbulepHh
ApyxecrBa. Tosr prr:r ce 4e$ranrpa Karo HecI4rypHoc'rra, cBbp3aHa c nonyqaBaHero Ha nplxoA, nprcbq
3a orpacn[re, B xofito Fpynara Qyxxqr,ronupa. Hopuaaxo e nphxoAhre Ha Tpynara Aa Baprpar B
reqeHxe Ha BpeMero raro Qyxrqrq Ha npoMeHhre B o6eua Ha oKa3aHlre ycnyrn r cBbp3aHlre c rqx
pa3xoAt4. B ragr Bpt3Ka, rHBecrhqt4l4Te Ha eM[TeHTa ca HacogeH[ B pa3n]4r{H[ ceKToph Ha hKoHoMnKara,
KOeTO HaMaIflBa TexiecTTa Ha TO3rl p],tCK.

orxaxcoartr pltcx npeAcraBnqBa AonbnHxrenHara HecrrypHocr no orHoueHtae Ha hHBecrTTopa 3a
nonyqaBaHero Ha npxxoAn B c,]'Yeanre, Koraro ApyxecrBara or l-pynara r3norsBar nprBreqeHx rnx
3aeMHr cpeAcrBa. Tinsr 4ontnHhrenHa $rxaxcosa HechrypHocr AonbnBa 6hsHec phcKa. Aro ;pynara
He npxBrl4''{a Kanhrar nocpeAcrBoM 3aeMh n/nnn +tnroBh qeHHh KHhxa, eArHcrBeHara Hec14rypHocr no
orHouJeHxe Ha Hero ule 6lAe cBbp3aHa c 6rsxec pncKa. Koraro '{acr or cpeAcrBara, rorro l-pynara
r3non3Ba nph ocbLqecrBgBaHe xa 4eixocrra cn, ca no4 Qopmara Ha 3aeMh nnt A\nfoBA qeHHh KHrxa,
ro nnaulaHhflra 3a re3x cpeAcrBa npe4craBnnBar Qrrcrpaxo 3aAbnxeHhe. Llpe3 noKa3arerrrare 3a
Qrnarcoea aBToHoMHocr r QrnaacoBa 3aAnbxHrroc:T ce orqxra cborHouJeHhero MexAy co6creeHr r
nprBne'{eHr cpeAcrBa B KanrraroBara crpyKrypa Ha ApyxecrBoro. l-lpuemnrBara unn HopMarHara
creneH xa QrnaxcoBl4g pttcK 3aB[ct4 r ot 6rgnec prcKa. AKo 3a ApyxecrBoro cbulecrByBa ManbK 6usHec
p14cK, To Moxe Aa c€! oqaKBa, qe hHBecrllroprre 6rxa 6nnn ctrnacHh Aa noeMar no-ro^cM QrnaHcoe
p]'lcK l'l o6parHo. YcneulHoro yBenrqeH[e Ha Kanhrara npoMeH[ 3HagrrenHo crpyKrypara Ha nacrBhre
Karo HaManr cbqecrBeHo QrHarcoerR prcr.



Xon1unr Bapna Afl
l-o4rlu:eH KoHConilAhpaH AoKnaA :a Aefilocrra
2019 r.

Kpe4rrxxrr pvlcK e cBbp3aH c Bb3MoxHocrra Xor4rnr Bapna A4 aa ce ernaxcupa c noMou{Ta Ha
3aeMHh cpeAcrBa B KparK,l cpoKoBe r Ha npHeMnuBn nnxBeHn xlaga. B ra3n Bpb3Ka creABa Aa ce nocoqt4,
qe Aefrsocrra xa XrllArxr Bapxa AA vr atrqepHrre My ApyxecrBa e cBrp3aHa c noeMaHero Ha rxxBeH
prcx. Paanru.lero lra ro3l4 pl4cK e MrHrMaren, rui Karo nhxBeHhnr npolleHT no o6nrraqroHHr4fl 3aeM h
roncMa qacr or ocraHanrre noryqeHlr 3aeMh e errcrpan.
lluxen(xnsr pxcK ce cBtp3Ba c BeposrHocrra l-pynara Aa [3naAHe B cbcrogHre, npil Koero rpyAHo
Aa nocpeula 3aAbnr(eHrflTa cu nnv B HeBb3MOXHOCT Aa rr o6cnyxaa, [Ionrrnrara na Xon4rnr Bapxa
lt.Q e aa noAAbpxa npnewnnBt HhBa Ha nlrKBrAHocr,

onepaqnoxHllnr pxcK npeAcraBnflBa phcK or sary6a, npor3Tr4qaq or HeaAeKBarHh vnn He
AocrartqHo ao6pe QyHrrlraoxrpaqr BbrpeuJHr npoqecr, xopa n cncreqn nnn or BbH*IHr4 c-"6ntne.
onepaqroxHo cu6mrre e ct6rrre, BoAeqo Ao orKnoHeHhe Ha 4eficrarrenH[Te or or{aKBaHhre
pe3ynrarr or Aeinocrra B pe3ynrar Ha rpeuKr 11 HenpaBrnxo QyxrcrluoHrpaHe Ha cncreMh, xopa,
npoqecr. onepaqroHxoro cu6rrre BoAn vnt 6r Aoaeno Ao orpr4qareleH rKoHoMr4qecKr pelymar n/unn
AO AonbnHrTenHil pa3xoAh.

XonArnr Bapxa A'[ r:e crpeuh Aa orpaHhvasa ata4eficrBrero Ha ocHoBHhre onepaquoHHn prcKoBe Karo:

' ce pbKoBoAh or cneqlan[crl4 c AocrarbqeH onrr r AoKa3aHr nposecroxanH]4 KaqecrBa;o nepcoHanbT ce o6yvaaa no nporpaMr 3a noBhuJaBaHe Ha rcaanr$rrcaqvATa n opraHh3aqroHHara
KOMneTeHTHOCTi n

t tr3no.,l3Ba EnrypHn ,1 npoBepeHr crcreMr 3a Aocrbn, o6pa6orra r cbxpaHeHre Ha
uxQopmaqrnra.

cerropxlnr pxcK (:e nopaxAa or BnreHrero Ha rexHororrqHhre npoMeHh B orpacbna Bbpxy AoxoAhren napnqHnre noroLll'l B TO31,l OTpacbn, arpec[BHOCTTa Ha MeHrAXMbHTa, CrnHara KoHKypeHquq Ha
BbHtlJHl'l 14 BbrpeuJHur npor3BoAhrenn n Ap. l-lpr emurerra ro3h pr4cK e 3HaqhrenHo orpaHhqeH nopaA|1
pa3npbcHarocTra Ha l/lHBecTetqrll,lre B pa3nrqH14re ceKTopl4 Ha ]lKOHOMUKara. B crpyxrypara Ha
l4HBecrtlLll4oxnrn noprQein ca BKnpr{eHr npeAnpxnrrfl or nphop}rrerHr orpacnx 3a pernoHanHara
XKOHOMHKA.

JlrxenAxoqr

Fpynara noAAbpxa noAxoAfll4tt HrBa Ha flrKBlAHocr h ynpaBnrBa cBorre aKrrBlr u nacn*n no HaqhH,
rotiro rapanrrpa peAoBHo n 6es sa6aea h3nnau{aHe Ha reKyqilre 3aAbnxeHrn. l-Ipes orqerHhq nepxoA
ApyxecrBara or rpynara x3nor3Bar KaKTO BbrpeuJHrr TaKa h BbHruHh h3ToqHr4qx xa $rnaHcrpaxe,
flrrar4xocrra na l-pynara npe3 orqerHrs nephoA ce ocrrypflBa or naphqHlare noroqr4, eoprurpaxr or
ocHoBHara Aeinocr ta nonyqeHh 3aeMx.

ll3nunxexre Ha nporpauara 3a npxnaraHe Ha mex(AyHapoAHo npt,t3Harr craHAapr1a 3a
KOpnopaTrBHO ynpaBreHle

flxperrop 3a Bpb3Ka c rHBecrlroplre

HaaHaqeH9tcr 4rpeKTop 3a Bpb3Ka c rHBecrlrropxre ocbrqecrBsBa eSerrraxa Bpb3Ka Me11qy
ynpaBnrenHrre oprelHl,l na flpyxecreoro-mafira h aKqhoHeprre, KaKTo l,l c lt4qara, npoflBnn1 hHTepec
Aa ilHBecrrpar B qeHHhre KHlxa na XonArxr Bapxa A.Q. CrrqecrBeHa qacr or HeroB[Te 3aAbnxeH[s e
cb3AaBaHero Ha crcTeMa aa rxQoplttpaHe Ha aKqroHephre, pa3flcHrBaHe Ha nbrHhe o6xear Ha npaBara
u$ u HaqnHnre Ha erOeKThBHoro rM ynpaxHflBaHe, B r.v.: rxQopMhpaHe 3a pe3ynrarure or Aefixocrra
xaflpyxecraoro-maiira; npoBexAaHe m yr{acrhe Ha aKqhoHeprre e o6uure cr6paxrn;3ano3HaBaHe Ha
aKquoHepxre c peuJeHxs, Kol4To 3acqrar rexHh l4Hrepec[; cBoeBpeMeHHO nnQopmrpaue 3a Aarara,
AHeBHITR peA, Marephannre n npoeKruTe 3a pe[rleHhtt xa O6qoro ct6paHue Ha aKqhoHeprTe, KaKro t4

noAAbpxaHe Ha Bpb3Ka c KoMrcrcra sa SrHancoB HaA3op r Ernrapcra Qoxgoea 6opca, Karo orroBaps
3a HaBpeMeHHOrO h3npau.laHe Ha oTqeThre.

,Qrpexrop 3a Bpb3Kl,l c t4HBecrrrophre or 01 noeuepr 2018 r. Ao Hacroetrr4flr MoMeHT e AeclcnaBa
3naraHosa.



XonArnr BapHa A!
l-oA r u e n Ko H corl r4,0, Ll pa H Ao Kn aA :a Ae rZ x ocrra
20L9 r.

Ilpaea Ha aKqrroHeprre

,Qpyxecraoro-MafiKa npoAbnxaBa Aa npunara BrcoKr,l craHAapr,i 3a KopnoparfiBHo ynpaBneHhe B

cborBercrBue c pa:pa6oreHara ta nphera nporpaMa.

Arqroueprre rMaT Bb3MoxHocr Aa yqacrBar a pa6orara Ha O6qoro ct6paare ,rqHo rnr qpe3
nbnHoMou{H7.U,u. B cborBercrBhe c h3t4cKBaHhATa Ha TrproecKrfl saKoH n 3arcoHa aa ny6nruHo
npeAnaraHe Ha qeHHn KHl4xa ce ny6nrxyaa noKaHa c AHeBHlrfl peA h npeAnoxeHlrqra 3a peuJeH[s 3a
peAoBHoro O6u1o cr,6paHle Ha aKqroHepr4re. Marepraaarre 3a O6uloro cr6paHre ca Ha pa3nonoxeHhe
Ha aKqroHeprre Er o0raca xa XonAuxr Bapna A.Q r xa hHTepHer-crpaHhqara npr cna3BaHe Ha
npeABrAeHrTe B 3aKOHa CpOKOBe.

Pasrpreaxe Ha peryrhpaHa rxeoprraqrn

Bcuqrn SrnaHcoar orr{err, KaKTo u Apyta perynrpaHa rHQopuaqra, ce npeAocraBflr Ha
o6t4ecraeHocrra, B Kouttcrsra aa QrxaHcoB HaA3op r Srnrapcrcara SoH4oaa 6opca, 1a ca Ha
pa3noroxeHre Ha aKqloHeprre e oorca h Ha l,1HrepHer-crpaHrqara na,{pyxecrBoro.

oceeH 3aAbnx[TenHrre QunaHcoBr4 orr]err ,Qpyxecreoro nogbpxa B HHTepHer-crpaHhLlara cu n Apyra
aKryanHa rxQopuaqrn. B ctoreercrBile c HoBhre h3rcKBaHre na Stnrapcra Qon4oea 6opca - Coern
orHocHo pa3KprBaHero Ha nHQopMaqhfi, 3anerHana a ny6nrrcyaaHha npe3 MeceLl AeKeMBpt4 2OO7 r.
KoAexc 3a Kopnopar[BHo ynpaBreHne, e 4o6aaeHa AonbnHrrenxa rHsopruaLlrera B rHrepHer-
crpaHrLlara Ha flp'lxecrBoro, Koflro cnoMara 3a cBoeBpeMeHHoro unQoprurpaxe Ha aKqiloHeprre.
Henperlcraro ce nonarar yctnuA sa o6HoecaaHero Ha AaHHhre B KopnoparnBHytfl cafir. Cnagexn ca
]'l3l'lcKBaHnsra 3a pa3Kpl,lBaHe Ha ny6auuxara rxQopNaqre no eneKrpoHeH nrr qpe3 crcreMara EKCTph,
aAMVHt crpnpara or' 545. flpyxecrBoro e perrcrpr,rpaHo B eneKTpoHHara chcreMa Ha Komrcrsra E-
perrfibp/ a peryarpaHara rnQopr.raLlxfl ce pa3npocrpaHrBa qpe3 Infostock.

YnpaarreaHrr opraHx

B ceocra pa6ora qJleHoBere xa Ynpaaurenlne r Ha4soprrff cbBer ce orHacrr c rprxara xa 4o6rp
cronaHhH, Karo He AonycKar roHQrurcr Ha hHrepecn. flpn o6cux4axe Ha cAenKx qneHoBere Ha
YnpaerreaHng u H,aA3opHl,rfl ctBer AeKnapupar nuyHtAA ch r4HTepec npu Hann\nero Ha ra6a. Te
orAensr AocrarbqH0 BpeMe 3a yt{acr[e B ynpaBneHhero Ha flpyxecraoro-maira. Ynpaarrenaher cbBer
npoBexAa exeMecet{Ho peAoBHr 3aceAaHr4fl CbrnacHo npeABapnrenHo npt4er nraH, Ha rcorro o6ctxAa
Qrnaxcoaoro cbcrornHhe Ha Xoa4rnr Bapxa ffi, oneparrBHhre r crparerrqecKn Bbnpoq,r Ha pa3Bhrre
Ha KoMnaHxnra. h:rpa4exrre rnQopMaLlhoHHa crcreMa h crcreMa aa QrHaxcoB KoHrpon cnoMarar 3a
B3eMaHe xa o6ocnosaHh peuJeHrq n e@exrraxoro x3nor3BaHe Ha cpeAcrBara xa,Qpyxecraoro.

Ynpaarrenxrflr cbBer utrQopmrapa peAoBHo Ha4sopHrn cbBer 3a cbcroflHrero xa ,QpyxecrBoro h
B3erhre peuJeHue. Clmacno npaBtanHrqtare sa pa6or,a Ha ynpaBurenHrre opraHr Ha Xon4rHr BapHa A.Q
x Bb3npherhre npoqeAypr, Ha4aopxuttr ctBer norBbpxAaBa peuJeHhqra cbc crparerilqecKlt xapaKTep.

,Qeixocrra xa YnpaarrenHm r Ha4sopnre sbBer/ KaKTo ,l Ha qenhq nepcoHan xa ,QpyxecrBoro, e
cuo6paaexa c h3ucl(BaHt4nTa Ha 3arcoxa cpeqy na3apHhre sroynorpe6r c QrHancoBl4 r,rHcrpyMeHrh.
hgroreerl4re BbrpLlluHh npaBhna rapaHThpar ona3BaHero Ha BbrpeuHara rx$opuaqrn n
cBoeBpeMeHHoro fi pasxpraaxe B cnyqaxre, onpeAeneHr or 3aKoHa. C orneA Ha roBa npeA
Ynpaarrennrg cbBerT Ha XonArxr Bapxa M cror aHrax[MeHrbr Aa aKryann3npa h npxBexAa B

cborBercrBre c 13[cKBaH14flra Ha KanrranoBt4re na3aph ['lporpauara sa 4o6po KopnoparhBHo
ynpaBneH[e, ttfi rato rfl l4Ma cbu.lecrBeHo 3HaqeH[e 3a AoBep[ero Ha hHBecruq[oHHara o6ulHocr a
ynpaBneHhero xa flpyxecrBoro h 3a HeroBoro 6tAeule.



Xongunr Bap*a Afl
l-o4ru:eH KoHConrlIthpaH AoKnaA 3a AefiHocrra
20L9 r.

Bax<xl ft6nrnn, Hacrbnrnlr cfleA Aarara, t<brr r(orro e cbcraBeH toAntu1xua KoHcolrAHpaH
Qnxaxcoa orqer

Ha 13 Napr 2020 r. 6tlrapcroro npaBr4rencrBo oSnBn h3BbHpeAHo nonoxeHre 3a neproA or eA1aH
Meceq/ Koero Bnoc.neAcrBhe 6eue noratpAeHo Ir c peueHhe Ha HapoAnoro cr6paxhe 3a npheMaHero
Ha 3arou 3a MepKYre n AehcrlnlTa no BpeMe Ha r:rBrHpeAHoro nolroxeHre, o6napo4saH Ha 24 $apr
2020 r. e 6p. 28. xa flB' Bnocne4crare, h3BtHpeAHoro noroxeH[e 6e npouereHo c h3BbHpeAHa
enrAeMronorfiqHa r)6craHoBKa, noHacToqqeM B Crrra 4o 31 aeryct 2O2O r.

fltpxaaHrre Bnacrn B roBa L{hcno HaA3oplnre n peryaaropHhre opraHr npeAnphexa Aei,tcrsua B onhr
3a orpaHrqaBaHe Ha HerarrBHoro ats4efrcrere Bbpxy na3aprre r rKoHoMrKrre Ha AbpxaBhre, Ho
BbnpeKh roBa paSnpocrpaHeH'1ero Ha Brpyca oKa3Ba cfiaHo He6aaronprnrno BI,neHne Bbpxy
r'lKOHOMl4qeCKara ax:Tl4BHOCr, QOH40BHTe na3aph, rypr3Ma, r peAnqa Apyfn n{Aycrpnvt,

Tlfi xaro cnryaqn+Ta x npeAnpner[Te MepK]4 or AbpxaBHr4Te Blracr]r ca h3Krror{hrenHo AhHaMrqHr, a
Aeficrarsra ca r3BuH KoHrpona xa l-pynara, pbKoBoAcrBoro Ha l-pynara He e B cbcrorHtae Aa oqeHh
TOt'lHilTe KOrll4qecrEleHr napaMerpn Ha BnnflHhero Ha KopoHaBupyc naHAeMrgTa Bbpxy 6tAeqoro
QrHaxcoao cbcror]{He n pe3Ynrarvlre or Aefixoct:a il, Ho cr{hra, qe ro u.le 6uAe c HerarytBeH eeercr
Btpxy Aefinocrra Ha l-pynara B pe3ynrar or Ha roBa, ee ocHoBHo onephpa B 3acerHrhre ceKropr4 B
AonbnHeHre Ha roEa BorarltrlHocrra Ha na3apa Ha HeABh)(hMn n[orn, KaKTo h Ha QrxancoBl,lTe naSapr
crr4o 6r Morna Aa oKaxe xe6naronprnreH eeerr Bbpxy aKrhBrre xa t-pynara.

PuxoeoAcreoro Ha l-pynara oqaKBa Bb3MoxHo sa6aecHe Ha ta3nrnHeHrero 14 nprKnor{BaHero Ha
trHBeCThql'loHHhre npoeKTh cnpflMo nnaHhpaH,4Te CpOKOBe, KaKTO r ne6aaronprrrHo Bnn',HAe
BCneACTBTe Ha BoI;TThIHOCTTa Ha na3apa Ha HeABt4XhMn nMorn.

['lpr rsroranHero Ha cBoq aHan[3 sa 6rAeqoro pa3B]4rhe, pbKoBoAcrBoro Ha l-pynara orqrra r earra,
''{e nosB[nhre ce 3arpyAHeHrq e 6hsHeca r rKoHoMnr.{ecKara 4erinocr 3acflrar peA[qa npeAnpn1Tnfl u
Llerr hKoHoMl'lqecK!'l orpacnh Karo eAHh or xafi-crnHo 3acerHar[Te ca npeAnpn+TnflTat onep14paq14 B

ryphcrrqecKhfi ceKTop, Kot4To ca qacr or 3aeMonorlyL{arerrre Ha l-pynara. BrouJasaxero Ha
SrHaucoaoro npeAcraBqHe r cbcroflHt,te na 4e6uropnie,6u Morno Aa AoBeAe 3arpyAHeHhA npn
noracgBaHero Ha npeAocraBeHrre 3aeMr npt4 nbpBoHai{anHo AoroBopeHl4Te cpoKoBe n ycnoBv1fl.

l-pynara e B3eaa MepKkt ga o6nex.{aaaHe Ha 4eixocrra ch npe3 2020 r. Karo e npeAoroBop unaycnoBu1ra
no 6aHros[Te KpeAmrx. flrxaeHrR npoqeHT no 6arxoerre 3aeMr e HaMareH. yAtnxeHu ca cpoKoBere
3a noracgBaHe c Aol]bnHnrenH# uecr Meceqa, Karo e npeAocraBeH rparrceH nephoA 3a 3aAbnxeHrgTa
no rnaBHhqa.

fbroso4craoro Ha l-pynara BHrMarenHo aHanh3hpa noreHqranHrre eeerrr or naHAeMrqra h npeAnpre
cBoeBpeMeHHr MepKl,l 3a cMeKt{aBaHe Ha HeraThBHl4Te nocfleAhqh aa QrxaHcoBoTo CbcToFHhe }1

l,tKOHOMl4qeCK[Te pe3ynraru Ha ApyxecrBara, qacr or rpynara Ha,,Xon4rHr BapHa,. AA, a rMeHHo:

- flpepasrnexaaHe xa 6rsxec nnaHoBere r paspa6orBaHe Ha crparerlrr sa 4efinocrra npx
pa3nilqHh cqeHapta]r 3a ryprcronoroKa npe3 rereH ce3oH 2020 r.;

- KollyHrraqrq c 6aHrr-rpe4nropu v aHanh3 Ha Bb3MoxHocrilTe 3a npepa3rnexAaHe Ha
noracrrenH!,tre nnaHoBe no 6axroer KpeAhryt;

- AHalrs Ha Bb3MoxHocrttre 3a KaHArAarcrBaHe no KoMneHcaqhoHHr4 nporpaMh, npeAnoxeHa B
3arona 3a MepKxre n 4eitc:'ennra no BpeMe Ha [3BbHpeAHoro norroxenre, o6naeHo c peuleHre
xa Hapo4Ho'ro cu6panre or 13.03.2020 r.;

- flpoaegeHh ca o6u.1r cu6paHHF Ha o6nrraqnoHephre no HcKor4 o6nrraquoxH]4 eM[cl,r4 c
eMrTeHTrl - ApyxecTBa oT rpynara, Ha Ko[ro ca B3erh peuJeHre 3a pa3cpoqBaHe Ha
3aAbnxeHrsra 3a nnau{aHe/ Ablrxt4Mx npe3 2020 r.;

- ArraxrpaHocr 3a ochrypqBaHe xa 6egonacHa r qrcra cpeAa 3a nepcoHara Ha xorencKhre
KoMnrIeKc[ 14 TbproBcKh o6eKTr, oSrcr u Apytu noueu{eHrs, 3a rocrhre h nepcoHana, Bb3
ocHoBa Ha npenopbKrre Ha opraH],lre 3a o6qecreexo 34paBeona3BaHe, MeAnr.llHcKHre
cneqHafl rcTlr h npaBxTencTBoTo;

' llocrurxarta ca rbproBcKh cnopa3yMeHhq c KnrcqoBrre AocraBqrqh Ha ycnyrn Ha cnoprHr4e
LleHTbp, 3a npeycraHoBsBaHe nnaqaHrera no ocHoBHllre a6oHamenrHh AoroBopr xa o6erra Ao
npeKpaTsBaHe Ha r3BbHpeAHoro nofloxeHile a Peny6nrra Suraprn r ornaAaHe na sa6paHara
3a h3BbprJJB€tHe Ha rrproBcKa gefixocr;



Xon4rxr Bapua A!
l-o4uureH KoHConu4npaH AoKnaA :a Aerisocrra
2019 r.

- CqrraHo or 01.02.2020 r. rarcara 3a ynpaBneHre Ha ABere KoneKTuBHyt t4HBecrhr.ltloHHr cxeMh
e npoMeHeHa or 1.80o/o na 1.00% or cpeAHara roAtar.t.tHa crofixocr Ha HerHhre aKrrlBn Ha

Qox4oaere.

lLroao4craoro cllhra, qe qe HMa AocrarbqHo pecypc, 3a Aa o6e3ner{h nocpeqaHero Ha

npeA}t3BhKaTeflcrBaTa BtB Bpb3Ka C KOpOHa Bnpyca, qpe3 HaMangBaHe Ha pa3xoArre, rpaThcHl,l neproAyt
no 6aHxoar KpeAhrh vl Apyrn.

ErrAeulo pa3Bhrxe Ha KoltnaHnrra

t-lpes cleAaaqrre roAxHr klroHolarqecrca l-pyna XonArnr Bapra A,Q nnaHrpa Aa pa3u.thpnaa 4eixocrra
cr e c$epara Ha rerleKoMyHr,rKaqHllTe, Aa MoAepHr,l3hpa r HaArpax4a raxQpacrpyKryparara cl,t, Aa
BHeApflBa THOBaTL'IBHh Ygnyfnt Aa pearrpa cBoeBpeMeHHo Ha HoBrlTe npeAll3Bl,lKarelrcTBa B pa3B[TreTO
Ha rexHolrornnre v Aa nHBecrrpa B ocHoBHt4 npoer[ -,,A,nec l-1tpaa" u,,Eop",

Caeg ycneuHoro nphKnrcqaaHe Ha yBen[qeH]4ero Ha Kanrrana Ha6panrre cpeAcrBa or ny6rrvnoro
npeAnaraHe ca qeneBo HacoqeHh 3a nocrrraHe Ha nocraBeHrre ilHBecrvu,vloHYn qenr. f'lonoerHara or
cpeAcTBara ca rHBecr]4paH,1 Karo caMoyqacThe B rHBecT]rq[oHeH npoeKr 3a peKoHcTpyKt_ll,tg vl

MoAepHH3aqhfl Ha xoren ,,EOP". OcraHanara qacr or cpeAcrBara ca KparKocpor{Ho hHBecrupaHr Ao
nprKrlo'.{BaHe Ha npoeKrHltre AefrHocrr no 3anoxeHilTe rHBecrrllyloHHu HaMepeHrfl B npocneKTa 3a
ny6aruro npeAnaraHe.

OnrrnrsrpaHero Hat KanhraroBara crpyKrypa na l-py'nara '{pe3 noracqBaHe Ha reKyulr bnxeHrfl hMa

3a Llen 4a no4o6;:n eQerrranocrra Ha napt,tqHure norotll,l qpe3 HaMansBaHe 3a
o6cnyxeaHe Ha 3apbnxeHrera v HacoLlBaHe Ha aKyuynhpaHfiff pecypc B

hgnunxnrefl eH ArpeKTop:.
5 aarycr 2O2O r.
rp. BapHa

H3nuxnrenex
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 
 

До акционерите на 

Холдинг Варна АД 

к.к. Св. Св. Константин и Елена, административна сграда 
 

Доклад относно одита на  консолидирания финансов отчет 

 
Квалифицирано мнение 

 

Ние извършихме одит на консолидирания финансов отчет на Холдинг Варна АД („Групата“), съдържащ 
отчета за финансовото състояние към 31 декември 2019 г. и отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за 
годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните приложения към  консолидирания финансов 
отчет, включващи и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики. 
 
По наше мнение, с изключение на ефекта от въпроса, описан в раздела от нашия доклад „База за 
изразяване на квалифицирано мнение“, приложеният консолидиран финансов отчет дава вярна и 
честна представа за финансовото състояние на Групата към 31 декември 2019 г., неговите финансови 
резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с 
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от ЕС и българското 
законодателство. 
 

База за изразяване на квалифицирано мнение 

 

Както е оповестено в пояснение 8 „Репутация“ към консолидирания финансов отчет, Групата отчита 
репутация с балансова стойност към 31.12.2019 г. в общ размер на 38 127 хил. лв. Ръководството на 
Групата е извършилa тестовете за обезценка по отношение на всички единици генериращи парични 
потоци, които са формирали репутацията на Групата.  Част тестовете се базират на независими 
външни оценки, приети от ръководството при наличието на значителни преценки, допускания и 
несигурни бъдещи събития. При извършените от нас одиторски процедури към 31.12.2019 г., за две от 
единиците, генериращи парични потоци, към които е разпределена репутация с балансова стойност в 
размер на 19 861 хил. лв., ние не бяхме в състояние да се убедим, че балансовата им стойност не 
надвишава тяхната възстановимата стойност. Съответно, ние не бяхме в състояние да определим дали 
са необходими някакви корекции на сумите, разпределени като репутация за горепосочените две 
единици, генериращи парични потоци в условията на несигурна бизнес среда.  
 
Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите 
отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад 
„Отговорности на одитора за одита на  консолидирания финансов отчет“. Ние сме независими от 
Групата в съответствие с „Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители 
(включително Международни стандарти за независимост) на Съвета за международни стандарти по 
етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС)”, заедно с етичните изисквания на Закона за независимия 
финансов одит, приложим в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в 
съответствие с тези изисквания. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са 
достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето квалифицирано мнение. 
 
Параграф за обръщане на внимание 

 
Обръщаме внимание на пояснение 39 Събития след датата на консолидирания финансов отчет, в 
което е оповестена информация за съществено некоригиращо събитие, свързано с разпространението 
на пандемията от коронавирус (Covid-19). На 13 март 2020 г. българското правителство обяви 
извънредно положение за период от един месец, което впоследствие беше потвърдено и с решение на 
Народното събрание за приемането на Закон за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обнародван на 24 март 2020 г. в бр. 28. на ДВ. Впоследствие, извънредното положение бе 
променено с извънредна епидемиологична обстановка, понастоящем в сила до 31 август 2020 г. 
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Тези обстоятелства доведоха до сериозни затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица 
предприятия и цели икономически отрасли в световен мащаб. Част от предприетите мерки за 
ограничаване на разпространението на вируса бяха свързани със забрани за пътуване, карантина, 
социално дистанциране и закриване на несъществени услуги. Това предизвика значителни смущения 
за бизнеса по целия свят, което доведе до икономическо забавяне и оказа пряк негативен ефект върху 
дейността на множество предприятия от различни сектори на икономиката, като един от най-силно 
засегнатите остана туристическия сектор. 
 
Държавните власти в това число надзорните и регулаторните органи предприеха действия в опит за 
ограничаване на негативното въздействие върху пазарите и икономиките на държавите, но въпреки 
това разпространението на вируса оказва силно неблагоприятно влияние върху икономическата 
активност, фондовите пазари, туризма, и редица други индустрии. 
 
Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, а 
действията са извън контрола на Групата, ръководството на Групата не е в състояние да оцени точните 
количествени параметри на влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово 
състояние и резултатите от дейността й, но счита, че то ще бъде с негативен ефект върху дейността на 
Групата в резултат на това, че основно оперира в засегнатите сектори. Волатилността на пазара на 
недвижими имоти, както и на финансовите пазари също би могла да окаже неблагоприятен ефект 
върху активите на Групата. Ръководството на Групата очаква възможно забавяне на изпълнението и 
приключването на инвестиционните проекти спрямо планираните срокове, както и неблагоприятно 
влияние вследствие на волатилността на пазара на недвижими имоти. 
 
При извършеният от ръководството анализ са оценени финансовите рискове, свързани с промяна на 
бизнес средата, което от своя страна би могло да доведе до промяна в балансовите стойности на 
активите на Групата, които в  консолидирания финансов отчет са определени при извършването на 
редица преценки и допускания от страна на ръководството, отчитайки най-надеждната налична 
информация към датата на приблизителните оценки. Степента, до която Групата ще понесе негативни 
ефекти зависи пряко от продължителността на тази нова непозната обстановка и мерките, които 
директно засягат икономическата активност и бизнеса.  
 
Нашето мнение не е модифицирано във връзка с този въпрос. 
 
Ключови одиторски въпроси 

 
Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата професионална преценка са били с 
най-голяма значимост при одита на  консолидирания финансов отчет за текущия период. Тези въпроси са 
разгледани като част от нашия одит на  консолидирания финансов отчет като цяло и формирането на 
нашето мнение относно него, като ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси. В 
допълнение към въпроса, описан в раздела „База за изразяване на квалифицирано мнение“, ние 
определихме въпроса, описан по-долу, като ключови одиторски въпроси, които да бъдат комуникирани в 
нашия доклад. 
 

Очаквани кредитни загуби на предоставени кредити и парични средства и краткосрочни 
депозити съгласно изискванията на МСФО 9 Финансови инструменти – пояснение 14 и 15 

Ключов одиторски въпрос Как този ключов одиторски въпрос беше 
адресиран при проведения от нас одит 

Ключовите предположения и несигурности, присъщи на 
МСФО 9, са основно свързани със следните области: 
- Класификация и първоначална оценка: При 

първоначалната класификация и оценка на 
финансовите инструменти, ръководството е 
направило своята преценка относно бизнес моделите 
за управление на финансовите активи на Групата и 
характеристиките на договорните парични потоци на 
финансовите активи. Ръководството е заключило, че 
паричните потоци от финансовите активи 
класифицирани като предоставени заеми и други 
краткосрочни финансови активи и парични средства 
се държат единствено в рамките на бизнес модел, 
чиято цел е да се съберат договорните парични 
потоци, които представляват единствено плащания 
по главници и лихви върху непогасената главница на 

По време на нашия одит, одиторските ни процедури 
включваха, без да са ограничени до следните: 

- анализ на критериите на Групата за 
класификация и последващо отчитане на 
всяка категория финансови активи и 
съответствието на тези критерии с 
изискванията на МСФО 9; 

- проучване и оценка на политиките и 
процедурите, разработени за новите модели 
за изчисляване на очакваните кредитни загуби 
на финансовите активи, включително за 
предоставените заеми; 

- извършване на проверка и оценка на 
процесите за класификация на предоставени 
заеми на свързани и несвързани лица и 
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определени дати. Приложените счетоводни преценки 
имат съществено значение, тъй като предоставените 
заеми и паричните средства представляват 
значителна част от активите на Групата. Тази група 
финансови активи последващо се оценява по 
амортизирана стойност. 

- Модел на очакваните кредитни загуби: Съгласно 
МСФО 9 Групата прилага модел на последваща 
оценка на финансовите си активи, който води до 
нарастване на сложността и степента на преценки, 
които се изискват при разработването на модел за 
изчисляването на очакваните кредитни загуби (ОКЗ), 
който да е подходящ за размера и дейността на 
Групата, структура, икономическа значимост и 
рискови характеристики. Моделът изисква 
изчисляването на очаквани кредитни загуби да се 
базира на историческа информация, ориентирана към 
бъдещето, относно макроикономически показатели, 
на базата на които се разработват различни 
сценарии.  

Дълговите инструменти по амортизирана стойност и 
търговските и други вземания към 31 декември 2019 г. 
възлизат на 106 154 хил. лв. и представляват 22,49% от 
активите на Групата. Изготвянето на модел за очаквани 
кредитни загуби изисква набор от значителни преценки, 
допускания и несигурности от страна на ръководството на 
Групата. Поради това, ние идентифицирахме 
определянето съгласно МСФО 9 на очакваните кредитни 
загуби като ключов одиторски въпрос. 

Бележка 36.2 Анализ на кредитния риск към  
консолидирания финансов отчет представя подробна 
информация относно преценките и допусканията на 
ръководството на Групата при оценяването на очакваните 
кредитни загуби от обезценка на предоставените заеми 
към 31 декември 2019 г. 

определянето на необходима обезценка. 
Анализирахме финансовото състояние на 
контрагентите и проучихме, дали са налице 
отклонения при спазване на договорните 
условия; 

- прилагане на професионална преценка, за да 
анализираме и оценим ключовите допускания, 
използвани при прилагането на моделите за 
очакваните кредитни загуби и калкулиране на 
обезценки за предоставените заеми. 
Извършихме проверка на изчисленията на 
ръководството на Групата за очакваните 
кредитни загуби на колективна и 
индивидуална база и сравнихме получените 
резултати с нашите очаквания и 
приблизителни изчисления на база на 
професионалната ни преценка. 

- оценка на адекватността на оповестяванията в  
консолидирания финансов отчет, включително 
на оповестяванията на основните 
предположения и преценки, свързани с МСФО 
9, класификация и обезценка на финансови 
активи и изложеността на Групата на кредитен 
риск. 

 
Друга информация, различна от консолидирания финансов отчет и одиторския доклад върху 
него 

 

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от  
консолидиран доклад за дейността и нефинансова декларация изготвени от ръководството съгласно 
Закона за счетоводството, но не включва  консолидирания финансов отчет и нашия одиторски доклад 
върху него. 
 
Нашето мнение относно консолидирания финансов отчет не обхваща другата информация и ние не 
изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично 
посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено. Във връзка с нашия одит на  
консолидирания финансов отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата 
информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие 
с  консолидирания финансов отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг 
начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, 
която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в 
тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.  
 
Както е описано в раздела „База за изразяване на квалифицирано мнение“ от настоящия доклад, ние 
не бяхме в състояние да получим достатъчни и уместни одиторски доказателства относно посочения в 
този раздел въпрос. Съответно ние не сме в състояние да достигнем до заключение дали другата 
информация не съдържа съществено неправилно докладване във връзка с този въпрос. 
 

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление за  консолидирания 

финансов отчет 

 

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този   консолидиран 
финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети 
от ЕС и българското законодателство, както и за такава система за вътрешен контрол, каквато 
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ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не 
съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка. 
 
При изготвяне на  консолидирания финансов отчет ръководството носи отговорност за оценяване на 
способността на Групата да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, 
когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и 
използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако 
ръководството не възнамерява да ликвидира Групата или да преустанови дейността му, или ако 
ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин. 
 
Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор над процеса 
по финансово отчитане на Групата. 
 

Отговорности на одитора за одита на  консолидирания финансов отчет 

 

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали  консолидирания финансов 
отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на 
измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. 
Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в 
съответствие с МОС и Закона за независимия финансов одит, винаги ще разкрива съществено 
неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат 
на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, 
самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на 
потребителите, вземани въз основа на този  консолидиран финансов отчет. 
 
Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме 
професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така: 
− идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания в  консолидирания 

финансов отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и 
изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски 
доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът 
да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, 
отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като 
измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, 
изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на 
вътрешния контрол; 

− получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим 
одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел 
изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Групата; 

− оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните 
приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството; 

− достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на 
счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на 
получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, 
отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно 
способността на Групата да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние 
достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем 
внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания в  
консолидирания финансов отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да 
модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, 
получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат 
причина Групата да преустанови функционирането си като действащо предприятие; 

− оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на  консолидирания финансов отчет, 
включително оповестяванията, и дали консолидирания финансов отчет представя 
основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. 

 
Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите въпроси, планирания 
обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително 
съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от 
нас одит. 
 
Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че сме изпълнили 
приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще комуникираме с тях всички 
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взаимоотношения и други въпроси, които биха могли разумно да бъдат разглеждани като имащи 
отношение към независимостта ни, а когато е приложимо, и свързаните с това предпазни мерки. 
 
Сред въпросите, комуникирани с лицата, натоварени с общо управление, ние определяме тези 
въпроси, които са били с най-голяма значимост при одита на консолидирания финансов отчет за 
текущия период и които следователно са ключови одиторски въпроси. Ние описваме тези въпроси в 
нашия одиторски доклад, освен в случаите, в които закон или нормативна уредба възпрепятства 
публичното оповестяване на информация за този въпрос или когато, в изключително редки случаи, ние 
решим, че даден въпрос не следва да бъде комуникиран в нашия доклад, тъй като би могло разумно да 
се очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите от гледна точка 
на обществения интерес от тази комуникация. 
 

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания 

 
В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Друга 
информация, различна от  консолидирания финансов отчет и одиторския доклад върху него“ по 
отношение на доклада за дейността, в т.ч. декларацията за корпоративно управление и нефинансовата 
декларация ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно Указанията 
на професионалната организация на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори 
в България – Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Тези процедури касаят 
проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел 
да ни подпомогнат във формиране на становища относно това дали другата информация включва 
оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството и в Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа, (чл. 100н, ал. 10 от ЗППЦК във връзка с чл. 100н, ал. 8, т. 3 и 
4 от ЗППЦК), приложими в България.  
 

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството 

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че: 
(а) информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен  

консолидирания финансов отчет, съответства на  консолидирания финансов отчет, върху който 
сме изразили квалифицирано мнение в „Доклад относно одита на  консолидирания финансов 
отчет“ по-горе; 

(б)  консолидираният доклад за дейността е изготвен в съответствие с приложимите законови 
изисквания;  

(в) в резултат на придобитото познаване и разбиране на дейността на Групата и средата, в която тя 
функционира, не сме установили случаи на съществено невярно представяне в консолидирния 
доклад за дейността с изключение на ефекта описан в раздела „Друга информация, различна 
от консолидирания финансов отчет и одиторския доклад върху него“ в „Доклад относно одита 
на консолидирания финансов отчет“; 

(г)  в декларацията за корпоративно управление за финансовата година е представена 
изискваната от съответните нормативни актове информация, в т.ч. информацията по чл. 100 
(н), ал. 8  от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;  

(д) нефинансовата декларация е предоставена и изготвена в съответствие с изискванията на 
Закона за счетоводството. 

 
Становище във връзка с чл. 100(н), ал. 10 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

На база на извършените процедури и на придобитото познаване и разбиране на дейността на Групата и 
средата, в която тя функционира, по наше мнение, не е налице съществено неправилно докладване в 
описанието на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на 
Групата във връзка с процеса на финансово отчитане и в информацията по чл. 10, параграф 1, букви 
"в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. 
относно предложенията за поглъщане, които са включени в декларацията за корпоративно управление 
на Групата, която е част от годишния доклад за дейността. 
 

Допълнително докладване относно одита на  консолидирания финансов отчет във връзка с 
чл. 100(н), ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

− Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа 

Информация относно сделките със свързани лица е оповестена в пояснение 33 към  консолидирания 

финансов отчет. На база на извършените от нас одиторски процедури върху сделките със свързани 
лица като част от нашия одит на  консолидирания финансов отчет като цяло, не са ни станали известни 
факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че сделките 
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със свързани лица не са оповестени в приложения консолидиран финансов отчет за годината, 
завършваща на 31 декември 2019 г., във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на 
МСС 24 „Оповестяване на свързани лица“. Резултатите от нашите одиторски процедури върху сделките 

със свързани лица са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно 
финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани 
лица. 
− Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „в” от Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа 

Нашите отговорности за одит на  консолидирания финансов отчет като цяло, описани в раздела на 
нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на консолидирания финансов отчет“, включват 
оценяване дали  консолидирания финансов отчет представя съществените сделки и събития по начин, 
който постига достоверно представяне. На база на извършените от нас одиторски процедури върху 
съществените сделки, основополагащи за  консолидирания финансов отчет за годината, завършваща 
на 31 декември 2019 г., не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на 
база на които да направим заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно представяне 
и оповестяване в съответствие с приложимите изисквания на МСФО, приети от Европейския съюз. 
Резултатите от нашите одиторски процедури върху съществените за  консолидирания финансов отчет 
сделки и събития на Групата са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение 
относно  консолидирания финансов отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху 
тези съществени сделки. 
 

Докладване във връзка с чл. 59 от Закона за независимия финансов одит съгласно чл. 10 от 
Регламент (ЕС) № 537/2014  
Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит във връзка с чл. 10 от Регламент (ЕС) 
№ 537/2014, ние докладваме допълнително и изложената по-долу информация: 

− Грант Торнтон ООД е назначено за задължителен одитор на  консолидирания финансовия отчет 
на Холдинг Варна АД за годината, завършила на 31 декември 2019 г. от общото събрание на 
акционерите, проведено на 10 юли 2019 г., за период от една година.   

− Одитът на  консолидирания финансов отчет за годината, завършила на 31 декември 2019 г. на 
Групата представлява трета поредна година на непрекъснат ангажимент за задължителен одит на 
това предприятие, извършен от нас. 

− В подкрепа на одиторското становище ние сме предоставили в раздел „Ключови одиторски 
въпроси“ описание на най-важните оценени рискове, обобщение на отговора на одитора и важни 
наблюдения във връзка с тези рискове, когато е целесъобразно. 

− Потвърждаваме, че изразеното от нас одиторско мнение е в съответствие с допълнителния 
доклад,  представен на одитния комитет на Групата, съгласно изискванията на чл. 60 от Закона за 
независимия финансов одит. 

− Потвърждаваме, че не сме предоставяли посочените в чл. 64 от Закона за независимия финансов 
одит забранени услуги извън одита. 

− Потвърждаваме, че при извършването на одита сме запазили своята независимост спрямо 
Групата.  

− За периода, за който се отнася извършения от нас задължителен одит, освен одита, ние сме 
предоставяли и други услуги на Групата, както е оповестено в пояснение 27 от консолидирания 

финансов отчет. 
 
Грант Торнтон ООД Марий Апостолов 

Одиторско дружество Управител 

 Регистриран одитор отговорен за одита 

 
10 август 2020 г. 
България, гр. София, бул. Черни връх №26 
 



Xol4uur Bapua li.Q

KoHco,nr4upaH @rHaHco6 orlter
31 AexeMepra 201"9 r.

Koncorr AVpaH oTL{er 3a ShHaHcoBoro cbcroeHre

Axrner

Hereryqr aKrlBn
Vlmor'u, MautaH14 14 cbopbxeHrfl
14xeecrrqhoHHrz' nloru
Penyraqrn

Apy rv HeMarepr arr Hu aRTuBtA

l4xeecrrqrn, orltrraHu no Mero4a xa co6creexuc
KanrTan
OrHaxcosrl aKThBh no cnpaBeAnuea croixocr
flunroau rHcrpyMeHTh no aMoprt43l,tpa xa crofi Hocr
Trproecrr h Apyrh B3eMaHtaq

Orcpo,lerr AaHbqHn aKTt4B14

Herexyulr aKTrBl{

Teryqr alcrrrBrt
Marepraaxr 3anach
<DrHaHcosl4 arttlav no cnpaBeAnrea crofiHocr
fltaroer hHcrpyr{eHTr no aMoprr43hpaua crofixocr
Trproecrr v Apytn QrxaHcoer B3eMaHhc
BgeMaHrc BbB Bpb3Ka c AaHlqr Bbpxy AoxoAa
flapr u naphqHta eKBrBareHT]r

Teryqr aKrrByr

floqcxenue 31 4erer'repr 31 AeKeMBpx
2019

xrr. ,tB.

226 405
34 L23
38 t27
18 980

3 736
| 579

13 596
9 387
2 227

10
72

8

9

2018
x],t,l. ,tB.

224 227
30 349
38 332
lB 622

26
1 516

459
387

t 74t

6

13

t4
15

16

348 160 315 659

t7
13

74
15

18

2 437
32 415
41 252
4L 9t9

35
5 790

2 929
74 977
4t 661
44 t96

43
6 267

123 848 110 073

O6ulo aKTlrBH

Cucraer,rn:

flara: 5 aerycr 20210 r.

C o4rropcxr AoKnaA c,T Aara 1O aerycr 2O2O r.t, rt

Fpaxr Topxrox OOll
O4rropcxo Apl/x(ecrBtr

Maprfi Anocro.noe
PerncrprpaH o,Auro,p, orroBopeH 3a aHra)ftrrMeHTa
Ynpaarren

l-loccHeHilcra rct,u rorco;ilr4upaHte QraaHcoa orqer or crp. B Ao crp. 69 npeAcraBfleBar Hepa3AenHa qacr or Hero



XonArsr Bapxa A.f,

Koncolr,rgupau QrHaHcoB orqer
31 AereMapr 2019 r.

KoucoarAhpaH oTqer
(npo4raxeHhe)

Co6crsex Kanrra, lr nacrBrr

3a oh Ha HcoBoTo cbcTo gHne

l-loccxeHtre 31 4exenspr
2019

xll,l. ,l8.

31 4exeuepr
2018

xltI. ,tB.

Co6creen Kanrrarr
Aruroxepen KantaTan

Pesepar
Hepasnpe4eresa neqan6a
Co6creex Kan[Tar, orHacnul ce Ao
co6creexnqrrer Ha npeAnpxf,Trero-uaf, ra

HexoHrponupaulo yqacrue
O6uro co6crgex Kanr,rra,

flacrsr
Herexyulr
lleHcroxxr 3aAbnxeH]4s KbM nepcoHana

flunrocpovuta 3aeM]r

3a4tnxexrn no .nh3[Hr
Trproacrr n Apytv 3aArrxeHhe
OrcpoveH r Aa HtLtHl,t nacvBn
Herexyu4r nacrBr

Texyulr
flexcroxnr,r u Aplutn 3aAbrxeHrc KbM nepcoHana
KparrocpovHh 3aeMh

3aAuxeHrc no.nr3rHr
Ttproacrr A Apytr 3aAbrxeHhq
3aAtnxent,tq 3a /laHbqu Bbpxy AoxoAa
Texyu4r nacrrBu

O6uto nacHBt,t

O6ulo co6creeH nacltBH

19.1
L9.2

20.2
21
11

22
16

20.2
2t
11

22

6 486
160 162
23 513

5 236
tt6 649
24 t92

190 161 L46 077

40 237 43 893
230 398 189 970

235
132 515

4 369
L 262
t 329

206
t45 766

395
2 183

798
139 710 149 348

3 349
64 848
I 496

31 871
336

3 191
50 520

460
32 046

97
101 900 86 4L4

24L 6LO 235 762

Aara: 5 aerycr 2O2tO r.

C oAnropcx[ AoKnaA or Aara 1O aerycr

l-paxr Topxrom OOll
O4rropcxo Aplt/rxecrBr)

Mapri Anocronoe
PerncrpupaH oAr{Tc)p, orroBopeH 3a aHrax(rMeHTa
Ynpaerren

2O2O r.t

H

floccneF{Ncra xru xoxco/pr4t paHue $rnaHcoa orqer or crp. B .qo crp. 69 npeAfiaBncBar Hepa3AerHa qacr or Hero

Cucraern:



KoxcoarAVpaH orqer 3a neqaa6ara nnn sary6ara
3a ro4klHara, nphKnpqBau{a na 31 4erceuapn

XorArHr BapHa li.Q

KoucorugNpau $uHaxco6 orqer
31 AereMsp,l 201.9 r.

Ilprxo4r,r or AoroBopr,r c KrreHrrl
Apyru nprxoAr4

fle.{aa6a or npoA,ax6a Ha HereKyulr4 aKThBl4

PasxoA14 3a Marepranr,r

PagxoAr 3a BbHurH14 ycryrv
PasxoAh 3a nepcoHana
flpomnna B cnpaBeAnreara crofiHocr Ha uHBecrllqr4oHHh
t4MOTn

Pasxo4u 3a aMopl'ta3aqhq r o6esqeHKa Ha He$rxaHcoer
AKTl4Bh

Ce6ecroixocr Ha npoAaleHure croKu v Apyrr reKyulr,l

AKTTBt4

flpoueHr B HarrqHocrure Ha roroBara npoAyKr.lna h

He3aBbpuJeHoTo npo1,l3BoAcTBo

Apytt pa3xoAri

Ileqan6a or oneparrena 4eirocr

(3ary6a)/Fleqan6il or vHBectuLlAV, or.{ilraHr no MeroAa Ha

co6creeHrq Kan[-rar
3ary6a or oceo6oxAaBaHe or AbqepHr Apyxecrga
OrHaHcoeil pa3xorAx

Otaxaxcog14 npnxoAr4

Apyru QuHaxcoarr no3rqlrLr

3ary6a npegr Aaxbqx

Pasxogr 3a AaHbulr Bbpxy AoxoAa
3ary6a 3a roArHara

3ary6a 3a roAhHara, orHacqula ce Ao:
Heroxrponrpauoro yqacrhe
flpnrexareahre Ha co6craeH KanrraJr Ha npeAnphcrrero-
MalZxa

KanhTan Ha

floncxexre

23
24
25

26
27

20.L

72

9, 10

2019
xrr. ,tB.

69 938
2 5t2
3 983

(1.0 774)
(22 OOl)
(27 Les)

939

(7 s10)

(2 777)

(s3e)
(3 810)

2018
xlt,l. ,l8.

65 828
2 29L
7 799

(11 400)
(27 347)
(2s 286)

30

(6 231)

(2 492)

(280)
(4 166)2B

5

29
29
30

31

2 766 4 746

(23!

(8 363)
2 548
1 139

5
(4 111)
(7 e13)

2 199
965

(1 933) (4 109)

(867) (709)
(2 8OO) (4 818)

(2 s22)

(278)

(3 687)

(1 131)

Kau npurexarenure Ha

npeAnpheruero-u,ahrca
OcHoeHa :ary6a

CrcrasHn:
/ -Frcpoea/

p[ara: 5 aerycr'2O2O r. i

C oguropcxlr AoKnaA or Aara 1O asrycr 2O2O r.:

Fparr Topnron OOll
Ogrropc xo Aptf x(ecrBr)

Mapufi Anocronoe
PerucrpupaH oAl,rrcrp, orroBopeH 3a aHrax(HMea{Ta
Ynpaerren

lloqcHeHrqra K1,M KoHcofiilAupa+rz,e $rHaHcos orqer or crp. 8 4o crp. q9 npeAcraBarBar Hepa3AefiHa qacr or Hero



XorgrHr BapHa l\A
KoHcoltt4apdH $,6;1311ao8 orqer
31 4ereraapr.l 201.9 r.

KoncolrAVpaH orqer 3a Bceo6xBarHhe Aoxo4
3a roArHaTa, np[Kn]oqBaqa Ha 31 4erenaepr

Jloscxexre

3ary6a 3a roArHara

flpyr eceo6xBareH AoxoA:
Kounonerrh. Kor,rro He ce peKnacrerqrpar e
ne,{aa6ara nnu tarylialra:'
llpeoqeuxa ua ueQruaxcoBr4 aKTr4Bh

[lpeoqeurN Hd 3d,r]'bflxcHun no nraHoee c 4eSrurpanr
AOXOAV

,QaHrr Bbpxy AoxoAa, orHacqul ce Ao KoMnoHeHThre Ha

4pyr eceo6xBareH AoxoA
Apyra sceo6xearna :lary6a 3a roArHara, HerHo o,T

AaHbqlr

O6uro sceo6xea'rHa aany6a 3a roArHara

O6qo eceo6xBarHa sary6a 3a roAilHara, orHacflu-l ce Ao:
HexoHrpoa n paqolo yqilcrhe

20.2

2019
xnn. nB.

(2 800)

(130)

30

2018
xun. nB.

(4 818)

(86)

47
(1oo) (3e)

1331

(87) (3e)

(2 887) (4 As7)

Ilprrexareaure Ha co6creeH KanilTal Ha npeAnpheruero
(2 690) (3 707)

MAhKA

Aara: 5 aerycr 2020 r.

C ogrropcxl AoKraJI or Aara 10 aerycr 2O2O r.z

Fpaxr Topxron OOA
Ogrropcro Apyx(eclBo

Mapri Anocrolloe
Perrcrpr pa H oJlxrolf , orroBopeH 3a a H rax(]r MeHTa
Ynpaenren

F6

floqcxesnsta xur'l xouconr.fAnpaHue Qraxancoa orqer or crp. B ao crp. 69 npeAcraBflf,Bar Hepa3AenHa qacr or Hero

Cucrast,tn:



ro

H

^-.J^J t
o NlNl
o ololoYo
NIN

^ll
il E]E]
CJ 

I]

^-.l-.j,
R "lhlsll

lt
^ 'l.J
Etflr

ll
,*l*lo.l 

I

I

to
d
u,
r{

(o
to
o

o
u)
u)

o\
N
tn

H
N

I

otr
=rElo?
OE

G
Y

oo
JS
qiJ
BG
S:r
tr>
oa

o

o

EGGOIU
6133F)l
o - -. 0::i
!:!EFo
9!eLF(rotr=tr"
o-JsOtrso.
^0Ecj-3s
ro |:o
o fic

og

OG
E,o
oq
trc(u,
troJotr
cl
tr
o
oa
0,
E

s
E
CL
(lJ

nl
o
A

Eq
OG
o.F
0rs
Etroo
=!

Elo
OP
o6
-0,
OIF>
acL
ct{
P9
FlJ
acLt!o
CL l-t-s

EE

o

o
o

IE

E
o
s

o
L
(U

I
Fo
Fg
(g
t
(o
I

OJ

fi
rg.o.t(utI

it E
llcll sllvIU
lqt

o

o!
\o

ci
F
U
o
Et

@

ci
Fu
F

t-
o.)
u
F
o
ta

U

{!
!

e
G
s
T
(o
o
s
s
E
u
I
Y

=p
Y
(u
F
G
s
c,
I
U
G

E

x
o
E
G

G
nl

I

o
EL

o
E
o

o

d
o

oEo-
55
He-
E 3b
<:t-
':iJo
isq
=L 

sits

i

.:

o
N
o
N

I

E
o
o

G

G
ET

io
og
N::olN6
u(>s
oUoo'
rn9
ol
iEo
tr[ r-r

ct
o

o
EL

s
ET

I

0)
tr
o)

s
I

G
o
o
EL
o

cl
o
Y
(u

EL
s
CT

o'
N
s
IL
E
E
(u

Y
(u

ET

ffl

E
A

o
tr
tr
G
I

N

o
|org
Y(o
IE
u(g
=Joo)
oJE
o_
rrGhrrroros
r!r
^,oAibEFA:
Iumi3scods
xroL
oJ o>ooJ o

L I{

loilol
dot
van

m
c'J

\.o

O,,, G
SF
FGS
9lolu!O-
,=oJ

e aP 3.
= \C,G sd 3 ,, -o i

or : F gl! Y

; 5 s 99 o
o R = -. IN - 

= =E 
aI is il x: n

O ora F o{E L

E ^ Fsro fo i G rc irso Itr9 gF{ ;97" i3.o 
=

E slEi ;Hg H
Y s ;'t;E {

9. EilLPno Ht sEsE >i1 E

3 =o3,-Ero S&3 f

d

i
s
x
E
s
I
(u

o
G

(J
EI
o)
ct
L

o
lJ

s
E

I
s
I
7
s
I
o

q
(I,
F
s
t-
(I)
Y
q
s
I
o
dls
ho-
3-.o
AZ-

ug
dto
otrt
F-t
foo
o(I,
=I8s

-t(t,
oo
GlJ

- F9
3 95o F=3 0a
Y -trroa (E \<Iio o-ro

<. -o-i - 
l-

P rx ct q
aX s S I

:3i b f
=i9 u o
:oi T l-
{vH

6 6* .Y .u
X:Z.o - m

/*y
J

H-
s
o
t!

I
T(J

lo

o
o

I

i1

\i



o
o
o
o

to
C'

\t

o
N

t:
c0
!)

o.)

tO rl
toor
o$
FtN

o
to
st
o
o|

(,i
N
lo
o
(ft

c0ol
r.,l frl
c0v
rt

r{o
i'l F{

otr
=rErl, i!
OE

o
I

Eto
OP
OE
-0,
oxF>.cL
o. Et

Fe
FrJto.
GO
CLF
LS

ET

o

E
o
I
G

o
s

r.oo
u)

o(,
=s
E.H
-t
E>
oo

o
I
o

N

N

a
lvt
\l

oo
N r'{
ll, t{

ElEGOO c)
OItt-I tr

E n g E'E :
E=si- 3

sEHFto no.o fic
I

ON
NN
\Oi

OGIro
OEqo
o,trootro
o
r!c
o

o
L
o
T
ts

F
U
6
J
(o
I

CJ

lr}

o
qJ

I
F
o
6
q
o
6
F
U
ET
o.)
o-
tr
O!
\o

ci
t-
U
o

@

ci
F
U
F

F
0,
J
F
o
6
U
I
(g

=se
E
sr
o
o"
s{s
U
I
o
Y

:
av
G
F
G
s
I
AJ

E
U
E
o
E

t!
o
I
(u

o
o
o
o

o

o.
o

T!
5s
tE=
E is
,= r;
ai 8.

sss

u)
ro
<f

G,
N

C'Tt
o

lO
frl
N
u)

s
o

^El
sfr
-o.0)--
xqE
\ors
-oatr
3iE
a-\ Y

=<
s
o_
msi
Eqoi
YSq;x
{o

d
F
rI)
I
sq
o
t-
(o
rr)

tr
ro
F
s
E
(o
Y
q
s
I
qJ

o
F
U
!o
o
(J

c0

o
F
s
I
qJ

:
o
o-
E
ru
rn

tr

E
o
U
p
I

o
o
N

=cl
E
E
(u

(u

ET

fft

E
^0I
o
ET

G
L'

s
o
o-
OJ

rrl
o
o-
Ep
v
o
ro
q
o
J
(U

tr
(,
IG,TsA
oil(s
o=
oq=
o-s
FL

3a
o- qt

C'rm
OJ

LJ \o
9oro(JsF

=Eg9>s
ETY F = =9.8. 5 

= 
:s;=; e = 

P Hq
i{ O-F{ * ro S JY
otro ;i E = 

\a
NoN i 3 

= =El*i + :i il X:gYo ,-Y E o<t
)sla-=-_tJ.'rF

;3;iE[EE!iiEE
3;3i s9ilix qi r3
3 H3 5 

=o 
s..*&,t }iEt

t--

E b=E
i ,.-o

! 5 sEv -EE. E EBfsi gEs
I rx st E s
^'U--JGf,3i- 

= 
oi

aO=x\au
-rE O q-
=ii 

tJ Yi+:l - sr
=x-- o o-a
;;; Y EO

rg

rg
(n
N
ln

sf, cn
[n
H

tt

o
('l

^olil-l
:lN

 I

$
LN
H

r z'l
cn
rflgo

r 
^H$+
Ol

.:

o
N
o
N

I

o
t!
o

G

G'
ET

do

REo!
N=

uq>s
E!|co.
r,o 9

ol
iEo
tr[ tl

lt

G
o
o
cr
I

,t\

ru



Xon4nxr Bapna A,.B

Koxconlt4r,rpaH $rxaa ;oB orqer
31 aexeuspra 2019 r.

KoHcoarAnpar. orqer 3a napltqHrre norol14
3a roA,lHaTa, nphKnpqBaqa Ha 31 4erceuapur

Oneparrsxa Aef,mocr
flocrunaexrq or KrueHTu
[1aau.1axur KbM AocraBqHqr
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Herex napxqeH noroK or onepauaxa Aef,xocr
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l'locrunneHnc or nporAax6a xa ut'rorr, MaurHr4 ,r cbopbxeH]4q
f'lpuAo6ueaxe Ha HeMarepuar.tr aKTrBI
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Пояснения към консолидирания финансов отчет 
 

1. Предмет на дейност 
 

Към 31 декември 2019 г. основната дейност на Холдинг Варна АД и неговите дъщерни 
предприятия (Групата) се състои в:  

• придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни 
дружества, извършване на финансови операции;  

• инвестиционни услуги и дейности относно финансови инструменти в страната и 
чужбина; 

• управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни 
дружества от затворен тип и управление на индивидуални портфейли; 

• изграждане, поддържане и експлоатация на обществени далекосъобщителни мрежи и 
кабелни разпределителни системи за радио и телевизионни сигнали и предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез тях;  

• извършване на разпространение на телевизионна програма и разпространение на 
радиопрограма; 

• предоставяне на информация под формата на новини, анализи и бази данни за 
финансовите резултати на дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на Българска 
фондова борса-София АД, за съществени корпоративни събития относно тези дружества 
и за сделките, сключвани с акциите и облигациите им, както и предоставянето на 
информационни и други интернет услуги: новини и анализи, интернет реклама и 
платформи за комуникация;  

• проучвателни, проектантски, консултантски и експертни услуги в областта на 
архитектурата, благоустройството, строителството и инвестиционното осигуряване; 

• управление и консултации на инвестиционни проекти, консултации в областта на 
графичния дизайн и пространствени инженерингови решения; 

• геомаркетингови проучвания, изработване и предоставяне на скици; 
• сделки с недвижими имоти;  
• поддържане на инфраструктурата на к.к. Свети Свети Константин и Елена; 
• строителство чрез възлагане на жилищни сгради; 
• управление, строителство, модернизиране, разширяване и ползване на яхтено 

пристанище Балчик; 
• отдаване под наем на собствени активи;  
• туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство; 
• експлоатация  на морски плажове; 
• осъществяване на търговска и посредническа дейност; 
• производство и търговия със стоки и предоставяне на услуги; 
• производство и разпространение на печатни изделия; 
• предоставяне на образование в областта на финансите и застраховането; 
• организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети. 

Предприятието-майка Холдинг Варна АД има за основна дейност придобиване, управление, 
оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, 
управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване 
на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдингът участва; финансиране 
на дружества, в които холдингът участва; производство на стоки и услуги; осъществяване на 
търговска и посредническа дейност; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на 
финансови отчети по реда на Закона за счетоводството. 

Предприятието-майка Холдинг Варна АД е акционерно дружество, регистрирано в Република 
България с EИК 103249584. Седалището и адресът на управление на предприятието-майка е 
гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, административна сграда, електронен адрес: 
office@holdingvarna.com. 

Акциите на Дружеството-майка са регистрирани на Българска фондова борса – Сегмент 
Стандарт.  

Към 31 декември 2019 г. членове на Надзорния съвет са: 
• Мартин Нейчев Стоянов; 
• Веселин Райчев Моров (до 09 юни 2020 г.); 
• Калин Георгиев Желев. 



 

Холдинг Варна АД се управлява от Управителния съвет в състав от трима членове и се 
представлява само заедно от двама изпълнителни директори. Към 31 декември 2019 г. членове 
на Управителния съвет на Дружеството са:  

• Ивелина Кънчева Шабан - изпълнителен директор; 
• Милчо Петков Близнаков - изпълнителен директор; 
• Златимир Бориславов Жечев. 

 

Броят на персонала на Групата към 31 декември 2019 г. е 1 319 

Акционери на Дружеството-майка, Холдинг Варна АД към 31 декември 2019 г. са физически и 
юридически лица. Физическите лица притежават 5.21 % от капитала. По-голяма част от акциите 
на Дружеството се притежават от юридически лица, сред които са институционални 
инвеститори като пенсионни фондове, банки, договорни фондове и инвестиционни дружества. 

 

Инструментите на собствения капитал на основните акционери, притежаващи над 5% от 
капитала на Дружеството, не се котират на Българска фондова борса. 

Информация относно наименованието, страната на учредяване, дяловото участие и правото на 
глас за всяко дъщерно дружество, включено в консолидацията, е предоставена в пояснение 
5.1. 

2. Основа за изготвяне на консолидирания финансов отчет 

Консолидираният финансов отчет на Групата е съставен в съответствие с Международните 
стандарти за финансово отчитане, разработени и публикувани от Съвета по международни 
счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). По смисъла 
на параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, приложим 
в България, терминът „МСФО, приети от ЕС“ представляват Международните счетоводни 
стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент 
и на Съвета.  

Консолидираният финансов отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута 
на предприятието-майка. Всички суми са представени в хиляди лева (хил. лв.) (включително 
сравнителната информация за 2018 г.), освен ако не е посочено друго.  

Консолидираният финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо 
предприятие. 

Към датата на изготвяне на настоящия консолидиран финансов отчет ръководството е 
направило преценка на способността на Групата да продължи своята дейност като действащо 
предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. 

При изготвянето на своя анализ за бъдещото развитие, ръководството на Групата отчита и 
факта, че появилите се затруднения в бизнеса и икономическата дейност поради пандемията 
COVID-19 засягат редица предприятия и цели икономически отрасли като едни от най-силно 
засегнатите са предприятията, опериращи в туристическия сектор. 

 

Групата е взела мерки за облекчаване на дейността си през 2020 г. като е предоговорила 

условията по банковите кредити. Лихвения процент по банковите заеми е намален. Удължени 
са сроковете за погасяване с допълнителни шест месеца, като е предоставен гратисен период 
за задълженията по главница. 

След извършения преглед на дейността на , Управителният съвет очаква, че Групата има 
достатъчно финансови ресурси, за да обезпечи посрещането на предизвикателствата във 
връзка с корона вируса, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и 
продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на 
консолидирания финансов отчет. 



3. Промени в счетоводната политика 

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

Групата прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения, които са влезли в сила 
тази година и са както следва:  

МСФО 16 „Лизинг“, в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС 

МСФО 16 „Лизинг“ заменя МСС 17 „Лизинги“, както и три разяснения: КРМСФО 4 „Определяне 
дали дадено споразумение съдържа лизинг“, ПКР 15 „Оперативен лизинг – стимули“ и ПКР 27 
„Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг“. 

Приемането на този нов стандарт води до признаване от Дружеството на актив с право на 
ползване и на свързаните с него лизингови задължения във връзка с всички предишни 
оперативни лизингови договори, с изключение на онези, които са идентифицирани като 
договори за активи с ниска стойност или с оставащ срок на лизинг по-малко от 12 месеца от 
датата на първоначалното прилагане. 

Новият стандарт е приложен, използвайки модифицирания ретроспективен подход от МСФО 16 
без отчитане на кумулативен ефект от приемането на МСФО 16. Дружеството оценява пасива 
по лизинговите договори към датата на преминаване към МСФО по настоящата стойност на 
оставащите лизингови плащания, дисконтирани с диференциалния лихвен процент на 
лизингополучателя към датата на първоначално прилагане на МСФО 16. Активът с право на 
ползване към датата на първоначалното прилагане на МСФО 16 се оценява със сумата, равна 
на пасива по лизинга, коригирана със сумата на всички авансово платени или начислени 
лизингови плащания, свързани с този лизингов договор, призната в отчета за финансовото 
състояние, непосредствено преди датата на първоначално прилагане на МСФО16. Предходните 
периоди не са преизчислени. 

На датата на преминаване към новия стандарт Дружеството е възприело за определени 
лизингови договори, които преди са били отчитани като оперативен лизинг и са с остатъчен 
срок на лизинговия договор по-малък от 12 месеца или са за наем на активи с ниска стойност, 
да се ползва облекченото преминаване към новия стандарт, съгласно което не се признават 
активи с право на ползване, а се отчита разход за лизинг по линейния метод за оставащия срок 
на договора. 

За оценката на лизинговите задължения на датата на преминаването към МСФО 16 е използван 
среднопретеглен диференциален лихвен процент в диапазон 3-4.5%. 

Таблицата по-долу представя обобщение на финансовото въздействие от прилагането на МСФО 

16 върху отчетите на дружеството: 

 

Балансова 
стойност към 31 

декември 2018 г.  

Ефект от 
преизчисление 

МСФО 16  
Балансова стойност 

към 1 януари 2019 г.  
    

Имоти, машини и съоражения 912 3 380 4 292 

Задължения по лизинг  855 3 380 4 235 

Съответствието на общите задължения за оперативен лизинг към 31 декември 2018 г. (както е 
оповестено във финансовия отчет към 31 декември 2018 г.) със задълженията по лизинг, 
признати към 1 януари 2019 г., е представено, както следва:  
 МСФО 16 

 1 януари 2019 г. 
 хил. лв. 
Общо задължения за оперативен лизинг, оповестени към 31 декември 2018 г. 2 716 

Освобождаване от признаване:  
    Лизинг на активи с ниска стойност и краткосрочни лизингови договори (460) 
Други корекции, свързани с оповестяване на поети задължения по договори 1 328 
  
Задължения за оперативен лизинг преди дисконтиране 3 584 
Дисконтиране с използване на диференциален лихвен процент (204) 
Задължения за оперативен лизинг  3 380 
  
Задължения за финансов лизинг към 31 декември 2019 г. 855 
Общо задължения по лизингови договори, признати съгласно МСФО 16 към 1 
януари 2019 г. 4 235 



Таблицата по-долу представя обобщение на финансовото въздействие от прилагането на МСФО 
16 върху отчетите на Групата: 

 1.1.2019 

За годината, 
приключваща на 

31.12.2019 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Актив с право на ползване 3 380 
 

Лизингово задължение (3 380) 
 

ефект върху отчета за печалбата или 
загубата: 

  
-      Увеличение на амортизацията 

 
(1 564) 

-      Увеличение на разходи за лихви 
 

(192) 

-      Намаление на разходите за наем 
 

1 346 

Eфект върху отчета за паричните потоци: 
  

-      Увеличение на нетния паричен поток от 
оперативна дейност 

 
1 262 

-      Намаление на нетния паричен поток от 
финансова дейност 

 
(1 262) 

Нови стандарти и разяснения, които са приети, но не се отнасят до дейността на 
Групата: 

Групата е приложила 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 
Групата: 

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

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

• МСС 28 “Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” (изменен) – Дългосрочни 
участия в асоциирани и съвместни предприятия – в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС 

• КРМСФО 23 „Несигурност относно отчитането на данък върху дохода“ 
• Годишни подобрения на МСФО 2015-2017 

3.2. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се 
прилагат от по-ранна дата от Групата 

Към датата на одобрение на този консолидиран 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 Групата. Не се очаква те да имат съществен ефект върху консолидираните 
финансови отчети на Групата.  

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: 

• МСС 1 и МСС 8 (изменен) - Дефиниция на същественост, в сила от 1 януари 2020 г., приети 
от ЕС; 

• Изменения на референциите към Концептуална рамка за финансово отчитане в сила от 1 
януари 2020 г,  приети от ЕС; 

• МСФО 3 (изменен) – Определение за Бизнес в сила от 1 януари 2020 г., все още не е приет 
от ЕС; 

• Изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7: Реформа на референтните лихвени проценти, в 
сила от 1 януари 2020 г., все още не е приета от ЕС; 

• МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все още не е 
приет от ЕС; 

• МСФО 17 „Застрахователни договори” в сила от 1 януари 2021 г., все още не е приет от ЕС. 



4. Счетоводна политика 

4.1. Общи положения 

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този консолидиран 
финансов отчет, cа представени по-долу. 

Конcолидираният финансов отчет е изготвен при cпазване на принципите за оценяване на 
отделните видове активи, паcиви, приходи и разходи, cъглаcно МCФО. Базите за оценка са 
оповестени подробно по-нататък в счетоводната политика към консолидирания финансов отчет.  

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения консолидиран финансов отчет са 
използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, 
предоставена на ръководството към датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет, 
реалните резултати могат да се различават от направените оценки и допускания. 

4.2. Представяне на консолидирания финансов отчет 

Конcолидираният финансов отчет е предcтавен в съответствие c МCC 1 „Предcтавяне на 
финанcови отчети” . Групата прие да предcтавя консолидирания отчет за печалбата или 
загубата и другия всеобхватен доход в два отделни отчета: консолидиран отчет за печалбата 
или загубата и консолидиран отчет за вcеобхватния доход. 

В консолидирания отчет за финанcовото cъcтояние cе предcтавят два cравнителни периода, 
когато Групата: 
а) прилага cчетоводна политика ретроcпективно; 
б) преизчиcлява ретроcпективно позиции в консолидирания финанcов отчет; или 

в) преклаcифицира позиции в консолидирания финанcов отчет.  

и това има съществен ефект върху информацията в консолидирания отчет за финансовото 
състояние към началото на предходния период. 

В случаите, в които има корекции по отношение на класифицирането на елементите на 
финансовите отчети, съответните сравнителни данни също са били рекласифицирани с оглед 
осигуряването на сравнимост между отчетните периоди. 

4.3. База за консолидация 

Във финансовия отчет на Групата са конcолидирани финанcовите отчети на предприятието-

майка и всички дъщерни предприятия към 31 декември 2019 г. Дъщерни предприятия са всички 
предприятия, които се намират под контрола на компанията - майка. Налице е контрол, когато 
компанията-майка е изложена на, или има права върху, променливата възвръщаемост от своето 
участие в предприятието, в което е инвестирано, и има възможност да окаже въздействие върху 
тази възвръщаемост посредством своите правомощия върху предприятието, в което е 
инвестирано. Всички дъщерни предприятия имат отчетен период, приключващ към 31 
декември.  

Всички вътрешногрупови сделки и салда cе елиминират, включително нереализираните 
печалби и загуби от транзакции между дружества в Групата. Когато нереализираните загуби от 
вътрешногрупови продажби на активи cе елиминират, съответните активи cе тестват за 
обезценка от гледна точка на Групата. Cумите, представени във финансовите отчети на 
дъщерните предприятия, cа коригирани, където е необходимо, за да cе осигури съответствие 
cъc счетоводната политика, прилагана от Групата. 

Печалба или загуба и друг всеобхватен доход на дъщерни предприятия, които cа придобити 
или продадени през годината, cе признават от датата на придобиването, или съответно до 
датата на продажбата им. 

Неконтролиращото участие като част от собствения капитал представлява делът от печалбата 
или загубата и нетните активи на дъщерното предприятие, които не cе притежават от Групата. 
Общият всеобхватен доход или загуба на дъщерното предприятие се отнася към собствениците 

на предприятието-майка и неконтролиращите участия на базата на техния относителен дял в 
собствения капитал на дъщерното предприятие. 



Ако Групата загуби контрол над дъщерното предприятие, всякаква инвестиция, задържана в 
бившето дъщерно предприятие, се признава по справедлива стойност към датата на загубата 
на контрол, като промяната в балансовата стойност се отразява в печалбата или загубата. 
Справедливата стойност на всяка инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие към 
датата на загуба на контрол се счита за справедлива стойност при първоначално признаване 
на финансов актив в съответствие с МСФО 9 „Финансови инструменти” или, където е уместно, 
за себестойност при първоначално признаване на инвестиция в асоциирано или съвместно 
контролирано предприятие. В допълнение всички суми, признати в друг всеобхватен доход по 
отношение на това дъщерно предприятие, се отчитат на същата база, както би било 
необходимо, ако Групата директно се е била освободила от съответните активи или пасиви 
(напр. рекласифицирани в печалбата или загубата или отнесени директно в неразпределената 
печалба съгласно изискванията на съответния МСФО). 
Печалбата или загубата от отписването на инвестиция в дъщерно предприятие представлява 
разликата между i) сумата от справедливата стойност на полученото възнаграждение и 
справедливата стойност на всяка задържана инвестиция в бившето дъщерно предприятие и ii) 
балансовата сума на активите (включително репутация) и пасивите на дъщерното предприятие 
и всякакво неконтролиращо участие. 
4.4. Бизнес комбинации 

Всички бизнес комбинации се отчитат счетоводно по метода на покупката. Прехвърленото 
възнаграждение в бизнес комбинация се оценява по справедлива стойност, която се изчислява 
като сумата от справедливите стойности към датата на придобиване на активите, прехвърлени 
от придобиващия, поетите от придобиващия задължения към бившите собственици на 
придобиваното предприятие и капиталовите участия, емитирани от Групата. Прехвърленото 
възнаграждение включва справедливата стойност на активи или пасиви, възникнали в резултат 
на възнаграждения под условие. Разходите по придобиването се отчитат в печалбата или 
загубата в периода на възникването им. 
Методът на покупката включва признаване на разграничимите активи и пасиви на 
придобиваното предприятие, включително условните задължения, независимо дали те са били 
признати във финансовите отчети на придобиваното предприятие преди бизнес комбинацията. 
При първоначалното признаване активите и пасивите на придобитото дъщерно предприятие са 
включени в консолидирания отчет за финансовото състояние по тяхната справедлива стойност, 
която служи като база за последващо оценяване в съответствие със счетоводната политика на 
Групата. 
За всяка бизнес комбинация Групата оценява всяко неконтролиращо участие в придобиваното 
предприятие, което представлява дял от собствения му капитал и дава право на ликвидационен 
дял, или по справедлива стойност или по пропорционален дял на неконтролиращото участие в 
разграничимите нетни активи на придобиваното предприятие. Другите видове неконтролиращо 
участие се оценяват по справедлива стойност или, ако е приложимо, на база, определена в 
друг МСФО. 
Репутацията се признава след определяне на всички разграничими нематериални активи. Тя 
представлява превишението на сумата от а) справедливата стойност на прехвърленото 
възнаграждение към датата на придобиване и б) размера на всяко неконтролиращо участие в 
придобиваното предприятие и в) в бизнес комбинация, постигната на етапи, справедливата 
стойност към датата на придобиване на държаното преди капиталово участие на Групата в 
придобиваното предприятие, над справедливата стойност на разграничимите нетни активи на 
придобиваното дружество към датата на придобиване. Всяко превишение на справедливата 
стойност на разграничимите нетни активи над изчислената по-горе сума се признава в 
печалбата или загубата непосредствено след придобиването. 
При бизнес комбинация, постигната на етапи, Групата преоценява държаното преди капиталово 
участие в придобиваното предприятие по справедлива стойност към датата на придобиване 
(т.е. към датата на придобиване на контрол) и признава произтичащата печалба или загуба, 
ако има такива, в печалбата или загубата. Сумите, признати в другия всеобхватен доход от 
дялово участие в придобиваното предприятие преди датата на придобиване на контрол, се 
признават на същата база, както ако Групата се е освободила директно от държаното преди 
капиталово участие. 



Ако първоначалното счетоводно отчитане на бизнес комбинацията не е приключено до края на 
отчетния период, в който се осъществява комбинацията, Групата отчита провизорни суми за 
статиите, за които отчитането не е приключило. През периода на оценяване, който не може да 
надвишава една година от датата на придобиване, Групата коригира със задна дата тези 
провизорни суми или признава допълнителни активи или пасиви, за да отрази новата получена 
информация за фактите и обстоятелствата, които са съществували към датата на придобиване 
и, ако са били известни, щяха да повлияят на оценката на сумите, признати към тази дата. 

Всяко възнаграждение под условие, дължимо от придобиващия, се признава по справедлива 
стойност към датата на придобиване и се включва като част от прехвърленото възнаграждение 
в замяна на придобиваното предприятие. Последващи промени в справедливата стойност на 
възнаграждението под условие, което е класифицирано като актив или пасив, се признават в 
съответствие с изискванията на МСФО 9 „Финансови инструменти” или в печалбата или загубата 
или като промяна в другия всеобхватен доход. Ако възнаграждението под условие е 
класифицирано като собствен капитал, то не се преоценява до окончателното му уреждане в 
собствения капитал. Промени в справедливата стойност на възнаграждението под условие, 
които представляват провизорни суми през периода на оценяване, се отразяват ретроспективно 
за сметка на репутацията. 

4.5. Сделки с неконтролиращи участия  

Промени в дела на Групата в собствения капитал на дъщерно дружество, които не водят до 
загуба на контрол, се третират като транзакции със собственици на Групата. Отчетните 
стойности на дела на Групата и на неконтролиращите участия се коригират с цел отразяването 
на промяната на относителния им дял в капитала на дъщерното дружество. Всяка разлика 
между сумата, с която са променени неконтролиращите участия, и справедливата стойност на 
полученото или платено възнаграждение, се признава директно в собствения капитал и се 
отнася към собствениците на предприятието-майка. 

4.6. Инвестиции в асоциирани предприятия  

Асоциирани са тези предприятия, върху които Групата е в състояние да оказва значително 
влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани 
предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се признават първоначално по 
себестойност, а впоследствие се отчитат по метода на собствения капитал. В себестойността на 
инвестицията се включват разходите по нейното придобиване. 

Репутация или корекции в справедливата стойност на дела на Групата в асоциираното 
предприятие се включва в стойността на инвестицията. 

Всички последващи промени в размера на участието на Групата в собствения капитал на 
асоциираното предприятие се признават в балансовата стойност на инвестицията. Промени, 
дължащи се на печалбата или загубата, реализирана от асоциираното предприятие, се 
отразяват в консолидирания отчет за печалбата или загубата на ред “Печалба/(Загуба) от 
инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал”. Тези промени включват последваща 
амортизация или обезценка на определената при придобиването справедлива стойност на 
активи и пасиви на асоциираното предприятие. 

Промените в другия всеобхватен доход на асоциираното предприятие, както и в позиции, 
признати директно в собствения капитал на асоциираното предприятие, се признават съответно 
в другия всеобхватен доход или в собствения капитал на Групата. В случаите, в които делът на 
Групата в реализираните загуби на асоциираното предприятие надвиши размера на участието 
й в асоциираното предприятие, включително и необезпечените вземания, Групата не признава 
своя дял в по-нататъшните загуби на асоциираното предприятие, освен ако Групата няма поети 
договорни или фактически задължения или е извършила плащания от името на асоциираното 
предприятие. Ако впоследствие асоциираното предприятие реализира печалби, Групата 
признава своя дял дотолкова, доколкото делът на печалбата надвиши натрупания дял на 
загубите, които не са били признати по-рано. 



Нереализираните печалби и загуби от транзакции между Групата и нейните асоциирани 
предприятия се елиминират до размера на дела на Групата в тези предприятия. Когато се 
елиминират нереализирани загуби от продажби на активи, съответните активи се тестват за 
обезценка от гледна точка на Групата. 

Сумите, отразени във финансовите отчети на асоциираните предприятия, са преизчислени, 
където е необходимо, за да се осигури съответствие със счетоводната политика на Групата. 

При загуба на значително влияние над асоциирано дружество Групата оценява и признава 
всяка запазена инвестиция в него по справедлива стойност. Всяка разлика между балансовата 
стойност на инвестицията в асоциираното дружество при загуба на значителното влияние и 
сумата от справедливата стойност на запазеното участие и постъпленията при отписването се 
признава в печалбата или загубата. 

Ако дяловото участие в асоциираното дружество е намалено, но без загуба на значително 
влияние, само пропорционална част от сумите, признати в другия всеобхватен доход, се 
рекласифицира в печалбата или загубата. 

4.7. Сделки в чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на съответното 
дружество от Групата по официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг 
на Българска народна банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при 
уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към 
края на отчетния период, се признават в печалбата или загубата. 

Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по 
обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани 
по справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата, на 
която е определена справедливата стойност. 

Функционалната валута на отделните дружества от Групата не е променяна в рамките на 
отчетния период. 

При консолидация всички активи и пасиви се преизчисляват в български лева по 
заключителния курс към датата на консолидирания финансов отчет. Приходите и разходите са 
преизчислени във валутата на представяне на Групата по средния курс за отчетния период. 
Валутните курсови разлики водят до увеличение или намаление на другия всеобхватен доход 
и се признават в резерва от преизчисления в собствения капитал. При освобождаването от 
нетна инвестиция в чуждестранна дейност натрупаните валутни разлики от преизчисления, 
признати в собствения капитал, се рекласифицират в печалбата или загубата и се признават 
като част от печалбата или загубата от продажбата. Репутацията и корекциите, свързани с 
определянето на справедливи стойности към датата на придобиване, се третират като активи и 
пасиви на чуждестранното предприятие и се преизчисляват в български лева по заключителния 
курс.  

 

 

 

 

 

 



4.8. Отчитане по сегменти 

Ръководството определя оперативните сегменти на базата на основните продукти и услуги, 
които предлага Групата, както следва: 

1. Финансови услуги – включва следните дейности: 
• Извършване на територията на Република България на: инвестиционни услуги – 

приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително 
посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на 
нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; 
управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, 
включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на 
клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент по 
собствена инициатива или по искане на клиента по отношение на една или повече 
сделки, свързани с ценни книжа; предлагане за първоначална продажба на ценни 
книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценни книжа за 
собствена сметка; съхранение и администриране на ценни книжа за сметка на клиента, 
включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в 
депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите 
парични средства (предоставените обезпечения); предоставяне на заеми за 
извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, 
участва в сделката при условията и по ред, определени с наредба; консултации на 
дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с 
това въпроси и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на 
предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане доколкото те са свързани с 
предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изделия и финансови анализи 
или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, 
свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа;  

• Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни 
дружества от затворен тип, включващо управление на инвестициите; администриране 
на дяловете или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с 
управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на 
активите и изчисляване на цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на 
законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или 
акционерите, разпределение на дивиденти или други плащания, издаване, продажба 
и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на 
отчетност; маркетингови услуги; управление в съответствие със сключен с клиента 
договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален 
инвеститор, включващ ценни книжа по собствена преценка без специални нареждания 
на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа. 

2. Хотелиерство и развлекателни дейности – включва следните дейности: 
• Хотелиерска и ресторантьорска дейност, външно-икономическа дейност, продажба на 

стоки от внос и местно производство, организиране и провеждане на музикално-

артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне 
на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, 
анимационни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния 
вътрешен туризъм; туроператорска дейност и туристическа агентска дейност след 
получаване на лиценз; придобиване. 

3. Проектантски услуги – включва следните дейности: 
• Проучвателни, проектантски, консултантски и експертни услуги в областта на 

архитектурата, благоустройството, строителството и инвестиционното осигуряване; 
строителен инженеринг. 

 



4. Управление на недвижими имоти – включва следните дейности: 
• Извършване на строежи и подобрения върху недвижими имоти, оборудване и 

обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, 
лизинг или аренда и/или последващата им продажба. 

5. Медии и образование – включва следните дейности: 
• Изграждане на обществени далекосъобщителни мрежи и кабелни разпределителни 

системи за радио и телевизионни сигнали; предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез далекосъобщителни мрежи; сделки с интелектуална собственост; 
създаване и разпространение на радио и телевизионни програми; комисионна и 
посредническа дейност, рекламна, издателска и разпространителска дейност; 

• предоставяне на информация под формата на новини, анализи и бази данни за 
финансовите резултати на дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на Българска 
фондова борса-София АД, за съществени корпоративни събития относно тези 
дружества и за сделките, сключвани с акциите и облигациите им, както и 
предоставянето на информационни и други интернет услуги: новини и анализи, 
интернет реклама и платформи за комуникация; 

• Предоставяне на обучение за придобиване на висше образование по застраховане и 
финанси. 

Всеки от тези оперативни сегменти се управлява отделно, тъй като за всяка продуктова линия 
се използват различни технологии, ресурси и маркетингови подходи. Всички сделки между 
сегментите се осъществяват по цени на съответстващи сделки между независими страни. 

При отчитането по сегменти според МСФО 8 „Оперативни сегменти” Групата прилага политика 
на оценяване, съответстваща на политиката на оценяване, използвана в консолидирания 
финансов отчет. 

Не са настъпили промени в методите за оценка, използвани за определяне на печалбата или 
загубата на сегментите в предходни отчетни периоди. Не се прилага асиметрично 
разпределение между сегментите. 

4.9. Приходи 

Основните приходи, които Групата генерира са свързани с предоставянето на хотелиерски и 
развлекателни услуги, както и свързаните с тях продажба на хранителни и нехранителни 
продукти, рекламни услуги, предоставяне на кабелни и интернет услуги, услуги по 
посредничество и управление на финансови активи, проектантски и проучвателни услуги. 
Приходите свързани с инвестициите в имоти са свързани с отдаване под наем по договори за 
лизинг. Информация за видовете приходи по различните сегменти на Групата са представени в 
пояснение 4.8. 

За да определят дали и как да признаят приходи, Дружествата от Групата използва следните 5 
стъпки: 
1 Идентифициране на договора с клиент; 
2 Идентифициране на задълженията за изпълнение; 

3 Определяне на цената на сделката; 
4 Разпределение на цената на сделката към задълженията за изпълнение; 

5 Признаване на приходите, когато са удовлетворени задълженията за изпълнение. 

Приходите се признават или в даден момент или с течение на времето, когато или докато 
Дружеството удовлетвори задълженията за изпълнение, прехвърляйки обещаните стоки или 
услуги на своите клиенти. 

Групата признава като задължения по договор възнаграждение, получено по отношение на 
неудовлетворени задължения за изпълнение и ги представя като други задължения в отчета за 
финансовото състояние. По същия начин, ако Групата удовлетвори задължение за изпълнение, 
преди да получи възнаграждението, то признава в консолидирания отчет за финансовото 
състояние или актив по договора, или вземане, в зависимост от това дали се изисква нещо 
друго освен определено време за получаване на възнаграждението. 



4.9.1. Приходи, които се признават с течение на времето 

Приходи от хотелиерски и развлекателни услуги 

Хотелиерските и развлекателни услуги, предоставяни от Групата, включват хотелско 
настаняване и всички други услуги, съпътстващи престоя на клиентите в хотелските комплекси. 

Свързано с това са и приходи от експлоатация на плажове и подизпълнители по концесионни 
договори. 

При признаване на приходите от предоставената услуга хотелско настаняване Групата прилага 
метод за измерване на напредъка, отчитащ реализираните нощувки. 

Приходите от съпътстващите услуги се признават, когато контролът върху ползите от 
предоставените услугите е прехвърлен върху ползвателя на услугите. Приход се признава с 
течение на времето на база изпълнение на отделните задължения за изпълнение. 

Приходи от кабелни и интернет услуги 

Приходите от кабелни и интернет услуги се признават, когато контролът върху ползите от 
предоставените услуги е прехвърлен върху ползвателя на услугите. Приход се признава с 
течение на времето на база изпълнение на отделните задължения за изпълнение. 

Приходи от реклама 

Приходите от рекламни услуги се признават, когато контролът върху ползите от предоставените 
услуги е прехвърлен върху ползвателя на услугите. Приход се признава с течение на времето 
на база изпълнение на отделните задължения за изпълнение. 

Приходът от наеми от предоставяне на имотите на Дружеството по договори за оперативен 
лизинг се признава на база на линейния метод за периода на лизинга. 

4.9.2. Приходи, които се признават към определен момент 

Продажба на хранителни и нехранителни стоки 

Приход от продажбата на хранителни и нехранителни стоки в търговските обекити на Групата 
се признава, когато Групата е прехвърлило на купувача контрола върху предоставените стоки. 
Счита се, че контролът се прехвърля на купувача, когато клиентът е приел стоките без 
възражение. 

Продажба на стоки  

Приход от продажбата на стоки, включително строителна продукция се признава, когато 
Групата е прехвърлила на купувача контрола върху предоставените стоки. Счита се, че 
контролът се прехвърля на купувача, когато клиентът е приел стоката без възражение. 

Продажба на активи 

Приход от продажбата на имоти се признава, когато Групата е прехвърлила на купувача 
контрола върху предоставените имоти. Счита се, че контролът се прехвърля на купувача, когато 
приключват законовите процедури и клиентът е приел имота без възражение. 

4.9.3. Приходи от лихви и дивиденти 

Приходите от лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент. 

Приходите от дивиденти, различни от приходите от инвестиции в асоциирани предприятия, се 
признават в момента на възникване на правото за получаване на плащането. 

4.10. Оперативни разходи 

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или 
на датата на възникването им в съответствие с принципите на начисляване и съпоставимост. 

 

 



Следните оперативни разходи винаги се отразяват като текущ разход в момента на 
възникването им:  

– Общи и административни разходи (освен ако не са за сметка на клиента); 
– Разходи за брак на материални запаси;  
– Разходи, свързани с изпълнение на задължението; 

Разходи, за които предприятието не може да определи, дали са свързани с удовлетворено или 
неудовлетворено задължение за изпълнение. 

4.11. Разходи за лихви и разходи по заеми 

Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент. 

Разходите по заеми основно представляват лихви по заемите на Групата. Всички разходи по 
заеми, които директно могат да бъдат отнесени към закупуването, строителството или 
производството на един отговарящ на условията актив, се капитализират през периода, в който 
се очаква активът да бъде завършен и приведен в готовност за използване или продажба. 
Останалите разходи по заеми се признават като разход за периода, в който са възникнали, в 
консолидирания отчет за печалбата или загубата на ред „Финансови разходи” и „Други 
финансови позиции”.  

Когато са получени заеми без конкретно целево предназначение и те са използвани за 
придобиването на един отговарящ на условията актив, размерът на разходите по заеми, които 
могат да се капитализират, се определя чрез прилагане на процент на капитализация към 
разходите по този актив. Процентът на капитализация е среднопретеглената величина на 
разходите по заеми, отнесени към заемите на Групата, които са непогасени през периода, като 
се изключат заемите, получени специално за целите на придобиване на един отговарящ на 
условията актив. 

4.12. Репутация 

Репутацията представлява бъдещите икономически ползи, произтичащи от други активи, 
придобити в бизнес комбинация, които не са индивидуално идентифицирани и признати 
отделно. Вижте пояснение 4.4 за информация относно първоначалното определяне на 
репутацията. За целите на теста за обезценка репутацията се разпределя към всяка една 
единица, генерираща парични потоци, на Групата (или група от единици, генериращи парични 
потоци), която се очаква да има ползи от бизнес комбинацията, независимо от това дали други 
активи или пасиви на придобитото дружество са разпределени към тези единици. Репутацията 
се оценява по стойност на придобиване, намалена с натрупаните загуби от обезценка. Вижте 
пояснение 4.16 за информация относно тестовете за обезценка. 

При отписване на единица, генерираща парични потоци, съответната част от репутацията се 
включва в определянето на печалбата или загубата от отписването. 

4.13. Други нематериални активи  

Други нематериални активи включват системен, приложен и специализиран софтуер, права по 
концесионни договори, лицензии за излъчване, авторски права и други. Те се отчитат по цена 
на придобиване, включваща всички платени мита, невъзстановими данъци и направените преки 
разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация, при което капитализираните 
разходи се амортизират въз основа на линейния метод през оценения срок на полезен живот 
на активите, тъй като се счита, че той е oграничен. При придобиване на нематериален актив в 
резултат на бизнес комбинация себестойността му е равна на справедливата стойност в деня 
на придобиването. 

Последващото оценяване на авторските права се извършва по преоценена стойност, която е 
равна на справедливата стойност към датата на преоценката, намалена с натрупаните в 
последствие амортизации и загуби от обезценка. Направените преоценки се представят в 
консолидирания отчет за всеобхватния доход и се отчитат за сметка на собствения капитал 
(преоценъчен резерв), ако не се предхождат от начислени преди това разходи. При продажба 
или отписване на преоценения актив, останалият преоценъчен резерв се отразява за сметка на 
неразпределената печалба. 



Последващото оценяване на всички останали нематериални активи се извършва по цена на 
придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените 
обезценки се отчитат като разход и се признават в консолидирания отчет за печалбата или 
загубата за съответния период.  

Последващите разходи, които възникват във връзка с другите нематериални активи след 
първоначалното им признаване, се признават в консолидирания отчет за печалбата или 
загубата в периода на тяхното възникване, освен ако благодарение на тях активът може да 
генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически ползи и тези разходи 
могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако тези условия са изпълнени, 
разходите се добавят към себестойността на актива. 

Остатъчната стойност и полезният живот на другите нематериални активи се преценяват от 
ръководството на Групата към всяка отчетна дата. 

Амортизацията се изчислява като се използва линейният метод върху оценения полезен срок 
на годност на отделните активи, както следва: 

• Програмни продукти   2-7 години 

• Оперативни права   2-35 години 

• Други      съгласно установения срок за ползване  

Разходите за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата на 
ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. 

Печалбата или загубата от продажбата на други нематериални активи се определя като разлика 
между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите и се отразява в 
консолидирания отчет за печалбата или загубата на ред „Печалба от продажба на нетекущи 
активи”. 

Избраният праг на същественост за другите нематериални активи на Групата е в размер на 500 
лв. 

4.14. Имоти, машини и съоръжения  

Имотите, машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност, включваща 
цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно 
състояние.   

Последващото оценяване на имоти, машини и съоръжения се извършва по цена на 
придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените 
обезценки се отчитат като разход и се признават в консолидирания отчет за печалбата или 
загубата за съответния период.  

Последващите разходи, свързани с определен актив от имоти, машини и съоръжения, се 
прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно Групата да има икономически 
ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички 
други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени. 

Остатъчната стойност и полезният живот на имоти, машини и съоръжения се преценяват от 
ръководството към всяка отчетна дата. 

Имоти, машини и съоръжения, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират 
на база на очаквания полезен срок на годност на подобни собствени активи на Групата, или на 
база на лизинговия договор, ако неговият срок е по-кратък.  

Амортизацията на имоти, машини и съоръжения се изчислява като се използва линейният метод 
върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва: 

• Сгради     16-100 години 

• Машини и съоръжения   2-50 години 

• Транспортни средства   4-10 години 

• Стопански инвентар    2-15 години 

• Компютри     2-4 години 

• Други     2-15 години 



Разходите за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата на 
ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. 

Печалбата или загубата от продажба на актив от имоти, машини и съоръжения се определя като 
разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се признава 
в консолидирания отчет за печалбата или загубата на ред „Печалба от продажба на нетекущи 
активи”. 

Избраният праг на същественост за имоти, машини и съоръжения на Групата е в размер на 500 
лв.  

4.15. Отчитане на лизинговите договори 

4.15.1. Наети активи 

Както е описано в пояснение 3, Дружеството е приложило МСФО 16 „Лизинг“, използвайки 
модифицирания ретроспективен подход и затова сравнителната информация не е 
преизчислена. Това означава, че сравнителната информация все още се отчита в съответствие 
с МСС 17 и КРМСФО 4. 

4.15.2. Счетоводна политика, приложима след 1 януари 2019 г. 

Групата като лизингополучател 

За новите договори, сключени на или след 1 януари 2019 г. Групата преценява дали даден 
договор е или съдържа лизинг. Лизингът се определя като „договор или част от договор, който 
предоставя правото да се използва актив (базовият актив) за определен период от време в 
замяна на възнаграждение.“ За да приложи това определение, Групата извършва три основни 
преценки: 

• дали договорът съдържа идентифициран актив, който или е изрично посочен в договора, 
или е посочен по подразбиране в момента, когато активът бъде предоставен за ползване 

• Групата има правото да получава по същество всички икономически ползи от използването 
на актива през целия период на ползване, в рамките на определения обхват на правото му 
да използва актива съгласно договора 

• Групата има право да ръководи използването на идентифицирания актив през целия 
период на ползване. 

Дружеството оценява дали има правото да ръководи „как и с каква цел“ ще се използва активът 
през целия период на ползване. 

Оценяване и признаване на лизинг от Групата като лизингополучател 

На началната дата на лизинговия договор Групата признава актива с право на ползване и 
пасива по лизинга в отчета за финансовото състояние. Активът с право на ползване се оценява 
по цена на придобиване, която се състои от размера на първоначалната оценка на пасива по 
лизинга. 

Групата амортизира актива с право на ползване по линейния метод от датата на започване на 
лизинга до по-ранната от двете дати: края на полезния живот на актива с право на ползване 
или изтичане на срока на лизинговия договор. Групата също така преглежда активите с право 
на ползване за обезценка, когато такива индикатори съществуват.  

На началната дата на лизинговия договор Групата оценява пасива по лизинга по настоящата 
стойност на лизинговите плащания, които не са изплатени към тази дата, дисконтирани с 
лихвения процент, заложен в лизинговия договор, ако този процент може да бъде 
непосредствено определен или диференциалния лихвен процент на Групата. 

За да определи диференциалния лихвен процент, Групата използва, когато е възможно,  
среднопретеглен лихвен процент от последното финансиране от трети страни, коригиран с цел 
да отрази промените в условията за финансиране, които са настъпили след това последно 
финансиране. 



Лизинговите плащания, включени в оценката на лизинговото задължение, се състоят от 
фиксирани плащания. 

След началната дата пасивът по лизинга се намалява с размера на извършените плащания и се 
увеличава с размера на лихвата. Пасивът по лизинга се преоценява, за да отрази преоценките 
или измененията на лизинговия договор или да отрази коригираните фиксирани по същество 
лизингови плащания.  

Когато задължението за лизинг се преоценява, съответната корекция се отразява в актива с 
право на ползване или се признава в печалбата или загубата, ако балансовата стойност на 
актива с право на ползване вече е намалена до нула. 

Групата е избрала да отчита лизинга на активи с ниска стойност и краткосрочни лизингови 
договори, като използва практическите облекчения, предвидени в стандарта. Вместо 
признаване на активи с право на ползване и задължения по лизингови договори, плащанията 
във връзка с тях се признават като разход в печалбата или загубата по линейния метод за срока 
на лизинговия договор. 

В отчета за финансовото състояние, активите с право на ползване са включени в имоти, машини 
и съоръжения, а задълженията по лизингови договори са включени в „заеми и други финансови 
пасиви“ представени на отделен ред. 

Дружеството като лизингодател  

Счетоводната политика на Групата, съгласно МСФО 16, не се е променила спрямо сравнителния 
период. 

Като лизингодател, Групата класифицира своите лизингови договори като оперативен или 
финансов лизинг. 

Лизинговият договор се класифицира като договор за финансов лизинг, ако с него се 
прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху основния актив, и 
като договор за оперативен лизинг, ако с него не се прехвърлят по същество всички рискове и 
изгоди от собствеността върху основния актив. 

4.15.3. Счетоводна политика, приложима до 31 декември 2018 г. 

Дружеството като лизингополучател  

Финансов лизинг 

В съответствие с изискванията на МСС 17 „Лизинг” правата за разпореждане с актива се 
прехвърлят от лизингодателя върху лизингополучателя в случаите, в които лизингополучателят 
понася съществените рискове и изгоди, произтичащи от собствеността върху наетия актив.  

При сключване на договор за финансов лизинг активът се признава в отчета за финансовото 
състояние на лизингополучателя по по-ниската от двете стойности – справедливата стойност 
на наетия актив и настоящата стойност на минималните лизингови плащания плюс 
непредвидени плащания, ако има такива. В отчета за финансовото състояние се отразява и 
съответното задължение по финансов лизинг, независимо от това дали част от лизинговите 
плащания се дължат авансово при сключване на договора за финансов лизинг. 

Впоследствие лизинговите плащания се разпределят между финансов разход и намаление на 
неплатеното задължение по финансов лизинг.  

Активите, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират в съответствие с 
изискванията на МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” или МСС 38 „Нематериални активи”.  

Лихвената част от лизинговата вноска представлява постоянен процент от непогасеното 
задължение и се признава в печалбата или загубата за периода на лизинговия договор. 

 

 

 



Оперативен лизинг 

Всички останали лизингови договори се считат за оперативни лизингови договори. Плащанията 
по оперативен лизингов договор се признават като разходи по линейния метод за срока на 
споразумението. Разходите, свързани с оперативния лизинг, напр. разходи за поддръжка и 
застраховки, се признават в печалбата или загубата в момента на възникването им. 

Дружеството като лизингодател 

Активите, отдадени по оперативни лизингови договори, се отразяват в отчета за финансовото 
състояние на Дружеството и се амортизират в съответствие с амортизационната политика, 
възприета по отношение на подобни активи на Дружеството, и изискванията на МСС 16 „Имоти, 
машини и съоръжения” или МСС 38 „Нематериални активи”. Доходът от оперативни лизингови 
договори се признава директно като приход в отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход за съответния отчетен период.  

4.16. Тестове за обезценка на репутация, други нематериални активи и имоти, 
машини и съоръжения 

При изчисляване на размера на обезценката Групата дефинира най-малката разграничима 
група активи, за която могат да бъдат определени самостоятелни парични потоци (единица, 
генерираща парични потоци). В резултат на това някои от активите подлежат на тест за 
обезценка на индивидуална база, а други - на база на единица, генерираща парични потоци. 
Репутацията е отнесена към единиците, генериращи парични потоци, които вероятно ще 
извличат ползи от съответната бизнес комбинация и които представляват най-ниското ниво в 
Групата, на което ръководството наблюдава репутацията. 

Единиците, генериращи парични потоци, към които е отнесена репутацията, се тестват за 
обезценка поне веднъж годишно. Всички други отделни активи или единици, генериращи 
парични потоци, се тестват за обезценка, когато събития или промяна в обстоятелствата 
индикират, че тяхната балансова стойност не може да бъде възстановена. 

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или 
единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-

високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и 
неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на Групата 
изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща парични потоци, 
и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата стойност на тези 
парични потоци. Данните, използвани при тестването за обезценка, се базират на последния 
одобрен бюджет на Групата, коригиран при необходимост с цел елиминиране на ефекта от 
бъдещи реорганизации и значителни подобрения на активи. Дисконтовите фактори се 
определят за всяка отделна единица, генерираща парични потоци, и отразяват съответния им 
рисков профил, оценен от ръководството на Групата. 

Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се разпределят в намаление 
на балансовата стойност първо на репутацията, отнасяща се към тази единица, и след това на 
останалите активи от единицата, пропорционално на балансовата им стойност. С изключение 
на репутацията за всички други активи на Групата ръководството преценява последващо дали 
съществуват индикации за това, че загубата от обезценка, призната в предходни години, може 
вече да не съществува или да е намалена. Обезценка, призната в предходен период, се 
възстановява, ако възстановимата стойност на единицата, генерираща парични потоци, 
надвишава нейната балансова стойност. 

4.17. Инвестиционни имоти 

Групата отчита като инвестиционни имоти земя и сгради, които се държат за получаване на 
приходи от наем и /или за увеличение на капитала, по модела на справедливата стойност. 

Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по себестойност, включваща покупната цена 
и всякакви разходи, които са пряко свързани с инвестиционния имот, например хонорари за 
правни услуги, данъци по прехвърляне на имота и други разходи по сделката.  



Инвестиционните имоти се преоценяват на годишна база и се включват в консолидирания отчет 
за финансовото състояние по пазарните им стойности. Те се определят в зависимост от 
характера и местонахождението на инвестиционните имоти, базирайки се на доказателства за 
пазарните условия.  

Всяка печалба или загуба от промяна в справедливата стойност или продажба на даден 
инвестиционен имот се признава незабавно в печалбата или загубата и се представя в 
консолидирания отчет за печалбата или загубата на ред „Промяна в справедливата стойност на 
инвестиционни имоти”. 

Приходите от наем и оперативните разходи, свързани с инвестиционни имоти, се представят в 
консолидирания отчет за печалбата или загубата съответно на ред „Приходи от продажби” и 
ред „Други разходи”, и се признават, както е описано в пояснение 4.9 и пояснение 4.10. 

4.18. Финансови инструменти съгласно МСФО 9, считано от 01.01.2018 г. 

4.18.1. Признаване и отписване 

Финансовите активи и финансовите пасиви се признават, когато Групата стане страна по 
договорните условия на финансовия инструмент. 

Финансовите активи се отписват, когато договорните права върху паричните потоци от 
финансовия актив изтичат или когато финансовият актив и по същество всички рискове и 
изгоди се прехвърлят. 

Финансовите пасиви се отписват, когато задължението, посочено в договора, е изпълнено, е 
отменено или срокът му е изтекъл. 

4.18.2. Класификация и първоначално оценяване на финансови активи 

Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност, коригирана с 
разходите по сделката, с изключение на финансовите активи по справедлива стойност през 
печалбата или загубата и търговските вземания, които не съдържат съществен финансов 
компонент. Първоначалната оценка на финансовите активи по справедлива стойност през 
печалбата или загубата не се коригира с разходите по сделката, които се отчитат като текущи 
разходи. Първоначалната оценка на търговските вземания, които не съдържат съществен 
финансов компонент представлява цената на сделката съгласно МСФО 15. 

В зависимост от начина на последващо отчитане, финансовите активи се класифицират в една 
от следните категории: 

• дългови инструменти по амортизирана стойност; 
• финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата. 

Класификацията на финансовите активи се определя на базата на следните две условия: 
• бизнес моделът на Групата за управление на финансовите активи; 
• характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив. 

Всички приходи и разходи, свързани с финансовите активи, които са признати в печалбата и 
загубата, се включват в редове съответно на ред „Очаквни кредитни загуби”. 

4.18.3. Последващо оценяване на финансовите активи 

Дългови инструменти по амортизирана стойност  

Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите изпълняват следните 
критерии и не са определени за оценяване по справедлива стойност през печалбата и загубата: 

• Групата управлява активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да държи 
финансовите активи и да събира техните договорни парични потоци; 

• съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват 
парични потоци, които са единствено плащания по главница и лихва върху 
непогасената сума на главницата. 

 



Тази категория включва недеривативни финансови активи като заеми и вземания с фиксирани 
или определими плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалното 
признаване те се оценяват по амортизирана стойност с използване на метода на ефективната 
лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е несъществен. 

Търговски вземания  

Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги, извършени 
в обичайния ход на стопанската дейност. Обикновено те се дължат за уреждане в кратък срок 
и следователно са класифицирани като текущи. Търговските вземания се признават 
първоначално в размер на безусловното възнаграждение, освен ако съдържат значителни 
компоненти на финансиране. Групата държи търговските вземания с цел събиране на 
договорните парични потоци и следователно ги оценява по амортизирана стойност, като 
използва метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него 
е несъществен. 

Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата  

Финансови активи, за които не е приложим бизнес модел „държани за събиране на договорните 
парични потоци“ или бизнес модел „държани за събиране и продажба“, както и финансови 
активи, чиито договорни парични потоци не са единствено плащания на главница и лихви, се 
отчитат по справедлива стойност през печалбата или загубата. 

Промените в справедливата стойност на активите в тази категория се отразяват в печалбата и 
загубата. Справедливата стойност на финансовите активи в тази категория се определя чрез 
котирани цени на активен пазар или чрез използване на техники за оценяване, в случай че 
няма активен пазар. 

4.18.4. Очаквани кредитни загуби на финансови активи 

Изискванията за обезценка съгласно МСФО 9 използват информация, ориентирана към 
бъдещето, за да признаят очакваните кредитни загуби – моделът за „очакваните кредитни 
загуби“. 

Инструментите, които попадат в обхвата на новите изисквания, включват заеми и други дългови 
финансови активи, оценявани по амортизирана стойност, търговски вземания, активи по 
договори, признати и оценявани съгласно МСФО 15, както и кредитни ангажименти и някои 
договори за финансова гаранция (при емитента), които не се отчитат по справедлива стойност 
през печалбата или загубата. 

Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с кредитна загуба. 
Вместо това Дружеството разглежда по-широк спектър от информация при оценката на 
кредитния риск и оценяването на очакваните кредитни загуби, включително минали събития, 
текущи условия, разумни и поддържащи прогнози, които влияят върху очакваната събираемост 
на бъдещите парични потоци на инструмента. 

При прилагането на този подход, насочен към бъдещето, се прави разграничение между: 
• финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило значително спрямо 
момента на първоначалното признаване или имат нисък кредитен риск (Фаза 1); и 

• финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително спрямо 
момента на първоначалното признаване или на които кредитния риск не е нисък (Фаза 2); 
• „Фаза 3“ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за обезценка 
към отчетната дата. 

12-месечни очаквани кредитни загуби се признават за първата категория, докато очакваните 
загуби за целия срок на финансовите инструменти се признават за втората категория. 
Очакваните кредитни загуби се определят като разликата между всички договорни парични 
потоци, които се дължат на Групата и паричните потоци, които тя действително очаква да 
получи („паричен недостиг“). Тази разлика е дисконтирана по първоначалния ефективен 
лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен лихвен процент). 

 



Предоставени заеми, цесии и други лихвоносни финансови активи 

Размерът на обезценката по предоставени заемни средства се формира на база сключени 
договори, както се взима предвид финансовото състояние на длъжника, обезпечения, 
спазването на договорените срокове, регулярност на погасяване и други рискови фактори. 
Очакваните кредитни загуби се формират чрез дисконтиране на размера на вземането с 
подходящ дисконтов фактор. 

Търговски и други вземания 

Размерът на очакваните кредитни загуби при търговските вземания се формира по опростен 
подход. Извършва се чрез дисконтиране с лихвения процент по договора или пазарен лихвен 
процент по краткосрочно финансиране коригиран с нивото на инфлация за последната година 
като за период на дисконтиране се използва броя на дните в ползване. 

Пари и парични еквиваленти 

Размерът на очакваните кредитни загуби на парични средства, вложени в банки се формира 
при прилагането на стандартизирания подход за определяне на очакваните кредитни загуби. 
Компонентите на формулата за определяне на очакваните кредитни загуби за парични средства 
се основават на кредитния рейтинг на финансовите институции, в които са вложени паричните 
средства. 

4.18.5. Класификация и оценяване на финансовите пасиви 

Финансовите пасиви на Групата включват получени заеми търговски и други финансови 
задължения. 

Финансовите пасиви се оценяват първоначално по справедлива стойност и, където е 
приложимо, се коригират по отношение на разходите по сделката, освен ако Групата не е 
определила даден финансов пасив като оценяван по справедлива стойност през печалбата и 
загубата. 

Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, използвайки метода 
на ефективната лихва, с изключение на деривативи и финансови пасиви, които са определени 
за оценяване по справедлива стойност през печалбата или загубата. 

Всички разходи свързани с лихви и, ако е приложимо, промени в справедливата стойност на 
инструмента, които се отчитат в печалбата или загубата, се включват във финансовите разходи 
или финансовите приходи. 

4.18.6. Договори за продажба и обратно изкупуване на ценни книжа 

Ценни книжа могат да бъдат давани под наем или продавани с ангажимент за обратното им 
изкупуване (репо-сделка). Тези ценни книжа продължават да се признават в отчета за 
финансово състояние, когато всички съществени рискове и изгоди от притежаването им остават 
за сметка на Дружеството. В този случай се признава задължение към другата страна по 
договора в отчета за финансовото състояние, когато Дружеството получи паричното 
възнаграждение. 

Аналогично, когато Дружеството взема под наем или купува ценни книжа с ангажимент за 
обратната им продажба (обратна репо-сделка), но не придобива рисковете и изгодите от 
собствеността върху тях, сделките се третират като предоставени обезпечени заеми, когато 
паричното възнаграждение е платено. Ценните книжа не се признават в отчета за финансовото 
състояние. 

Разликата между продажната цена и цената при обратното изкупуване се признава разсрочено 
за периода на договора като се използва метода на ефективната лихва. Ценните книжа, 
отдадени под наем, продължават да се признават в отчета за финансовото състояние. Ценни 
книжа, взети под наем, не се признават в отчета за финансовото състояние, освен ако не са 
продадени на трети лица, при което задължението за обратно изкупуване се признава като 
търговско задължение по справедлива стойност и последващата печалба или загуба се включва 
в нетния оперативен резултат. 



4.19. Материални запаси  

Материалните запаси включват материали и консумативи, стоки, продукция и незавършено 
производство. В себестойността на материалните запаси се включват директните разходи по 
закупуването или производството им, преработката и други преки разходи, свързани с 
доставката им, както и част от общите производствени разходи, определена на базата на 
нормален производствен капацитет. Финансовите разходи не се включват в стойността на 
материалните запаси. Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по 
по-ниската от себестойността им и тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка 
обезценка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава като разход 
за периода на обезценката. 

Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните запаси, 
намалена с очакваните разходи по продажбата. В случай че материалните запаси са били вече 
обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен период се окаже, че 
условията, довели до обезценката, не са вече налице, то се възприема новата им нетна 
реализуема стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на 
балансовата стойност на материалните запаси преди обезценката. Сумата на обратно 
възстановяване на стойността на материалните запаси се отчита като намаление на разходите 
за материали за периода, в който възниква възстановяването.  

Групата определя разходите за материални запаси като използва метода среднопретеглена 
стойност.  

При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход в 
периода, в който е признат съответният приход. 

4.20. Данъци върху дохода 

Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените и 
текущи данъци, които не са признати в другия всеобхватен доход или директно в собствения 
капитал. 

Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или вземания от 
данъчните институции, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, които не са 
платени към датата на консолидирания финансов отчет. Текущият данък е дължим върху 
облагаемия доход, който се различава от печалбата или загубата в консолидирания финансов 
отчет. Изчисляването на текущия данък е базиран на данъчните ставки и на данъчните закони, 
които са в сила към края на отчетния период. 

Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между 
балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък не се 
предвижда при първоначалното признаване на репутация или при първоначалното признаване 
на актив или пасив, освен ако съответната транзакция не е бизнес комбинация или засяга 
данъчната или счетоводната печалба. Отсрочени данъци за временни разлики, свързани с 
акции в дъщерни предприятия не се предвиждат, ако обратното проявление на тези временни 
разлики се контролира от Групата и е вероятно то да не настъпи в близко бъдеще. 

Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се използват 
данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на  реализацията им, при 
условие че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в сила към края на отчетния 
период. 

Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен размер. 

Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат усвоени 
чрез бъдещи облагаеми доходи. Относно преценката на ръководството за вероятността за 
възникване на бъдещи облагаеми доходи, чрез които да се усвоят отсрочени данъчни активи, 
вижте пояснение 4.25. 

Отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират, само когато Групата има право и 
намерение да компенсира текущите данъчни активи или пасиви от същата данъчна институция. 



Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент от данъчния 
приход или разход в печалбата или загубата, освен ако те не са свързвани с позиции, признати 
в другия всеобхватен доход (напр. преоценка на земя) или директно в собствения капитал, при 
което съответният отсрочен данък се признава в другия всеобхватен доход или в собствения 
капитал. 

4.21. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти се състоят от налични пари в брой, парични средства по 
банкови сметки и срочни депозити до 12 месеца. 

4.22. Собствен капитал, резерви и плащания на дивиденти 

Акционерният капитал отразява номиналната стойност на емитираните акции на 
предприятието-майка. 
Резервите на Групата са както следва: 

• Общите резерви се формират по силата на нормативни актове; 
• Премийният резерв включва премии, получени при първоначалното емитиране на 

собствен капитал. Всички разходи по сделки, свързани с емитиране на акции, са 
приспаднати от внесения капитал, нетно от данъчни облекчения; 

• В преоценъчни резерви се включват печалби и загуби от преоценка на нефинансови 
активи; 

• В Други резерви се включват разпределени печалби от минали периоди, резерви от 
преоценки по планове с дефинирани доходи.  

Неразпределената печалба включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби и 
непокрити загуби от минали години.  

Задълженията за плащане на дивиденти на акционерите се включват на ред „Задължения към 
свързани лица” в консолидирания отчет за финансовото състояние (с изключение на 
дивидентите, разпределени към неконтролиращото участие), когато дивидентите са одобрени 
за разпределение от общото събрание акционерите преди края на отчетния период. 

Всички транзакции със собствениците на предприятието-майка се представят отделно в 
консолидирания отчет за промените в собствения капитал. 

4.23. Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите 

Групата отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали поради 
неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъде ползван в 
рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили 
труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници, 
заплати и социални осигуровки. 
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, 
след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, Групата е 
задължена да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни заплати. Групата е 
начислила правно задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при 
пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица” на база на 
прогнозирани плащания за следващите пет години, дисконтирани към настоящия момент с 
дългосрочен лихвен процент на безрискови ценни книжа. 

Групата дължи пенсионни възнаграждения на служителите си по планове с дефинирани доходи 
и по планове с дефинирани вноски. 

Планове с дефинирани вноски са пенсионни планове, по които Групата внася фиксирани вноски 
в независими дружества. Групата няма други правни или договорни задължения след 
изплащането на фиксираните вноски. Групата плаща фиксирани вноски по държавни програми 
и пенсионни осигуровки за няколко служителя във връзка с плановете с дефинирани вноски.  
Вноските по плановете се признават за разход в периода, в който съответните услуги са 
получени от служителя. 

 



Планове, които не отговарят на дефиницията за планове с дефинирани вноски, се определят 
като планове с дефинирани доходи. Планове с дефинирани доходи са пенсионни планове, при 
които сумата, която служителят ще получи след пенсиониране, се определя от неговия стаж и 
последното му възнаграждение. Правните задължения за изплащането на дефинираните доходи 
остават задължения на Групата, дори ако планът на активите не покрива плана с дефинирани 
доходи. Планът на активите може да включва активи, специално предназначени за 
финансирането на дългосрочните задължения по плановете с дефинирани доходи, както и 
определени застрахователни полици. 

Задължението, признато в консолидирания отчет за финансовото състояние относно планове с 
дефинирани доходи, представлява настоящата стойност на задължението по изплащане на 
дефинирани доходи към края на отчетния период, намалена със справедливата стойност на 
активите по плана. 

Ръководството на Групата оценява задължението по изплащане на дефинирани доходи веднъж 
годишно с помощта на независим актюер. Оценката на задълженията е базирана на стандартни 
проценти на инфлацията, очакван ръст на заплатите и смъртност. Дисконтовите фактори се 
определят към края на всяка година като се взема предвид доходността на висококачествени 
корпоративни облигации, които са деноминирани във валутата, в която доходите ще бъдат 
платени и са с падеж, близък до този на съответните пенсионни задължения. 

Актюерските печалби или загуби се признават в другия всеобхватен доход.  

Нетните разходи за лихви, свързани с пенсионните задължения, са включени в консолидирания 
отчет за печалбата или загубата на ред „Разходи за персонала”. Всички други разходи, свързани 
с разходи за пенсионни възнаграждения на служителите, са включени на ред „Разходи за 
персонала”. 

Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са включени 
в текущите пасиви на ред „Пенсионни и други задължения към персонала” по недисконтирана 
стойност, която Групата очаква да изплати. 

4.24. Провизии, условни пасиви и условни активи 

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от минало 
събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Групата и сумата на задължението може да 
бъде надеждно оценена. Възможно е да съществува несигурност относно срочността или сумата 
на изходящия паричен поток. Сегашно задължение се поражда от наличието на правно или 
конструктивно задължение вследствие на минали събития, например гаранции, правни спорове 

или обременяващи договори. Провизиите за преструктуриране се признават само, ако е 
разработен и приложен подробен формален план за преструктуриране или ръководството е 
обявило основните моменти на плана за преструктуриране пред засегнатите лица. Провизии за 
бъдещи загуби от дейността не се признават. 

Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на 
разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период, като 
се вземат в предвид рисковете и несигурността, включително свързани със сегашното 
задължение. Когато съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост от 
изходящ поток за погасяване на задължението се определя като се отчете групата на 
задълженията като цяло. Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в 
стойността на парите е значителен. 

Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, които Групата със сигурност ще 
получи, се признават като отделен актив. Възможно е този актив да не надвишава стойността 
на съответната провизия.  

Провизиите се преразглеждат в края на всеки отчетен период и стойността им се коригира, за 
да се отрази най-добрата приблизителна оценка. 

 

 



В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на икономически 
ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава, освен ако не става въпрос за 
бизнес комбинация (вж. пояснение 4.4). При бизнес комбинация условните задължения се 
признават при разпределянето на цената на придобиване към активите и пасивите, придобити 
в бизнес комбинацията. Условните пасиви следва да се оценяват последващо по по-високата 
стойност между описаната по-горе сравнима провизия и първоначално признатата сума, 
намалена с натрупаната амортизация. 

Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на критериите 
за признаване на актив, се смятат за условни активи. Те са описани заедно с условните 
задължения на Групата в пояснение 34. 

4.25. Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната политика 

Значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводната политика на Групата, 
които оказват най-съществено влияние върху консолидирания финансов отчет, са описани по-

долу. Основните източници на несигурност при използването на приблизителните счетоводни 
оценки са описани в пояснение 4.26. 

4.25.1. Срок на лизинговите договори 

При определяне на срока за лизинговите договори, ръководството взема предвид всички факти 
и обстоятелства, които създават икономически стимул да упражняват опция за удължаване или 
не упражняват опция за прекратяване. Опциите за удължаване (или периодите след опциите 
за прекратяване) са включени в срока на лизинга само ако е достатъчно сигурно, че 
лизинговият договор е удължен (или не е прекратен).  

4.25.2. Отсрочени данъчни активи 

Оценката на вероятността за бъдещи облагаеми доходи за усвояването на отсрочени данъчни 
активи се базира на последната одобрена бюджетна прогноза, коригирана относно значими 
необлагаеми приходи и разходи и специфични ограничения за пренасяне на неизползвани 
данъчни загуби или кредити. Ако надеждна прогноза за облагаем доход предполага вероятното 
използване на отсрочен данъчен актив особено в случаи, когато активът може да се употреби 
без времево ограничение, тогава отсроченият данъчен актив се признава изцяло. Признаването 
на отсрочени данъчни активи, които подлежат на определени правни или икономически 
ограничения или несигурност, се преценява от ръководството за всеки отделен случай въз 
основа на специфичните факти и обстоятелства. 

4.25.3. Дългови инструменти, оценявани по амортизирана стойност 

Анализът и намеренията на ръководството са потвърдени от бизнес модела на държане на 
дълговите инструменти, които отговарят на изискванията за получаване на плащания 
единствено на главница и лихви и държане на активите до събирането на договорените парични 
потоци от облигациите, които са класифицирани като дългови инструменти, оценявани по 
амортизирана стойност. Това решение е съобразено с текущата ликвидност и капитала на 
Дружеството. 

4.26. Несигурност на счетоводните приблизителни оценки 

При изготвянето на консолидирания финансов отчет ръководството прави редица 
предположения, оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, 
приходи и разходи. 

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и 
допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително 
оценените резултати. 

Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват най-

значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи 
е представена по-долу.  



4.26.1. Обезценка на нефинансови активи и репутация 

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или 
единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-

високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и 
неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на Групата 
изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща парични потоци, 
и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата стойност на тези 
парични потоци. При изчисляване на очакваните бъдещи парични потоци ръководството прави 
предположения относно бъдещите брутни печалби. Тези предположения са свързани с бъдещи 
събития и обстоятелства. Действителните резултати могат да се различават и да наложат 
значителни корекции в активите на Групата през следващата отчетна година. 

В повечето случаи при определянето на приложимия дисконтов фактор се прави оценка на 
подходящите корекции във връзка с пазарния риск и рисковите фактори, които са специфични 
за отделните активи. 

4.26.2. Бизнес комбинации 

При първоначалното им признаване активите и пасивите на придобития бизнес са включени в 
консолидирания отчет за финансовото състояние с тяхната справедлива стойност. При 
изчисляване на справедливата стойност ръководството използва оценки на бъдещите парични 
потоци и дисконтовите фактори, които обаче могат да се различават от действителните 
резултати. Всички промени в оценката след първоначалното признаване биха се отразили 
върху стойността на репутацията. 

4.26.3. Полезен живот на амортизируеми активи 

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки 
отчетен период. 

Към 31 декември 2019 г. ръководството определя полезния живот на активите, който 
представлява очакваният срок на ползване на активите от Групата. Преносните стойности на 
активите са анализирани в пояснение 9 и пояснение 10. Действителният полезен живот може 
да се различава от направената оценка поради техническо и морално изхабяване, предимно на 
софтуерни продукти и компютърно оборудване. 

4.26.4. Материални запаси 

Материалните запаси се оценяват по по-ниската стойност от цената на придобиване и нетната 
реализуема стойност. При определяне на нетната реализуема стойност ръководството взема 
предвид най-надеждната налична информация към датата на приблизителната оценка. 
Основната дейност на Групата не е изложена на технологични промени, които могат да доведат 
до резки изменения в продажните цени. Бъдещaта реализация на балансовата стойност на 
материалните запаси 2 437 хил. лв. (2018 г.: 2 929 хил. лв.) се влияе от развитието на дейността 
на Групата. 

4.26.5. Измерване на очаквани кредитни загуби 

Кредитните загуби представляват разликата между всички договорни парични потоци, дължими 
на Дружеството и всички парични потоци, които Дружеството очаква да получи. Очакваните 
кредитни загуби са вероятностно претеглена оценка на кредитните загуби, които изискват 
преценката на Дружеството. Очакваните кредитни загуби са дисконтирани с първоначалния 
ефективен лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен лихвен процент за 
закупени или първоначално създадени финансови активи с кредитна обезценка). 

4.26.6. Задължение за изплащане на дефинирани доходи 

Ръководството оценява веднъж годишно с помощта на независим актюер задължението за 
изплащане на дефинирани доходи. Действителната стойност на задължението може да се 
различава от предварителната оценка поради нейната несигурност. Оценката на задължението 
за изплащане на дефинирани доходи се базира на статистически показатели за инфлация, 
разходи за здравно обслужване и смъртност. Друг фактор, който оказва влияние, са 



предвидените от Групата бъдещи увеличения на заплатите. Дисконтовите фактори се определят 
към края на всяка година спрямо лихвените проценти на висококачествени корпоративни 
облигации, които са деноминирани във валутата, в която ще бъдат изплащани дефинираните 
доходи и които са с падеж, съответстващ приблизително на падежа на съответните пенсионни 
задължения. Несигурност в приблизителната оценка съществува особено по отношение на 
актюерските допускания, която може да варира значително в бъдещите оценки на стойността 
на задълженията за изплащане на дефинирани доходи. 

4.26.7. Оценяване по справедлива стойност  

Ръководството използва техники за оценяване на справедливата стойност на финансови 
инструменти (при липса на котирани цени на активен пазар) и нефинансови активи. При 
прилагане на техники за оценяване ръководството използва в максимална степен пазарни 
данни и предположения, които пазарните участници биха възприели при оценяването на даден 
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. 

4.26.8. Провизии  

Групата е ответник по няколко съдебни дела към настоящия момент, чийто изход може да 
доведе до задължения на стойност, различна от сумата на признатите в консолидирания 
финансов отчет провизии. Провизиите нямат да бъдат разглеждани тук по-подробно, за да се 
избегнат предубеждения, свързани с позицията на Групата в горепосочените спорове. 

5. База за консолидация  

5.1. Инвестиции в дъщерни предприятия 

Дъщерните предприятия, включени в консолидацията, са както следва: 

Име на дъщерното предприятие 

Страна на 
учредяване и 

основно място 
на дейност 

Основна дейност 
2019 

участие 

2018 

участие 

   % % 

     

Варна Риълтис ЕАД България Търговска дейност 100 100 

Пампорово Пропърти ЕООД България 
Отдаване под наем на 
недвижими имоти 

100 100 

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД България Туризъм 52.92 51.58 

М САТ Кейбъл EАД България 

Изграждане на 
далекосъобщителни 
мрежи и услуги чрез 
тях 

100 100 

Камчия АД България 
Отдаване под наем на 
недвижими имоти 

87.35 87.35 

Баланс Елит ЕООД България 
Развлекателна и 
търговска дейност 100 100 

ИП Реал Финанс АД България Финансови услуги 94.92 94.92 

Балчик Лоджистик Парк ЕАД България 

Даване под наем на 
собствени недвижими 
имоти 

100 100 

УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД България Финансови услуги 95 95 

ТПО Варна ЦППБО ЕООД България Проектантски услуги 100 100 

Ми-2 ЕООД България Охранителна дейност 100 - 

Медийна група Черно море ЕООД България 

Производство и 
разпространение на 
телевизионна програма 

100 100 

 



Към 31 декември 2019 г. в консолидацията са включени и дъщерните дружества на следните 
предприятия: 

Св.Св. Константин и Елена Холдинг АД: 

• Астера I ЕАД 

• Азалия I ЕАД 

• Тиона ЕООД 

• Карачи ЕАД 

• Сий Фортрес ЕАД 

• Боровете I ЕАД /асоциирано предприятие/ 
• Бългериън Голф Съсайъти ЕООД 

• Шабла Голф Ваклино АД 

• Консорциум Марина Балчик АД 

• Аква Ерия ООД 

Варна Риълтис ЕАД: 

• Черно море Прес ЕООД 

• Атлас I ЕАД 

• Джинджърс ЕООД с дъщерно дружество – Ароганс ЕООД 

• Варнакопи ЕООД 

• Астера Първа Банско ЕАД 

• М Фуд Варна ЕООД  
• Конкорд ООД /асоциирано предприятие/ 

М Сат Кейбъл ЕАД: 

• Варна Телеком ЕООД 

• М САТ Преслав ООД /асоциирано предприятие/ 
• Телеком и С ООД /асоциирано предприятие/ 
• България телеком нет АД /асоциирано предприятие/ 
• Инвестор БГ АД 

• Бранд Ню Айдиъс ЕООД 

• Бранд Продакшънс ООД 

• Инвестор Имоти Нет ООД 

• Инвестор Пулс ООД 

• Инвестор ТВ ЕООД 

• Боец.БГ ООД 

• Висш Университет по застраховане и финанси с дъщерни дружества: Проджект къмпани 
1 АД и Рубикон Проджект АД 

ТПО Варна ЦППБО ЕООД: 

• ГИС Варна АД 

Неконтролиращите участия в Групата могат да бъдат представени както следва: 

Име на дъщерното 
предприятие 

Дял на 
участието и 
правата на 

глас на НКУ 

Общ всеобхватен 
доход/(загуба), 

разпределени на 
НКУ 

Натрупани НКУ 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 % % хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
Икономическа група „Св. Св. 
Константин и Елена 
Холдинг” АД 47.08 48.42 335 (18) 24 837 25 043 

Икономическа група „М САТ 
Кейбъл” ЕАД - - (3 100) 3 719 15 093 18 618 

Икономическа група „ТПО 
Варна ЦППБО” ЕООД - - (12) 13 (144) (132) 

Камчия АД 12.54 12.65 87 (6) 437 350 

ИП Реал Финанс АД 5.08 0.64 - (1) 14 14 

   (2 690) (3 707) 40 237 43 893 

През 2019 г. и 2018 г. не са изплащани дивиденти на неконтролиращото участие.  



По-долу е представена обобщена финансова информация за Групата преди вътрешногрупови 
елиминации: 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Нетекущи активи 448 406 401 332 

Текущи активи 157 194 152 591 

Общо активи 605 600 553 923 

   

Нетекущи пасиви 161 728 162 314 

Текущи пасиви 142 593 135 149 

Общо пасиви 304 321 297 463 

Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на 
предприятието-майка 264 583 212 567 

Неконтролиращи участия 36 696 43 893 

   

Приходи 77 819 79 269 

   

Печалба за годината, отнасяща се до собствениците на 
предприятието-майка   843 1 540 

Загуба за годината, отнасяща се до неконтролиращото участие  (3 063) (3 687) 

Загуба за годината (2 220) (2 147) 

   

Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до 
собствениците на предприятието-майка  924 1 521 

Общо всеобхватна загуба за годината, отнасящ се до 
неконтролиращото участие  (3 231) (3 707) 

Общо всеобхватна загуба за годината (2 307) (2 186) 

   

Нетни парични потоци от оперативна дейност 6 967 5 219 

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (50 221) (6 901) 

Нетни парични потоци от финансова дейност 42 785 (2 289) 

Нетен паричен поток (469) (3 971) 

5.2. Промени в инвестициите в дъщерни дружества през 2019 г. 

Придобиване на инвестиции в дъщерни дружества 

„Ми-2“ ЕООД 

На 27 ноември 2019 г.  Холдинг Варна АД придоби 100% от капитала на „Ми-2“ ЕООД.  

Стойността на всяка група придобити активи, пасиви и условни задължения, признати към 
датата на придобиване, е представена, както следва: 

 27.11.2019  

 хил. лв. 
  

Търговски и други вземания 32 

Пари и парични еквиваленти 56 

Общо текущи активи 88 

Търговски и други задължения (23) 

Общо текущи пасиви (23) 

Общо стойност на нетните активи 65 

Печалбата, възникнала в резултат на бизнес комбинацията, е определена, както следва: 

 хил. лв. 
Общо възнаграждение 5 

Справедлива стойност на придобитите разграничими нетни активи (65) 

Печалба от изгодна покупка (60) 



Печалбата, реализирана от изгодната покупка на новото дъщерно дружество е включена на ред 
„Финансови приходи“ в консолидирания отчет за печалбата или загубата. В резултат на бизнес 
комбинацията няма преустановяване на дейността или част от нея. 

„Сий санд“ ЕООД  

На 30 октомври 2019 г. в структурата на дъщерно дружество „Свети Свети Константин и Елена 
Холдинг“ АД е учредено със 100% собственост от тяхна страна ново дружество – „Сий Санд“ 
ЕООД. Регистрирания капитал на новоучреденото дъщерно дружество е 2 хил. лв. 

Промени на контролиращото участие в дъщерни дружества 

Боровете I ЕАД 

На 28 март 2019 г. е осъществено увеличение на капитала „Боровете I“ ЕАД. В следствие на 
увеличението на капитала дружеството променя правната си форма от Еднолично акционерно 
дружество на Акционерно дружество. Разпределението на капитала е както следва – за „Свети 
Свети Константин и Елена Холдинг“ АД собственост от 45%, за други акционери – 55 %. 

Икономическа Група Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД 

През 2019 г. Групата придоби допълнително дялово участие (1.34 %) в своето дъщерно 
дружество Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД за парична сума в размер на 710 хил. лв., 
като по този начин увеличи своето контролиращо участие от 51.58 % на 52.92%. 

Групата е признала намаление на неконтролиращото участие в размер на 541 хил. лв. и 
намаление на неразпределената печалба в размер на 169 хил. лв. 

 хил. лв. 
  

Общо прехвърлено възнаграждение (710) 

Допълнително придобит дял в нетните активи на дружество 541 

Намаление на неразпределената печалба (169) 

Промените в неконтролиращото участие на Групата в дъщерното дружество Св.Св. Константин 
и Елена Холдинг АД могат да бъдат представени, както следва: 

 хил. лв. 
  

Неконтролиращо участие в началото на годината 25 043 

Ефект от увеличението на контролиращото участие (541) 

Дял от всеобхватния доход  335 

Неконтролиращо участие в края на годината 24 837 

Икономическа Група М Сат Кейбъл АД 

През 2019 г. Групата придоби допълнително дялово участие (1.02 %) в своето дъщерно 
дружество Инвестор БГ АД, част от Икономическа група „М Сат Кейбъл АД“ за парична сума в 
размер на 806 хил. лв. 

Групата е признала намаление на неконтролиращото участие в размер на 425 хил. лв. и 
намаление на неразпределената печалба в размер на 360 хил. лв. 

 хил. лв. 
  

Общо прехвърлено възнаграждение (806) 

Други изменения в капитала 21 

Допълнително придобит дял в нетните активи на дружество 425 

Намаление на неразпределената печалба (360) 

 

 

 

 



Промените в неконтролиращото участие на Групата в Инвестор БГ АД, част от Икономическа 
Група „М Сат Кейбъл АД“ могат да бъдат представени, както следва: 

 хил. лв. 
  

Неконтролиращо участие в началото на годината 18 618 

Ефект от увеличението на контролиращото участие (425) 

Дял от всеобхватния доход  (3 100) 

Неконтролиращо участие в края на годината 15 093 

6. Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал 

Към 31 декември 2019 г. Групата отчита инвестиции в асоциирани предприятия по метода на 
собствения капитал. Датата на финансовите им отчети е 31 декември. Всички асоциирани 
дружества са учредени и са с място на стопанска дейност в България. 

Акциите и дяловете на асоциираните предприятия не се търгуват на публична фондова борса 
и поради тази причина липсват котирани цени на активен пазар. Групата няма условни 
задължения или други поети ангажименти, свързани с нейните инвестиции в асоциирани 
предприятия (вж. пояснение 34). 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Балансова стойност към 1 януари 26 28 

Дял от печалбата/(загубата), нето (23) 5 

Рекласификация от инвестиции в дъщерни предприятия 3 733 - 

Разпределен дивидент - (7) 

Балансова стойност към 31 декември 3 736 26 

 

Финансовата информация за асоциираните предприятия може да бъде обобщена, както следва: 

2019 Боровете I АД М Сат Преслав ООД 

Дял 45% 50% 

Дейност 

Сегмент 
хотелиерство Сегмент медии 

   

 хил. лв. хил. лв. 
Активи 33 877 90 

Пасиви 25 622 42 

Приходи 70 187 

Финансов резултат (49) (3) 

Финансов резултат, полагащ се на Групата (22) (1) 

 

2018 М Сат Преслав ООД 

Дял 50% 

Дейност Сегмент медии 

  

 хил. лв. 
Активи 90 

Пасиви 33 

Приходи 194 

Финансов резултат 9 

Финансов резултат, полагащ се на Групата 5 

Всички трансфери на парични средства към Групата, например изплащане на дивиденти, се 
осъществят след одобрението на най-малко 51 % от всички собственици на асоциираните 
предприятия. През 2019 г. и 2018 г. Групата не е получила дивиденти. 

Към 31 декември 2019 г. и 31 декември 2018 г. Групата притежава инвестиции в Конкорд ООД, 
Телеком и С ООД и България Телеком Нет АД, които са напълно обезценени. Същите дружества 
не са извършвали дейност в периода от 2009 г. до 2019 г.  

 



7. Отчитане по сегменти  

Ръководството определя към настоящия момент следните продуктови линии на Групата като 
оперативни сегменти: Финансови услуги, Хотелиерство и развлекателни дейности, 
Проектиране, Управление на недвижими имоти, Медии и образование. Тези оперативни 
сегменти се наблюдават от ръководството, което взема стратегически решения на базата на 
коригираните оперативни резултати на сегментите. Информацията за отделните сегменти може 
да бъде анализирана за представените отчетни периоди, както следва: 

2019 г. Недвижи-

ми имоти 

Финансо-

ви услуги 

Проек- 

тиране 

Хотели-

ерство и 
развле-

кателни 
дейности 

Медии и  
образо-

вание 

Елими- 

ниране 

Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
Приходи от:        

- външни клиенти 2 498 3 053 515 37 428 30 342 - 73 836 

 - други сегменти - - - - - (1 386) (1 386) 

Приходи на сегмента 2 498 3 053 515 37 428 30 342 (1 386) 72 450 

        

Разходи за материали (139) (30) (54) (8 272) (2 302) 23 (10 774) 

Разходи за външни услуги (156) (655) (130) (7 309) (15 012) 1261 (22 001) 

Разходи за персонал (364) (746) (232) (11 654) (14 205) 6 (27 195) 

Себестойност на 
продадените стоки и други 
текущи активи 

(31) - (35) (2 529) (182) - (2 777) 

Промени в справедливата 
стойност на 
инвестиционни имоти 

56 - - 192 691 - 939 

Амортизация и обезценка 
на нефинансови активи 

(969) (5) (50) (4 584) (1 902) - (7 510) 

Промяна на материалните 
запаси 

- - - (539) - - (539) 

Други разходи (697) (552) (83) (2 609) (911) 1042 (3 810) 

Печалба от продажба на 
нетекущи активи 

- 7 106 3 885 (15) - 3 983 

Оперативна 
печалба/(загуба) на 
сегмента 

198 1 072 37 4 009 (3 496) 946 2 766 

        

Дял от финансовия 
резултат на инвестиции, 
отчитани по метода на 
собствения капитал 

- - - (22) (1) - (23) 

Финансови разходи (121) (2 668) (22) (4 416) (2 946) 1 810 (8 363) 

Финансови приходи 728 4 578 56 223 183 (3 220) 2 548 

Други финансови позиции (1) 1 011 (2) (196) 339 (12) 1 139 

Печалба/(загуба) на 
сегмента преди данъци 

804 3 993 69 (402) (5 921) (476) (1 933) 

        

Разходи за данъци върху 
дохода 

(80) (263) (8) (327) (85) (104) (867) 

Резултат на сегмента 
след данъци 

724 3 730 61 (729) (6 006) (580) (2 800) 

        

Активи на сегмента 82 589 216 176 5 404 218 096 83 172 (133 429) 472 008 

Пасиви на сегмента 17 619 60 368 2 623 154 702 68 846 (62 548) 241 610 

 

 
  



2018 г. Недвижи-

ми имоти 

Финансо-

ви услуги 

       Проек- 

    тиране 

Хотелиер- 

ство и 
развлека- 

телни 
дейности 

Медии и  
образо-

вание 

Елими- 

ниране 

Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
Приходи от:        

- външни клиенти 249 5 610 1 382 36 135 28 094 - 71 470 

- други сегменти - - - - - (3 351) (3 351) 

Приходи на сегмента 249 5 610 1 382 36 135 28 094 (3 351) 68 119 

        

Разходи за материали (56) (32) (86) (8 824) (2 402) - (11 400) 

Разходи за външни услуги (38) (552) (816) (7 046) (14 886) 1 991 (21 347) 

Разходи за персонал (71) (668) (173) (10 733) (13 641) - (25 286) 

Себестойност на 
продадените стоки и други 
текущи активи 

- - - (2 237) (255) - (2 492) 

Промени в справедливата 
стойност на 
инвестиционни имоти 

30 - - - - - 30 

Амортизация и обезценка 
на нефинансови активи 

(11) (886) (52) (3 774) (1 508) - (6 231) 

Промяна на материалните 
запаси 

- - (72) (208) - - (280) 

Други разходи (458) (187) (877) (2 714) (127) 197 (4 166) 

Печалба от продажба на 
нетекущи активи 

- - - 7 787 12 - 7 799 

Оперативна 
печалба/(загуба) на 
сегмента 

(355) 3 285 (694) 8 386 (4 713) (1 163) 4 746 

        

Дял от финансовия 
резултат на инвестиции, 
отчитани по метода на 
собствения капитал - - - - 5 - 5 

Загуба от освобождаване 
от дъщерни дружества - - - (4 111) - - (4 111) 

Финансови разходи (134) (2 536) (24) (3 961) (2 979) 1 721 (7 913) 

Финансови приходи 668 4 068 56 308 231 (3 132) 2 199 

Други финансови позиции (10) 38 - (187) 1 124 - 965 

Печалба/(загуба) на 
сегмента преди данъци 

169 4 855 (662) 435 (6 332) (2 574) (4 109) 

        

Приходи/ (разходи) за 
данъци върху дохода 

28 (400) (10) (192) (38) (97) (709) 

Резултат на сегмента 
след данъци 

197 4 455 (672) 243 (6 370) (2,671) (4,818) 

        

Активи на сегмента 35 716 209 678 5 362 216 820 87 212 (129 056) 425 732 

Пасиви на сегмента 17 308 58 673 2 644 149 428 70 275 (62 566) 235 762 

      

Приходи и разходи за лихви се включват в оповестяването на информацията за печалбата или 
загубата на сегмента, тъй като редовно се включват тези суми в оценката на печалбата или 
загубата на сегмента, преглеждана от ръководителя, вземащ главните оперативни решения.  

През 2019 г. и 2018 г. общият размер на приходите на Групата по отделни сегменти не зависи 
само от един клиент.  

 

 

 



Общата сума на приходите, оперативната печалба и активите на отделните сегменти са равнени 

със съответните позиции в консолидирания финансов отчет на Групата, както следва: 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
Приходи    

Общо приходи на сегменти 73 836 71 470 

Елиминиране на междусегментни приходи (1 386) (3 351) 

Приходи на Групата 72 450 68 119 

   

Печалба     

Оперативна печалба на сегментите 1 820 5 909 

Елиминиране на печалбата от сделки между сегментите 946 (1 163) 

Оперативна печалба на Групата 2 766 4 746 

   

Дял от финансовия резултат на инвестиции, отчитани по метода 
на собствения капитал (23) 5 

Загуба от освобождаване от дъщерни дружества - (4 111) 

Финансови разходи (10 173) (9 634) 

Финансови приходи  5 768 5 331 

Други финансови позиции 1 151 965 

Елиминиране на междусегментни приходи/разходи (1 422) (1 411) 

Загуба на Групата преди данъци  (1 933) (4 109) 

 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
Активи   

Общо активи на сегментите 605 437 554 788 

Елиминиране (133 429) (129 056) 

Активи на Групата 472 008 425 732 

През представените отчетни периоди не са отчетени неразпределени оперативни приходи и 
разходи. Анализ на приходите по всеки основен вид продукт и услуга е представен в пояснение 
23. 

8. Репутация 

Нетната балансова стойност на репутацията може да бъде анализирана, както следва: 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
Брутна балансова стойност   

Салдо към 1 януари 38 332 35 107 

Формирана репутация от бизнес комбинация - 3 379 

Отписана репутация за продадено дъщерно дружество Парк Билд 
ЕООД - (26) 

Обезценка на репутация на М Сат Кейбъл ЕАД (205) (128) 

Балансова стойност към 31 декември 38 127 38 332 

За целите на годишния тест за обезценка, репутацията се разпределя към следните единици, 
генериращи парични потоци, които вероятно ще извличат ползи от бизнес комбинациите, при 
които е възникнала репутацията. 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Варна Риълтис ЕАД 18 802 18 802 

М САТ Кейбъл ЕАД 14 223 14 428 

Медийна група Черно море ЕООД 1 059 1 059 

Туримпекс К.М. ООД 664 664 

Проджект къмпани 1 АД 3 379 3 379 

Разпределение на репутацията към 31 декември 38 127 38 332 



Към 31 декември 2019 г. Групата анализира отчетената репутация за индикации за обезценка  
на база единиците, които я генерират. За част от единиците генериращи парични потоци, 

извършените тестове се основават на извършени оценки от независим лицензиран оценител, 
които потвърждават балансовата стойност на инвестициите. Методите, използвани при 
изготвянето им, се базират на значителни преценки, допускания и несигурни бъдещи събития. 
Въпреки че тези данни са субективна преценка, ръководството счита, че крайната оценка не 
би се повлияла значително от други възможни предположения.  
При извършените тестове за обезценка на репутация е използвам микс от методи спрямо вида 
на единицата генерираща парични потоци, а именно: 
- Възстановима стойност на ОГПП базирана на справедлива стойност, намалена с разходи за 
продажба, оценени чрез пазарната капитализация на единицата генерираща парични потоци. 

Определена е премия над пазарната капитализация за отразяването на контролния пакет над 
тествания ОГПП и разходи за продажбата съгласно данни, публикувани от публични 
информационни източници. 
Всяко повишение на контролната премия ще доведе до повишение на справедливата стойност, 
намалена с разходите за продажба. Всяко повишение в разходите за продажба ще доведат до 
намаление на справедливата стойност, намалена с разходите за продажба. 

- Възстановимата стойност на този ОГПП е базирана на неговата стойност в употреба, 
определена чрез дисконтиране на бъдещи парични потоци от употребата на този ОГПП. 
- Възстановимата стойност на този ОГПП е базирана на справедлива стойност, намалена с 
разходи за продажба, оценени чрез индивидуални оценки на активите на обекта, чрез оценки 
на недвижимите имоти, част от сегмента. При оценките са използвани методът на пазарната 
стойност, методът на приходната стойност и остатъчни метод с балансирани относителни тегла. 
Съществените ненаблюдаеми данни включват коригиращи коефициенти за сравнимите имоти, 
отбиви от цените предлага, прогнозни продажни цени и разходи за застрояване. Всяка 
неблагоприятна промяна в основните допускания би довела до понижение на справедливата 
стойност, намалена с разходите за продажба. 

Освен предположенията, описани при определяне на стойността в употреба на единиците, 
генериращи парични потоци, посочени по-горе, на ръководството не са известни към настоящия 
момент други възможни промени, които биха довели до корекции в неговите ключови оценки.  

9. Други нематериални активи 

Другите нематериални активи на Групата включват програмни продукти, авторски права, 
лицензии за излъчване, разходи за придобиване на нематериални активи и други нематериални 
активи. Балансовите стойности за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, 
както следва: 

 

 Програмни 
продукти 

Авторски 
права 

Лицензи 
за 

излъчване 

Разходи за 
придобиване 

и други 

Общо       

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
      

Брутна балансова стойност      

Салдо към 1 януари 2019 г. 1 865 13 715 4 018 4 721 24 319 

Новопридобити активи, закупени 44 681 - 138 863 

Отписани активи  - - - (3 667) (3 667) 

Преоценка, нетно - (305) - - (305) 

Трансфер на активи 13 - - (13) - 

Салдо към 31 декември 2019 г. 1 922 14 091 4 018 1 179 21 210 

      

Амортизация       

Салдо към 1 януари 2019 г. (1 708) (52) (15) (3 922) (5 697) 

Амортизация за периода (88) - (7) (105) (200) 

Амортизация на отписани активи - - - 3 667 3 667 

Салдо към 31 декември 2019 г. (1 796) (52) (22) (360) (2 230) 

      

Балансова стойност към  
31 декември 2019 г. 126 14 039 3 996 819 18 980 



Към 31 декември 2019 г. Групата отчита Разходи за придобиване и други нематериални активи 
с балансова стойност 819 хил. лв. включват: 

• Разходи за придобиване на нематериални активи в размер на 47 хил. лв. 

• Други нематериални активи – 772 хил. лв., формирани основно от концесионни права, 
придобити по концесионен договор с Община Балчик от 05.09.2006 година от 
дъщерното дружество Консорциум Марина-Балчик АД, включващи права върху 
инфраструктура, изградена от дружеството в изпълнение на концесионния договор 
(пристанищни понтони и прилежащи към тях обекти), които съгласно договора са 
собственост на концедента. Концесията е за период от 35 години с опция за удължаване 
на срока с 15 години. За изпълнение на концесионния договор Групата има право да 
извършва всички необходими пристанищни дейности и услуги и всички съпътстващи 
дейности във връзка с експлоатацията на пристанището. 

Авторските права, лицензите за радио и телевизия и други права отчетени в категория „Други“ 
са оценени на базата на оценка на лицензиран оценител и тяхната справедлива стойност към 
31 декември 2019 г. е в размер на 18 098 хил. лв. (2018 г.: 17 432 хил. лв.). 

За информация относно определянето на справедливата стойност на активи от групи „Авторски 
и други права върху собственост“ и „Лицензи за радио и телевизия“ вижте пояснение 38. 

Всички разходи за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата 
на ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. 

Балансовата стойност на другите нематериални активи, заложени като обезпечение, към 31 
декември 2019 г. възлиза на 4 хил. лв. (2018 г. 19 хил. лв.). 

 

 

 Програмни 
продукти 

Авторски 
права 

Лицензи 
за 

излъчване 

Разходи за 
придобиване 

и други 

Общо       

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
      

Брутна балансова стойност      

Салдо към 1 януари 2018 г. 1 840 13 004 4 035 4 719 23 598 

Новопридобити активи, 
закупени 5 723 - 98 826 

Отписани активи  (19) - - - (19) 

Преоценка, нетно - (69) (17) - (86) 

Трансфер на активи 39 57 - (96) - 

Салдо към 31 декември 
2018 г. 1 865 13 715 4 018 4 721 24 319 

      

Амортизация       

Салдо към 1 януари 2018 г. (1 623) (52) (7) (3 479) (5 161) 

Амортизация за периода (104) - (8) (443) (555) 

Амортизация на отписани 
активи 19 - - - 19 

Салдо към 31 декември 
2018 г. (1 708) (52) (15) (3 922) (5 697) 

      

Балансова стойност към  
31 декември 2018 г. 157 13 663 4 003 799 18 622 

      



 

10. Имоти, машини и съоръжения  

Имотите, машините и съоръженията на Групата включват земя, сгради, машини и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар, 
разходи за придобиване на нетекущи активи и други. Балансовата им стойност може да бъде анализирана, както следва: 

 Земя Сгради Машини и 
съоръжения 

Транс-

портни 
средства 

Стопански 
инвентар 

Разходи за 
придобиване 
на нетекущи 

активи 

Активи с 
право на 
ползване 

Други Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
 

  хил. лв. хил. лв. 

Брутна балансова стойност         

Салдо към 1 януари 2019 г. 50 596 97 811 72 483 1 654 13 534 32 978 - 651 269 707 

Ефект от прилагане на МСФО 16 - - (1 704) (296) - - 8 440 - 6 440 

Новопридобити активи 30 44 108 33 148 25 161 - 16 25 540 

Отписани активи (1 176) (8) (3 016) (274) (138) (32) - - (4 644) 

Преоценка на активи 159 16 - - - - - - 175 

Ефект в резултат на бизнескомбинация (3 737) - - - (1) (7 931) - - (11 669) 

Други изменения - - 61 (1) 29 25 - - 114 

Трансфер на активи  (281) 6 567 2 758 75 2 373 (21 109) - 395 (9 222) 

Салдо към 31 декември 2019 г. 45 591 104 430 70 690 1 191 15 945 29 092 8 440 1 062 276 441 

         

Амортизация          

Салдо към 1 януари 2019 г. - (8 683) (29 147) (1 271) (5 949) - - (430) (45 480) 

Ефект от прилагане на МСФО 16 - - 1 013 75 - - (1 088) - - 

Отписана амортизация - 2 2 459 272 85 - - - 2 818 

Излезли в резултат на бизнескомбинации - - - - - - - - - 

Амортизация за периода - (1 385) (2 916) (156) (1 247) - (1 564) (42) (7 310) 

Други изменения - - 48 1 (163) - - - (114) 

Трансфер вътрешна рекласификация - 50 786 - (405) - - (381) 50 

Салдо към 31 декември 2019 г. - (10 016) (27 757) (1 079) (7 679) - (2 652) (853) (50 036) 

          

Балансова стойност към  
31 декември 2019 г. 45 591 94 414 42 933 112 8 266 29 092 5 788 209 226 405 

 

 

 



 Земя Сгради Машини и 
съоръжения 

Транспортни 
средства 

Стопански 
инвентар 

Разходи за 
придобиване на 

нетекущи активи 

Други Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв хил. лв. 
Брутна балансова стойност        

Салдо към 1 януари 2018 г. 52 883 76 362 67 480 1 638 9 687 38 358 591 246 999 

Новопридобити активи 265 129 319 69 425 30 296 47 31 550 

Отписани активи (1 109) (1 153) (2 600) (62) (114) (26) - (5 064) 

Рекласификация от/към материални 
запаси, нетно 

(3 422) - - - - (2) - (3 424) 

Ефект в резултат на бизнескомбинация 1 979 (2 291) (10) - (21) (11) - (354) 

Трансфер на активи  - 24 764 7 294 9 3 557 (35 637) 13 - 

Салдо към 31 декември 2018 г. 50 596 97 811 72 483 1 654 13 534 32 978 651 269 707 

        

Амортизация         

Салдо към 1 януари 2018 г. - (7 538) (26 497) (1 140) (5 156) - (375) (40 706) 

Отписана амортизация - 118 574 61 86 - - 839 

Излезли в резултат на бизнескомбинации - 21 17 - 25 - - 63 

Амортизация за периода - (1 287) (3 241) (191) (919) - (38) (5 676) 

Трансфер вътрешна рекласификация - 3 - (1) 15 - (17) - 

Салдо към 31 декември 2018 г. - (8 683) (29 147) (1 271) (5 949) - (430) (45 480) 

         

Балансова стойност към  
31 декември 2018 г. 50 596 89 128 43 336 383 7 585 32 978 221 224 227 

 

Към 31 декември 2019 г. значима част от балансовата стойност на разходите по придобиване на нетекущи активи в размер на 29 092 хил. лв. 
е формирана от: 

• извършени разходи във връзка с инвестиционен проект Алея Първа, който предвижда изграждането на комплекс за предоставяне на 
широк кръг от обществени услуги, свързани с лечение, възстановяване и рехабилитация, квалификация на кадри за нуждите на туризма, 
организиране на местни и международни научни и бизнес презентации, семинари, симпозиуми и конгреси, предоставяне на условия за 
развитие на хидрологията и хидроложките проучвания на Черноморското крайбрежие, развитие на морските спортове и туризма. 

Проведени са конкурси, преговори и избор на мениджър, проектанти, строителни фирми, строителен надзор за изграждане на обектите 
от инвестиционния план на проекта „Алея първа“. През 2018 г. е възложено и изпълнено проектиране на сондаж за изграждане на 
тръбен кладенец за водовземане на минерална вода Р-212х с дълбочина 2000+/-50 м. за осигуряване на необходимите водни количества 
за обект „Център за възстановяване и рехабилитация“. През 2019 г. продължи работата по водовземното съоръжение – започна 
сондиране, което към 31 декември 2019 г. бе завършено на междинен етап. Завършването на дейностите по това съоръжение се очаква 
да приключат през 2020 г.; 

• извършени разходи за изграждане на хотели, инфраструктурни съоръжения, търговски обекти и други; 
• извършени разходи по изграждането на канални кабелни мрежи. 



Активите с право на ползване са включени в нетната балансова стойност на имоти, машини и 
съоръжения както следва: 

 Площи Машини, 
съоръжения и 

оборудване 

Транспорт-

ни средства 

Търговска 
марка 

Общо 
активи с 
право на 
ползване 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
Брутна балансова стойност           

Салдо към 1 януари 2019 г. - - - - - 

Ефект от МСФО 16 Лизинг 1 620 1 547 129 84 3 380 

Корекции, в лизинговите 
задължения 3 060 - - - 3 060 

Трансфер от имоти, машини и 
съоръжения - 1 704 296 - 2 000 

Салдо към 31 декември 2019 г. 4 680 3 251 425 84 8 440 

           

Амортизация      

Салдо към 1 януари 2019 г. - - - - - 

Трансфер от имоти, машини и 
съоръжения - (1 013) (75) - (1 088) 

Амортизация  (734) (751) (68) (11)  (1 564) 

Салдо към 31 декември 2019 г. (734) (1 764) (143) (11)  (2 652) 

Балансова стойност 

към 31 декември 2019 г. 3 946 1 487 282 73 5 788 

Всички разходи за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или 
загубата на ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. 

През 2019 г. Групата е капитализирала разходи за лихви в стойността на разходите за 
придобиване на нетекущи активи в размер на 249 хил. лв. (2018 г.: 262 хил. лв.). 

Балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията, заложени като обезпечение по 
заеми, е представена, както следва: 

 Земя Сгради Машини, 
съоръжения 

и оборудване 

Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
     

Балансова стойност към 31 декември 2019 г. 13 119 88 050 13 197 114 366 

Балансова стойност към 31 декември 2018 г. 15 921 79 484 10 806 106 211 

Допълнителна информация относно заложените като обезпечение имоти, машини и 

съоръжения е посочена в пояснение 34. 

11. Задължения по лизингови договори 

 2019 2018 

  хил. лв. хил. лв. 
      

Задължения по лизингови договори – нетекуща част 4 369 395 

Задължения по лизингови договори – текуща част 1 496 460 

Задължения по лизингови договори 5 865 855 

 

Групата наема сгради, транспортни средства, машини, съоръжения и оборудване и програмни 
продукти. С изключение на краткосрочните договори за лизинг и лизинга на активи с ниска 
стойност, всеки лизинг се отразява в консолидирания отчет за финансовото състояние като 
актив с право на ползване и задължение по лизинг. Променливите лизингови плащания, които 
не зависят от индекс или променливи проценти се изключват от първоначалното оценяване 
на пасива и актива по лизинга. Групата класифицира активите си с право на ползване по 
последователен начин в своите имоти, машини и съоръжения (вижте пояснение 10). 

 

 



Всеки лизинг обикновено налага ограничение, че активите с право на ползване могат да бъдат 
използвани само от Групата, освен ако Групата  има договорно право да преотдава под наем 
актива на трето лице. Някои лизингови договори съдържат опция за директна покупка на 
основния актив по лизинга в края на срока на договора или за удължаване на лизинговия 
договор за следващ срок. Групата няма права да продава или залага наетите активи като 
обезпечение. Съгласно договорите за лизинг, които не съдържат опция за директна покупка,  
Групата трябва да поддържа наетите имоти в добро състояние и да върне имотите в 
първоначалното им състояние след изтичане на лизинговия договор.  
Бъдещите минимални лизингови плащания към 31 декември 2019 г. са както следва: 
  Дължими минимални лизингови плащания 

 
До 1 

година 
1-2  

години 
2-3  

години 
3-4  

години 
4-5  

години 
Над 5 

години 
Общо 

  хил. лв. хил. лв хил.лв хил.лв хил.лв хил.лв хил.лв 

31 декември 2019 г.               

Лизингови плащания 1 665 1 381 1 264 1 242    726 56 6 334 

Финансови разходи (169) (125) (90) (57)   (25) (3) (469) 

Нетна настояща стойност 1 496 1 256 1 174 1 185    701 53 5 865 

                

31 декември 2018 г.               

Лизингови плащания 472 284 107 27 - - 890 

Финансови разходи (12) (12) (11) - - - (35) 

Нетна настояща стойност 460 272 96 27 - - 855 

Лизингови плащания, които не се признават като пасив  
Групата е избрала да не признава задължение по лизингови договори, ако те са краткосрочни 
(лизинги с очакван срок от 12 месеца или по-малко) или ако те са за наем на активи с ниска 
стойност. Плащания, направени по тези лизингови договори се признават като разход по 
линейния метод. В допълнение, някои променливи лизингови плащания не могат да бъдат 
признавани като лизингови пасиви и се признават като разход в момента на възникването им. 
Разходите за 2019 г., свързани с плащания, които не са включени в оценката на задълженията 
по лизингови договори, са както следва: 

  2019 

  хил. лв.  
    

Краткосрочни лизингови договори (444) 

Лизинг на активи с ниска стойност (16) 

  (460) 

Разходите за лихви по лизингови договори, включени във финансовите разходи за годината, 
приключваща на 31 декември 2019 са 219 хил. лв. (2018: 43 хил. лв.). 

Общият изходящ паричен поток за лизингови договори за годината, приключваща на 31 
декември 2019 г. е 1 686 хил. лв. (2018: 424 хил. лв.). 

Допълнителна информация за видовете активи с право на ползване е представена пояснение 
10. 

12. Инвестиционни имоти 

Към 31 декември 2019 г. инвестиционните имоти на Групата включват земя и сгради, които се 
намират в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена и к.к. Камчия и други, и се държат с цел 
получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. 
Промените в балансовите стойности, представени в консолидирания отчет за финансовото 
състояние, могат да бъдат обобщени, както следва: 
 хил. лв. 
  

Балансова стойност към 1 януари 2018 г. 32 410 

Новопридобити активи:  

- чрез последващи разходи 278 

Отписани активи (1 042) 

Отписани в резултат на бизнескомбинация (1 327) 

Нетна печалба от промяна на справедливата стойност 30 

Балансова стойност към 31 декември 2018 г. 30 349 



Балансова стойност към 1 януари 2019 г. 30 349 

Новопридобити активи:  

- прехвърляния от ползван от собственика имот 9 172 

Отписани активи (2 922) 

Отписани в резултат на бизнескомбинация (3 415) 

Нетна печалба от промяна на справедливата стойност 939 

Балансова стойност към 31 декември 2019 г. 34 123 

Справедливата стойност на инвестиционните имоти е определена на базата на налични 
актуални цени на активни пазари. За информация относно определянето на справедливата 
стойност на инвестиционните имоти вижте пояснение 38.2. 

Справедливата стойност на инвестиционните имоти, заложени като обезпечение по заеми е в 
размер на 20 122 хил. лв. (2018 г.: 16 762 хил. лв.). 

Инвестиционните имоти са отдавани под наем по договори за оперативен лизинг. 

Приходите от наеми за 2019 г., възлизащи на 3 052 хил. лв. (2018 г.: 3 437 хил. лв.), са 
включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата на ред „Приходи от договори с 
клиенти”. Те включват променливи лизингови плащания, които не зависят от индекс или 
променливи проценти. 

Условията в лизинговите споразумения са договорени поотделно за всеки договор и затова 
всеки договор следва да бъде разгледан самостоятелно. Лизинговите договори не съдържат 
изискването за спазване на конкретни финансови показатели или други изисквания, освен 
правото на собственост на лизингодателя. 

Бъдещите минимални лизингови постъпления са представени, както следва: 

  Минимални лизингови постъпления 

  
До 1 

година 
1-2  

години 
2-3  

години 
3-4  

години 
4-5  

години 
Над 5 

години 
Общо 

  хил. лв. хил. лв хил.лв хил.лв хил.лв хил.лв хил.лв 

                

31 декември 2019 г. 870 796 769 497 - - 2 932 

31 декември 2018 г. 903 587 581 115 - - 2 186 

13. Финансови активи по справедлива стойност 

Финансови активи – борсово търгувани акции са оценени по справедлива стойност, 
определена на базата на борсовите котировки към датата на финансовия отчет. Борсово 
нетъргуемите акции са оценени чрез оценка на независим оценител, а дяловете в колективни 
инвестиционни схеми - на база цена на обратно изкупуване или по модел, разработен от 
Дружеството. За повече информация относно определяне на справедливата стойност на 
финансовите активи, държани за търгуване, вижте пояснение 38. 

Печалбите и загубите в резултат на преоценки и обезценки са признати в отчета за печалбата 
или загубата на ред „Други финансови позиции“. 

 Текущи  Нетекущи 

 2019 2018  2019 2018 

 хил. лв. хил. лв.  хил. лв. хил. лв. 
      

Дялове на колективни инвестиционни схеми 16 483 412  746 704 

Акции в публични дружества 949 661  766 745 

Некотирани облигации 521 201  - - 

Акции в непублични дружества 14 462 13 703  67 67 

Общо 32 415 14 977  1 579 1 516 

 

 

 

 



Суми, признати в печалбата или загубата 

През годината следните печалби/(загуби) бяха признати в печалбата или загубата: 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Печалби от промяна в справедливата стойност на капиталови 
инвестиции по справедлива стойност през печалбата или 
загубата, призната в други финансови позиции, нетно 1 594 1 013 

 

14. Дългови инструменти по амортизирана стойност 

Сумите, признати в консолидирания отчет за финансовото състояние, се отнасят към следните 
категории финансови активи: 
 

  Текущи  Нетекущи 

  2019 2018  2019 2018 

  хил. лв. хил. лв.  хил. лв. хил. лв. 
       

 Главница по заеми, цесии и други  14.1 43 157 43 010  12 866 - 

 Лихви по заеми и цесии  4 437 5 021  557 - 

 Облигации 14.2 - -  426 425 

 Депозити  - -  56 53 

 Очаквани кредитни загуби  (6 342) (6 370)  (309) (19) 

Общо кредити и вземания  41 252 41 661  13 596 459 

В посочените по-горе стойности са включени вземания от свързани лица, както следва: 

 Текущи  Нетекущи 

 2019 2018  2019 

 хил. лв. хил. лв.  хил. лв. 
     

Вземания от акционери     

 Главница по заеми, цесии и други  18 326 6 522  - 

 Лихви по заеми и цесии 2 421 1 068  - 

 Коректив за очаквани кредитни загуби (1 686) (406)  - 

 19 061 7 184  - 

Вземания от асоциирани дружества     

 Главница по заеми, цесии и други  2 878 -  11 993 

 Лихви по заеми и цесии 145 -  556 

 Коректив за очаквани кредитни загуби (117) -  (258) 

 2 906 -  12 291 

     

Вземания от други свързани лица     

 Главница по заеми, цесии и други  1 422 8  - 

 Лихви по заеми и цесии 150 5  - 

 Коректив за очаквани кредитни загуби (135) -  - 

 1 437 13  - 

Общо кредити и вземания 23 404 7 197  12 291 

14.1. Заеми, цесии и други 

Към 31 декември 2019 г. лихвоносните вземания от трети страни са предоставени при годишни 
лихвени равнища в рамките на 4.5% - 5.4%. Вземанията, с изключение на репо сделките, са 
необезпечени и дължими през следващите 12 месеца. 

Всички лихвоносни вземания, предоставени на дружества - свързани лица, са предоставени 
при годишни лихвени равнища в диапазон 2% - 6% и са необезпечени. Нетекущите заеми са 
с падежи между 2023 и 2035 г.  

 



14.2. Облигации 

Некотираните дългови ценни книжа представляват корпоративни облигации. Една част от тях 
са с падеж през 2025 година и се олихвяват с годишна лихва в размер на 3.6%, а останалите 
са с падеж през 2026 година и годишна лихва в размер на 5.75%. През 2019 г. и двете 
облигационни емисии са получили разрешение за търгуване на Българска фондова борса. 
Справедливата стойност на притежаваните дългови инструменти е 426 хил. лв. Всички 

плащания по облигационните емисии са застраховани от емитента. 

За повече информация относно кредитния риск, свързан с дългосрочните финансови активи, 
на който е изложено Дружеството вижте пояснение 36.2. 

15. Търговски и други вземания 

  Текущи Нетекущи 

 2019 2018 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
     

Вземания, произтичащи от търговия на 
финансова активи и инвестиции 21 295 22 624 - 

- 

Аванси за покупка на финансови активи 13 022 9 533 9 566 - 

Вземания от нефинансова дейност 7 822 9 798 3 - 

Очаквана кредитна загуба (3 439) (2 208) (517) - 

Търговски вземания 38 700 39 747 9 052 - 

     

Съдебни и присъдени вземания 414 461   

Данъчни вземания 664 1 406   

Предплатени разходи по договори 1 265 1 530 318 370 

Предоставени аванси 969 858 17 17 

Други вземания 249 528 - - 

Очаквана кредитна загуба (342) (334) - - 

Търговски и други вземания 41 919 44 196 9 387 387 

в т.ч.: Финансови вземания 38 916 40 127 9 052 - 

           Нефинансови вземания 3 003 4 069 335 387 

Нетната балансова стойност на търговските и други вземания се приема за разумна 
приблизителна оценка на справедливата им стойност. 

Всички търговски и други финансови вземания на Дружеството са прегледани относно 
настъпили събития на неизпълнение, а за всички текущи търговски вземания е приложен 
опростен подход за определяне на очакваните кредитни загуби към края на периода. Към 31 
декември 2019 г. признатата очаквана кредитна загуба във връзка с търговски и други 
вземания възлиза на 4 298 хил. лв. (2018 г.: 2 542 хил. лв.).  

В посочените по-горе стойности са включени вземания от свързани лица, както следва: 

Търговски и други вземания от свързани лица 2019 2018 

  хил. лв. хил. лв. 
Вземания от акционери     

Вземания, произтичащи от търговия с финансови активи 4 280 - 

Очаквана кредитна загуба (171) - 

  4 109 - 

Вземания от асоциирани предприятия     

 Търговски и други вземания 9 9 

  9 9 

Вземания от други свързани лица     

 Търговски вземания 299 151 

 299 151 

Ключов управленски персонал   

 Предплатени разходи и други 3 3 

  3 3 

Общо търговски и други вземания от свързани лица 4 420 163 



16. Отсрочени данъчни активи и пасиви 

Отсрочените данъци възникват в резултат на временни разлики и неизползвани данъчни 
загуби и могат да бъдат представени като следва: 

Отсрочени данъчни 
(активи)/ пасиви  

1 януари 
2019 г. 

От бизнес 
комбинации 

и други 

Признати в 
друг 

всеобхва-

тен доход 

Признати в 
печалбата 

или загубата 

31 декември 

2019 г. 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
      

Материални активи, нетно 382 - - 113 495 

Нематериални активи - - - (2) (2) 

Инвестиционни имоти 416 2 (13) 15 420 

Финансови активи и пасиви, 
нетно (530)  

 
944 414 

Търговски и други вземания (582) (1) - (749) (1 332) 

Обезценка на материални 
запаси (7) - 

- 
- (7) 

Лихви по слаба капитализация (417) - - (130) (547) 

Задължения към персонала (96) 1 - (18) (113) 

Задължения по лизинг - - - (91) (91) 

Други задължения (6) - - - (6) 

Неизползвани данъчни загуби (103) - - (26) (129) 

 (943) 2 (13) 56 (898) 

      

Отсрочени данъчни активи (1 741)    (2 227) 

Отсрочени данъчни пасиви 798    1 329 

 

Отсрочените данъци за сравнителния период 2018 г. могат да бъдат обобщени, както следва: 

Отсрочени данъчни (активи)/ 
пасиви  

1 януари 
2018 г. 

От бизнес 
комбинации 

Признати в 
печалбата или 

загубата 

31 декември 

2018 г. 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
     

Амортизируеми активи, нетно 348 - 34 382 

Инвестиционни имоти 559 (156) 13 416 

Финансови активи и пасиви, нетно (353) (570) 393 (530) 

Търговски и други вземания (341) (224) (17) (582) 

Обезценка на материални запаси (7) - - (7) 

Задължения към персонала (86) - (10) (96) 

Лихви по слаба капитализация (261) - (156) (417) 

Задължения (6) - - (6) 

Неизползвани данъчни загуби (142) 24 15 (103) 

 (289) (926) 272 (943) 

     

Отсрочени данъчни активи (1 196)   (1 741) 

Отсрочени данъчни пасиви 907   798 

Сумите, признати в другия всеобхватен доход, се отнасят до преоценката на нефинансови 

активи и преоценки по планове с дефинирани доходи и преоценка на имоти, машини и 
съоръжения при първоначалната им рекласификация като инвестиционни имоти. 

Към 31 декември 2019 г. в Групата не са начислени отсрочени данъчни активи в 
приблизителен размер 319 хил. лв., във връзка с реализирана данъчна загуба през текущия 
и предходен отчетен период. Крайният срок за усвояване им е 2025 г. 

Всички отсрочени данъчни пасиви са включени в консолидирания отчет за финансовото 
състояние.  



17. Материални запаси  

Материалните запаси, признати в консолидирания отчет за финансовото състояние, могат да 
бъдат анализирани, както следва: 

  2019 2018 

  хил. лв. хил. лв. 
   

Материали и консумативи 1 791 1 777 

Стоки 297 266 

Продукция 222 760 

Незавършено строителство 166 165 

Обезценка (39) (39) 

Материални запаси 2 437 2 929 

 

През 2019 г. общо 3 583 хил. лв. от материалните запаси са отчетени като разход в печалбата 
или загубата (2018 г.: 3 755 хил. лв.). 

През предходни периоди е отчетен разход за обезценка на материални запаси в размер на 39 

хил. лв. Намаление на разходите в резултат на възстановяване на обезценки, които са били 
признати в минали периоди, не е настъпило през 2019 г. или 2018 г.  

18. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи: 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
Парични средства в банки и в брой в:   

- български лева 5 269 5 905 

- евро 389 275 

- щатски долари 48 72 

Краткосрочни депозити 84 15 

Пари и парични еквиваленти  5 790 6 267 

 

Към 31 декември 2019 г. Групата има блокирани пари и парични еквиваленти в размер на 25 

хил. лв. (2018 г.: 37 хил. лв.). 

Групата е извършила оценка на очакваните кредитни загуби върху парични средства и 
парични еквиваленти. Оценената стойност е в размер под 0.1% от брутната стойност на 
паричните средства, депозирани във финансови институции, поради което е определена като 
несъществена и не е начислена във финансовите отчети на Групата. 

19. Собствен капитал  

19.1. Акционерен капитал 
 

Регистрираният капитал на Холдинг Варна АД се състои от 6 485 897 на брой обикновени 
акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване 
на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на 
акционерите на Холдинг Варна АД. 

  2019 2018 

Брой издадени и напълно платени акции:     

     В началото на годината 5 235 900 5 235 900 

     Емитирани през годината 1 249 997 - 

Общ брой акции, оторизирани към 31 декември 6 485 897 5 235 900 

 

На 12 февруари 2019 г. Дружеството успешно приключва подписка за издаване на 1 250 000 
броя акции, които представляват 19.27% от всички издадени акции към края на отчетния 
период. Емисионната стойност на издадените акции е 36 лв./акция. 
 



Списъкът на основните акционери на Холдинг Варна АД е представен, както следва: 

 31 декември 2019 31 декември 2018 

 Брой акции % Брой акции % 

     

ПАВЛЕКС-97 ЕООД 1 099 915 16.96 226 749 4.33 

Андезит ООД 968 186 14.93 956 986 18.28 

Абас ЕООД 849 219 13.09 599 423 11.45 

Други акционери юридически лица 3 230 873 49.81 3 102 100 59.24 

Акционери физически лица 337 704 5.21 350 642 6.70 

 6 485 897 100.00 5 235 900 100.00 

Дружествата в Групата не притежават акции на предприятието-майка. 

19.2. Резерви 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Премиен резерв 156 816 113 243 

Законови резерви 1 287 997 

Преоценъчен резерв на нeфинансови активи 1 221 1 569 

Други резерви 838 840 

 160 162 116 649 

Във връзка с регистрирано увеличение на капитала през 2019 г. е на лице увеличение на 
премийните резерви на Групата в размер на 43 573 хил. лв.  Сумата е формирана като разлика 
между емисионната стойност на ново издадените акции и тяхната номинална стойност, 
намалени с регистрационните и други регулаторни такси. 

20. Възнаграждения на персонала 

20.1. Разходи за персонала 

Разходите за възнаграждения на персонала включват: 

  2019 2018 

  хил. лв. хил. лв. 
   

Разходи за заплати  (22 378) (20 878) 

Разходи за социални осигуровки (3 904) (3 615) 

Разходи за компенсируми отпуски, нето (283) (223) 

Разходи за обезщетения при пенсиониране (83) (41) 

 (26 648) (24 757) 

   

Социални и други разходи, свързани с персонала (547) (529) 

Разходи за персонала (27 195) (25 286) 

20.2. Пенсионни и други задължения към персонала 

Пенсионните и други задължения към персонала, признати в консолидирания отчет за 
финансовото състояние, се състоят от следните суми: 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
Нетекущи:   

Обезщетения по Кодекса на труда 235 206 

Нетекущи пенсионни и други задължения към персонала 235 206 

   

Текущи:   

Задължения за заплати 1 520 1 508 

Задължения за осигуровки 1 113 1 102 

Задължения за неизползвани отпуски 640 562 

Задължения по граждански договори 68 6 

Обезщетения по Кодекса на труда 8 13 

Текущи пенсионни и други задължения към персонала 3 349 3 191 



Посочените по-горе суми, включват начислени възнаграждения и други задължения към 
ключов управленски персонал в размер на 125 хил. лв. (2018 г.: 109 хил. лв.) 

Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи и 
бивши служители на Групата, които следва да бъдат уредени през 2020 г.  

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, 
след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, Групата е 
задължена да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни заплати. Групата е 
начислила правно задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при 
пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица” на база на 
прогнозирани плащания за следващите години, дисконтирани към настоящия момент с 
дългосрочен лихвен процент на безрискови ценни книжа. 

Задълженията за изплащане на дефинирани доходи към персонала в края на представените 
отчетни периоди са както следва: 

  2019 2018 

  хил. лв. хил. лв. 
Задължения за изплащане на дефинирани доходи  
към 1 януари 219 215 

Разходи за текущ трудов стаж 79 99 

Разходи за лихви 2 4 

Преоценки - актюерски печалби/ (загуби) от промени в 
демографските и финансови предположения (27) (47) 

Изплатени и отписани начисления (30) (52) 

Задължения за изплащане на дефинирани доходи  
към 31 декември 243 219 

 

Ръководството на Групата е направило тези предположения след консултации с независим 
актюерски оценител. Тези допускания са използвани при определянето на размера на 
задълженията за изплащане на дефинирани доходи за отчетните периоди и се считат за 
възможно най-добрата преценка на ръководството.  

При определяне на пенсионните задължения са използвани следните актюерски допускания: 

  2019 2018 

      

Дисконтов процент 1.5 % 2 % 

Очакван процент на увеличение на заплатите 2 % - 4 % 1 % - 5 % 

 

Разходите за текущ и минал трудов стаж и нетните разходи за лихви са включени в „Разходи 
за персонала“.  

Общата сума на разходите по планове с дефинирани доходи на Групата, призната в другия 
всеобхватен доход, може да бъде представена, както следва: 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 

Актюерски печалби/загуби от промени в демографските и 
финансови предположения (30) (47) 

Общо приход/разход, признат в другия всеобхватен доход (30) (47) 

 

 

 



21. Заеми 

Заемите на Групата са класифицирани като финансови пасиви, последващо отчитани по 
амортизирана стойност, са представени както следва: 

   Текущи    Нетекущи  

    2019  2018    2019  2018  

    хил. лв. хил. лв.  хил. лв. хил. лв. 
Финансови пасиви, оценявани по 
амортизирана стойност:  

  

     

    Заеми и други привлечени 
средства към финансови 
институции  21.1 45 130 39 460  95 573 94 663 

Сконто   (32) (41)  (161) - 

  
 45 098 39 419  95 412 94 663 

        

Неконвертируеми облигации  21.2 13 374 8 617  36 428 48 442 

Заеми и други привлечени средства 
към търговски дружества  21.3 5 472 1 460  637 2 661 

Лихви по привлечени средства    904 1 124  38 - 

Общо балансова стойност    64 848 50 620  132 515 145 766 

 

Балансовата стойност на заемите и други привлечени средства се приема за разумна 
приблизителна оценка на справедливата им стойност. 
 

Информация относно обезпеченията, предоставени в полза на кредиторите, е представена в 
Пояснение 34.  

21.1. Заеми и други привлечени средства към финансови институции 

Към 31 декември 2019 г. Групата е заемополучател по следните банкови заеми:  

 

Инвестиционни заеми в лева   
Брой на договорите: 6  

Размер на отпуснатата сума: 76 085 хил. лв.  
Лихвени условия: Базов лихвен процент плюс надбавка от 1 до 3.5 пункта, EURIBOR плюс 
надбавка 5 пункта      
Падеж: от 2020 до 2028 г.  
 

Инвестиционни заеми в евро   
Брой на договорите: 2   
Размер на отпуснатата сума: 3 882 хил. евро  

Лихвени условия: Базов лихвен процент плюс надбавка от 1.2 до 2.3 пункта, 12 мес. EURIBOR 

плюс надбавка 7.2 пункта; 3 мес. EURIBOR плюс надбавка 3.8 пункта  

Падеж: до 2024 г.  
 

Заеми за оборотни средства в лева   
Брой на договорите: 4   
Размер на отпуснатата сума: 14 651 хил. лв.  
Лихвени условия: Базов лихвен процент плюс надбавка от 1 до 3.8 пункта;  

Падеж: до 2020 г. 

Балансовата стойност на банковите заеми се приема за разумна приблизителна оценка на 
справедливата им стойност.  
 

 

 

 



21.2. Неконвертируеми облигации 

На 23 ноември 2017 г. МСAT Кейбъл ЕАД емитира облигационен заем със следните параметри:  
• Емитент, издател на емисията – МСАТ Кейбъл ЕАД;  
• Пореден номер на емисията – Първа;  
• Дата на емитиране – 23 ноември 2017 г.;  
• Размер на облигационната емисия – 20 000 хил. лева;  
• Брой облигации – 20 хил. броя;  
• Вид на облигациите – обикновени, безналични, обезпечени;  
• Срок на емисията – 7 години;  
• Валута – лева;  
• Лихвен процент – 6.5 % на годишна база;  
• Период на лихвено плащане – 6 месечен. 

На 12 декември 2014 г. Холдинг Варна АД емитира облигационен заем със следните 
параметри:  

• Емитент, издател на емисията – Холдинг Варна АД;  
• Пореден номер на емисията – Втора;  
• ISIN код на емисията – BG 2100012140;  

• Дата на емитиране - 12 декември 2014 г.;  
• Размер на облигационната емисия - 12 000 000 евро;  
• Брой облигации - 12 000 броя;  
• Вид на облигациите – обикновени;  
• Вид на емисията – публична;  
• Срок на емисията – 8 години;   
• Валута – евро;  
• Лихва – фиксиран годишен лихвен процент от 5.4 %;  

• Период на лихвено плащане – веднъж годишно.  

На 14 март 2011 г. Астера I ЕАД емитира облигационен заем със следните параметри:  
• Емитент, издател на емисията – Астера I ЕАД;  
• Пореден номер на емисията – Първа;  
• ISIN код на емисията - BG 2100007116; 

• Дата на емитиране – 14 март 2011 г.;  
• Размер на облигационната емисия – 5 000 хил. евро;  
• Брой облигации – 5 хил. броя;  
• Вид на облигациите – обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно 

прехвърляеми, обезпечени;  
• Срок на емисията – 12 години (падежи на главницата, платими на: 14 септември 

2012 г., 14 септември 2013 г., 14 септември 2014 г., 14 септември 2015 г., 14 
септември 2016 г., 14 септември 2017 г., 14 март 2018 г., 14 март 2019 г., 14 март 
2020 г., 14 март 2021 г., 14 март 2022 г., 14 март 2023 г.);  

• Валута – евро;  
• Лихва – 4.5 % на годишна база;  
• Период на лихвено плащане – 6-месечен. 

  

На 15 декември 2011 г. Азалия I ЕАД емитира облигационен заем със следните параметри:  
• Емитент, издател на емисията – Азалия I ЕАД;  
• Пореден номер на емисията – Първа;  
• ISIN код на емисията - BG 2100023113; 

• Дата на емитиране – 15 декември 2011 г.;  
• Размер на облигационната емисия – 6 000 хил. евро;  
• Брой облигации – 6 хил. броя;  
• Вид на облигациите – обикновени, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, 

обезпечени;  
• Срок на емисията – 12 години (падежи на главницата, платими на: 15 декември 2016 

г., 15 декември 2017 г., 15 декември 2018 г., 15 декември 2019 г., 15 декември 2020 
г., 15 декември 2021 г., 15 декември 2022 г., 15 декември 2023 г.);  

• Валута – евро;  
• Лихва – 4.5 % на годишна база;  
• Период на лихвено плащане – 6-месечен.  



21.3. Заеми и други привлечени средства към търговски дружества 

Към 31 декември 2019 г. Групата отчита задължения по търговски заеми и цесии в размер на 
6 109 хил. лв. при лихвени проценти в диапазон 4% - 7%. Същите се очаква да бъдат уредени 
до 2021.   

Информация относно обезпеченията, предоставени в полза на кредиторите, е представена в 
Пояснение 34.  

Балансовата стойност на заемите и други привлечени средства се приема за разумна 
приблизителна оценка на справедливата им стойност. 

22. Търговски и други задължения 

  2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
Нетекущи:   

Търговски задължения 6 2 153 

Финансови пасиви 6 2 153 

   

Получени аванси 1 256 30 

Нефинансови пасиви 1 256 30 

Нетекущи търговски и други задължения 1 262 2 183 

   

Текущи:   

Търговски задължения 8 707 10 411 

Задължения за покупка по парични средства на клиенти 751 506 

Задължения по договори за покупка на финансови активи 510 - 

Задължения по неустойки 520 113 

Задължения за гаранции и депозити  286 140 

Задължения по концесионни договори - 16 

Финансови пасиви 10 774 11 186 

   

Задължения по получени аванси 19 135 16 656 

Данъчни задължения  1 707 1 516 

     Предплатени приходи 82 64 

     Финансирания 31 - 

Други задължения 142 2 624 

Нефинансови пасиви 21 097 20 860 

Текущи търговски и други задължения 31 871 32 046 

В посочените по-горе стойности са отчетени задължения към свързани лица, както следва: 

Търговски и други задължения към свързани лица 2019 2018 

  хил. лв. хил. лв. 
Задължения към акционери     

Задължения, произтичащи от търговия с финансови активи 123 - 

  123 - 

Задължения към асоциирани предприятия     

 Търговски и други задължения 41 - 

  41 - 

Задължения към ключов управленски персонал     

 Търговски и други задължения 43 23 

  43 23 

Задължения към други свързани лица   

 Търговски и други задължения 5 9 

  5 9 

Общо търговски и други вземания от свързани лица 212 32 

 

 



Условията на търговски и други задължения са както следва: 
- Търговските задълженията не са лихвоносни и обичайно се уреждат в 60 дневен срок; 

Другите задължения  не са лихвоносни и обичайно се уреждат в  60 дневен срок 

Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема за разумна 
приблизителна оценка на справедливата им стойност. 

23. Приходи от договори с клиенти 

Групата признава  приходи от предоставени услуги и продадени стоки, които се признават 
съответно с течение навремето и в определен момент от времето и в следните основни 
продуктови линии: 
 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Приходи в обхвата на МСФО 15 66 886 62 327 

Приходи в обхвата на МСФО 16 3 052 3 501 

Общо приходи от продажби 69 938 65 828 

 

2019  Време на признаване на 
прихода 

 Приходи от 
договори с 

клиенти 

В определен 
момент 

С течение на 
времето 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
Приходи от предоставяне на услуги    

Хотелско настаняване и развлекателни услуги 22 964 - 22 964 

Медийни и рекламни услуги 26 637 - 26 637 

Услуги по управление на активи и 
посреднически услуги 3 024 - 3 024 

Възстановителни и спортни услуги 3 854 - 3 854 

    Студентски такси 1 931 - 1 931 

Приходи от продажба на стоки    

Продажба на хранителни и нехранителни стоки 6 949 6 949 - 

Други приходи 1 527 - 1 527 

Общо приходи по договори с клиенти 66 886 6 949 59 937 

 

2018   Време на признаване на 
прихода 

  Приходи от 
договори с 

клиенти 

В определен 
момент 

С течение 
на времето 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
Приходи от предоставяне на услуги       

Хотелско настаняване и развлекателни услуги 23 115 - 23 115 

Медийни и рекламни услуги 24 464 - 24 464 

Услуги по управление на активи и 
посреднически услуги 

2 649 - 2 649 

Възстановителни и спортни услуги 3 516 - 3 516 

Студентски такси 1 885 - 1 885 

Приходи от продажба на стоки       

Продажба на хранителни и нехранителни 
стоки 

5 868 5 868 - 

Продажба на строителна продукция 142 142 - 

Други приходи 688 571 117 

Общо приходи от продажби 62 327 6 581 55 746 

 

 

 

 



Приходите от продажби на Групата могат да бъдат анализирани, както следва: 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Хотелиерски услуги 22 466 22 464 

Приходи от такси на кабелен оператор и интернет 10 625 10 324 

Приходи от реклама 15 950 14 067 

Приходи от продажба на материални запаси 6 949 5 868 

Приходи от балнеология, СПА и фитнес 3 854 3 516 

Приходи от наеми 3 023 3 418 

Приходи от управление на колективни инвестиционни схеми 2018 1 684 

Приходи от студентски такси 1 931 1 885 

Посреднически услуги 885 698 

Приходи от строителни дейности 595 142 

Експлоатация на плажове и подизпълнители по концесионни 
договори 358 317 

Приходи от проектиране и проучване 197 21 

Други 1 087 1 424 

Общо приходи от продажби 69 938 65 828 

24. Други приходи 

Другите приходи на Групата включват: 
 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Възстановяване на очаквани кредитни загуби 832 1 181 

Отписани задължения 508 611 

Приходи от глоби и неустойки 758 84 

Приходи от финансирания 154 47 

Други приходи 260 368 

 2 512 2 291 

25. Печалба от продажба на нетекущи активи 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
Имоти, машини и съоръжения   

Приходи от продажба  5 990 15 220 

Балансова стойност на продадените нетекущи активи (1 691) (7 421) 

Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения 4 299 7 799 
   

Инвестиционни имоти    

Приходи от продажба 2 500 - 

Балансова стойност на продадените нетекущи активи (2 816) - 

Загуба от продажба на инвестиционни имоти (316) - 

Общо печалба от продажба на нетекущи активи 3 983 7 799 

26. Разходи за материали 

Разходите за материали включват: 
 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Хранителни продукти и напитки (3 583) (3 476) 

Разходи за ел. енергия (2 601) (2 854) 

Рекламни материали (1 258) (1 344) 

Разходи за вода (651) (561) 

Хотелски консумативи (582) (888) 

Резервни части, инструменти и малотрайни активи (562) (837) 

Разходи за гориво (462) (459) 

Материали за ремонт и поддръжка (331) (260) 

Разходи за основни материали (255) (283) 

Разходи за канцеларски материали и офис консумативи (217) (173) 

Други  (272) (265) 

 (10 774) (11 400) 



27. Разходи за външни услуги 

Разходите за външни услуги включват: 
 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Права за излъчване на програмни и авторски възнаграждения (5 850) (5 767) 

Разходи за реклама (4 038) (3 713) 

Разходи за ремонт, профилактика и поддръжка (1 529) (1 586) 

Разпространение на тв сигнал (1 266) (1 448) 

Абонаментни услуги (1 198) (942) 

Разходи за организиране на събития (848) (161) 

Разходи по отпечатване (822) (825) 

Разходи за комисионни (693) (524) 

Изработка на репортажи (426) (410) 

Разходи за наем (460) (1 806) 

Такса интернет достъп и кабелна (345) (278) 

Строително-монтажни работи (72) (142) 

Други (4 454) (3 745) 

 (22 001) (21 347) 

Независим одитор на Холдинг Варна АД е Грант Торнтон ООД. Общата стойност на 
възнаграждението за независим одит на консолидирания годишен финансов отчет и за 
преглед на консолидирания годишен доклад за дейността на предприятието – майка и на 
индивидуалните отчети на предприятието – майка е 55 хил. лв. През годината са предоставяни 
други услуги, несвързани с одита, които не са забранени по реда на приложимото 
законодателство при договорено възнаграждение 4 хил. лв. 
Общо отчетеният разход за одит за услуги, предоставяни от Грант Торнтон ООД и компонентни 
регистрирани одитори на дъщерните предприятия за 2019 г. възлиза на 225 хил. лв. 
Настоящото оповестяване е в изпълнение на изискванията на чл. 30 от Закона за 
счетоводството. 

28. Други разходи 

Другите разходи на Групата включват: 
 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Разходи за местни данъци и такси (1 308) (1 046) 

Разходи за брак (146) (1 331) 

Представителни разходи (131) (199) 

Разходи за командировки (119) (120) 

Съдебни разходи (31) (226) 

Отписани активи - (502) 

Други  (2 075) (742) 

 (3 810) (4 166) 

29. Финансови приходи и разходи 

Финансовите разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както 
следва: 
  2019 2018 

  хил. лв. хил. лв. 
   

Разходи за лихви по договори за лизинг (219) (43) 

Разходи по заеми, отчитани по амортизирана стойност (8 297) (7 940) 

Общо разходи за лихви по финансови задължения, които 
не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или 
загубата (8 516) (7 983) 

   

Капитализирани разходи за лихви 249 262 

 (8 267) (7 721) 

   

Други финансови разходи (96) (192) 

Финансови разходи (8 363) (7 913) 



Финансовите приходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както 
следва: 
  2019 2018 

хил. лв. хил. лв. 
   

Приходи от лихви върху пари и парични еквиваленти 30 51 

Приходи от лихви върху финансови активи, отчитани по 
амортизирана стойност 2 419 1 982 

Общо приходи от лихви по финансови активи, които не се  
отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата 2 449 2 033 

   

Печалба от изгодна покупка 60 67 

Доходи от съучастия, дивиденти 13 17 

Други финансови приходи 26 82 

Финансови приходи 2 548 2 199 

30. Други финансови позиции 

Другите финансови позиции включват: 
 2019 2018 

  хил. лв. хил. лв. 
   

Резултат от продажба на финансови инструменти, нетно (99) 287 

Печалба от преоценка по справедлива стойност на финансови 
активи по справедлива стойност в печалбата или загубата 2 025 1 024 

Загуба от преоценка по справедлива стойност на финансови 
активи по справедлива стойност в печалбата или загубата (431) (11) 

Банкови такси и комисионни (326) (277) 

Загуба от промяна във валутните курсове по вземания и 
задължения  (32) (59) 

Други финансови позиции, нетно 2 1 

Други финансови позиции, нетно 1 139 965 

31. Разходи за данъци върху дохода 

Очакваните разходи за данъци, базирани на приложимата данъчна ставка за България в 
размер на 10% (2018 г.: 10%), и действително признатите данъчни разходи в печалбата или 
загубата могат да бъдат равнени, както следва: 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Загуба преди данъчно облагане (1 933) (4 109) 

Елиминации 518 2 574 

Загуба преди елиминации (1 415) (1 535) 

   

в т.ч.:Реализирана загуба в групата (12 317) (9 870) 

Печалба, подлежаща на облагане в групата 10 902 8 514 

Данъчна ставка  10% 10% 

Очакван разход за данъци (1 090) (851) 

   

Данъчен ефект от:   

Увеличения на финансовия резултат за данъчни цели (495) (442) 

Намаления на финансовия резултат за данъчни цели 774 856 

Текущ разход за данъци върху дохода (811) (437) 

   

Отсрочени данъчни приходи:   

Възникване и обратно проявление на временни разлики (56) (272) 

Разходи за данъци върху дохода (867) (709) 

   

Отсрочени данъчни разходи, признати директно в другия 
всеобхватен доход 13 - 



32. Загуба на акция  
 

Основната загуба на акция е изчислена като за числител е използвана нетната загуба, 

подлежаща на разпределение между акционерите на предприятието-майка.  

Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход, както и 
нетната загуба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е 
представен, както следва: 

 2019 2018 

   

Загуба, подлежаща на разпределение (в лв.) (278 000) (1 131 000) 

Среднопретеглен брой акции 6 277 000 5 235 900 

Загуба на акция (в лв. за акция) (0.04) (0.22) 

 

През 2019 г. Общото събрание на акционерите на предприятието-майка не е приемало 
решения за изплащане на дивиденти. 

33. Сделки със свързани лица 

Свързаните лица на Групата включват акционери, асоциирани предприятия, ключовия 
управленски персонал и други свързани лица.  

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални 
условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. Разчетните суми обикновено 
се изплащат по банков път. 

33.1. Сделки с акционери 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Записани акции 1 250 - 

Продажба на инвестиция 4 280 - 

Предоставени заеми и цесии (1 150) (491) 

Върнати предоставени заеми и цесии 1 334 934 

Приход от лихви 895 329 

33.2. Сделки с асоциирани предприятия 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Приходи от продажба на стоки и услуги 60 54 

Предоставени заеми и цесии (12 222) - 

Върнати предоставени заеми и цесии 962 - 

Приход от лихви 682 - 

Разпределен дивидент - 17 

33.3. Сделки с други свързани лица под общ контрол 

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Приходи от такси за управление на колективни инвестиционни 
схеми 2 018 1 684 

Приходи от продажба на услуги 110 439 

Получени услуги (58) (503) 

 

 



33.4. Сделки с ключов управленски персонал 

Ключовият управленски персонал на Групата включва членовете на Управителния съвет, 
Надзорния съвет, изпълнителни директори и друг ключов управленски персонал. 
Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи: 
 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
Краткосрочни възнаграждения:     

Заплати (1 223) (1 200) 

   Социални осигуровки (51) (56) 

   Разходи за правно обслужване (24) (24) 

Общо краткосрочни възнаграждения (1 298) (1 280) 

Групата използва правните услуги на един от членовете на Управителния съвет. 
Фактурираните суми са базирани на нормалните пазарни стойности и възлизат на сумата от 
24 хил. лв. (2018 г.: 24 хил. лв.). 
34. Условни активи и условни пасиви 

Към 31 декември 2019 г. във връзка с договори за банкови кредити и договори за репо на 
ценни книжа са учредени: 
• залог на акции от капитала на М САТ Кейбъл ЕАД; 
• залог на акции от капитала на Варна Риълтис ЕАД; 
•  залог на акции от капитала на ИП Реал Финанс АД; 
•  залог на акции от капитала на Камчия АД; 
•  залог на акции от капитала на Инвестор.Бг АД; 
•  договор за поръчителство с М САТ Кейбъл ЕАД. 
•  залог на акции от капитала на Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД по репо сделки. 
За обезпечаване на банкови кредити, облигационни заеми и банкови гаранции, от Групата са 
предоставени обезпечения върху собствени нетекущи активи, класифицирани като Имоти, 
машини и съоръжения, Инвестиционни имоти и Други нематериални активи. За повече 
информация относно балансовата стойност на заложените активи вижте пояснения 9, 10 и 12. 

Към 31 декември 2019 г. са заложени търговски предприятия като съвкупност от права, 
задължения и фактически отношения съгласно договори за банкови кредити както следва: М 
САТ Кейбъл ЕАД, Варна Риълтис ЕАД, Атлас I EАД, Медийна група Черно море ЕООД, 
Джинджърс ЕООД, Карачи ЕАД и Астера Първа Банско ЕАД. 
Към 31 декември 2019 г. са предявени различни гаранционни и правни искове към Групата. 
Ръководството на Групата счита, че отправените искове са неоснователни и че вероятността 
те да доведат до разходи за Групата при уреждането им е малка. Тази преценка на 
ръководството е подкрепена от становището на независим правен консултант. 
Групата е завела множество дела срещу свои длъжници като по изпълнителни дела са 
запорирани сметки и имущество на длъжниците. 
Нито един от гореспоменатите искове не е изложен тук в детайли, за да не се окаже сериозно 
влияние върху позицията на Групата при разрешаването на споровете. 

35. Категории финансови активи и пасиви 

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Групата могат да бъдат 
представени в следните категории: 
Финансови активи Пояснение 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
Дългови инструменти по амортизирана 
стойност:  

   

Облигации 14 426 425 

Предоставени заеми, депозити и цесии 14 54 422 41 695 

Търговски и други финансови вземания 15 47 968 40 127 

  102 816 82 247 

Финансови активи, отчитани по справедлива 
стойност в печалбата или загубата:  

  

Ценни книжа 13 33 994 16 493 

  33 994 16 493 

    

Пари и парични еквиваленти 18 5 790 6 267 

  142 600 105 007 



 

Финансови пасиви Пояснение 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
Финансови пасиви, отчитани по 
амортизирана стойност: 

 

  

Финансови пасиви 21 197 363 196 386 

Задължения по финансов лизинг 11 5 865 855 

Търговски и други задължения  22 10 780 13 339 

  214 008 210 580 

Вижте пояснение 4.18 за информация относно счетоводната политика за всяка категория 
финансови инструменти. Методите, използвани за оценка на справедливите стойности на 
финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност, са описани в пояснение 38. 

Описание на политиката и целите за управление на риска на Групата относно финансовите 
инструменти е представено в пояснение 36. 

36. Рискове, свързани с финансовите инструменти 

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска  

Групата е изложена на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. За повече информация относно финансовите активи и пасиви по категории на 
Групата вижте пояснение 35. Най-значимите финансови рискове, на които е изложена 
Групата, са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. 

Управлението на риска на Групата се осъществява от централната администрация на Групата. 
Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средно срочни парични потоци, с 
цел покриване на текущите, падежиращи задължения и осигуряване на стабилна ликвидност 
на Групата като цяло. 

Най-съществените финансови рискове, на които е изложена Групата, са описани по-долу. 

36.1. Анализ на пазарния риск 

Вследствие на използването на финансови инструменти Групата е изложена на пазарен риск 
и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната 
на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Групата. 

36.1.1. Валутен риск 

По-голямата част от сделките на Групата се осъществяват в български лева и евро. Нетният 
финансов резултат за периода след данъци не се влияе от валутния риск, поради фиксирания 
курс на лева към еврото, въведен с Валутния борд в България. През годината не са 
осъществявани значителни транзакции на Групата, деноминирани първоначално в други 
валути с променливи курсове към българския лев. През текущия период Групата отчита нетна 
загуба от промяна във валутните курсове по вземания и задължения в размер на 59 хил. лв. 
(2018 г.:нетна печалба 32 хил. лв.). Ръководството на Групата счита за незначителен ефекта 
от промяна на валутни курсове. 

36.1.2. Лихвен риск 

Политиката на Групата е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно 
финансиране. Групата е изложена на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по част 
от банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Останалата част от банковите 
заеми се олихвяват на валидния базов лихвен процент плюс надбавка. През годината не са 
отчетени промени във валидния базов лихвен процент на търговските банки, както и 
съществени флуктуации в индекса на Euribor или Sofibor, с които Групата има сключени 
договори за заеми. С оглед на икономическата среда в България очакванията на 
Ръководството са да няма съществени изменения и в бъдеще, което от своя страна води до 
относителна стабилност на размера на разходите по заеми на Групата. Всички други 
финансови активи и пасиви на Групата са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и 
в предходната година. 

 



Относно риска, на който е изложена Групата в резултат на сключените договори за финансов 
лизинг с променлив лихвен процент, същият се счита за несъществен, тъй като отчетените 
разходи за лихви по лизингови договори с променлих лихвен процент за 2019 г. са в размер 
на  23 хил. лв. (2018 г.: 43 хил. лв.). 

36.1.3. Други ценови рискове 

Към 31 декември 2019 г. Групата е изложена и на други ценови рискове във връзка с 
притежаваните от Дружеството финансови активи по справедлива стойност през печалбата и 
загубата, а именно:  

 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Дялове на колективни инвестиционни схеми 17 229 1 116 

Акции в публични дружества 1 715 1 406 

Борсово търгувани облигации 521 201 

Акции в непублични дружества 14 529 13 770 

Общо 33 994 16 493 

В случай, че цената на обратно изкупуване на притежаваните дялове в колективни 
инвестиционни схеми се повиши или намали с 1%, изменението в собствения капитал и 
печалбата или загубата за периода, след облагане с данък би било +/- 306 хил. лв.  

Ръководството на Дружеството не очаква съществени промени в притежаваните акции в 
непублични дружества. 

36.2. Анализ на кредитния риск 

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към 
Групата. Групата е изложена на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като 
напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, депозиране на 
средства и други. Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на 
балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както е 
посочено по-долу: 

 2019 2018 

  хил. лв. хил. лв. 
Групи финансови активи – балансови стойности   

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата 

33 994 16 493 

Дългови инструменти по амортизирана стойност 102 816 82 247 

Пари и парични еквиваленти 5 790 6 267 

Балансова стойност 142 600 105 007 

Групата редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други 
контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол 
на кредитния риск. 

Предоставени заеми, цесии и други лихвоносни финансови активи 

Размерът на обезценката по предоставени заемни средства се формира на база сключени 
договори, както се взима предвид финансовото състояние на длъжника, обезпечения, 
спазването на договорените срокове, регулярност на погасяване и други рискови фактори. 
Очакваните кредитни загуби се формират чрез дисконтиране на размера на вземането с 
подходящ дисконтов фактор. 

Към 31 декември 2019 г. са начислени очаквани кредитни загуби на търговски и други 
вземания в размер на 6 651 хил. лв. (2018 г.: 6 389 хил. лв.). През 2019 г. е отчетено нетно 
изменение на обезценките в размер на 262 хил. лв. 

Търговски и други вземания 

Размерът на очакваните кредитни загуби при търговските вземания се формира по опростен 
подход. Извършва се чрез дисконтиране с лихвения процент по договора или пазарен лихвен 
процент по краткосрочно финансиране коригиран с нивото на инфлация за последната година 

като за период на дисконтиране се използва броя на дните в ползване.  



Към 31 декември 2019 г. са начислени очаквани кредитни загуби на търговски и други 
вземания в размер на 4 298 хил. лв. (2018 г.: 2 542 хил. лв.). През 2019 г. е отчетено нетно 
изменение на обезценките в размер на 1 756 хил. лв. 

Пари и парични еквиваленти 

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, средства на паричния пазар, 
необезпечени облигации и деривативни финансови инструменти се счита за несъществен, тъй 
като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг. 

Изменение на очакваните кредитни загуби 

Финансови активи 2019 2018 

 хил. лв. хил. лв. 
    

Салдо към 01 януари 8 931 1 737 

Ефект от първоначално прилагане на МСФО 9 - 2 006 

Начислена очаквана кредитна загуба през периода 2 850 6 750 

Възстановена очаквана кредитна загуба през периода (832) (1 562) 

Салдо към 31 декември 10 949 8 931 

36.3. Анализ на ликвидния риск 

Ликвидният риск представлява рискът Групата да не може да погаси своите задължения. 
Групата посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по 
погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и 
изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни 
средства се следят за различни времеви периоди – ежедневно и ежеседмично, както и на 
базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план – за 
периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват 
със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ 
определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Групата 
за периода. 

Групата държи пари в брой и публично търгувани ценни книжа, за да посреща ликвидните си 
нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез 
заеми в съответния размер и продажба на активи. 

Към 31 декември 2019 г. падежите на договорните задължения на Групата (съдържащи 
лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва: 

Текущи   Нетекущи 

31 декември 2019 г. До 12 месеца   Над 1 година 

  хил. лв.   хил. лв. 
    

Заеми 64 880  132 676 

Задължения по финансов лизинг 1 665  4 669 

Търговски и други задължения 10 774  6 

Общо 77 319  137 351 

 

В предходния отчетен период падежите на договорните задължения на Групата са обобщени, 
както следва: 

Текущи   Нетекущи 

31 декември 2018 г. До 12 месеца   Над 1 година 

  хил. лв.   хил. лв. 
    

Заеми 50 661  145 766 

Задължения по финансов лизинг 472  418 

Търговски и други задължения 11 186  2 153 

Общо 62 319  148 337 

 

Стойностите, оповестени в този анализ на падежите на задълженията, представляват 
недисконтираните парични потоци по договорите, които могат да се различават от 
балансовите стойности на задълженията към отчетната дата.  



37. Равнение на задълженията, произтичащи от финансова дейност 

Промените в задълженията на Дружеството, произтичащи от финансова дейност, могат да 
бъдат класифицирани, както следва: 

 Заеми Задължения по 
финансов лизинг 

Лихви Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
     

1 януари 2019  195 262   855  1 124  197 241  

Парични потоци:     

Плащания (65 058) (1 686) (8 946) (75 690) 

Постъпления 66 065 - - 66 065 

Непарични промени:     

Сконто 152 434 - 586 

Начисления - 3 060 8 516 11 576 

МСФО 16 - 3 380 - 3 380 

Безналични сделки - (178) 248 70 

31 декември 2019  196 421   5 865  942 203 228 

 

 Заеми Задължения по 
финансов лизинг 

Лихви Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
     

1 януари 2018 201 149 1 152 622 202 923 

Парични потоци:     

Плащания (80 015) (424) (6 678) (87 117) 

Постъпления 80 700  - - 80 700 

Непарични промени:     

Сконто/Начисления - 127 7 983 8 110 

Безналични сделки (6 572) - (803) (7 375) 

31 декември 2018  195 262   855  1 124  197 241  

38. Оценяване по справедлива стойност 

38.1. Оценяване по справедлива стойност на финансовите инструменти 

Финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в консолидирания финансов 
отчет за финансовото състояние, са групирани в три нива съобразно йерархията на 
справедливата стойност. Тази йерархия се определя въз основа на значимостта на входящата 
информация, използвана при определянето на справедливата стойност на финансовите активи 
и пасиви, както следва: 

- 1 ниво: пазарни цени (некоригирани) на активни пазари за идентични активи или 
пасиви;  

- 2 ниво: входяща информация, различна от пазарни цени, включени на ниво 1, която 
може да бъде наблюдавана по отношение на даден актив или пасив, или пряко (т.е. 

като цени) или косвено (т.е. на база на цените); и  
- 3 ниво: входяща информация за даден актив или пасив, която не е базирана на 

наблюдавани пазарни данни. 
Даден финансов актив или пасив се класифицира на най-ниското ниво на значима входяща 
информация, използвана за определянето на справедливата му стойност.  

 2019 2018 

  хил. лв. хил. лв. 
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност 
в печалбата и загубата: 

    

Ниво 1 - борсово търгувани ценни книжа 1 715 2 522 

Ниво 2 – инвестиции в колективни инвестиционни схеми 17 229 - 

Ниво 3 – акции и облигации в непублични дружества 15 050 13 971 

  33 994 16 493 

 

През 2019 г. е имало трансфер на инвестиции в колективни инвестиционни схеми от ниво 1 в 
ниво 2 в размер на 704 хил. лв.  



Определяне на справедливата стойност 

Методите и техниките за оценяване, използвани при определянето на справедливата стойност, 
не са променени в сравнение с предходния отчетен период. 

Ниво 1 - борсово търгувани ценни книжа 

Всички пазарно търгувани капиталови инструменти и облигации са представени в български 
лева и са публично търгувани на борсата в Българска Фондова Борса. Справедливите 
стойности са били определени на база на техните борсови цени – стойност при затваряне към 

отчетната дата. 

Ниво 2 - инвестиции в колективни инвестиционни схеми 

Справедливата стойност на инвестициите на Дружеството във фондове е била определена на 
база на техните цени на обратно изкупуване към отчетната дата. 

Ниво 3 - Акции и облигации в непублични дружества 

Справедливата стойност на акциите на ниво 3 е определена на база на пазарна оценка от 
лицензиран независим оценител, изготвена към отчетната дата. Пазарната оценка е изготвена 
на база на метода на дисконтираните парични потоци (DCF метод). За практическото 
приложение на метода е разработена маркетингова прогноза, средносрочна стратегия на 
развитие, ценова политика, ефективно използване на капацитета на персонала и др. DCF 

методът отчита: 
· Паричният поток или ползите, които даден актив или група активи ще произведат за 

определен период от време; 
· Времетраенето на паричните потоци; 
· Приложението на дисконтовия фактор върху паричните потоци. 

Справедливата стойност на облигации с балансова стойност 521 хил. лв., класифицирани на 
ниво 3 се оценява по възприета като разумно приближение на справедливата им стойност, 
цена на придобиване с натрупана лихва, до момента, в който емисията не бъде допусната за 
търговия на регулиран пазар, процедурата за което е в процес на финализиране. 

Началното салдо на финансовите инструменти, може да бъде равнено с крайното им салдо към 
отчетната дата, както следва: 
  2019 2018 

  хил. лв. хил. лв. 
      

Салдо към 1 януари 16 493 8 950 

Печалби или загуби, признати в:     

    Печалбата или загубата 1 594 1 013 

 Покупки 63 222 10 884 

 Продажби (47 316) (4 355) 

Приходи от лихви 26 1 

Уреждане (25) - 

 Салдо към 31 декември 33 994 16 493 

Не е имало трансфери в или от ниво 3 през представените отчетния период. 

38.2. Оценяване по справедлива стойност на нефинансови активи 

Следната таблица представя нивата в йерархията на нефинансови активи към 31 декември 
2019 г. и 31 декември 2018 г., оценявани периодично по справедлива стойност:  
  

31 декември 2019 г. Ниво 3 

  хил. лв. 
Нематериални активи:   

- авторски и лицензионни права 18 098 

Инвестиционни имоти 34 123 
  
31 декември 2018 г. Ниво 3 

  хил. лв. 
Нематериални активи:   

- авторски и лицензионни права 17 432 

Инвестиционни имоти: 30 349 



Справедливата стойност на инвестиционните имоти на Групата е определена на базата на 
доклади на независими лицензирани оценители. Инвестиционните имоти на Дружеството 
представляват поземлени имоти, групирани в Ниво 3 съобразно йерархията на справедливата 
стойност. 

Оценката по справедлива стойност основно се базира на наблюдавани цени на скорошни 
пазарни сделки за подобни имоти, коригирани за специфични фактори като площ, 
местоположение и настоящо използване. За определяне на справедливата стойност на някои 
имоти е използван теглови коефициент, определен при използването на следните подходи - 
сравнителен метод, метод на вещната стойности метод на приходната стойност. 

Съществени ненаблюдавани данни са свързани с корекцията за специфичните за земите на 
Дружеството фактори. Степента и посоката на тази корекция зависи от броя и 
характеристиките на наблюдаваните пазарни сделки с подобни имоти, които са използвани за 
целите на оценката. Въпреки че тези данни са субективна преценка, ръководството счита, че 
крайната оценка не би се повлияла значително от други възможни предположения. 

Оценката по справедлива стойност на нематериалните активи се базира на оценката на 
независим лицензиран оценител. Справедливата стойност е определена на база на 
оценителски методи, които я позиционират в трето ниво в йерархията на справедливата 
стойност. 

За определяне на справедливата пазарна стойност на нематериалните активи, е приложен 
метода на дисконтиране на бъдещите парични потоци и подхода на базата на бъдещите 
постъпления от продажби. Определените теглови коефициенти между двата подхода е 60% 
към 40% в полза на метода на дисконтиране на бъдещите парични потоци. 

39. Политика и процедури за управление на капитала 

Целите на Групата във връзка с управлението на капитала са: 

• да осигури способността на Групата да продължи да съществува като действащо 
предприятие; и  

• да осигури адекватна рентабилност за акционерите като определя цената на 
продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска. 
 

Групата наблюдава капитала на базата на съотношението на коригирания капитал към нетния 
дълг. 

Групата определя коригирания капитал на основата на балансовата стойност на собствения 
капитал и субординирания дълг, представени в консолидирания отчет за финансовото 
състояние. 

Субординираният дълг включва необезпечените заеми или такива, които са със следващи по 
ред ипотека или залог върху имуществото на Групата.Нетният дълг включва сумата на всички 
задължения, намалена с балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти. 

Целта на Групата е да поддържа съотношението на капитала към общото финансиране в 
разумни граници, като спазва изискванията на изискванията на облигационната емисия на 
компанията – майка както следва: 

- съотношение Пасиви/Активи на консолидирано ниво – не по-високо от 0.95 

- покритие на разходите за лихви на консолидирано ниво – не по-ниско от 1.05 

-  текуща ликвидност на консолидирано ниво – не по-малко от 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Капиталът за представените отчетни периоди може да бъде анализиран, както следва: 

  2019 2018 

  хил. лв. хил. лв. 
    

Собствен капитал 230 398 189 970 

+ Субординиран дълг 6 109 2 295 

Коригиран капитал 236 507 192 265 

    

+ Дълг 241 610 235 762 

- Пари и парични еквиваленти (5 790) (6 267) 

Нетен дълг 235 820 229 495 

Съотношение на капитала към общото финансиране    1:1.00         1:1.19 

40. Събития след края на отчетния период 

На 13 март 2020 г. българското правителство обяви извънредно положение за период от един 
месец, което впоследствие беше потвърдено и с решение на Народното събрание за 
приемането на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обнародван на 24 март 2020 г. в бр. 28. на ДВ. Впоследствие, извънредното положение бе 
променено с извънредна епидемиологична обстановка, понастоящем в сила до 31 август 2020 
г. 

Държавните власти в това число надзорните и регулаторните органи предприеха действия в 
опит за ограничаване на негативното въздействие върху пазарите и икономиките на 
държавите, но въпреки това разпространението на вируса оказва силно неблагоприятно 
влияние върху икономическата активност, фондовите пазари, туризма, и редица други 
индустрии. 

Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, 
а действията са извън контрола на Групата, ръководството на Групата не е в състояние да 
оцени точните количествени параметри на влиянието на коронавирус пандемията върху 
бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността й, но счита, че то ще бъде с 
негативен ефект върху дейността на Групата в резултат на това, че основно оперира в 
засегнтите сектори . В допълнение на това волатилността на пазара на недвижими имоти, 
както и на финансовите пазари също би могла да окаже неблагоприятен ефект върху активите 
на Групата.  

Ръководството на Групата очаква възможно забавяне на изпълнението и приключването на 
инвестиционните проекти спрямо планираните срокове, както и неблагоприятно влияние 
вследствие на волатилността на пазара на недвижими имоти.  

При изготвянето на своя анализ за бъдещото развитие, ръководството на Групата отчита и 
факта, че появилите се затруднения в бизнеса и икономическата дейност засягат редица 
предприятия и цели икономически отрасли като едни от най-силно засегнатите са 
предприятията, опериращи в туристическия сектор, които са част от заемополучателите на 
Групата. Влошаването на финансовото представяне и състояние на дебиторите, би могло да 
доведе затруднения при погасяването на предоставените заеми при първоначално 
договорените срокове и условия. 

Групата е взела мерки за облекчаване на дейността си през 2020 г. като са предоговорени 

условията по банковите кредити. Лихвения процент по банковите заеми е намален. Удължени 
са сроковете за погасяване с допълнителни шест месеца, като е предоставен гратисен период 
за задълженията по главница. 

Ръководството на Групата внимателно анализира потенциалните ефекти от пандемията и 
предприе своевременни мерки за смекчаване на негативните последици за финансовото 
състояние и  икономическите резултати на дружествата, част от групата на „Холдинг Варна“ 
АД, а именно: 

- Преразглеждане на бизнес плановете и разработване на стратегии за дейността при 
различни сценарии за туристопотока през летен сезон 2020 г.; 

- Комуникация с банки-кредитори и анализ на възможностите за преразглеждане на 
погасителните планове по банкови кредити; 



- Анализ на възможностите за кандидатстване по компенсационни програми, 
предложена в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание  от 13.03.2020 г.; 

- Проведени са общи събрания на облигационерите по някои облигационни емисии с 
емитенти – дружества от групата, на които са взети решения за разсрочване на 
задълженията за плащане, дължими през 2020 г.; 

- Ангажираност за осигуряване на безопасна и чиста среда за персонала на хотелските 
комплекси и търговски обекти, офиси и други помещения, за гостите и персонала, въз 
основа на препоръките на органите за обществено здравеопазване, медицинските 
специалисти и правителството; 

- Постигнати са търговски споразумения с ключовите доставчици на услуги на спортния 
център, за преустановяване плащанията по основните абонаментни договори на 
обекта до прекратяване на извънредното положение в Република България и отпадане 
на забраната за извършване на търговска дейност; 

- Считано от 01.02.2020 г. таксата за управление на двете колективни инвестиционни 
схеми е променена от 1.80% на 1.00% от средната годишна стойност на нетните активи 
на фондовете. 

Ръководството счита, че ще има достатъчно ресурс, за да обезпечи посрещането на 
предизвикателствата във връзка с корона вируса, чрез намаляване на разходите, гратисни 
периоди по банкови кредити и други. 

41. Одобрение на консолидирания финансов отчет 

Консолидираният финансов отчет към 31 декември 2019 г. (включително сравнителната 
информация) е утвърден за издаване пред Надзорния съвет от Управителния съвет на 5 август 
2020 г. 
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