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XonAnHr BapHa AA
foalauJeH KoHconx.4hpaH AoxnaA 3a AeiHocrra
2O2O r.

foAruJeH KoHcorxAhpaH AoKnaA 3a Aef,Hocrra 3a 2O2O r.
Ha xoraxHr BaPHa AA

foAuLlHxrr KoHconxA[paH AoKnaA 3a aeiHocrra Ha xonauHr BapBa M 3a 2o2O r. e r3rorBeB cbrflacHo
l43l,rcxBaHxcra Ha qr. 39 Ha 3aKoHa 3a cqeroBoAcrBoro, '{n. 100 H, an. 7 14 8 oT 3nnUK E [lpxnoxeHxe
N9 10 rGM HapeA6a N92 or 17.09.2003 r. 3a npocneKrxre npu ny6rxeHo npeAnaraHe x AonycKaHe Ao
Trprosrlg Ha perynhpaH na3ap Ha qeHHx KHHxa h 3a pa3Kp[BaHeTo Ha xHoopMaqxn (nplnoxeHxe N9

10), Ha 6a3a aHar{3 Ha pa3alrxero, na3apHhre reHAeHqxx h npllgbcraxe, 06qecrBeHara, MaKpo- x
MXKpO-XKOHOMXqeCKaTa CpeAa,0XHaHCOBO-XKOHOMT4qeCKOTO CbCTOrHlre Ha rpynaTa 3a 2020 f, A

nepcneKTxBlre r) :a paseurue.

foauLlHr.rflT KoHcorr,iaxpaH aoKnaa 3a aeiHocrra Ha fpynara e o6cbaeH x npfier or ynpaBxrer]Hn, cbBer
Ba 26 anpu,]. 2O2l r.

npaBeH sraryu 06qa 1rHoopr.raqxi

Apyx(ecrBoro-Mai Ka e ny6n!,|,{Ho aKqxoHepHo ApyxecrBo, y'{peAeHo Ha 25 cenreHBpx 1996 r. Karo
npxBaru3aqxoHeH OoHA Baptla AA no pa3nopeA6rre Ha 3aKoHa 3a nplraarla3aqroHHtare OoHAoBe, cneA
norBbpxAaBaHe Ha npocneKT 3a Ha6xpaHe Ha Kanxra, x pa3peuJeHle or KoMrctigTa no qeHHltre xHrxa
l,1 ooHAo8lare 6opc].t.

Tlpe3 AeKeMBpx 1997 f. c peuJeHHe Ha O6uloro ch6paHre Ha aKqxoHep(Te ApyxecrBoro-MaiKa e
npeypeaeHo Karo xorar{Hr c HoBo r/rMe x npeAMer Ha aeiHocr. CneaBau[ npeo6pa3yBaHraq, crr,tBaH$q,
pa3ler9Huq u oTae,ra{ua Ha xonaxHroBoTo apyxecTBo He ca npaBeHr.

ApyxecrBoro-MaiKa e perrcrpxpaHo I Peny6ruKa Stnrapxc B TtpaoBcKxg perxcrbp KbM AreHqla no
BnlrcBaHrera c ErlK 103249584.

Apyr<ecrBoro-Mai Ka e yqpeAeHo 6e3 cpoK xrr,r Apyro npeKparxrenHo ycjroExe.

CeAanhulero Ha ApyxecrBoro-Maixa e e rpa4 BapHa, aApecbr Ha ynpaBneHue e rp, BapHa, K.K. CB. CB.
KoHCTaHTuH x EreHa, aAMxHhcrparHBHa crpaAa, eneKTpoHeH aApec: office@hold inova rna.com.

fpynara HrMa perlicrpxpaHx KnoHoBe.

OcHoBHara Ae[Hocr Ha xonAxHr BapHa AA la Abr.qepHure My npeAnpxerxt (Tpynara) ce cbcrox B:

. npxao6uBaHe, ynpaBneHl,le, oqeH(a x npoaax6a Ha yqacrxs B 6bnrapcKr x qyxAecrpaHHg

apyxecrBa, ll3BbpurBaHe Ha OxHaHcoBl, onepaqxh ;
. hHBecruqlroHHt4 ycnyrn u aeiHocu orHocHo OriHaHcoBI xHCTpyMeHTx B crpaHara x ,{yx6{Ha;
. ynpaaneHue Ha aeiHocrra Ha KoneKTlrBHl'r r,rHBecrrql4oHHr4 cxeM[ x Ha rHBecr]iqhoHHl.i

apyxecrBa oT 3aTBopeH Txn;
. ynpaB.neH{eHa xHAr,rBr,iAyanHx noproeinx;
. x3rpaxaaHe, noaarpxa8e !r eKcnroaraqxq Ha o6qecrBeHx aaneKocbo6qxrenHr Mpexlt u

Ka6enHu pa3npeAerrrerH{ cl4creMr.r 3a paAlo 14 Teres!'r3r,roHHl,r curHa,I.v $ npeAocraBflHe Ha

Aaaexocuo6ulr-renHu y crt.yrv'rpe3 Tqx;
. x3BbpurBaHe Ha pa3npocrpaHeHhe Ha rereBr3l,rosHa nporpaMa ,! pa3npocrpaHeHxe Ha

paAlronporpaHa;
. npeaocraBqBe Ha }lHoopr.iaqlr9 noa oopuara Ha HoBttsI, aHanlt3lt l,t 6a3u aaHHl,l 3a

OuHaHcoBtrre pe3yrraru Ha apyxecrBara, qrrro qeHHlt KHt4xa ce rbpryBar 8a EtrrapcKa
OoHAoBa 6opca-Coo[q AA, 3a cbulecraeH[ KopnoparxBHlr cb6[T!r9 orHocHo re3]r ApyxecrBa x
3a caenKxre, cKnp'{BaHlr c aKqxHTe x o6nuraq[[Te x}l, Kafio 11 npeaocraaqHero Ha
HHoopMaq}loHHr4 r,! Apyrl uHTepHer ycnyrx: HoBlrBx r aHarlr3vt, HHTepHer peKra a h
nnaroopMh 3a KolryHxKaq11t;

. npoyqBarenHx, npoertatrcKr, KorcyrraHTcKtl t,l eKcneprttt ycnyrrl B o6racrra Ha

apxxreKrypara, 6naroycrpoicrBoro, crpolrercrBoro !1 l.tHBecrrqroBHoro oct{rypnBaHe;
. ynpaBneHxe x KoHcyrraqxh Ha l1HBecrrqhoHHtl npoefix, xoHcyrraqu!,! B o6nacrra Ha

rpa0x,{Bxn Ax3aiH x npocrpaHCTBeHx {HxeHep}!HroB}t peureHxr;
. reoMapKeruHroBx npoygBaHrs, r43pa60TBaHe !l npeaocraBgHe Ha cKxqx;
. caenKx C HeABrlxl,lMl,l l.lMoTl,i;
. noaatpxaHe ra lttQpacrpyrrypara Ha K.K. CBerx CBerx KoHcraHThH x E eHa;
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. cTpoxTencTBo qpe3 Bb3raraHe Ha xllnxqHx crpaax;

. ynpa8reHue, cTpoxrencTBo, MoaepH!,r3xpaHe, pa3uJr4pgaaHe 1,,t nor3aaHe Ha gxTeHo npxcTaH!,IJ.le
EanqxK;

. OTAABAHE NOA HACM HA CO6CTBEHX AKTXBI,';

. rypxcTlrqecKa aerHocr - xoTenllepcTBo, pecTopaHTbopcTBo;

. eKcnnoaTaqlg Ha MopcKx nraxoae;

. ocbr.qecTBrBaHe Ha TrproBcKa x nocpeaH6'{ecKa aeiHocT;

. npou3BoacTBo x TrproBx, cbc cToKyr r npeaocTaBgHe Ha ycJtyful

. npou3aoacTao u pa3npocTpaHeHxe Ha ne'{aTH[ r43aenx9;

. npeaocTaBgHe Ha 06pa3oBaHl,le B o6nacTTa Ha 0xHaHc[Te !l 3acTpaxoBaHeTo;

. opraHrl3hpaHe Ha cveToBoaHo oTql4TaHe u cbcTaBqHe Ha oxHaHcoBl4 0T9eTl1.

Kanrran ]{ arqroHepx
KtM 31 AeKeMBpla 2020 r. Kanxranbr Ha npeAnplcTuero - MaiKa Bb3ll43a Ha 6 485 897 ns.,
pa3npeAeneH B 6 485 897 6pon o6rxroaeru norMeHHlt aKqxx c npaBo Ha rnac r HoMl4HanHa croiHoqt
1 ns. 3a eAHa aKUt4r. Akllr4oHepx Ha XorAr4Hr BapHa A,4 KhM 31 AexeMBpx 2020 r, ca Ox3x,rec|<x x
ropxar,t'{ecKH n(qa, ox3x'recKxTe rxqa npurexaBaT 5.10olo oT KanrTara Ha npeanpxgTlreTo-MaiKa. no-
rorgMa qacr or aKllr.fi,rre Ha npeAnpxflTxero - MaiKa ce nplrrexaaaT oT opxAxliecKx nxqa, cpeA Kouro
ca l,lHCTi1Tqt4OHaTHH r,lHBeCTnTOpr/r KaTO neHClrOHHl,r QOXAOBe, 6aHKX, AOTOBOpHX QOXAOBe r
x HBecTx r.lxoH Hr,r apyxecTBa,

AKql,|xTe Ha ApyxecrBoro-MaiKa ce rLprysar Ha oouqxanHxr na3ap, CerMeHT CTaHAapr Ha EbrrapcKa
OoHAoBa 6opca - Cooxq A,4, a cAenKxre ce H3BbpUJBar qpe3 nxqeH3xpaHt4 [HaecT]iqxoHHh
nocpeA8xqx. KHxrara Ha aKqxoHepure Ha ApyxecrBoro ce BoAx or [.leHTpaneH Aeno3map Aq.

npe3 2020 r. Apyxecraoro-MaiKa He e u3BbpuJBaro Tbproao npeMaraHe,

cnxcbKbT Ha aKqltoHepITe Ha ApyxecrBoTo-MaiKa, KoxTo nprTexaaaT Haa 5olo oT npaBoTo Ha rrac e
npeAcraBeH KbM 31 AeKeHBpx 2020 r., KaKro cneABa:

31 AeKexBpx 2O2O
Epoi al<qtrh qh

flABTIEKC-97 EOOA 1 100 915 16.970/o
AHAe3ffi OOA 968 186 74.93o/o
A6ac EOOA 849 2L9 13.09olo
YnO CLmaclae 4O9 642 6.320/o

npe3 nepxoAa He ca npxAo6xBaHH r npexBbprn8li co6crBeHu aKllxl,l,

CDcraE Ha opraHr4Te Ha ynpaBreHxe

XonA6Hr BapHa AA e ny6nuqHo aKquoHepHo ApyxecTBo c ABycreneHHa cucreMa Ha ynpaBneHt,le. OpraHn
Ha ynpaBneHlie ca: O6qoro cb6paHle Ha aKquoHeprre, HaA3opeH I ynpaBxreneH cbBer.
qneHoBe Ha HaA3opH6s cbBer ca:

. MaprxB HeiqeB CTogHoB;

. ,qpara8 AHrenoB AparaHoB, (Ao 09 loHlr 2020 r. BecenlH Pai,reB MopoB);

. KanxH TeoprHeB )KereB.

XonA[Hr BapHa A,q ce ynpaBngBa oT ynpaBxreflHxq cbBeT B cbcTaB oT TprMa qneHoBe 6 ce npeAcTaBnqBa
or ABaMa !43nbnH[TenHx AlpeKTopx. t{neHoBe Ha ynpaBlrenHun cbBer Ha ApyxecrBoro-MaiKa ca:

. hBenlHa KbH'reBa llJa6aH - H3nr,lHrire,leH At,lpeKTop;. Mxnqo nen<oB 6nx3HaKoB - l43nLnHrrereH AupeKTop;. 3narlMlrp EopxcraBoB Xe'{eB,

Haql4creHriTe Br3HarpaxAeHrg Ha qneHoBeTe Ha ynpaBxTenH[fl cbBer 3a 2020 r. ca B pa3Mep:

. ABenrHa KbHi{eBa ula6aH - 144 100.00 nB.

. Mlnqo neTKoB 6nE3HaKoB - 63 513.91 nB.

. 3nan4Hl4p SophcnaBoB XeqeB - 37 307.76 ,].s,
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KbM 31 AeKeMBpx 2020 r. BbB Bpb3Ka c r3xcKBaHurra Ha qr. 237 o't T3, qreHoBere Ha ynpaBxren8[,
u HaA3opHhg cbBeT Ha ApyxecrBoro yqacrBar B cneAHxre ApyxecrBa:

AparaH AHrenoB frparaHoB - gneH Ha HaA3opHhn cbBer
. Pean OxHaHc AA - [3nbrHl,lTereH AlpeKTop r1 ']neH Ha CLBera Ha AlipeKToplrre;
. CB. CB. KoHcraHTxH x E eHa XorAxHr AA - qreH Ha HaA3opeH cbBer,

KanhH feoprueB XeneB - qneH Ha HaA3opHus CbBer
. KoHcopr.lxyM MapxHa 6an,{!aK M - '{neH Ha Craera Ha AupeKTopr4Te;
. 6yI naprHepc OOA - CrApyxHxK c Ae,]. 98 o/o or Kanurara;
. AABOKaTCKO ApyXeCTBO XereB !4 HeUreBa - CbApyXsXK C A,'n 50 0/o OT Kanv[a^a X ynpaBXTen;
. Bx3Hec nera A33A - cbapyxBuK c aqa 50 0/o or KanlTara n ynpaBlren;
. Po6x xMflpec OOA - cbApfiH6K c Aen 40 o/o or xanurara;
. OoHAaqHs CBerx CBerx KoHgraHTxH 11 EneHa - qre8 Ha opraH Ha ynpaBneH[e;
. ooHAaqxr Haaexaa 3a noMotq - 'rneH Ha opraH Ha ynpaBneHxe.

MapruH Heh,lea CTosHoB - qneH Ha HaA3opHnfl c-bBer
. He y'lagrBa KaTo ynpaBngBaul xnx cbapyxHr,rK B apyr[ apyxecTBa.

UBeruHa KbH,leBa Aa6aH - u3nbnHnrelleH AnpeKTop u qneH Ha ynpaaurenHus c'baer
. Pear OlHaHc AA - npoKypxcr;
. TexcHM SaHK Aa - '{,|eH Ha HaA3opH[e cbBer;
. CB, CB. KoHcraHTlrH x EneHa XonAl4Hr AI - q[eH Ha ynpaBlrerHxq cbBer t,l l43nrrHxrereH

axpeKTop;
. KaM'{r,tq Aa - '{reH Ha CLBeTa Ha AxpeKTopxTe r ,l3nrrHhTereH AxpeKTop;
. naHnopoao nponrprr,r EOOA - ynpaBuren;
. napK 6l,lna EOO,q - ynpaBxrer;
. Ear'{r,!K ,loaxr,rcruK napK EA,A - q,leH Ha CbBera Ha axpeKTopHTe;
. Pean OuHaHc Acer MeHUAxMbHT AA - tueH Ha ClBera Ha AupeKTopure h h3nrrHnrereH

axperrpop;
. Kyecr B{xbH AO - ,l3nbnHxreneH AxpeKTop;
. npaiM acerc IO - l43nbnHrreneH axpeKrop;
. OoHAaqr.rs Caerx CBer[ KoHcraHTxH x EneHa - qneH Ha opraH Ha ynpaB4eHHe.

Mrnqo nerKoB 6nr3HaKoB - H3nbrHnreneH AupeKTop , qneH Ha ynpaBurenHrq cb'er
. Pean OlHaHc AA - qreH Ha CrBera Ba AllpeKfopHTe;
. TpxneHA Aq - qneH Ha CraeTa Ha AlpeKropuTe;
. CBeTx KaeTli KoHcraHTxH x EneHa XorAxHr AA - '{reH Ha ynpaBnreneH cbBeT;
. SanqxK roAxxcTxk napK E&|l - 'rneH Ha CrBeTa Ha AxpeKTopxTe r! x3nLnHlTeneH AllpeKTop;
. AporaHc EOOA - ynpaBlren;
. M Car Kefi6bn EAA - qreH Ha CbBera Ha Axperroplre !r l43nrnHlreneH anpe6rop;
. EaraHc Erlr EOOA - ynpa8rirefl;
. Mx-2 EOOI - ynpaBxrer;
. BapHa Prrnrnc EAA - rrreH Ha CbBera Ha allpeKroprre;
. OoHAaqxc Cae CBern KolicraHTxH 11 EreHa - qreH Ha opraH Ha ynpa8neH]4e;
. OoHAaqxr l.lHcrxryr 3a y6ofiqxBo r,rKoHoHr,rqecKo pa3Bxrre - qneH Ha opraH Ha ynpaBneHxe.

3narr4np aopnctasoa XeLteB - qneH Ha ynpaBurenHun c'bBer
. Ca. C8. KoHcraHTIiH !r EneHa XoraxHr AA - qreH ha Haa3opHr,tr cbBer;
. KaM'{l{g AA - '{reH Ha CbBeTa Ha AxpefiopxTe;
. SanqxK rloAxl.tcrvK napK EM -,{neH Ha CLBera Ha AxpeKTopure;
. AKpoH CryAxo OOA - cbApyxHxK c AAn 25 o/o or Kanrrara.



Xon.qrHr BapHa A.q
foAl,ueH KoHconxArlpaH AoKnaA 3a AeiiHocrra
2020 r.

np(TexaBaH[ r npexBtpneH]r or qre8oBe Ha ynpaBxrerHxg ]r HaA3opHxi cbaer al(qxli or Kan{Tara Ha
XonA[Hr BapHa AA:

Epoi aKqrx
2020 2019

Mxnqo nerKoB 6nx3HaKoB 61 61

AefqBxrerrH]l r noreHqranH].l BLgAeIqrBxi Ha COVID-19

U3abHpeAHo nonoxeHre B 5bnrapue or 13 Napr 2020 r. ao 13 Nai 2O2O r.

o/o OT KanlTana
2020 2019

0.00 o/o 0.00 o/.

B Haqanoro Ba 2O2O r., nopaA!1 pa3npocrpaHeHlero Ha HoB KopoHaB!4pyc (Covid-19) B cBeroBeH Maula6,
ce nogBr,1xa 3aTpyaHeHxq B 6x3Heca ri !ixoHoMuqecKaTa aeiHocr Ha pealtqa npeanpxf'fu9. v \ent/t
hxoHoM[9ecK].r oTpacnr. Ha 11 MapT 2020 r. CBeToBHaTa 3apaBHa opraHh3a\uA 06''g$ HanlqueTo Ha
naHAeM!!fl or KopoHaar4pyc (Covid-19). Ha 13 Mapr 2020 r. HapoAHoro CL6paHre B3e peuJeHxe 3a
o6rBrBaHe Ha ll3BbHpeAHo noroxeHre 3a nepxoA or eAxH Meceq. Ha 24 iaapr 2020 r. napnaMeHrbr
npue,,3aKoH 3a MepKrTe x AeicTsxrTa no BpeMe Ha x3BbHpeAHoro noloxeH!,le, o6qBeHo c peureHre Ha
HapoAHoro cb6paH{e or 13 Mapr 2020 r., ,r 3a npeoAonqBaHe Ha nocJreAxLlhre (3arn, Aon. - A5,6p,44
or 2O2O r,, B crJra or 74.05.2020 r.)". BnocneAcrBxe, x3BrHpeAHoro noroxeHre 6e yArrxeHo c oqe
eaxH Meceq r ocraHa B clrna ao 13 Mai 2020 r.

h3abHpeAHa enHAeMu.lHa o6craHoBKa B 6bnrapuc or 14 Mai 2020 r. Ao 30 anpnr 2O21 r.

Ha 13 Mai 2020 r, MxHrcrepcKLrffT cbaer o6qB[ ].r3BrHpeAHa enrAeM]iqHa o6craHoBKa, clixraHo oT 14
$ai 2O2O r., Koqro 6euJe yAbnxaBaHa nepxoAlqHo npeA[ x3Txi{aHero Ha cpoKa i. KtM AaTara Ha
u3roTBgHe Ha 8aCTO9Ulr,rg 0!THaHCOB OTqeT, CpOKbT Ha [3BbHpeAHaTa en6AeM]rqHa O6CTaHOBKa e
yA-bnxeH oT npaBr'tTenCTaoTo Ao 30 anpy,. 2021 f.

EOeKa or Covid-19 Bbpxy KoHconuAtlpaHrg OhHaHcoB orqer Ha npeAnptlflTuero npe3 2020 r,

B KaqecrBoro cr Ha xorAr4HroBo ApyxecrBo, '{uaro ocHoBHa qen e ynpaBneH}ie t,l olaHaHcl4paHe Ba
cBorTe arqepH!! apyxecTBa x co6cTBeHr xHBecTuqroHHl4 npoeKTx, npe3 2020 r. xonal,lHr BapHa &q 6e
l3flpaBeHa npea cep[o3HoTo npeax3BxKaTencTBo aa ocxrypll oxHaHco8a cra6xnHocr Ha Bc]tqKll
ealiH?rrll,r oT rKoHoM!rqecKaTa r rpyna B cxryaqxg Ha rKoHoMrqecKa HecTa6rnHocT, nopoaeHa oT COVID-
19.

Abu.lepHhre ApyxecrBa Ha XorAxHr BapHa AA onep[par B pa3nuqHx coepx Ha 6x3Heca. BcqKa eAHa or
Tflx 6e noBnxgHa B pa3nuqHa creneH oT COVID-naHAeMuqTa, KaTo Hai-TexKo ce oTpa3x Ha ApyxecTBaTa
onep[paulx B ryprcTl,lqecKxc x pa3areKaTereH 6h3Hec. OT,{eTeHxq cnaa B npxxoalTe x onepaTxBHxTe
noKa3aTerr! 3a nepxoaa B pe3ynTaTa Ha HacTbn'1,ll4Te 3HaqHTe4HH npoMeHx c HeraTxBeH eoefi B

,rKoHoMhqecKaTa { npaBHaTa cpeaa, B KogTo npeanprffT,lrTa onepfipaT, Haroxx Heo6xoa,lMocTTa
pbKoBoacTBoTo Ha xonafiHr BapHa A+a aa npeHacoqx cBouTe yc[r]|,tg KEM ToBa aa peoprasx3xpa
napxqHlrTe noror.lr! B rpynaTa, TaKa 'te aa octrrypx +xHaHcoBa cTa6rrHocT x noaKpena Ha Te3[, Kol,rTo
Haf-MHoro !1HaT HyxAa oT He9.

BbBeAeHrire pecrpr4fiHBHx MepKn or crpaHa Ha orAerH![e AbpxaBx, HaroxeHlre orpaH[qeHxq npx
nbryBaHe x nbpBoHaqanHaTa HercHoTa oKolo eTIMonoTl,trTa Ha caMuq BHpyc, BoaqT x ao peanLla
HeTaT[BHr4 nOCneAXqU Bbpxy AeiHOcrra Ha rpynaTa npe3 2020 r., a ]iMesHo pr3rK cnaa a
peanx3hpaHlTe npxxoax, npoMesl! B nrKBl,rAHlTe noToqr Ha apyxecTBoTo, KaKTo t,r ao aonrnHllTerHu
pa3xoa!4 cabp3aHr c o6e3neqaBaHe Ha npxroxt4Ml,rTe KbM aeiBocTTa npoThBoenxAeM!1'{Ht-t MepKn, KoeTo
norHqHo aoBeae ao npoMrHa qqnocTHxTe rHSecTrtlyloHH14 HaMepeHfi, Ha PbKoaoacTBoTo r +oKycxpaxa
TexHlfe ycxn!.!F KbM KpaTKocpo'{Hr Llen14 ao orpaHu']aBaHe HeTaTlBHyrTe eoeKr]r Ha naHAei4rnTa 11

cra6xrx3r,rpaHe 0xHaHcoBoTo cbcToqHlre fpynaTa KaTo qgro.

Typxcru'{ecKxrr ceKTop e eAriH or Hai- 3acerHarure or rexKrre uKoHoMlrqecKH u col,y,anit HerarrBHr
nocneauqu B pe3ynTaT Ha pa3pa3HnaTa ce naHAeMrg oT covid-19. ct3traraTa ce cxryaquc, cBbp3aHa c
eoeKThTe Ebpxy orpacbn rypx3bM, e 6e3npeqeAeHrHa, HaA 30 or BoAeqlre ryponeparopx c ocHoBHl.r
na3apx B 3anaAHa x UeHTpanHa EBpona cbo6qaBaT 3a 3a6aBFHe Ha TeMna 3a pe3epBaLl!4x c Me)(Ay 60%
x 80o/o cnpnMo 2019 roAxHa ,i 3a cBprxHxBo Ha aHynaqxllre. EBponeicK[qr ryplcrl4qecKu rfiraHT TUI
oTMeHq n,raqaHrc x npeaoroBapc rapaHTllpaHx 3aeTocTl,t B cEeToBeH Maqa6. Bcxr]Kt4 Boaeulx
ryponepaTopxr Ko!.tTo onepxpaT Ha 6bnrapcKoTo tlepHoMopl4e oTMeHgT nrau.laHufTa no paHHx
3an6caaHt!9 14 Ha aBaHcoBl,lTe BHocKI nO rapaHThpaHx 3aeTocTt4.



XonA Hr BapHa A.q
foAllu]eH KoHcon A paH AoKraa 3a AeriHocrra
2020 r.

npe3 2020 r. fpynara orqere cnaA B npxxoaxre or xorercKo HacraHgBaHe I pa3EreKarenHx ycnyrx c
58Vo, npxxoau or 6anHeonorlq, CnA H oxrHec c 39olo, KaKro ,r B cBbp3aHrTe npoaax6r Ha croKr.r 14

yc yrh - c 44o/o. O6qo orqereHrre npxxoAr,! or AeiHocrra Ha fpynara 3a 2020 r, Bb3nl13a Ha 47 895
xxn. nB., KoeTo e c 320lo no-ManKo cnpnMo cbnocraBliMl,lq nep}1oa 2019 r. B orroBop Ha noHrxeHrq
pa3|iep nocrbnneHrF oT KrueHTr, PbKoBoacrBoro BbBeae crpor MoHrrropxHr Brpxy pa3xoaHTe,
KpaTKOCpOqnO nnaHrpaHe Ha oqaKBaHxre npuxoavl lt HenpeKbcHaT npoqec no aKTyanrl3r,lpaHe Ha

3aKoHoBara la HopMaruBHa paMKa 3a HanoxeHxre nporxBoenxAeMliororlrLrH14 HepK!4. ycnopeAHo c roBa
fpynara 6e [3npaBeHa npea npeax3BxKarencrBoro aa 3aabpxx '{acr or nepcoHara cll, nopaAx Koero
KaHAlAarcraa no KoMneHcaqxoHH[ nporpaMu, nMC 55/30.03.2020 r. Karo xspKa 3a 3ana3BaHe Ha

3aerocrra Ha pa6orHxr-ll4Te x cnyxxrenhre npl4 x3BrHpeA8oro noroxeHrre, BnocJre,qcrsue r3MeHeHo rl

Aon.br8eHo c nMC 71/16,04.2020 r., KaKro ,l no nMC Nq 151/03.07.2020 r. Karo MepKa 3a sana3BaHe
Ha 3aerocrra Ha pa6orHxr.l!,r 14 cryxr,lTerr cneA neploAa Ha li3BbHpeAHoro floroxeHre, npeAr|3BuKaHo
or naHAeM[BTa or Covid-19 3a nephoAa or H. ronl4 Ao M. cenreMspx 2020 f. u npoAtnxaBaHero i 3a
cneABaqxre rpr Meceqa, a rMeHHo or M. oKToHBpr4 Ao M. aexeMBpx 2020 r. cbmacHo nMC N9
27A/l2,lO,2O2O r., PMC N9 429 or 25.05,2020 r. Karo HFpKa 3a 3ana3BaHe Ha 3aerocrra Ha
pa6orHl,tqure x cnyxhrenxre B npeAnprlqr[rra, ArperrHo 3acerHarr or r43BbHpeAHoro floroxeHre.

3a ,{aqr or nplxoAxre - 2 457 xu^. nB. 3a 2020 r. (3 023 xrn. na. 3a 2ol9 t,), oopMlipaHx or
uHBecrlfl.ll,ioHHl,! rl oru A agyfl', aKTrBu Ha Tpynala, oraasaHx no aoroBopx 3a nu3uHf t ocHoBHa qen Ha

PhKoBoAcrBoro 6e Aa 3ana3x Ao6pH B3alaMoorHouJeHuq cbc cBotire HaeMarerr! x Aa rapaHTxpa
cbrpyaHx'.{ecrBoro ct,r c rax r npe3 creaBau.ll,r or'.rerHx nepxoal,r, EnaroaapeHue Ha rbBKaBa qesoBa
norlir!.tKa r HanpaBe8l! orcrbnKx fpynara ycn9Ba aa 3ana3x aeicrBaqx ocHoBHr4 aoroBopu 11 aopx aa
cKllorln HoBli TaKltBa 3a cneaBaq[9 rypxcTHr{ecKx ce30H.

BrnpeKr cnoxHara ,KoHor./[4qecKa o6craHoBKa, fpynara craprxpa Hoar [HBecr]fl.ll,roHHr npoeKrr Ha

Tepxropxqra Ha xypopreH KoMnfleKc CB. CB. KoHcraHTxH l,l EneHa XorAuHr AA, 3a x3rpaxAaHe Ha

aKTliBl4 c qe, npoAax6a. Tri Karo KoMnneKcbr e !t3KrloqlrerHo arpaKrl,|BeH c at3MoxHocrxre, Koxro
npeaocTaEg 3a oTArlx, pa3Bnei{eHuq r cTl.rr 8a xxBoT, noaabpxa cpaBHuTerHo B}.rcoKl.r Hl4Ba Ha qeH}r Ha

nMorl4re. B pe3yrrar Ha Ao6pa peKna ar,t MapKeru8r, HFKor4 or o6eKTrre ca npeABapnrenHo npoAaAeH.4,
Karo aBaHcoBo e npeBeaeHa 3HaqrreflHa qacr or croiHocrra r1M,

B npoqec Ha pa3Bxrue e r [Haecr]rql4oHeH npoeKT - x3rpaxAaHe Ha rtproBcKvr KoMnreKc, KofiTo xMa
3HaqrMo cTpaTer['{ecKo 3HaqeHlre 3a qnnocTHaTa HoBa x MoaepBa ar3rr 3a x3rpar(aaHe l1

OyHxqxoHxpaHe Ha KypoprHx, KoMnreKc, Karo npeAnp!4eMaBero Ba Aei8ocrx no r3rpar(AaHero Ha

lrHBecTxlluoHHxg npoeKT 3aBucx r3qq4o oT BpeMeBxq rpaoxK x pecypc Ha TpynaTa. cTapTxpanxTe
aeitocru no npoeKTxpaHe x cEmacyBaHe Ha npoeKTa npeaxo)i(aar crpol,trerHo - I.roHTaxHh aeiHocrx,
KOXTO Ce O'{aKBa Aa 3anoqHar npe3 2021 r.

BbnpeKx cnoxHara yrxoHoMr,rqecKa oocraHoBKa crpo{Ter8l4Te AefiHoqrx no [3rpaxAaHero Ha npoeKT
.,Aneq nrpBa" BrB BapHa He ca 6unu or/i.afaH$t 3a6aBq8{ ?rru npeKbcBaBr. 3a nepxoAa B{yapy. -
AeKeMBpu 2020 r. fpynara e }rHBecrupana o6qo 2 337 x]ir. rB. no npoeKr,,Aneq nDpBa", a o6ul]rflr
pa3Hep Ha lr3arpureHr ,iHaecrxrl!fl,r npe3 roaxHara Bb3,lll3a Ha 8 608 xxn. nB.

C qen noAnoMaraHe AeiHocrra, HxHxHl,t3npaHe Ha pa3xoAxre u orpaHxi{aBa8ero Ha x3xoAflul nap!1qeH
pecypc B ApyxecrBara B rpynara, 6a8KoBlre u o6auraqroxxta 3aeM!1 ca npeAoroBopeHx, Karo ca
pecrpyKryp[paH[ r ornoxeHu qacr or nnaulaHxiTa 3a nocrelBaul{ or'{erHu neploAx. B pe3ynrar Ha

Bb3npgerxre epxx 3a orrrMu3aqlc Ha pa3xoar,lTe, xaKTo 14 HaManeHrcT o6opor npe3 nepHoaa e
OTqeTeHO HaMaIeHue B c.rleAHlTe HanpaBneH6g: pa3xoAxTe 3a MaTepxanx a pa3Hep Ha 370lo, BtHtIJHrlTe
ycnyfn z3o/o, pa3xoan 3a nepcoHana c 26010, Kafio l,l B ce6egroiHo6 Ha npoaaaeHhre croKx x apyrl,|
TeKyqx aKTuB{ c 4lo/o, Hal, - rorqi{ eoeKr Bbpxy +xHaHcoaoro cbcrolHre Ha Tpynara xMa noBuureH{qr
KpeaxreH pr4cK npl,l cb6xpaeMocrra Ha B3e aHlqra, Karo oqaK8aH[gTa Ha PbKoBoAcrBoro 3a noHrxeHa
nrarexocnoco6Hocr Ha cBol4Te KoHTpareHTx BoAu Ao orqereHa oqaKBaHa KpeAuBa 3ary6a B pa3Mep Ha

4 420 xvn. nB, 3a nepxoAa.

KrH 31 aeKe Bpx 2020 r, fpynara perxcrpxpa 3ary6a B pa3Mep Ha 9 990 xr,l. nB., Ho He orqura
HapyuJeHxe Ha.nlKBr.raHl{Te cl,l no3hqxx. o6opoTHr,tg Kanrran e noroxl4TerHa Berr'lrHa B pa3Mep Ha 18
947 xt n, nB., a orqereHlta floroxxrereH naprqeH noroK or ofleparhBHa AeXHocr e I pa3Mep Ha 7 851
xur. ,8.



XonArHr BapHa AA
foA UJeH KoHconhArlpaH AoKnaA 3a AetiHocrra
2020 r.

OqaKaaH(qra Ha PbKoBoAcrBoro ca HerarHBHl4Te eoeKr!| Aa oruJyHFT cneA ornaAaHero Ha
orpaHlqeHuqTa 3a aauxeHl,leTo Ha xopa, TpaHcnopTHx cpeacTBa x cToKl4, KaTo l.lKoHoMHqecKaTa
aKTUEHOCT Ce OqaKBa Aa 6bAe nOnOXUTeIHO nOAIl,lrHa OT O6gAeHHTe MepK!1 3a noAKpena U 3aAeneHITe
aontnHrTerHu arpxaaHt,l r eaponeicKl,r ooHAoBe, Boaeq]r ao aonbIHl.tTerH[ ny6ntiqHrt rapaHquti Ha
noprQeint,t c g3eMatrr, AonrnH]!TerHo 6egalxaeHo OxHaHcxpaHe Ha cronaHcrl,! cy6eKr[ t,l npeKx
noMor4l, 3a 3acerHar]lTe KoMnaHr]r !l ,xqa. AoKonKoro re3r i{epK}i ce AonrnBar pa3uJxpcBar r
yAbnxaBaT, PbKoBoAcrBoro Ha fpynara He a cbcroeHlre Aa oqeHr oKoHqarenHlq eoeKr Bbpxy
cTonaHcxaTa aKrhBHocT,3aBlceula l,i oT Hex3BecTHaTa KbM MoMeHTa npoabnxlTenHocT Ha BtBeaeHxTe
KapaHTr,tHHx orpaHxqeHl,lr.

CneA x3BtpuleHxg nperreA Ha AeiHocrra, ynpaBffierHxqr cbBeT oqaKBa, ,{e fpynara xMa AocrarbqHo
OuHaHcosx pecypcu,3a Aa o6e3nequ nocpeu.laHero Ha npeAu3Bl4KarencrBara BbB Bpb3Ka c (opota
Br,rpyca, 3a Aa npoAbnxu oneparlrBHara c,l AeiHocr B 6nx3Ko 6rAeqe x npoAtnxasa Aa npxflara
nprHqt,rna 3a AeicrBau.lo npeAnpxqrre npt,t u3rorBcHero Ha xoHconxrllpaHt,tr Or4HaHcoB orqer.

OxHaHCoBll pe3yrrrau

OxHaHcoBl4sr pe3ynrar or AeiHocrra Ha fpynara 3a 2020 r. e 3ary6a cneA AaHrqlt B pa3Hep Ha 9 990
xl4n. nB, Cbulara ce pa3flpeAenn xexAy nprrexarerrre Ha Kant,lTar]a Ha npeAnpfiqrl,lero-MaiKa x
HeKOHTpOnrpaqoTo yqacTle KaKro creaBa :

- 3ary6a B pa3Mep Ha 5 76L xua, nB,3a npxrexarerlre Ha co6crBeH Kanurarr Ha npeAnpxrruero-
MaiKa, u

- 3ary6a 8 pa3Mep Ha 4 229 x, . ,|a. orHaccula ce 3a HeKoHTponlpaqoro yqacrxe.

Co6crBeHxqr Kanr[an B Kpac Ha roAuHara e Ha croiHocr 219 130 xl,ln. ra., B T.q. 182 946 xxn. nB. 3a
npxrexarerr4Te Ha co6crBeH Kanrrarl Ha npeAnpxsrxero-MaiKa l,i 36 166 xxs, nB. 3a
HeKOHTpOnrpaqoTo yqacTxe.

Pearr3upaHxre np!,txoAx no BxAoae 3a AeiHosrra 3a 2020 r. r rqxHoTo l43Me8eHle cnpqMo 2019 r, ca
KaKTO CneAaa:

npxxoAr4 or nxxBr,r

npxxoAx or A9,loBu y9.acru'.

Apyrx OlaHaHcoBu nplxoAx

OSqo npxxoAx or OxHaHcoBa Aeixocr
XorenxepcKH ycryrx
npxxoAx or raKcx Ha Ka6e^eH oneparop 14 t4HTepHer

npxxoAx or peKraHa

npxxoAx or npoAax6a Ha Harepl,lanHx 3anacx
nphxoAx or HaeMx

npxxoAh or grpoxrenHta AerHocru
npxxoA[ or ynpaBneHlre Ha
l,!HBeCTItl,lOHHt4 CXeM!t

nocpeAHl,!,{ecxx ycryrx
nplxoAx or 6anHeonorxc, CnA u oxrHec
tlpHxoA'l or npoeKrr4paHe x npoyqBaHe
nplixoAH or eKcnnoaTaq{fl Ha nraxoBe t,'

noatt3n.b,lH,lTe,|14 no KoHqecl,loHH14 aoroBoptl
nplxoAx or cryAeHTcKr raKclt

Apyrx
o6ulo npxxoA]{ or HeOrHaHcoBa AeiHogr

2O2O llnn 2OL9 Aan
x!tr, rtE, oh xrr. nB. olo

2 242 98.369o 2 449 96.110/o

8 O.34o/o 13 0.51olo

30 t.290/o 86 3.380/o

232O 1OO9o 2 548 IOOYo

9 524 19.880/o

10 201 2t.300/o

74 297 29.85o/o

3 863 8.060/o

2 457 5.13olo

13 0.03olo

22 466 32.L2o/o

10 625 15.19Yo

15 950 22.470/0

5 949 9.940/o

3 052 4.360h

595 0.850/o

2 018 2.890/o

885 |.27o/o

3 854 5.510/o

L97 O.28Vo

358 0.51Yo

1 931 2.7690

1 058 1.51qo

1258

832

2 345
166

240

1853
845

2.630/o

1.7 4o/o

4.890/o

0.35olo

0.50o/o

3.87o/o

1.77o/o

47 495 lOOo/o 69 938 lOOo/o

KOI CKTh AH'1



xorA[Hr BapHa A,4
foAlau]eH KoHconhaupaH aoKnaA 3a aeiHocrra
2020 ..

1,t36paHx noraSaaenr ta AciHocrra

OrHaHcoBr noxa3arerta x]lL ,l!.
OrHaHcoB pe3ynrar npeax aaHbqr|
OuHaHcoa pe3ynrar creA AaHrq,l
o6qo arruar
O6qo nacHer.r
TeKyuu aKrxBH
TeKyulr nacuBH
Co6crBeH Kanma,l

2020
(10 s71)
(e 990)

466 056
246 926
t24 266
10 5 319
219 130

2019
( 1 933)
(2 800)

471 473
242 469
123 848
101 900
229 004

l/l3H eHeHre
xrfl. ,lB. o/o

(8638) 446.87o/o
(7 190) 256.79Vo
(5 417) ( 1.15)o/o

4 457 L.84o/o
418 O.34o/o

3 419 3.360/o
(9 874) (4.3t\vo

OrHaHGoBx cDorHoureHx,
co6crBeH Kanl,|Tan/AKrl,tB!,1
06qa nxKBr4aHocr
B-b3BpbqaeMocr Ha co6srBeHufl Kafl[Tan (ROE), c,lea AaH.hltx

2l)20
47 .O2o/o

117 .99o/o

@.56)vo

2019
48.57o/o

121.54o/o
(7.22)ok

llHoopxaqrr 3a fpynara no cerHexrtt

Cer errt XoietttaDctBo, pazBneKaferru pef, Hocln

. XorerxepcrBo

npeAocraBqHxre or fpynara ryplrcr[qecKx ycnyrx ca B co6crBeHx xoren!1. qpe3 AtqepHxre cx

apyxecTBa, rPynaTa eKcnroaTlpa xoTefl]t oT KaTeropx, Tpx, qeTl4px l,l neT 3Be3ar'

. Apytu AeiHocrx

o uHopacrpyKrypa
npxopxrer a ltHBecrruhoHHara nporpal,la Ha fpynara e pa3uJHpqaaHe u o6HoBqBaHe Ha

l.tHopacrpyKrypHlre cbopbxeHxe, co6crBeHocr Ha fpynaTa, KaKro x qenocrHaTa xHopaspyKrypa 8a

K,K. CB, CB. KoHcraHTxH h EneHa, a nocoKa ona3aaHe Ha oKorHara cpeAa.

o KOHqeCXOHl,paHe
npe3 2009 r. fpynara yqacraa B npoqeAypa x 6e onpeAerleHa 3a KoHqecloHep 3a qerxpx or MopcKxre
nnaxoBe Ha repxTop!19Ta Ha K.K. cB, cB. KOHCTa8TXH X EneHa. ApyXeCrBa OT rpynara Ha 

"CBerx 
CBeTI

KoHCTaHTxH !1 E eHa XonAhHr" AA, KoFTo e qacr or rpynara Ha ,Xo,lAtiHr BapHa" AA x ApyxecrBoro-
MarKa ca crpaHx no AoroBopll 3a KoHqecxc Ha nnaxoBere B K'K. ,CB' CB' KoHCTaHTt,lH l,t E eHa" l,l rP.
BapHa. AoroBopr,rre ca cbc cpo( or 15 x 20 roAxH[.

fpynara e x KoHqecloHep Ha qxreHo nplrcraHxule EanqxK 3a cpoK or 35 roaxHu no cxnara Ha noan{caH
npe3 2006 r. AoroBop 3a npeAocraaf,He Ha (oHqecxq 3a ycnyra u KoHqecln 3a crporrencrBo - npaBo
Ha nocTpogBaHe, peKoHcrpyKLtx9, roaepHl.i3aqxa r non3BaHe Ha 9xreHoro npxcTaH!lqe,

o peKnaMHo x nP o6cryxBaHe

OqbqecragBa ce '{pe3 eKln or cnequa4ucrtl B o6nacrra Ha peMaMara { nP aeiHocEa.

cerxerfi ounaHc,
['lpe3 nocneAHxre roAxHt,l aKT!!Bt4Te, ynpaBncBaHr or MecrHl4Te n qyr(AecTpaHHxre xHBecr]lLlxoHH]r

OoHAoae, 6eaexar nocroqxeH pbcr (no aaHHn Ha 6bnrapcKara HapoaHa 6aHKa).

fOAVHA CyMa HA AKThBI4TE
Pbcr cnpaMo npeAxoAeH

neDro-a

2015 r. 2 216,00 MnH. nB 258.30 MnH. nB. ( 13.19% )

2016 r. 2 851.70 MnH. nB. 535.70 MnH. ne. (28.680/o)

2Ol7 r. 3 573.00 MnH. nB. 721.30 MnH. ne. (25.29o/o\

2018 r. 3 906.00 MnH. nB. 333.00 MnB. ne. (9.32o/o\

2019 r. 4 327,7O $^H, ns. 415.70 MnH. ne. ( 10,640lo)
2O2O r. 5 887.10 MnH. nB, 1 555.40 MnH. aa. (36.22o/o')



XorAr,lH r BapHa AA
ToArlu.leH KoHconfiAupaH AoKnaA 3a AeriHocrra
2020 t,

B Kpaa Ha 2017 r. o6ql,t9T pa3Mep Ha ynpaBngBaHure aKT}4su e 3 573 HnH. nB., a B Kpaa Ha 2018 r. Toi
AocTxra 3 906 MnH. nB. B Kpan Ha 2019 r. o6qxflT pa3Mep Ha ynpaBIqBaHxTe aKT,lBfi e 4 321,7 MtH.
nB. npe3 2020 r. ynpaBnqBaHxre aKTnBr4 or r4HBecruqlioHHr4Te ooHAoBe B 6brrapl,lq 6erexar cbulecrBeH
cKoK c 36,220/o Ao pa3Hep oT 5 887,10 M.nH. rB. OcHoBHaTa qacT oT aKTltBt4Te ca [HBecTrpaH[ BbB

QoHAoBere, xHaecrxpaulx B o6nrraql1n l,l BtB OoHAoBere, xHBecrxpaqu B aKqrx. KoH(ypeHLlxara Ha
na3apa e BlcoKa, oco6eHo a ycnoBxg Ha cnaaaullr OoH}qoBl| na3apx u HncKV tlnxs[ no 6aHKoBl,lTe
Aeno3liTr. CneA HnKonKo no3[Tl,tBHn roAnHx 3a MecTHara OoHAoBa 6opca,2019 r, 6e 6ercaaHa cbc
cnaa, KaKTo npr qeHhTe Ha oxHaHcoBrTe [HcTpyMeHTx, TaKa u npl4 I]lKBrlaHocTTa.

S.bnrapcKrnr BoAeul [HAeKc SOFIX He ycns Aa ce Bb3craHoar or u.leTrTe, Kol,lTo cBeroBHara
lrKoHoM!r'{ecKa Kpx3a, nopoaeHa or covlD-19 naHAeMl,!qTa, HaHece Bbpxy noBeqeTo 6bnrapcKl4
ny6nul{iu KoMnaHrL.r x npu(,roql1 roArHara cbc cnaA or 21,23o/o, f]ephoAbr 6eule nonoxureneH
eahHcTBeHo 3a xsaeKca, orpa3cBaul npeacTaBnHeTo Ha AAChq, BGREIT, KoiTo oT'{eTe roat.ruJeH prcT
or 5.89%. BoAeqaTa npl4ql4Ha 3a roBa 6euJe noBxuJeH[er na3apeH xHTepec KbM cnell6anx3[paH[Te
apyxecTsa, KoMTo 14HBecTrpaT npexMyqecTseHo B HeaBltxr|Mt4 ,!HoTn, KouTo no 3aKoH pa3npelenaT
MTIHXMyM 90olo OT peaIH3UpaHaTa neqan6a noa oopMara Ha at1BxaeHT.

npe3 2020 r. fiHBecr]tropcKoro BHTHaB]!e 6eue Haco,{eHo ocHoBHo KbM oouquanHara noKaHa npe3 H.
lon!4 oT cTpaHa Ha EK KbM Srnrapr.!9 Aa ce nplcbeAuHl4 tGM ERM II x EaHKoBuc Cbto3 Ha EC. PeuJeHxeTo
6euJe B3ero cneA ycneuJHo nprKflloqltrara npoqeAypa no yBerlqeHrero Ha Kan]lTa,la Ha nbpBa
,'lHBecrrqroHHa 6arra M.
KbM 3l AeKeMBpx 2020 r. Peafl Ot4HaHc Acer MeHxAxMbHT AA opraHH3r4pa r ynpaBrrrBa ABa AoroBopH!.r
OoHAa, qlqro o6qa croiHocr Ha aKrna[re e 123 640 xrn. n8. (2019 r.: 119 430 xhll..nB,).

AoroBopeH OoHA

AoroBopeH OoHA Kyefi Bx)(bH
AoroBopeH OoHA npaiM Acerc

Afir,tBx noA ynpaBneHrie
3l AeKeMBpx 2O2O r. 31AeKer.{Bph 2019 r.
(xxr. rB.)

60 077
63 563

48.5 9 58 228

(Vo) (xrr, rB.) (oh)

r23 640 100.00 119 430 100.00

yBeruqeHlero B croiHocTTa Ba ynpaBrgaaHxre aKTHa!4 ce Abnxx npeAxMHo Ha pa3urxppaaHe Ha
noproeinrTe '{pe3 H3BbpuJaBaHe Ha HoBl.t ,iHBecr}tulrr, eM!,tTrpaHe Ha AgnoBe.

CerxeHt nDoeKTrDaHe

fpynara e ,l3nbrHr4ra ]! B MoMeHTa r43nbrrHqBa MHoxecrBo, cneqeneH!1 c KoHKypc, 06ule6BeHx noptqKx,
cBbp3aHh c npeAMera Ha AeiHocr, Karo Hai-cbulecrBeHltre ,! 3HaqrrerHy or r9x ca cKnpqeHt!rr c
O6u.lxHa BapHa AoroBop 3a lr3pa6orBaHeTo Ha O6ul ygrpoicr8eH nnaH, AoroBop c O6u.ll4Ha BenhKo
TbpHoBo 3a lr3rorBsHe nyn-nP3 Ha qeHTpanHara rpaAcKa qacr x nnaH cxeMa Ha KoMyHliKaquoHHo
TpaHcnoprHara cxeMa 3a repxropxqra Ha O6qxHa BapHa. CTpareru,{ecKara qen Ha To3x nnaH e Aa
cnyx!.! Karo ynpaBneHcKtl r,lHcrpyMeHT B ycrpoicrBeHara norrrl,!Ka Ha MecTHara Bracr, KaKTo 3a
c$aaBaHe Ha onTlMa,[Ha npocTpaHcTBeHa !r oyHKLI4oHa4Ha CrpyKrypa 3a pa3BXTXe, h3rpaxAaHe r
KoMnneKcHo ycrpoigr8o Ha rpaAa x o6qrHara, TaKa H 3a npeBpbu.laHero Ha BapHa a per[oHareH
qeHTbp, ycneurHo xHTerplrpaH a HaqlioHarHoro 11 eBponeicKo npocrpaHcrBo. g 2Ol2 r, npxKltoql.rxa
oKoHqarenHo BcxqKt.r npoqeAypi,r no oAo6peHuero Ha nraHa r ro, ane3e oKoHgarerHo B cxna.
fpynara e r3nbrHr4Ten r Ha MHoxecrBo Apyrx npoeKTx B o6nacrra Ha repxropxanHoTo ycrpoicrBo,
rpaaoycrpoficrBoTo, rpaHcnopTHo-KoMyHxKaq oHHoTo flpoeKrxpaHe x 14HxeHepHa IHopacrpyKrypa. ao
HacToqqlcT MoMeHT xMa cK,loqeHx aoroBopx 3a I3pa6oTBaHe Ha MHo)(eCTBO npOeKTX B O6IaCrra Ha
,t HsecThql,ioH HoTo n poe fi xpaH e.

npe3 2020 fpynara ocbqecrBqBa aBTopcKr,l HaA3op no BpeMe Ha cTpol4TercrBo Ha rH8ecTlLll.roHHl,t
flpoeKrx, oAo6peHx ,,3anoqHarr B npeAxoAHara roAhHa, cBbp3aHx c o6eKrx Ha ,iHaecrytqlr14 B rpaAcKara
cpeaa.

57.4! 6t 202
4A.75
51.25



XonArlH. BapHa AA
foa u.leH Kor"rcolrlAI/paH aoKra,q 3a aeiHocrra
2020 r.

,,Tl4c BapHa" M e oo[qranex npeacraBxren Ha "EcPh Sbnrapue" oofl 3a npoaax6a Ha ESRI cooryep,
cbulo raKa e ceprxol4qxpaHo no c,!creMa 3a ynpaaneH{e Ha KaqecrBoro ISO 9001:2008 c o6xBar:
,,npoefixpaHe, pa3pa6or8aHe t4 nor,apbxKa Ha 6a3a aaHxx 3a reorpaocKu lxoopuaquottl cucreur'r
(fnc). KoHcynraqnu v aHanu3u cBtp3aHu c x3rpaxAaHero !,1 t43no43aaHero Ha qtnocrHtl
!rH0opMaqlaoHHx peueHxe 3a fhC".

Pa3pa6oreH6 ca x peAnlla Apyrx npoeKTx, cBbp3aHh c pa3Bxrliero Ha rpaAa, a qacreH r o6qegrBeH
l1HTepec.

npoabnxaBa aa HapacrBa HHTepecbr lGM,,TeorpaocKa xHoopflaqhoHHa crcreMa Ha O6qxHa BapHa".
KrM npoeKra HHa xHTepec x peAoBHu KnEeHTr Ha cufieMara.

Cen eHT HeaBt x,Et uioru
npe3 2O2O r. cronaHcKara Aeixoqr xa fpynara or CerMeHT HeABExxM14 xMorH 6e xoHqe8TpxpaHa
OTHOBO l.l yt3qq,lo B OTAaBaHe nOA HaeM Ha KbMnl.lHrli, aAMhH,lCTpaThAHll CrpaAX X CKIaAOBl.l nnoulx g

rp, BapHa r K.K, KaMqlig.

Cerr,eHt llaneKocbo6tllrfel Hu vcrvru. ereKtooHrr, neluu u o6Da3oaa H ne

fpynara HenpeKbcHaro ce crpeM!4 aa MoaepHl,,l3xpa { Haarpaxaa uHopacrpyKrypara cx qpe3

x3rpaxAaHero Ha Npexr 3a Aocrbn or cneABaulo noKoreHtte - NGA, Koero AonpxBac, 3a noBllllaBaHe
Kai{ecrBoro Ha npeararaHrre ycnyrx.

CTparerragra Ha fpynara e 60KycxpaHa Blpxy pa3pa6orBaHe Ha MHoxecrBo cneqxanH3xpaHx MeIxiHx
npoayr(Tr{, KollTo aa no3Bornr cxHeprxg exay pa3nuqHxre nnaroopxx, c KoHTo pa3nonara Karo
MeAxfiHa rpyna.

fpynara npxrexaBa nrreH HrKc or KoMyHsKaqxoHHtl KaHanx - xHTepHer, TeneBr3rl9, paalo n ne'{arHu
u3AaHxr. ToBa ocurypg8a aocrbfl ao no-roreMr ayatlTopttu x ule aaae oqe no-rorleMr Bb3Moxtlocrvt Ha

fpynara 3a pa3urxpgBaHe Ha reMarhKara u o6xaara Ha ycnyr6Te, npeaocraBrHx Ha norpe6xrerxre'

fpynara npxrexaBa x ynpaBnqBa oceHHaAecer AeicrBaulx r4HTepHer caiTa c uJxpoKa raMa or
TeMarrqHo pa3Hoo6pa3t,te.

KbM noproonxoro or cneuHanu3xpaHx oHraiH MeAxx, ynpaBrgaaHli or l4HBecrop'Ef npxHaA-nexx x
cauocroqrerH},lnr 6x3Hec reneBx3xoHeH KaHan Bloomberg TV Bulgaria. ToBa e nbpBxqr KaHan 3a

MexAyHapoAeH 6u3Hec t,l OxHaBcx, aAanr[paH KbM MecrHara ayArropxs, KoiTo pa6orx no Hai-Ao6prq
HarlxH 3a 6x3Hec o6ulHocrra B 6bnraplrg. C.bAbpxaHuero Ha nporpaMHara cxeMa Ha Bloomberg w
Bulgaria e Qorycrpaxo Btpxy 3aAbn6o,reHoro orpa3tBaHe Ha rKoHoMl4qecKoro x 6u3Hec pa3Blrxe Ha

crpaHara n npeacraBgHero Ha rKoHoMl,iqecKvl HoBrlHl4 TaKa, qe sceKr aa rt,| pa36epe x Hay'{x KaK Te ce

oTpa3rBaT Brpxy x[BoTa Hr,

O't 2ol7 r, fpynara pa3ulrpx aeiHocrra cx '{pe3 HaBnr!3aHe B HoBa cQepa Ha AeiHocr - o6pa3oBaH}re,
qpe3 3aKynyBaHe Ha BucuJe yqt,lnrule no 3acrpaxoBaHe x OHHaHcx AA (By3o AA, http://www.vuzf. bgl).

BaxH, Gb6xrxr 3a nepxoaa or 01 nxyap, 2O2o r. Ao 31 aexe .Px 2o2o r.

Ha 11 uapr 2O2O r. CBeroBHara 3apaBHa opraHx3aque o6eBx naHAeMm or KopoHa Bupyc (COVID-19),
a Ha 13 Mapr 2020 r. 6bnrapcKoro npaBxrencrBo 0698, h3BbHpeAHo noroxeHle B 6paHara'
HerarxBHhre eoeKrx Ha COVID-19 Bbpxy rypxcrx'{ecKara [HAycrpxs HapacrBar c BceKri ]l3MxHan aeH,
3apaAx cnl.tpaHero Ha AeiHocrxre B rypt13Ma. EoeKrlre or naHAeMxBTa B cBfioBeH Maqa6,
BKnlo'{r.tTenHo MacoBltTe KapaHT}iHh 14 0rpaHl,tqeHrgTa 3a nbryaaHe, TnacKar cBeroBHara rKoHoMrKa KbM

rro6arHa (pu3a, Koqro 6}l HaBpeAxna Ha npeAnpxqruqra or Bcl,l'{K!t 6paxuloae.

KbM aarara Ha [3roranHe Ha ro3x OxHaHcoB or'{er curyaqxqra Bce oqe e B pa3Brrlte. fpynara oqaKBa

Aa noHece 3ary6x or naHAefirera COVID-19, PbKoBoAcrBoro Ha rpynara qe npoAtnx! Aa Ha6noAaBa
noreHLuarBoro Bt3AeicrB6e x qe npeAnp[eHe BcrltlKl,l Bb3MoxHl,t crbnKr 3a cHeKqaBaHe Ha

e8eHryanHxre BpeAr4. KtM Aarara Ha cbcraBqHe 8a ro3r orqer cxryaqxflTa c naHAeM6rra or COVID-19
npoabnxaBa aa 6rae axHaMx'lHa r npoMeHrl4Ba.

npe3 2o2O r. AeiHocrxre no coHAxpaHe B o6eKr,,BoAoa3e Ho cLoptxeHxe 3a Ao6xa Ha xHepanHa
soAa Pzlzx c Abr6o'.[,18a 2000+/-50M. np!.rK.,rloqrxa. CboptxeH[ero ce x3rpaxAa c qen ocrrypBBaHe
Ha Heo6xoAr,{Hxre soAH!,! Konx'{ecraa 3a o6eKr UeHTbp 3a Bt3craHoEgBaHe 11 pexa6rrlxraqxq.



XorAxHr BapHa AA
ToArlureH KoHcorrlAxpaH AoKnaa 3a AeriHocrra
2020 ..

Ha6paHHTe pa3xoAu no x3rpaxaaHero Ha BoAoB3eMHoro chopbxeHxe ca B pa3Mep Ha 2 729 296,55 nB,
3anoqBaHero Ha x3rpaxAaHe Ha ocraHarure o6eKrx or l4H8ecrxqIoHHara nporpaMa e npeABuAeHo 3a
2O2l r.

npe3 Heafil,lBHr4Te Meceq[ Ha 2020 r. ca x3BbpirleHl1 nraHoBx AeiHocTx no noAApbxKa Ha
nporxaoepo3xoHHo yKpenrrenHo cbopbxeHlte.

TlpoBeAeHx ca KoHKypcx, nperoBopn u rB6og Ha MeH[A)Kbp, npoeKTaHTx, crpoxrenH!.t Ol,ipMx u
cTpoxTeneH Haa3op 3a [3rpaxaaHe Ha o6eKrrTe oT rHBecTHq]ioHHl.tq nraH Ha Ane, nrpBa, cnea
x36xpaHe Ha u3nbnHrTerr 3a nnaHxpaHx o6efill npoAbnxaBar AeiHocrx no noAnlcBaHe Ha AoroBopx
x [3roTBrBe Ha BpeMeBx nIaH 3a l3nt4HeH]leTo rlM.

npe3 2020 r. a ltKoHoMr4qecKara rpyna He ca Hacrbn!r/[,! opraH]!3aqroHHx npoMeHt4,

fo4rtuHo o6qo sb6paHre Ha axqloHepxre Ha XonArHr BapHa Ag
3a neploAa or 01 qHyapx 2020 r. Ao 31 AeKeHBpu 2020 r. ca npoaeAeHx cneAHxre cb6paHhq Ha
aKqlioHep,lTe:

Ha 05 Mafi 2020 r. e cBrKaHo l43BbHpeAHo o6qo cb6paHxe Ha aKllro8eplrre, Cbuloro He e npoBeAeHo
nopaari rxnca Ha KBopyr.r.

Ha 21 Mai 2O2O r. e npoBeAeHo [43BbHpeAHo o6qo cb6paHxe Ha aKqxoBepxre, Ha Koero e B3ero
cneaHoTo peueHre:

- O6qoro cb6paHue ocao6or(AaBa Karo qreH Ha HaA3opHHe cbBer Bece,lrH Par'leB MopoB, a Ba
HeroBo rqcTo e x36paH ApataH AHrenoB AparaHoB.

Ha 14 cenreMBpx 2020 r. e cBxKaHo 06r.rlo cr6paxre Ha aKq6oHepure. Cru.loro He e npoBeAeHo nopaAn
,[nca Ha KBopyM.

Ha 29 cenreMEpr4 2020 r. ce npoBeAe 06qo cb6paHxe Ha aKqxoHepxre, Ha Koero ce B3exa creAHxre
peuJeHl/l9:
1, npxerx ca WuAuBuAyantau9.r roAruJeH oxHaHcoB or'ler 3a 2019 r., KoHconxArpaHlnr OxHaHcoB

orqer 3a 2019 r., roAluJHhqr AoKnaA 3a AefiHoc[a Ha ynpaBxrenHhn cbBer 3a 2019 r., AoKnaAxre
KbM O!,lHaHcoBl,ire oTqeTh Ha perxcrptipaHxi oAxrop 3a 2019 r., AoKnaAtT Ha oAytrsl,lq KoMl4Ter t,!

AoxnaArr 3a li3nbrHeHue Ha nonrr[Kara 3a Bb3Harpar(AeHxqra 3a 2019 r.;
2. npuer e AoKnaAbr Ha ArpeKTopa 3a apb3Kl,t c xHBecrllropxre 3a 2019 r.;
3. OcBo6oAeHx ca or orroBopHocr qreHoBere Ha ynpaBxrenBxs r,r HaA3opHnq cbaer 3a AeiHocrra xM

npe3 2019 r.;
4. B3ero e peuJeHxe 3a x36op Ha perxcrpfipaH oAltrop 3a 2020 r. - fpaHr TopHroH OOA, per. N9 032;
5. B3ero e peujeHxe Bb3HarpaxAeHxgTa Ha ynpaBrrerHrq 1,l Hal3opHrq cbBer Aa ocra8ar B

aoceraujHxTe xM pa3Mept4.;
6. B3ero e peuJeHre sa oceo6o)iqasaHe Ha qreH Ha OAurHun Koiixrer AecxcnaBa ,l!tHKoBa, Karo Ha

HefrHo Mscro e x36paHa Bspa AuMlarpoBa;
7. npxero e peureHue 3a x3ueHetre ri AontrHeHrre B nonuTxKara 3a ab3Harpax(AeHrqra Ha greHoBere

Ha Hap.:opHxq x ynpaaxrenHnq cbser Ha XorAlHr BapHa AA

O6lllx gb6paHxt, racaeul, AeiHocTTa Ha AbulepHx ApyxecrBa, Ha xorro ca B3er]l 3Haqlill,
perueHrq 3a oneparhaHara AeiHocr Ha rpynara:
Ha 23 anpxn 2020 r. e npoaeAeHo x3stHpeAHo O6qo ch6paHtie Ha o6nxraqxoHep[Te Ha ArulepHo
ApyxecrBo A3anxg I EAA, Ha gb6paHxero e npxera npoMnHa B noracurerHhc nnaH eMnrt,lpaHa npe3
2011 r. or ApwecrBoTo o6nxraqxoHHa eM6c!,rs. ycraHoBeH e rparxceH neploA Ha rnaBHlir.iHrTe
nnautaHxr Ao M. AeKeMBpu 2021 r. CpoKa Ha o6nxraqxoHHxc 3aeM e yAbnxeH Ao M. AeKeMBp[ 2025 r.,
HenoraceHara aaHrqa e pa3npeAeneHa Ha ner paaH[ BHocxr no 950 000 eBpo. ,lhxBeHlre ycroBr,tg
ocraBar Henpo eHeHx. npeAnp!rerara npoMqHa B ycnoBxsra no o6rr.iraqrroHHara eMxcrn qerrlt
onrrMl,t3xpaHe Ha naprqHure noroqfi Bta apb3Ka c nporreogericrere Ha nocneAcrBr4nra or naHAeMrnra
or COVID-19.



Xon.exH. SapHa AA
ToaxLleH KoHcon,1A!1paH aoKraa 3a aeiHoclTa
2020 t.

Ha 26 Mai 2o2o t, 6e npoBeAeHo x3BtHpeAHo o6ulo cb6paHxe Ha o6nllraqxoHepxre Ha abqepHo
ApyxecrBo ACTEPA I EAI 3a npoMeHx B ycroBl4FTa no o6nxraqlloHHala e{$ct 9, x3AaAeHa or
ApyxecrBoro. B3ero e peuJe8Ee 3a yAtrxaBaHe cpoKa Ha ei,lrct4cra o6nxraqlx ao M. cenreMBpx 2025
r. ycraHoBe8 e rparuceH nepxoa 3a aBH!r'{Hl, nnaqaH[9 ao t4. cenreMBpx 2021 r. HenoraceHara
rnaBHxlla e pa3cpoqeHa Ha ner paBH[ BHocKH KaKTo cneaBa: M. cenTeMapr 2021 r. I pa3Mep Ha 280 000
eBpo; M. cenreMBpv 2022 r. B pa3Mep Ha 280 000 e8po; M. cenreMBptt 2023 r, B pa3Mep Ha 280 000
eBpo; M. cenreMBpu 2024 t, B pa3Mep Ha 280 000 eBpo x M. cenreMBpx 2025 r. B pa3Mep Ha 280 000
eBpo. fllrxBeHxre ycnoBxr He ca npoMeHeHr. npeAnplerara npoMqHa B ycJroBxrra no 06rlt,lraqloHHara
eMrcuf qe,ll4 onTrMr3l,ipaHe Ha napr'{Hr.tTe noTor.lr,r BbB Bpb3Ka c npoTxaoaeicrB[e Ha noc.neacTBlrqTa
or naHAeMrera or covlD- 19.

CBLp3aH, ,rxqa, xHBecrxql.I{ B AbulepHx x apyrx ApyxecrBa
CBrp3aHt,lTe nl,|qa Ha fpynara BKrpqaar aKqxoHepx, acoqxxpaHx npeAnpxtrt4g, KnP'loB ynpaBneHcKx
nepcoHan H apyr[ cBtp3aHx n{ua,

TpaH3aKquhre chc cBtp3aHu ,ll,illa He ca x3BbpuBaHr npll cfleqrarHrl ycnoBuq u He ca npeAocraBcHl,
lrru noryqaBaHx HlKaKBn rapaHqr[, cbqxre ca noapo6Ho onoBecreBx B npllnoxeHxe 33 or
KOHCOTXAXpaHXC oXsaHCOA OT,{eT.

AbulepHhre npeAnpus'fl,|g I BKrEqeHx B KoHconxAaqxara, ca KaKTo cneAaa:

CrpaHa Ha
vraDeErBaHe I -oc'loBl.a lerHocr

ocHoBHO l.atCTO Ha
AelHocr

lll{e lla ArulapHoro
npcanprrrrc

BapHa PrLrrxc EAA

naHnopoEo nponbprn EOOA

CB. CB. KoHcraHrrH n EreHa
XorAhHr AA

M CAT Ke,6L, EAA

Ka ,rx, AA

6araHc E xr EOOA

lln Pea, OxHaHc AA

6arq|k noAxlacn x napK EAI

YA Pean OxHaHc Acer
MeHsaxirbir AA
mo BapFa qnnSo EOoA
M!.-2 EOOA

MeariHa rpyna qepHo irop€
EOOA

Srnraprc

SLrrapxc

6brrapm

ELrrapx,

6bnraprn

6rnrapxs

BLnrapm

Sbnrapnt

6Lrrapn,

SLrrapx,
SLnrapuq

6trraprit

TLproBcka AefiHocr
OraaBaHe noA BaeM Ha
HeABrXl,lL l,l llLoTtl

TypuSbir

tl3rpaxlaHe Ha

aarekoqLo6qriTenHrl Mpexx
l.l ycryrx qpe3 Tcx

OraaBaHe noA HaeM Ha
HeIBrXl.llll,t l,ll.lOTl,l

Pa36rekarerHa x rbproBcxa
AefiHOCr
OrHaHcoBl.r ycryM

AaBaHe noa HaeM Ha
co6cTBeHli HeaBrxl.ltiti rroTr

OrHaHcoBx ycnyr!

npoefiaHrcK, yuyru
OxpaHrrerHa AeilHocr
npor3aoAcrBo x
pa3npocrpaHeHxe Ha
TeneBl.l3xoHHa nporpaMa

2020 2019
yqacrxe yraacrre

100

100

52.92

100

87.35

100

94.92

100

95

100
100

100

100

100

52.92

100

87.35

100

94.92

100

95

100

100

100



XorauHr BapHa AA
ToAr,uleH KoHcorl,rAhpaH AoKnaA 3a aeiHocrra
2020 t.

Ktl,| 31 AeKeMBpx 2020 r. B KoHcontrAaLlxsra ca BKIloqeHr x AbqepHxre ApyxecrBa Ha creAHy[e
npeanp!rPTxr:

CB.CB. KoHdaHt tH , EaeHa XorAurrr AA:
. Acrepa I EAI
. A3aIltq I EAI
. TxoHa EOOA
. Kapa'{r EAA
. Cxfi Ooprpec EAA
. BopoBere I EAA (acoqxxpaHo npeAnpricrre)
. Et,rrepxrH TonO Cbcaibr!,| EOOA
. uJa6na fono BaKnxHo Aa
. KoHcoprlxyM MapxHa Ear,{xK AA
. AKBa Epri OOA
. Cri CaHA EOOA

BapHa Pr'\t ruc EAA:
. qepHo Mope npec EOOA
. Arnac I EAA
. AxxHAxbpc EOOA c ArqepHo ApyxecrBo - AporaHc EOOA
. BapHaKonH EOOA
. Acrepa nbpBa SaHcKo EAA
. M OyA BapHa EOOA

EaraHc Ent r EOOA

N Car Kelorn EAA:
. BapHa TereKoM EOOA
. M CAT npecnaB OOA (acolthHpaHo npeAnpuer!1e)
. TereKoM }' C OOA (acollxHpaHo npeAnp6qrxe)
. Ebnrapxg TereKoM Her Aa (acoqrlpaxo npeAnplrrxe)
. ,lhBecrop 5T Aa:

o 6paHA Hlo AfiAxbc EOOA
o SpaHA npoAa(uJrHc OOA
o tlBBecrop l4HoT, Her OO,4
o hHBecrop nync OOA
o hHBecrop TB EOOA
o 6oeq.6f OOA
o Bxcr,! yHxaepclrer no 3acrpaxoaaHe x OrHaHct4 c AbqepHlt ApyxecrBa ftpoAxefi KhMnaHx

1 AA r Py6xKoH npoAxeKr AA

l,reAnhHa rpyna ,lepHo t ope EOOA

TnO Bapfla 4nn6o EOOA:
. rhc BapHa AA

Kaxqrf, AII
n a rl nopoBo n ponb ptn EOOA

aaa.tt,< noAx,tcrnx napt< EAA

YA Pean OrrraHc Acet llteErr4xarrbBr M
t n Pean OrHaitc M

n-2 EOOA



XorAxH. BapHa AA
foAanureH KoHconuA!1paH Ao}(raa 3a AeiiHocrra
2O2O r.

ApyrlffHBecrxqx,
ocHoaHl,!re rHaecrlfl.lr,r14, nprrexaaaHx or fpynara, ca KparKocpoqBx uBBecrxqxrl, Kacu0xqupaHx Karo
OxHaHcoBr,r a{TrBr,r, orqr,rraHr no cnpaBeAnlBa croiHocr B neqar6ara xn[ 3ary6ara:

OxHaHcoB[ aKrrBr no cnpaBear]rBa croiHocr B 2O2O 2019
neqar6aTa rn, 3ary6aTa:

HereKyulx
- EopcoBx KanrranoBl,l11HcrpyMeHTu
- AgnoBe B koreKTltBHr{ lrHBecrlLu,loHH!! cxeM}r
- HeKorxpaHx KanrraroBx !flrcrpyMeHTx

TeKyulx
- 60pcoB}l KanlraroBvr rlHcrpyMeHT,
- AgroBe B KoreKTlrBHl,r l,rHBecrlrql.loHHH cxerlr
- HeKorrpaHx KanrraroBr,r llHcrpyMeHTl{
- HeKorupaHx AbnroBl,l r,!HcrpyHeHTx

xxr. ,B.

794
659

83

xl,l. ,tB.

766
746

67
1535 L 579

2 t73
17 089
t4 218

510

949
16 483
).4 462

527
33 990 32 4L5
35 525 33 994

npeAocraBeHx 3aei r qecrr
KbM 31 aeKeHBp!4 2020 r, Hai-3Ha,{6Mr4Te B3eMaHxF no npeaocraBeHr 3aeM, x rleclx Ha fpynara or
cBbp3aHr r HecBbp3a8r nxqa ca (aKTo creaBa:

3acaroaatan

A!u.GpHo Apyxectao
ArqepHo apyxedBo
ArqepHo ApyxecrBo
A!qepHo .qpyxecrBo
A!qepHo ApyxecrBo
ApyxecrBo-MaiKa
ApyxecrBo-MaiKa
ApyxecrBo-MaiKa
ApyxecrBo-MaiKa
ApyxecrBo-uaiKa
ApyxecrBo-i!aiKa
Apyxecrao-Mai(a
IlpyxecrBo-i. a iiKa

ApyxecrBo-flaiKa
IDyxecrBo-iraiKa
ApfiecrBo-iraika

3acaa on oryraara,

Apy rEproBckh ApyxecrBa
Apyr! rbproBckL ApyxecrBa
Apyr, rbproBc(x ApyxecrBa

Apyrh rbproBckx apyxecrBa
Apyru TbproBcKr,r ApyxecrBa
AcoqxrDaHo apyxecrBo
Acor.!.txpaHo ApyxecrBo
Apyro rEproBcKo trpyxecrBo

Apyro rrproBcKo apyxecrBo
Apyro rhproBcKo ApyxecrBo

Apyro rbproBcKo ApyxecrBo
Apyro rbproBcKo ApyxedBo
Apyro ft proBcKo apyxecrBo
AKqroHep

AKqltoHep

Akr.lr,!oHep

BrA Ha Aororopa

AoroBop 3a 3aex

AoroBop 3a 3aeM

AoroBop 3a 3aeM

AoroBop 3a 3aeM

AoroBop, 3a 3aeM

AoroBop 3a 3aeM

AoroBop 3a 3aeM

AoroBop 3a 3aeM

AoroBop 3a 3aeM

AoroBop 3a 3aeM

AoroBop 3a qec,,
Aoro6op 3a qecrc

AoroBop 3a qechq

AoroBop 3a qecr,

AoroBop 3a qecrc

AoroBop 3a qecrc

3aArnx(en}le no
fnaBHrqa Kbr{

31.r.2.2O2O (xrn. nB.)

332
a0
29

944
504

3 537
11937

80
177
120
326

84
1 000

6 0L7

445
8s5

Cpox xa
aorotopa

3t.12.202t
31.12.2021
31.t2.202t
31.12.202r

Ao 2021
12.10.2021
31.12.2035
29.3.202t
7.3.2021

30.3.2021
3t,3.2021

27.12.202\
14.5.2021
20.4.2021

3t.12.2021
30.11.2021
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3aAbrx(eHxn no norry{eHx 3aer'tx, qecxx rt peno cle,lrx
KtM 31 AeKeMBpx 2020 r. Hai-3Ha,{l,lHl4Te 3aAbrxeH6fl no noryqeH]r 3aeMr, qecr]r 

'1 
peno cAenKr, or

ApyxecrBoro-MaiKa x HeroBxre AbulepH[ ApyxecrBa KbM cBtp3aH[ x HecBbp3aHx ,ruqa ca Kafio
CIEABA;

3aaxonory{araa

ApyxecrBo-MaiKa

ApyxecrBo-MaiKa

ApyxecrBo-iaaiKa

ApyxecrBo-flaii(a

ApyxecrBo-i!aiika

AbqepHo ApyxecrBo

ALqepHo ApyxecrBo

A!qepBo apyxecrBo

ArqepHo ApyxecrBo

ArqepHo ApyxecrBo

,qlqepHo AplDxecrBo

AlutepHo ApfiecrBo

AuqepHo Apwecr6o

Au{epHo AplD(ecrBo

ALqepHo apyxecrBo

A!qepHo ApyxecrBo

ArqepHo App(ecrBo

AlqepHo apyxecrBo

AlulepHo Aplr(ecrBo

AlqepHo ApyxedBo

3aa.ioAara,

TrproBcka 6aHka

TrproBcKa 6aHKa

O6nrraqroHepr

OuHaHcoBl,4 r,iHcrhryqrr

TbproBcK,l ApyxecrBa

TrproBc(a 6aHKa

TrproBcKa 6aHKa

TrproBcKa 6aHKa

06rrraqxoHepl,,

TrproBcKh Apyxe66a

T!proBc(a 6aHka

TEptoBcxa 6aHKa

O6nulaltlaoHepx

O6nnraLlxoHepx

TrpaoBcKa 6aHl(a

TrproBcxh 6aHK,

T!proBcKl,l 6aHKu

TrproBcKh 6aHKn

TrproBcKx 6aHKh

TrproBcror 6aHkh

Cpol( xa
aororopa

25.12.2030

29.t.202t

9.12.2022

Mexay 3 r. 6
Meceqa

!'lexly 3 ra 6
Meceqa

25.12.2023

25.6.2023

18.11.2027

23.11.2024

Mexay 3 la 6
Meceqa

30.3.2029

30.9.2024

t4.3.2023

15.12.2025

24.5.2024

20.1.2027

t.1.2027

30.9.2022

1.3.2029

21.1O.2027

BrA Ha Aoroaopa

6aHKoa KpeAxr

6aHkoa KpeAur-oBrpApaOT

O6nrraLuoHeH 3aeM

Peno caerK,,

Peno cAenkn

SaHkoB Kpearr

6aHKoB KpeArr

6aHKoB KpeArr

O6nrrauroHeH 3aeM

Peno clenKx

AoroBop 3a nHBecn qxoHeH
3aeil
AoroBop 3a vHBecrxqroHeH
3aeM

O6nrraqroxeH 3aeM

O6nrraquoHeH 3aeM

SaHKoB 3aeM

AoroBop 3a crHAxKhpaH
,4HBeCT!4qlnOHeH 3aeM

6aHKoB 3aeM

6aHKo6 3aeM

SaHkoB 3aeM

SaHkoB 3aeM

3aAlDxefl,e flo r,laaHliUa
KLx 31.12.2O2O (xxr. r..)

20 500

204

11 735

21 133

4 4At

3 213

905

7 230

15 300

7 832

8 460

1 244

2 734

9 290

5 295

18 523

17 555

840

2A 164

4 067

Hayqxox3cleAoBarercKa rl pa3Bof Ha AeiHocr
f pynara noAArpxa HayqHola3creAoBarencKa AeiHocr.
EK[nrr or nporpaMr4crH Ha l4HBecrop 6f e pa3pa6orsn eAHHeH Trn onepaqloHHa cxcreMa 3a
!r3rpaxAaHe Ha l,lHOopMaLl!,roHHx caiToBe. Cr3AaaaHero Ha Hoar.r rexHoJrorx!r B hHTepHerAaBa cep{03Bo
l(oHKypeHfHo npeaxlrcTBo nph peanu3xpaHeTo Ha HoBr npoeKTlt.

npe3 2020 r, a rpynara Ha CB. CB. KoHcraHTuH !.i EneHa XonAxHr AA ca x3BbpuJeHx pa3xoAh BbB Bpb3Ka
c V,f yc,1.yru, cBrp3aHx c HayqHo[3cneAoBarencKa AeiHocr B pa3Mep Ha 581 xrrn. nB,, a r.q. cBrp3aHx
cbc 3anrarr x ocxrypoBKx, KoHcynraHTcKt4 ycryr[ ].r o6opyABaHe.

llx$opr.raqrn 3a cxrxr{eH, AoroBoph x3gt,H o6rqaiHala geixocu TaKxBa, Kot{To
c.bulecTBeHo ce orr,IoHtBaT oT na3apHxTe ycnoBna

npe3 2020 r. A 2OL9 r. fpynara He e cKJtneBara AoroBopx, xouro 6uxa 6rll,t r,t3BbH o6!a,{aiHara r)t

AeiHocr, KaKro r raKrBa, Kor,lTo cbulecrBeHo Aa ce orKloHiBar or na3apHure ycnoBxt.

CAerKtt, BoAeHr r3Bt H6arlaHcoBo

npe3 2020 r. u 2Ol9 r. fpynara He e cKnrcqBa,la c.qe.flKl,i, aoAeH!1 r,,t3BrH6anaHcoBo,
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!lHoopr'raq]rr 3a B].rcrulr4 cbAe6Hr,r, n ap6xTpaxH}, npox3aoAcTBa

npe3 nepxoAa Hf,Ma npeArBeHx rapaHqro8Hx x npaBHlr xcKoBe or/KbM fpynaTa, Kotrro Aa npeBxuJaBar
10 o/o OT KanxTarla i.
AHarlr3 rr oqeHKa Ha norrrrKara orHocHo ynpaBreltxe Ha OrHaHGoBrre pecypcx

nonlrTxKaTa orHoc8o ynpaBneHxe Ha or1HaHcoBr4Te pecypcH Ha TpynaTa Kacae cnoco6xocrra i 4a:. !i3ntnH9Ba 3aabrxeHrgTa cu HaBpeMeHHo;
. pearr:rpa po6pa cb6xpaeMoqr Ha B3eMaHxsra;
. reHepxpa npuxoaut a orraM !! neqan6a;
. O!1HaHclrpa npxopllTerHo KnD'{oari t,tHBecTrqxoHHx npoeKTx;
. Aa xHBecrxpa B peHTa6[nH!,! xHBecrllqllx.

nor|{TrKaTa or8ocHo ynpaBneHxe Ha oxHaHcoBxre pecypcx Ha fpynara orqura BrrcHHeTo Ha
Knp,{oB6 oaKropr,! Karo :

. MerqyoxpMeHxre B3eMaHxt r,! 3aabnxeHr,rr;

. cb6xpaeMocr Ha B3eMaHhrra;

. qeHOBa flOnl4TXKa;

. TbproBcKa norxTl4Ka;

. nolulxKaTa fla xeaxxpaHe;

. AaHt'{Ha norytrl4Ka yl nor3BaHero Ha AaHbqHt,l o6neKqeHxq;

. nlaulaHe Ha caHKqxg;

. TexHorornqHara o6e3ne,{eHocr Ha fpynara;

. crhMyrupaHe u perynrparae Ha npo,r3BoAcrBoro x norpe6neHxero;

. na3apx 3a pearx3aqlg Ha npox3aeAeHara npoAyK\Ar/ npeMaraHxre ycnyrx;

. KoHKypeHTocnoco6Hocrra Ha fpynara;

. B3arMoorHoueHxF c oxHaHcoBo-KpeAxrHx u,lcruryt)uu;

. AbpxaBHlr cy6cuAuu 3a noAnoiiaraHe Ha AeiHocEa;

. pa3BxTlre Ha [er(ayHapoaHxTe oTHouJeHuf.

norhTxKara orHocHo ynpaateHle Ha OrlHaHcoBllTe pecypclr Ha fpynara BKnoqaa creAHt4re
npuHqhnx:

. crpxKTHo cna3BaHe Ha AeficrBaqoro 3aKoHoAarencrBo;

. MoHrroprHr Ha Krlo,roBu OxHaHcoBu noKa3arenlr;

. o6e3ne,{aBaHe Ha eHrAxM}HTa c OxHaHcoBo - ci{eroBoAHa ltoopraqur 3a a3eraHe Ha
peuJeHt4r;

. cBoeBpe eHHo ocxrypqBaBe Ha Heo6xoAxMxre O[HaHcoBx pecypcx 3a pa3Br,tr[e Ha Tpynara
npl,l Bt3lloxHo Hai-x3roAH{ ycnoBuc;

. eoerrrBHo xHBecrr,ipaHe Ha pa3noraraeuxre pecypcx (co6crBeHx x npxBne,{eHu);

. ynpaB^eHxe Ha Kan[Tana r aKTlrBl4re Ha ApyxecrBaTa I fpynaTa (BKnloqt4rerHo x
npl,lBneqeHxre Kanxranx);

. O{HaHcoBo o6e3neqaaaHe Ha cbxpaHeHrero x npocnepxrera Ha fpynara.
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qer, , nonrrriKa ira PLKoBoAcrBoro no orHouleHre ynpaBreHre Ha prcka

Tlpx ocEulecrBcBaHe Ha Ae;Hocrra cn fpynara e [3noxeHa Ha onpeAeneH, pr4cKoBe, Kouro oKa3Bar
Bb3AeicrBl1e Bbpxy HeiHrrre pe3ynrarx.

ynpaBneHl4ero Ha pxcKa Ha fpynara ce ocbulecrBqaa or pbKoBoAcrBoro Ha ApyxecrBoro-HaiKa B

cbTpyAHh'lecTao c ynpaguaenHua cbBeT. npxop[TeT Ha PbKoBoacrBoTo e aa ocurypu KpaTKocpoi{HhTe !!
cpeaHocpoqHx napxtrHlr noTor-lx c noKpxBaHe Ha TeKyullr 3aabnxeHxq,

Hecrqrei{arr.tH]l prcKoBe
Hec{creMarl4qH,lre pxcKoBe npeAcraBrrFBar qacrra or o6qhs [HBecr[LlhoHeH p!4cK, cnellxoriqH!4 3a

caMaTa rpyna h oTpacnxTe, Hec[creMaT!,r,1HlTe pxcKoBe MoraT aa 6baaT pa3aeneH!,r Ha aBa Tt,lna:
ceKTopeH (oTpacnoB) pxcK, Kacaeu.l HecxrypHocTTa B pa3BxTlreTo Ha oTpacbna KaTo Llgno, x
o6qo0xpMeH p14cK, npor3Tr.r'{aq or cneql,l+t4Kt4re Ha KoHKperHoro ApyxecrBo or fpynara.

o]lp eHxrr pxcK e cBbp3aH c ecrecraoro Ha aeiHocr Ha Tpynara Karo 3a BcgKo apyxecrBo or Hen e
BaxHo Bb3BpaqaeMocTTa oT xHaecTxpaHlTe cpeacTBa l1 pecypc[ aa cboTBeTcTBa Ha pxcKa, cBrp3aH c
Ta3X llHBeCTXqXr. oCHOBHhgT oXpMeH pXCK 3a ApyXeCTBOTO-Mai(a e CBbp3aH C +r4HaHCOBr4Te
pe3yrTaT[ Ha npeanprqTuqTa, B KogrTo To ,HBecT!,pa, KoxTo BoaqT ao cnoco6HocTTa xM aa pa3npeaengT

auBVAeHrv, o6cryxBaHeTo Ha KpeaxTxTe, oTnycHaTx Ha arqepH!{Te apyxecTBa, cneaBa aa ce npx6aB!|
KrM OCHOBHT..TC 0XpMeH pt,lCK. cbqegrByBa BT3MO)|(HOCT OTnyCHaTrTe OT ApyXeCTBOTO-MaiKa XpeArTli Ha

aru.lepHu apyxecTBa aa He 6baaT o6cnyxaaHx, nopaax ,llrnca Ha aocTaTbqHo +a4HaHcoBr cpeacTBa. no
TO3r Haq{H ohpMesr-rqT plcK MOx(e Aa OKaXe BrUqH}te Bbpxy pbcTa Ha npxxoaxTe Ha rpynaTa, KaKTo H

Bbpxy npoMqHaTa Ha peHTa6x,lHocTTa. 3a Ta3!,r qen e Heo6xoar,rMo aa ce aHanr3rpaT noapo6Ho rnaBHxTe

oaKropx, Koxro nopaxAar Hec[rypHocr B p]lTMrlgHoro reHepxpaHe Ha npxxoAu or crpaHa Ha fpynara.
Ta3r HecxrypHocr Moxe Aa 6bAe x3MepeHa i{pe3 npoMeHr,lBocrra Ha nonyqaBaH{Te npxxoAl,! B TeqeHre
Ha BpeMero. B Ta3x apb3Ka ocHoaHuTe OaKrop!,r, Kol,rTo ca onpeae,lgu.u 3a OxpMesxg pr,icK npea
fpynara, Morar Aa ce pa3Aerer Ha; BbHUJHll 3a eMrreHTa: AbpxaBHa ]! per]loHarHa norlrrr4Ka B coepara
Ha rypx3Ma, TeKcTIna li eneKTpoTexHxqecKaTa npoMxuJleHocT l/r T.H., Ha,|nql4e Ha nonlTlqecKa
cra6xrHocr B cTpaHaTa x B perxoHa, !1 Ap.; KaKTo u Ha BrTpeLrlHx oafiopr, npxcbul[ Ha caHoTo
apyxecTBo-MaiKa x HeroBrTe arulepHu apyxecTBa H 3aBlrceullr ocHoBHo oT Hr,iBoTo Ha MeHlaxMtHTa,
aoTorKoBa, aoKorrKoTo oT HeroBlrTe aeicrsx, r., peuJeHxg 3aBxcrT KaqecTBoTo r acopTl4MeSTa Ha

npeMaraHxTe ycnyrx, no3xr.lxoHxpaHeTo Ha cbqecTByBau{rTe na3apx x 3aeMaHeTo Ha HoBr na3apHyt
Hl,ltl.lU.

61{3Hec pxcKbr ce npeAonpeAerq or caMoro ecrecrBo Ha AeiHocr Ha eMrTeHTa r HeroBrre AbqepHx
apyxecTBa. To3x pHcK ce aeoxHxpa KaTo HecxrypHocTTa, cBtp3aHa c no4ygaBaHeTo Ha npuxoa, npugbt{
3a oTpacnxre, I Koiro Tpynara OyHKqxoHxpa. HopMarHo e npxxoAlTe Ha Tpynara Aa Bapxpar B

TeqeBue Ha BpeMeTo KaTo oyHKqxc Ha npoMeHxTe B o6eHa Ha oKa3aHlrTe ycnyrx u cBbp3aHl4Te c Trx
pa3xoax. B Ta3x Bpb3Ka, rHaecTrqrlrTe Ha rpynaTa ca Haco'reHli B pa3rxqHx ceKlopx Ha r,iKoHoMt,lKaTa,
KOeTO HaMaIqBa TexeCTTa Ha TO3l.t pl,lcK.

OrHaHcoBxiT pr4cx npeAcraanraa AonbnHl,lTerHara HecxrypHocr no orHouJeHxe Ha hHBecruropa 3a
nony'raBaHeTo Ha npl,lxoax B cny'{a[Te, KoraTo apyxecTBaTa oT TpynaTa u3noI3BaT npIBIe'{eHh 6nr
3aeMHli cpeAcTBa. Ta3H AonbnHxTenHa +xHaHcoBa Hec[rypHocT Aonb/rBa 6x3Hec p[cKa. AKo fpynaTa
He npxBnx'{a KanxTa, nocpeacTBoH 3aeMr.t x/xnx abnroBx qeHHx KHxxa, ea}rHcTBeHaTa HecxrypHocT no
oTHOtlleHre Ha Hero ule 6bae cBbp3aHa c 6r3Hec pxcKa. KoraTo qacr oT cpeacTBaTa, xotrTo rpynaTa
I3nOI3Ba npl4 OCbqeCTBqBaHe Ha AeiHOCTTa Cl4, Ca nOA oopfiaTa Ha 3aeM' ]iflrl AbrrOB]! qeHH[ KHt4Xa,
TO nraulaHlrnTa 3a Te3x cpeacTBa npe{craBnrBaT olaKc[paHo 3aabrxeHtie. qpe3 noKa3aTenrTe 3a

QxHaHcoBa aBToHoHHocr h Q[HaHcoBa 3aAr]xHnnocr ce orglra cborHoueH]rero MexAy co6crBeHx x
nprsre'{eHx cpeAcrBa B KanuraroBaTa crpyKrypa Ba fpynara. npueMnxBara ur!4 HopManHaTa creneH
Ha OlHaHcoBxr pxcK 3aBxo.r x or 6!r3Hec pxcKa. AKo 3a ApyxecrBoro cbqecrByBa MarbK 6x3Hec pHcK,

To Moxe Aa ce o'raKBa, qe rHBecr[Topxre 6uxa 6u1u gbffacHr Aa noeMar no-ToIFH OuHaHcoB pxcK l,f

o6parHo.
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KpearrHrrr pxcx e cBbp3aH c Bb3r4oxHocrra fpynara aa ce oxHaHcxpa c noMoqra Ha 3aeM8vl
cpeacTsa s KpaTXlt cpoKoBe x Ha npreMnxBx ,r4xaeHr HrBa. B Ta3x Bpr3Ka cneaBa aa ce noco'{1.r, qe

AeiHocrra Ha ApyxecrBoro-MaiKa t,l AbulepHxre My Apya<ecrBa e cBbp3aHa c noeMaHero Ha ,trxBeH
pxcK. PaBHxqero Ha ro3x pHcK e MHH14MareH, TLi KaTo rl4xBeHrgT npoqeHT no o6nl,lraqqoHHxre 3aeMlr
r rorflMa qacT oT ocTaHan!.lTe nonyqeHx 3aemx e olrKcupaH.

,l]{KBxaHrtr pxcr ce cBtp3Ba c BepogTHocrra fpynara aa r3naaHe a cbcroqH!re, np!{ Koero rpyAHo

Aa nocpeula 3aabrxeH[gTa o^ urti g Heab3MoxHocT aa ru o6cryxaa. nonrTlrKaTa Ha TpynaTa e aa
noaabpxa npxeMn!lBx Hr,iBa Ha nrKB?raHocT.

OnepaqrolrHrnr pxcr npeAcraBnsBa plrcK or 3ary6a, npox3Tv'{aq or HeaAeKBarH\ Any. He

aocTaTbqHo ao6pe OyHKql,oHrlpaulx BbTpeurHl,| npoqecu, xopa l,l crcTeMll ]!nx oT BTHUJHI cb6rTxq.
OnepaqxoHHo cb6xrxe e cb6xrhe, BoAeqo Ao orKroHe8xe Ha aeicrBrrerHlire or oqaKBaHrre
pe3ynTaT[ oT aefiHocTTa B pe3yrTaT Ha rpeuJKx r HenpaBvrrHo oyHKqxoHupaHe Ha cxcTeMM, xopa,
npoqec}l. onepaql1oHHoTo cb6nTUe Boax l,trti 6!i aoBeno ao orpxqareneH u(oHoMrqecK]r pe3ynrar ul$nu
ao aonbnHlTenHx pa3xoax.

fpynara ce crpeMx aa orpaHrqaBa sb3aeicrBxero Ha ocHoBHnre onepaqhoHHx pr,rcKoBe Karo:

. ce prxoBoar1 0T cneqnarrcrvr c aocrarbqeH onhr x aoKa3aHx npooecxoHanHr1 KaqecrBa;

. nepcoHaJrtT ce o6yqaBa no nporpaMh 3a noBlruJaBaHe Ha KBa,lt,t+xKaqxgTa r opraHl13aqlroHHaTa
KOMneTeHTHOCT; r1

. vr3nor3Ba curypiu u npoaepeHx crcTeMr 3a aocThn, o6pa60TKa l! cbxpaseHre Ha

hHoopMaq!rera.

CcKropHxrr pxcK ce nopaxAa or BnxgHrero Ha rexHororuqHrtTe npoMeH11 B orpacbrra Brpxy AoxoAxre
!l naplqBxTe noToqx a To3r,r oTpagbn, arpecxaHocTra Ha MeHxaxf.|tHTa, c!l,lHaTa (oHKypeHq[n Ha

atHUJHtr I BbTpeulHx npox3BoauTe4r.i x ap. npx rpynaTa To3x pl4cK e 3Ha9[TeIHo ofpaH[']eH nopaaH
pa3npbcHaTocTTa 8a xHBecT!fl.tr1l4Te B pa3nllrHr4Te cefiopx Ha rKoHoMr4KaTa. B crpyKrypaTa Ha

uBBecT[r.ll4o]rHyrg nopToei, ca BxroqeHl,l npeanp6qTxr oT npropl,lTeTtlr,r oTpacnx 3a perloHanHaTa
IKOHOXTKa,

,lxrBrAHoqr

fpynara noAAlpxa noAxoAf,ulx i[,!Ba Ha Jr]tKBrlAHocr x ynpaBnqBa cBotre aKT]tBtt !t nacrBr no HaqlHr
KoiTo rapaHTxpa peaoBHo x 6e3 3a6aBa r3nnaulaHe Ha reKyu.l!1Te 3aabrxeHxfl. npe3 orqerHrc neproa
apyxecTBaTa oT rpynaTa r3no43BaT Kafio BrTpeuJHlr, TaKa r BLBUJHIi {3To'{Hxr.lu lla oxHaHcxpaHe.

,lrKalAHocrra Ha fpynara npe3 or'{erHxq nepxoA ce ocxrypqaa or napn'{nl4Te noroq}i, OopMnpaHt,l or
ocHoBHxTe aeiHocT!! r.t no,lyrleH}l 3aeMh.

ll3ntnHeHre Ha nporpaxara 3a npxraraHe Ha exAyHapoAHo npr3Harx craHAapr, 3a
KOpnoparxBxo ynpaBr€Hre

Axperrop :ra BpD3Ka c ,Hrecrxropxre

Ha3HaqeHxgT axpefiop 3a apb3Ka c {HBecrvropxre ocbqecrBiBa eOeKrnBHa Bpb3Ka MexAy
ynpaBxrenHure opraH[ Ha apyxecrBoro-MaiKa r aKqnoHeprre, KaKTo vr c n]rqara, npoqBx,|x xHTepec

aa l.tHBecTxpaT B qeHHxTe KHrxa 8a xonaxHr BapHa Aa. CtuecrBeHa '{acT oT HeroBuTe 3aabnxeHl,la e

cb3aaBaHeTo Ha cxcreMa 3a xHooPi|xpaHe Ha aKqxoHepxTe, pa3qcHnaaHe Ha nbnHl,t9 o6xBaT Ha npaBaTa

tr r HaqlrHr4Te Ha eoeKrxBHoTo xH ynpaxHcBaHe, I T.'{.: [HoopMxpaHe 3a pe3ynTaTlTe oT aeiHocrra
Ha ApyxecrBoro-MaiKa; npoBexAaHe x yqacrxe Ha aKqHoHepxre B 06qxre cb6paHl,!r; 3ano3HaaaHe Ha

aKqxoHepilTe c peureHxq, Kol,rTo 3acnraT TexHx xHTepecx; cBoeBpeMeHHo xHoopMlpaHe 3a aaTaTa,

aHeBHi4g pea, MaTepxan!1Te x npoeKTuTe 3a peuieHug Ha o6qoTo cb6paHue Ha aKqxoHeplTe, KaKTor1
noaabpxaHe Ba apb3Ka c Kor, lo49Ta 3a ol,lHaHco8 Baa3op x ErnrapcKa ooHAoBa 6opca, (aro orroBap,
3a HaBpe[eHHoTo r,i3npaqaHe Ha oTqeT]iTe,

AxpeKrop 3a Bpr3Kx c r,!HBecrnropr,rre or 01 HoexBpx 2018 r. Ao Hacroqult,tqr MoMeHT e Aec[cnaBa
3naraHoBa.
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npaBa Ha aKqxoHeprre

ApyxecrBoro-MaiKa npoAbnxaBa Aa npl4nara BxcoKx craHAaprx 3a KopnoparxBHo ynpaB.neHxe a
cboTBeTcTBxe c pa3pa6oTeHaTa x nprlera nporpaMa.

AKqroHepnre ltMar Bb3MoxHocr Aa yqacrBar B pa6orara Ha O6uloro ch6paHxe nlqHo !.rnx qpe3
ntnHoMoulHl4qx. B cboTBeTCrBxe c h3l|cKBaHuqTa Ha TrproBcKxg 3aKoH x 3aKoHa 3a ny6nxi{Ho
npeAnaraHe Ha qeHHx KHl4xa ce ny6nriKyBa noKaHa c aHeBHlrg pea t4 npeanoxeHhgTa 3a peuJeH]in 3a
peAoBHoro O6qo cb6paH'|e Ha aKqa.roHep!fie. N4arepranure 3a O6u.toro cb6paHxe ca Ha pa3nonoxeHxe
Ha aKqnoHepl-rTe B o+r4ca Ha xonal,lHr BapHa M x Ha [HTepHeT-cTpaHxqaTa npr cna3BaHe Ha
npeaBt4aeHxTe B 3aKoHa cpoKoae.

Pa3KprBaHe Ha perynxpalra xHOopxaqre

BcxqK{ 0r4HaHcoBl4 or'{erx, KaKTo 11 Apyra perynxpaHa xHoopMaqt4g, ce npeAocraBflT Ha
o6uleqrBeHocrra, B KoMnq4rra 3a ouHaHcoB HaA3op l,t SbrrapcKara ooHAoBa 6opca, l,l ca Ha
pa3nonoxeHxe Ha aKluoHepuTe I ool,lca x Ha l,lHTepHeT-cTpaHxqaTa Ha apyxecTBoTo-MaiKa.

OcseH 3aAbnx6TenH!1Te 0l,lHaHcoBa4 or'{eru ApyxecrBoro-MaiKa noAAbpxa a xHTepHer-crpaHuqara cx
4,,t Apyra aKryaflHa l1HoopMaqxq. B cboraercrBue c Hoat4re r3rcKBaH!,lq Ha EtnrapcKa Qotr4oaa 6opca -
CoQrr orxocxo pa3KplraaHero Ha t,lHOopMaLlxs, 3arerHana B ny6nxKyBaHrF npe3 Mecell AeKeMBp!1 2O07
r. KoAeKc 3a KopnoparrBHo ynpaBneHhe, e Ao6aBeHa AonblHrrerHa {HOopMaqxq B xHTepHer-
crpaHxqara Ha ApyxecrBoro-MaiKa, xoqro cnoMara 3a cBoeBpeMeHHoro xHOopMxpaHe Ha
aKqroHepHTe. HenpeKbcHaro ce nonarar yclnxq 3a o6HoBcBaHero Ha AaHHrre B KopnoparuaHxc cafiT.
Cna3eHl,i ca ]i3l,rcKBaH[rra 3a pa3KpHBaHe Ha ny6nrqHara IHoopMaqxn no eneKTpoHeH ntT 9pe3
chcTeMala EKCTPh, aAMnHlcrprpaHa or 5(D6. ApyxecrBoTo-MaiKa e perllcrplrpaHo B ereKTpo8Hara
clcTeMa Ha KoMncl,rqra E-perxcrbp, a perynrpaHara IHoopHaqxq ce pa3npocrpaHgBa,{pe3 Infostock.

YnpaBxrerHx opraH1l

B cBoera pa6ora qreHoBere Ha ynpaBxrenH[F x HaA3opsr,rr cbaer ce orHacgT c rp]ixara Ha Ao6rp
cronaHrH, Karo He AonycKar KoHonl,rKrr Ha xHTepecb. npla o6cbrqaHe Ha cAerKr qneHoaere Ha
ynpaBxrerH{q h HaA3opHxq cLBer AeKnap!1paT,tr,ir]Hrl9 cx rHTepec npx Harui{rero Ha raKbB. Te
oTAenqT aocTaTb'rHo BpeMe 3a yqacTxe B ynpaanesxeTo Ha apyxecTBoTo-MaiKa. ynpaBme/lHHrT cbaeT
npoBexAa exeMeceqHo peAoBHx 3aceAaHlq cbrnac8o npeABapxrenHo nplrer nraH, Ha Kollro o6cbxAa
oxHaHcoaoro cbcroqHre Ha Tpynara, oneparxBHure r crparerrqecKlr atnpoc{ Ha pa3Bhrxero fi.
,l3rpaAeHxre xHOopMaqxoHHa ct.,creMa r clcreMa 3a OuHaHcoB KosTpon cnoMarar 3a B3eMaHe Ha
o6ocHoBaHr peuJeHxn x eoeKrHBHoTo }43nor3BaHe Ha cpeAcTBaTa Ha fpynara.
ynpaBxrenHlrqr cbBeT xHoopHxpa peAoBHo HaA3opHl!fl cbBer 3a cbcrorHrero Ha fpynaTa }! B3er]tre
peuJeHxfl. CbrnacHo npaBtlllHxqxre 3a pa6oTa Ha ynpaBxrenHxre opraH[ Ha ApyxecrBoTo-MaiKa x
Bb3npMeTlTe npoqeayplr, Haa3opHr,trT cbBeT noTBbpxaaaa peueHxgTa cbc cTpaTerrqecKl,l xapafiep,

AefiHocrra Ha ynpaBrrenHxr x HaA3opHric cbBer, KaKTo 14 Ha qerlrfl nepcoHa, Ha fpynara, e
cbo6pa3eHa c r3rcKBaHhgTa Ha 3aKoHa cpeqy na3apHxTe 3noynoTpe6[ c OxHaHcoBx r,rHcTpyMeHTH.
,l3rorBeHlre BbrpeulHl,l npaahna rapaHTxpar ona3Ba8ero Ha atrpeuJHara UHOopMaql1i u
cBoeBpeMeHHoTo i pa3Kp[BaHe B cj]y'{a}1re, onpeAereH}1 or 3aKoHa. C orne.q Ha roBa npea
ynpaBxrenHr4s cbBer Ha ApyxecrBoro-HaiKa crox aHraxl,tHeHTbr Aa aKryan[3[pa r nprBexaa B

cLoTBeTCTare c l13ncKBaHrcTa Ha l(ant4Ta,loauTe na3apx nporpaMaTa 3a ao6po KopnopaTxBHo
ynpaBneHre, Tbi KaTo Tq l1Ma cbqecTBeHo 3HaqeHre 3a AoBepxeTo Ha rHBecT]rqytoHHaTa o6UtHocT B
ynpaBneHueTo.Ha TpynaTa x 3a HeiHoTo 6baeu.{e.
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BaxHx ct6rr}lg, HactLnt4rr creA Aarara, rbl,l Kotro e ctcraBeH roArluHrn KoHCorxAxpaH

O]lHaHcoB otqer
Ha 04 oeBpyapx 2O2t f. B TrproBcK[ perEcrbp BoAeH or AreHLlxc no anxcaaH[rra e Bn]rcaHo
npeo6pa3yBaHe I rpynaTa Karro cneaBa:

- BnriBaHe Ha MeAhiHa rpyna qepHo Mope EOOA 8bB BapHa pxbnrxc EAA
- Bnr4saHe Ha LlepHo Mope npec EOOA BrB BapHa pxrnrxc EAA
- Ha 26 r8yapr 2021 r. e 3arrgeHa l4noreKara Ha hMorl4Te Ha naMnoposo nponrprr,r EOOA t,'

aKTliBl4Te 8a ApyxecTaoTo ca ocBo6oaeHH oT TexecTvr, ApyxecrBoTo e B npollec Ha
BbTpeuJHorpynoao npeo6pa3yBaHe, qpe3 Br14BaHe B apyro abulepHo apyxecTBo Ha XonauHr
BapHa Aa cbrnacHo rraBa uJecra or TbproBcKx, 3aKoH.

Ha 26 oe8pyapx 2O2l f, XonAVHr BapHa AA npexBtprh 1000/0 oT aKqrxTe oT KanrTana Ha 6al'{6r(
JroaxhcTr4K napK EAlq qpe3 npoaax6a Ha apyxecTBo x3BbH rpynaTa. npoaax6aTa e BnrcaHa B

TrproBcKr,r perlrcrbp npx AB Ha 10 Mapr 2021 r,

BLB Bpr3Ka c npoArnxaBaulara cBeroBHa naHAeMng or Covid-19, onucaHa B nogcHeHre 2 or Hacroqu.lrq
OuHaHcos orqer, c PeuJeHxe Ha MxHxcrepcKr.,r cbBer N972 or 25.01.2021 r. 6eure yArnxeH cpoKbr Ha

lt3BtHpeAHaTa en,lAe xqHa o6graHoBKa B 6bnrap!|9 ao 30 anpun 2021, f.

Ha 28 flHyapl 2021 r. ca npeaoroBopeHlr ycnoal4qra 3a nnaqaHe Ha rnaBHhql.r no aoroBopl,rre 3a
6aHKoB14 3aeMx Ha AbqepHo ApyxecrBo Karo o6reKqnre,Ha MgpKa B pe3yrrar Ha rexKoro Bb3AeficrB!1e
Ha na8aeMurra or covlD-19, B pe3ynrar Ha Koero reKyull4Te 3aarnxeHxg no 6aHKosn rHBecrrqhoHHl,r
KpeAlrx KbM 31 AeKeMapx 2020 r. B o6q pa3Mep Ha 2 426 xun, rB. ca orJroxeHh x cneABa Aa 6rAar
noraceHr npe3 2029 r.

npr BToporo 3arBapgHe Ha rbproBc(ara AeiHocr Ha CnoprHxg qeHTbp Ha EanaHc Enxr EOOA,
npoAbnxxno or 28.11.2020 r. Ao 31.01.2021 r. AplD(efiBoro e KaHAxAarcrBano no r. Hap, nporpaMa
,,3ana3[ He", nphera c nocraHoareHle Ha MxHucrepcKx cbBer Nq 325 or 26.11.2020 r. x e oAo6peHo
no nporpaMara Ha 19.01.2021 r.

PbKoBoAcrBoro caoeBpeMeHHo cJreAli 3a pa3Bxrnero Ha naHAeMuqra, Br3npuerxre 11 HaroxeH]r
flpoTuaoenxae[xolorhqH[ MepKx oT cTpaHa Ha npaBxTencTBoTo x aHanx3!{pa ab3MoxHng xM eoeKT
abpxy onepaTxBHoTo l,l or,rHaHcoBo cbcTogHue Ha ApyxecTBoTo, c qen 6anaHcxpaHe nxKaxaHt4Te My
no3rqrr l! ocrryprBaHe ohHaHcoBa cra6rnHocr npe3 Te3x rpyaHx BpeMeHa.

He ca at3Hl4KHarx Kop!4rlrpaql,l cb6r1T$a un$ Apyfu 3HavHTenHu HeKopxrxpaql cb6]rrxr exAy Aarara
Ha KOHCOIXAHpaHX9 oXHaHCOB OTqeT !t AaTaTa Ha OTOplBXpaHeTO Ey 3a X3AaBaHe.

EDAeulo pa3arrre Ha fpynara

Ilpe3 cieaBaulxre roAxH]l hKoHoMxqecKa fpyna xonaxHr BapHa AA nnaHglpa aa pa3ur6pBBa aeiHocrra
cx B coepaTa Ha TereKoHyHh(aLlllxTe, aa MoaepHx3xpa !1 Haarpaxaa CV, AA

BHeApflBa rHOBarriBHx y.-Jtyfu, aa pearl4pa cBoeBpeMeHHo Ha HoB]iTe B pa3BrlTreTo
Ha rexHororulle t,l aa rHaecr!,rpa B ocHoBHr.r npoeKT]r -,,Anefl nbpBa" l,l,,Eop"

OnrxMx3xpaHero Ha KanliraroBara crpyKrypa Ha fpynara 'rp€ noraccBaHe Ha

3a qen aa noao6px eOeKr[BHocTTa Ha napxqHxTe noTor.tx ']pe3
o6cnyxBaHe Ha 3aAbnxeHlinra u HacoqBaHe Ha aKyMynxpaHuq pecypc B

H3n.brH]lreneH Arpekrop:
26 anpnn 2O2L r,
rp. BapHa

H3nb,!H]lreneH

TMA

3a
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[,o axqroxep[Te Ha
Xongrxr Bapra A.[[
x.r. Ce. Cs. Koxcraxrru I Enexa, crpaAa

EoxnaA orHocHo oArra Ha roHconlrAxpaHns Srnaxcoa orqer

KaarrQrqxpaxo MHeHhe

Hre useupuruxMe oAltr Ha KoHconrA[panun $uraxcoB orqer na Xongnnr Bapxa A,Q u HeroBure AbuepHh
ApyxecrBa (,1-pynara"), clAbpxaq KoHconuEr4paHufr or.rer aa OrxaHcogoro crcronHl,te ruu 31 AeKeMBplr
2O2O r. n xoHconltAylpaHhe orqer 3a ner{an6ara unu lary6ata u ApynAA eceoOxearex Aoxog, KoHconxA[paHxc
orqer 3a npoMeHnre a co6craenut KanHTaJr n KoHconnAyrpaHlrn orqer aa napuqHhre noroqx ga roAltHara,
saBbptxBaqa Ha ra3u Aara, lcrKro }l noecH]lTenHhre nphnoxeHnfi t(tM KoHconhAl4paHun QuHaHcoE orqer,
BKnpqBarUr,r n o6o6r.qexo onoeecraaaHe Ha cbtqecrBeHrTe cqeroBoAHr nonurxxlr.

flo xaure MHeHhe, c lrsxnoqeHne xa e$erra or BLnpoca, onrcaH B pa3Aena or HauJxf, Aorflan ,6asa sa
n3pa3nBaHe Ha KBanI4QHq[paHo MHeH[e", npunoxeHxer xoHconhAnpan $uxancoB orqer AaBa BFpHa H
qecrHa npe.qcraBa sa QunaxcoeoTo cbcronHvre xa l-pynara rur.,r 31 AeKeMBpl4 2019 r., HeKtBtire QrxaHcoer
peoynraru orAeinocrra h nap[qH]rre My noror+4 3a roAuHara, 3aBbpuJBau{a Ha ra3[ Aara, B cLorBerfiBne c
Me4,qyxapo4rrre craH.qaprlr 3it OhHaHcoBo orqhraHe (MCOO), npherri or EC n 6unrapcxoro
3al(oHoAareflcT8o.

Easa 3a ,spa3f,BaHe xa reart,tQrq]rpaHo MHeBne

Kaxro e onoBecreHo B noccHeHne S,Penyraqra" xuu roxconugfipaHns Suxaxcoa orver, l-pynara orr{xra
penyrat+ln c 6anatcoaa croixocr ruu 31 .12.2020 r. e o,6q pa3Mep xa 38 127 xt,lr, nB. Prxoeo4craoro Ha
fpynara e Lr3BbpuJuno recroBere ea o6esqeHra no orHoueHue Ha Bcuqxu eAxHlrLllr reHepilpau{lr naprqHr.
noroql,r, r(oltro ca $opurpanr penyraqhera e l-pynara. Hacr or recroBere ce Easupar Ha He3aBhc[rrn
BbHtuHl,l oqeHKlr, npxeTr oT pbl(oBoAcTBoTo nph HannqheTo Ha 3HaHrTenHx npei{eHKx, AonycKaH}rn I
Hec[rypHx 6tAeu{u cr6urrn. Ilpr usetprueHtare or Hac o4xropcr(r4 npor.pAypn xunr 31.12.202O t, aa ABe or
eAlrHuqfire, reHephpaqlr napxqH[ noroq]r, KbM Koelro e paanpeAeneHa penfraqt4e c 6anancoaa crofixocr a
pa3Mep Ha 19 861 xnn. nB., HHe He 6nxrre s cbcrof,Hre Aa ce y6eAru, ,{e 6anaHcoBara xM sroixosr xe
HaABruaBa rruHara Bb3craHoBl,tma croBxocr- Cuoraerxo, HHe He 6nxue e cbcronHue AA onpqAenxM AaflH
ca xeo6xogrMn HnKaKBlt KopeKultr Ha cyMnre, pa3npeAeneH[ Karo penymqt.tc 3a ropenocoqeHlre ABe
eAltHr4r-lyr, reHepnpa].qx napMr{HH noroqr4 B ycnoBxfiTa Ha HecxrypHa Euarec cpega.

Hre rsaupuuxue Haullln oAltr B cborBercrBhe c MexAyHapo.qHlrre oALrTopcrr4 craHg,aprlr (MOC). Haurure
OTTOBopHOCTI4 CbrnaCHO Te3[ CTaHAapT]l Cil Onl,l€Hl4 AOnr:nHnTeIlHo B pa3Aena OT Hauixf, AOKnaA

"Orroeopxocru Ha o4r,rropa ia oAxra Ha KoHconuAr4paHxg QrHaHcoB orqer'. Hne cue He3aBncr,rMx or
Fpynara B cborBercraue c 

"MexAyHaponHuf, eruqeH xoAe(c na npoQecroHenHrre cqeroBoArren,'t
(BxnpqrrerHo Me4gyxapo4Hrl craHAaprn 3a He3aBncl,rMocr) xa Ctaera sa MexqyHapogHn craxAaprlr no
erlKa 3a cqeroBog,rrenr (Kogexca na CMCEC)", 3aeAHo c erh'{H[Te u3nctBaHlrr xa 3a*oaa sa HeoaBuchMxt
Qutaxcoe oAxr, nplrnorKnu a Etnraprn, Karo Hhe ,r3nbnHrxMe r Hauvrre Apyrn erur{Hut orroBopHocn4 B

cborBercrEhe c re3r n3IcKsaH[r. Hte cqrrauet qe oA]tropcKl4T€ Aoxa3arercrBa, nonf{eHx or Hac, ca
AocrarbqHr u yMecrHH, 3a Aa ocxryprr 6asa ga HauJero reanr$rqxpaHo MHeHue.

IlaparpaQ sa o6puqaxe Ha BHrMaHre

Karro e onoBecreHo B noncHeHun 2 ,,Ocnoea 3a ta3forBf,He Ha KoHconnA]rpaHvrc QuxaHcoe orqer" u 40

"Cu6r,rrun cneA Aarara Ha KoHconr,rAnpannn Quxaxcoe orqef, B Haqanoro ua 202O r. ce nolBr4 yr

BnocneAcrBxe pasnpocrpaHx HoB KopoHaBnpyc (Covid-19), npnvtanneairu cepro:Hlr cMyqeHxn B qenlr
orpacnu, 6ttsHeca !r rKoHourqecxala Aeirocr Karo uFno. Hasr or npegnpilernre Meprx sa orpaH{qaBaHe Ha
pa3npocrpaHeHrero Ha B[pyca 6rxa caupsaHu cr,c sa6pauu 3a nbryBaHe, KapaHrxHa, coqlanHo
.qucraHqxpaHe u 3aKpxBaHe Ha Hecbu{ecrBeHh ycflyru. Toea npeguoerKa 3HaqureflHu cMyqeHxi :a 6nsHeca

Fpmr Topxror OQA
aApec:6yn. qepHr BpLx te 26, 1421 Coorn
aAp€c: yn. Ilap*xeea Hrxonay l&4, 9000 BapHa
rer.: (13592) ga7 2879, (+35952) 89 55 44
Sarc: 1+3592;930 46 24, (+35952) 69 55 33
en. n outa: a-f fi c,e,Sl-Qg,.Stgom_
ye6 carr: www. granthornton-bg
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no qenxf, cggT, roeTo AoBeAe Ao t4KoHoMrqecKo
rypxerlrqeetur ceKrop, e xo&ro onep[pa Fpynara n
naHAeMxf,Ta.

Ct6nruero nna aceo6xgarHoro Bn[fiH]te Bbpxy npeqeHx]rre, aHay]rMhTe npeAnonoxeHxg [r gonycxaHnn da
pbKoBoAcrBoro, xeo6xo4nmu npr h3rorBRHe Ha KoHconxAr4paHnff QLrHaHco,a oTqer npx npeAnonoxeHuero sa
geficrearqo npegnpmnrxe, or.rrtairu Bb3MoxHo Hafi-HaAex4Hara HanlHHa nnQopuar4,rn KbM Aarara Ha
npr6nnourenHnre oqeHKh. Ilpu rarorennero Ha (oHconfiA]rpaHus SHHaHcoB oF{er ca 6nlu eseru npeABnA
cbqecTByBaqHTe Hec[rypHocTr,'r r,{ HanoxeHnTe orpaHn'{eHuf, B 4efixocrra Ha.ryyxecrBaaTa, onepHpaq}t B

cerropa Ha rypu3Ma, xorenrepcrBoro 14 cBbpgaHu c rnx yctlyrvt Karo eAHH or xari-oanxo 3acerHarure B
pe3ynrar Ha paopailrnara ce Covid-19 naxgeunn. flpr npeqerrara ca or{ereHr eSermre or npeAnp}rerure
Mep(lt B orroBop Ha BJror,ueHara hl<oHourqecKa o6qranoera, xaKTo L cbqecrByBaqytre pxcxoBe, cEbpaaHu c
npoMnHa ua GrgHec cpeAara. Tegr o6crogreflcrBa or cBoe crpaHa 6rxa uornn Aa AoBeaar Ao npoueHa B

6anaxcoaure srofixocru Ha arrrBhre na l-pynara, Koltro B (oHconuAlpauun fiuHancoB orqer ca onpeAeneHu
npr4 r3BbpurBaHero Ha peAhqa npeqeHru I AonycxaHun or crpaHa Ha pr[oBogcraoro, orqrraixn ra nai-
HagexAHara HarhqHa tuQopuaqnn KbM Aarara xa npn6nnenrenHrre oueHxlr.

Hauero MHeHlie ue e uoAn@rqtpaHo BbB Bpb3xa c ro3t4 Bbnpoc.

Knpqoax oArropcxt{ BEnpoct{

Knoroau oglrropcr*r Bbrlpocu ca resil Bbrrpoclr, Kolrro cbrnactro HauaTa npo@roHanHe npeqeHxal ca 6unu c
xai-ronsrua 3H€F{rfiNrcr np,+4 oAvflE Ha KoHcorngrparun SraHarcm orl€r ga reaAHF neprog,. Tesra eunpocfi ca
pa3mqAann t€ro qacr or Haur/rp oAnr Ha KoHconuArpaHrr QuHarcoe oFt6T xaro qflno rt QoprvypaHero Ha
HaUIA'm MHeHne OTllOcHo HerO' KaTo HHe l€ npqAocTaBnMe OTAenHo Mtlg{}l€t OTIIOGHO reSH Errnp0cx. B
a,ofrunHeHhe rbM Bbnpoca, onr4cnH B paqAena ,Easa ga [3pasaBaHe na reanu<prr4,rparo MHeHTle., Hne
onpegemxMe Bbrpoca, orT/rcaH rK,-Aony, KaTo xnlot{oB}r oAltTopcl$4 Bbnp@}r, rcwro Aa 6uAar rorr,ryxu[}rpaHx B
Hauxs Ao(rlaA.
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sa6aacHe { oxa3a nprl< HerarhBen eSerr eupxy
xoiro ce oKage eArH or nafi-cnnpo gacerHarxre oT

Kmo{o B of,rrropctu Errn poc Kax ro3]r mxrqoa qAxropcm BLnpoc 6eue
rApecHprH npx npoEaApHrl, o" Hac oArr

Knroqosxre npeAnonoxeHnrt H HccurypHocrh, nprctlJlx Ha
MCOO 9, ca ocHoEHo cBEp3aHn c npxnaraFero Ha ruoAejra ta
s.laraeHrre (peAxrtr raryEn, roffro ce basrpa Ha Brcoxa
crencH Ha clr(urnocr lr cyferruenosr rara qe 4a 6t4e
noAxoAf,rq oa parilcpa x AcrH@Tra xa l-pynara, srpyrrypa,
rlKOflOMXqeCra 3Hil'lXUOCT X pXC|(OBX XaperrepxcTxKn.

flrnroenre ,HcrpytreHTx no auoprxanpaxa croixocr n
rbproBcffre x Apyrx B:reuaHnr ruu 3f ger<euapn 2020 r.
Br3nr3ar xa 03 396 xnn. m" n npcAcrernBrar 20.04% o'r
aKrxrllTe xe fpynara.

Hre ce SorycxpaxM€ Brpxy ra3n o6nacr nopaA,
cru{ectroHocra Ha cyMarr, Karro r xeooxoglruocma or
3Ha'{HTenH}r npoqoHrx, AonycmHxr n He$rrypHocru oT
crpaHa Ha pb[osqAcrroro Ha fpynlra. l-l@agr roBa, Hre
uAermrQrulrpaxme onpeAennHero cbrflacHo MC<DO g na
s{arBaHxre tgeAxfHl 3ary6lr Karo ultoqoB orq[Topcrx
Br'npoc.

Eenexra 36.2 .AHenx3 Ha rpeAurHxf, plrc(" Kbr
r<oHcolurArpaHrn $nxaxcoe oruer npeAcraBfl noApo6H,
lH$optaqrf, orHocr{o npeqcHr}rre h AonycKatlr,t,lre Ha
pLxoBoAcrBoro He fpynsra npx oqeHFBaHero Ha oqakBaHrre
xpeAllrHx eary6l or o6esr4exxa Ha npeAocraoeHme 3aeMx
rtu 31 geurrepn Z0fr r.

flo epeue hr Haurr o{rr, qAfiopcxrre Hh npoll€Aypl
ErntoqBaxa, 6cs 4a ce orpaHlqeHx Ao clreAHitre:

" npor$aHc x oqeHKa Ha norrltTlrKyre n
npoqeAypxre, paopa6oreru 3a HoBrrc uqAenri oa
ugrrrcnrBaHe Ha oqaraaHnTe xpeAlrrHt,t aary6n na
$uxanceure exrnBlt, BKntoqtfreflHo 3a
npcAo6faBcHrfie 3aeilr:

- x3BtpuJBaHe Ha npoAepm n o[FH(a Ha npoq€cxTe
sa Knacr$rraqxr H! npeAoctrtHyt 3eemr Ha
cEbptaHn lt HecBlp3aHlt nrqa l! onpc.qanfHeTo Ha
reo6xo4rma o6csqeHra. Ananlrsnpaxue
$l,lHsHco3gro ctcronHr,to Ha Ko,{TparcHTl4Tc I
npoyqrxHe, Aanx c8 Hanxqe or(noHeHrn npn
CnaoBaHe fla e,OrOBOpHlrTe yCJlOBtlr;

- npxraraHe Ha npo$eciloltaflHa npeqeHm, 3a Aa
aHanx3npaMa fi oqeHlm KnxFloBrTe AonycraHni,
[3norr3BaH, npx npnnaEHeTo H9 roAenrlre 3a
oqaxBaH[Te xpeArrHx oary6n n KanrynhpaHe Ha
o6esqexxr !a npeflocraecrrrc taexr.
llsabpuxxme npoaapm Ha ri3r.t(cfleHrrrra Ha
pLttosoAcr&ro Ha lpynara 3a o{at<BaHrre
kpeAxrHx earyOrl xa (oreirlltsHt n rHAytBxAyeflHa
6asa x cpaBHixMa floJryqeHnre pe3yflTarx c
HAUJr,rre oqarBaHl,tg I npr6lnsmenHr H3qrcneHxn
na 6eoe na npo$ecronanHera Hn np€\l6Hxa.

- oucHH Ha aAeKEaTrrcCTTg Ha OnOBeCTgBeHrf,Ta B
KoHcorlraAhpaxlrn Qlrxaxcoe orHer, Etntor{rrenHo
Ha oflotocTRgaH[gTa HA OCflOEHITe
npeAnoltoxeHxr x npeqeHxu, cBlp3aHu c MCOO 9,
rnacrQuraqrr ra odecqcnxa Ha errHaHcosx affixBr
l4 l3floxeHocrra xa l-pynara Ha (peAlreH plrctt.

OqaxEaxlr xpeAxrHlt rary6ra Bbpxy AtnroBlr hHcrpyMexm no aMoprx3lrpaHa croixocr, TtproBcfilr h
Apyrn B3eMaHHrl, cbrnacHo n3xc(BaHxnTa Ha MCOO 9 (DraHancoe]r ,HcrpyueHTr,r - noscHeH1,1e 11 n 1i
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.Qpyra rnQopuaqxnr pa3nrqra or xoHcorrtaAr{paHnr Srrancoe oTqeT H oAxropcfi]rq AoKnaA Bbpxy
Hero

Ptroao4creoro Hocn orroBopHocr 3a rqpyrara HHQopMaqlrn. ,Qpyrara urQoprraaqrn ce cbcrolt or
(oHconhAhpan AoKnaA ra Aefixocrra r ne$uxaxcoBa AeKnapaqlrn ngrorBeHn or pbKoBoAcrBoro cbulacHo
3axoxa ga cqeroBoAcrBoro, Ho He BKnpqBa KoHconrAHpaHUg S[HaHcoB orqer r Hauuc oA]rropclo4 Aorna.q
Blrpxy Hero.

Haurero MHeHne orHocHo KoHconxAxpaxun QnHaHcoB orqer He o6xsaqa Apyrara unQopr'aaryrn t,t Hyle He
Lr3pa3f,Bame (aKBaro u Aa e Sopura Ha gaKnoqeH[e 3a cxrypHocr orHocHo Hefl, ocBeH axo He e u3puqHo
nocoqeHo B AoKflaAa Hlt H Ao creneHTa, Ao Kosro e nocoqeHo. Bra aprsxa c Haura oA,r4T Ha
KoHconuglrpanun QrnancoB orqer, Hauara orroBopHocr ce cbcrolr B ToBa Aa npo'{ereM Apyrara
nx$opuraqnn l,t no roslr HaqnH Aa npeqeHr4u AanH Ta3u Apyra nx$opnaqxq e B cbqecrBeHo HeclorBercrBne
c r(oHcoflllAl,lpaHug ouHaHcoB oTqeT rJrr4 c HaulTe no3HaHrf,, npnqo6urn no BpeMe Ha oAltra, flnx no Apyr
HaqltH r4grnexAa Aa cbAlpxa cbqecraeHo HenpasunHo AorfftaABaHe. B cnyran qe na 6asara na paOorara,
KofTo cMe ll3Bl2pulxrlx, HHe,qOCTUTHCM AO 3aKnOqeHIe, qe e Han[Ue cbu{ecTBeHo HenpaBxfiHo AOKnaABaHe S
ragn Apyra unQopuaqrn, or Hac ce [3]tc[Ba Aa AomaABaMe rosr Qarr.

Karro e on[caHo B pa34ena ,Easa sa t,tspa3sBane xa xaalr$rqupaHo MHeHue'oT HacTorr"qhs AoKna.q, Hhe
xe 6qxr,te B cbcTonHr4e Aa noflyt{HM AocTaTbr{H14 ]4 ypecTHl,l oAl4TopcKx Ao6a3arencrBa orHocHo nocoqeHuq s
To3t,t pa3Aen Bbnpoc. CuoraerHo Hre He cMe B cLcrof,Hne Aa AocrnrHeM Ao 3aKn]oqeHne AanH Apyrara
rnSopuauur He ctgtpxa cbqecrBeHo HenpaB[nHo AoKnaABaHe BbB BpbsKa c rogn Bbnpoc.

OrrosopHocr Ha pbxoeoAcrBoro r nlqara, HaroBapeH[ c o6ulo ynpaBfleH]te 3a KorconxArtpaHrtc
$rraucoe or.ret

Prxoeo4creoro Hocm orroBopHocr 3a r3rorBfHero r AocroBepHoro npeAcraBqHe Ha rosLr KoHconlrgnpaH

$unarcoe orqer B cborBercrBne c MexgyxapoAHhre craHAapril 3a Q[HaHcoBo orq]rraHe (MCAO), npuerta
or EC u 6tnrapcroro 3aKoHoAarencrBo, Ka(To !r aa raKaBa cxcreMa 3a BbrpeixeH KoHrpoJl, KaKBaTo
pbr(oBoAcrBoro onpe4enfl xaro neo6xo4xMa 3a ocnryptBaHe H3rorBqHero na Suxaxcoe[ orqert,t, Ko]rro H6
cbAbpxaT crqecrBeHH HenPaBxnHH oTqrlTaH&r, He3aB[chMo Aan}l Abnxaqh ce Ha H3MaMa HnH rpeuxa.

flpx usroranxe Ha KoHconn4tpatfiA $rHaHcoa orqer pBKoBo.q,crBoro Hocu orroBopHogr ga oqeHRBaHe Ha

cnoco6xocrra ua l-pynara Aa npo.qbnxn ga $yxrqraoxnpa Karo Aeicroaqo npeAnpuerue, onoeecraeaftril,
KOTaTO ToBa e npunOxllMo, BbnpOCx, CB'lrp3aHH G npeAnotoxeHi4ero 3a ,qeucTBaqo npeAnpnqrHe x
r3noneeafixu cqeroBoAHara 6aea Ha ocHoBara Ha npeAnonoxeHlrero sa AeicrBaqo npeAnpurrne, ocBeH aKo
pbKoBogcrBoro He BbsHaMepsBa Aa nHKBr4Axpa Fpynara unlt Aa npeycraHoBl,r AefiHocrra My, ]rfln aKo
pbKoBoAcrBoTo Ha npaKTrxa HflMa ApyEr arrrepHaTyrBa, ocBeH Aa nocrrnu no To3[ HaquH.

Iluqara, HaroBapeHn c o6qo ynpaBneHxe, Hocer orroBopHocr ga ocbqecrBqBaHero Ha HaA3op HaA npoqeca
no QuHaHcoeo orylrraHe xa Fpynara.

Orroaopxocru Ha oAnropa Ba oArra Ha KoxconrArpaHxt $rxaxcoa oruer

Har.uure qenr ca Aa noflyquM pa3yMHa creneH Ha curypHogr orHocHo roBa Aanr KoHconrAvlpaHrf, QlrHaHcoB
oTr{eT KaTo qcflo He cbAbpxa cbr4ecTBeHn HeflpaBHItHt4 oTqnTaHHc, He3aB[chMo Aanll Abnxallll,l ce Ha

n3MaMa t4flu rpeuJKa, u Aa xqAaAeM oAr,rropcKx AoKnaA, rofiro ga BxflroqBa HaueTo oAlrropcKo MHeHHe.

Pasyuxara creneH Ha curypHocr e BhcoKa creneH Ha c[rypHocr, Ho He e rapaHqHc, qe oArr, t,t3BbpueH B

cLorBercrB[e c MOC r 3aroxa 3a He3aBncyrM]ri SxHaHcoB oA]rr, BlrHaru u{e pasKpuBa cLqecrBeHo
HenpaaunHo orqltTaHe, Koraro ral(oBa cbu{eerByBa. Henpaalrnxn orqnraHrn Morar Aa Bb3H},kHar B pe3ynrar
Ha n3Mama hnr rpeuKa lr ce cq!4Tar 3a cbulecrBeHu, aKo 6n morno pagyMHo Aa ce ot{aKBa, t{e re,
cauocroflTerrHo rnt,t Karo cbBKynHoct,6uxa Morn]r Aa oKED]Glr BnhnHr,re Bbpxy uKoHoMmqecrrre peuJeHhn Ha

norpe6urenure, BOeMaHH Bb3 ocHoBa Ha rosr4 KoHconlrAr4pan $nHancoa orrer.

Kato ,{acr or oArra. B cborBercTByre c MOC, Hue u3nofloBaue npo@cttoHanHa npeqeHKa x 3anaaBaMe
npoQecvronaneH cKenrLrqu3bM no BpeMe Ha qenxt ogur. Hue cblrlo TaKa:

- uAexru$r4Llxpatri€ 14 oqeHfiBaMe pucKoBere or cl2luecrB€Ht4 HenpaBunHh orqlrraHun B KoHcotlxAupaHHt

fruaxcoa oFrer, He3aBhorMo Aantr Abnxau{n ce Ha [3MaMa ]rnvr rpeuJKEl, pa3pa6orEaMe !t

H3nbnHrBaMe oAlrTopctu npoqeAyp!,r B oTroBop Ha Te3t^ phcKoBe u nonyeaBaMe oA}{ropcK]4

A,oKagaTencrBa, Kor,tro Aa ca AocrarbqHh H yMecrHu, ga Aa ocrryprr 6aga ea HauJero MHeHlie. Prcmr
4a xe 6rr4e pa3Kpnro qbu{ecrBeHo HenpatsHnHo orquraHe, Koero e pesynTar or l{aMaua, e no-B}lcoK,
OTKOflKOTO pytcKa OT CbUIeCTBeHO HenpaBhnHo OTqtITaHe, KOeTO e pe3yflraT OT rpeuKa, rufi rarO
r,rsuaMara Moxe Aa BluroqBa rafixo cnopaayMrBaHe, $anuruSrqnpaHe, npegHaMepeHr4 nponycKtr,
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lrsflBneHra 3a BbBer(qaHe Ha oAnropa a sa6ny4gexue, (attro r npexe6peraaHe Hfl]l aao6uxansue xa
BbrpeulHl{f l(oHTpo'l;

- nonyt{aBaue pa:6upaue 3a BbrpeluH&n xoHrpon, ,Mau{ orHorueHste KbM oAl4ra, 3a Aa pa3pa6orxM
oAt4ropcrn npoqeAypx, Koxro Aa ca no.qxoAnu{x npr [oHKperHrre o6crosrencrsa, Ho He c qen
Hspa3fiBaHe Ha uHeHlre orHoclo e$errueHocrra Ha BrrpeuHxn (oarpoa Ha Fpynara;

- oqeHtBaMe yMecrHocTTa Ha u3non3BaHHTe CYeTOBOAHII norlrrrffi 11 pa3yMHocrra Ha cqeroBqAHnre
npra6nnarrenxt,t oqeH(n rr clbpraHrre c rnx onoBecrf,BaHhr, HanpaBeH[ or pbr(oBorqcrBoro;

- AOCTUlzlTTe AO 3aknloqeHlre oTHocHo yMecTHocTTa Ha X3non3BaHe OT CTpaHa Ha pbxoBoAcTEoTO Ha
cqerosoAHara 6asa Ha ocHoaara He npegnonoxeHnero sa Aeficreau{o nperEnpxnrne H, Ha 6asara Na
non! {eHLfTe OAxTOpcKx Ao(asarencrBa, ort{oCHO rom Aan!{ e Hanuqe CtqecTBeHa HeCHrypHOCT,
orH€tctqa ce go ct6rrm nrtx ycnoBun, xor4To 6nxa uornu Aa nopo.qf,T 3HaqnreflHn cbMHeHrfi ort{ocHo
cnoco6xocrra na l-pynara Aa npoAbnxm 4a Qynrqnoufipa Karo 4eictaaqo npq,qnpuf,rfie. Aro xse
AOCTXTHeiT AO 3a(nlot{eHse, 9e e HaflHqe cbl4ecrBeHa HecnrypHocT, or Hac ce u3}rcxBa Aa npnBneqeM
BHTMaH[e B OAKTOpCI(xfl CH AOrcnaA XbM cBbp3aHure c ra3r,t HecvrrypHocr onoBgcrf,BaH]rf, B
KoHconnAltpaHun $nuaucoB orqer lrnx B cnyqai qe regn onoBecrRBEtHlrr ca HeaAe{BarHH, Aa
mo4nSrqupaMe MHeHHero cr. Harurre gaffircqeHm ce ocHoBaBar Ha oAnropclrre AoxasarencrBa,
nonf.EHlt Ao Aarara Ha ogxropcKxa Hx Ao(naA. Su4erqra cs6uus xnl.t ycnosrs o6ave uorar ga craHar
npl4qHHa fpynara Aa npeycraHoan $yurqroHnpaHero cl4 Karo Aeficraau{o nperqnpuf,rt4e;

- oqeHrBaMe qenocrHoro npeAcraBf,He, crpyrrypa x GAbprxaHHe Ha KoHcoflHAxpaHxE Qrxaxcoa orrer,
BKnptrl4TeflHo OnOBeCTnBAHnFTa, vt AaJ]'],, xOHCOrIttAlrpaHuR $r,rxanCOe OTqeT npeACTaBn
ocHoBonorarau.UTe 3a Hero cAenRt,l r crr6urus no HaqnH, rofito nocrura AocToBepHo npeACTaBfiHe.

Hue xouyHuxltpeMe c nilqara, HaroBapeHr c o6qo ynpaBneHue, HapeA c ocraHan[re Bbnpocr,r, nnaHqpaHyre
oSxsar lr Bpeme Ha ttsntflHeHt,re Ha oAvrra r cbqecrBeHuTe (oHcraraqyrx or oArra, Bmoq]rrenHo
cLqecrBeHx Hegocrarbqx BIB BbrpeuH[n KoHTpor!, Koxro HAeHr]ttpuqrpaue no BpeMe Ha H3BbpuBaH]tn or
Hac oAHT.

Hre npe4ocraBnMe cbulo raxa Ha nhrtara, HaroBap€Hl4 c o6ruo ynpasneHrle, nsflBreHgle, qe cMe tt3nbnHrmr
npl/lnoxHMxre erlHHH HSHGXBaHHH BbB BpbsKa C He3aBUCHMOCTTa H qe qe KoMyHurHpaMe e Tflx Bc]tqKl,|
ssauMooTHotueH[g vl Apynt Bbnpocu, Kovtro 6uxa uornu pa3yMHo ,qa 6tAar pa3rnexAaH[ Karo HMaulx
oTHOUeHhe KbM HeSaBltcllMocTra H9{, a roraro e npHnoxflMo, ]r cBrpSaHETe C TOBA npeAnaSHH Uepx]!.

CpeA etnpocure, KoMyHl,tKHpeHH c nuqara, HaroBapeHyt c o6tr.1o ynpaBneHhe, Hr^e onpaAennMe re3|r
Btnpoct4, Kot/tro ca 6rnu c xai-ronRua gHaqlrMocr npx ogrra Ha KoHconrAvlpaH]lc enxancoe orqer 3a
TeKyq}le nepHoA H KollTo cneAofflrenHo ca KnlottoBtt oAHTopcryr B"bnp(rcx. H,re onr,lceaMe Te3l,| Ebnpocl.t B
Hauni oAtlropcxH AoKnarq, oc6eH B cryt{avrre, B Konro aaKoH }t'l}t HopMarxBHa ypeqoa Bb3npenHTcrBa
ny6nnvxoro ofloBecrqaaHe xa lusopuaqrfi sa ro3r Bunpoc tanr xora?o, B xsr<lltor{lirerruo pe4r]r cnyqa}r, H14e
peuilM, qe AaAeH Bbnpoc He cJIegBa 4a 6uge roMyHl,r(xpaH B Haurn AoxrlaA, ruf, raro 6u uorno pa3ypHo Aa
ce oqaKM, ve ne6naronphf,THl4Te rEcneAGTBHc or roBa Aeicreue 6nxa xagsnurrnt4 non3rre or rneAHa ror,{Kll
xa o6rrlecraenun hHrepec or ra3n KouyHlxaU[n.

Eornaa BbB Bpt3ra c Apyrx 3aroHoBlr x perynaropHlr lr3rcr(BaHrn

B AonunxeHre Ha HauJrre orroBopHocrr,t lr aouagBaHe cbrltacHo MOC, onrncann tro-rope B pagAena dpyrauuSopuaqnn, pasnxqHa or rcHcorlhAxpaxrn $uuaucoB orqer x o4ltropcf,ul Ao1.r1aA atpry xeio; 
-no

ort{ouleH[e Ha rqoKnaAa aa 4etiHocrra, B r.q- Ae,mapatMflra aa r(opnoparrBHo ynpaBneHue r neeixancoeara
AeKrlapaq[t HHe u!3nbnHHxMe H npoqeAypnre, Ao6aBeH],t KbM r43t4c(BAHrre no Moc, cLrracHo yxasaxmnra
Harpo$ecxoHatHara opraHrcaqxq Ha AtannoMrpaHbrre ercflepr-cqeroBoA]lTenfi t,t perxc-rpxpaHyrre oA1aropfis Eunrapun - Hncturyr Ha AxmonltpaHrre excnepr-c\EroBoAr/ffenn (!4EEC). fesla np;$Ayf, *acary
npoBepK, g€t ffuruquero, ra(ro x npoBepxx ua Sopuara ll crAbpxaH[ero Ha ra3u gpyra u]Sopuaqnn c qen
Aa Hl4 nognoMolHar eua SopurpaHe Ha craHoBl.tqa orHocHo roBa AanH Apyrara ux@pnarlr,rn BxflDrBa
onoBecrf,BaH[ETa }r AOUIaABaH]!f,Ta, npeABHAeHX E J-naea ceEMa or 3axoxa 3a cqeroBqAcrBoro 11 B 3axoHa
oa nY6nrnruoro npea,naraHe Ha qeHHvt rxr,rxa, (un. 100r+, an. 10 ot 3fl|-lt-lK BrrB BpbaKa c qn. 1(X)H, an. g, r. 3 r,r
4 or 3llfl{K), npun(rxl.tMx e Euraptn,

Cmanoeut4e eEe ept3rra c ,ttt.37, an.6 on Sarone aa cqemosoOcmaoflro
Ha 6asam Ha h3BbpuJeHlre npoqeAyph, Haurero craHoBxqe e, qe:

(a) nx$opuaqHqra, BrnoqeHa B AornaAa aa Aeiuocrra ra euuaxcosara roAlrHa, 3a (oRTo e t!3rorBeH
KoHconHAl.{paern SuHaxcoe orqer, cborBererBa Ha KonconxgupaHt,tg SxHaHcoB ower, atpxy xofiro
cMe il3paSxflx KBannQuqxpaHc' MHeHVre a,QOrnag orHocHo oAlra Ha KoHcoirnA(pagug sruaxcoeorqef'ne.rope;

(6) roxconugnpaHhnr AoxnaA ra Aeixoqrra e H3rorBeH B cborBercrBue c npxrloxxMllre taxoHoBr
l,l3xCKBAHUn,
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(a) e pesynrar ua nplqofirroro no3HaBaHe n pas6upaue aa geiHocrra na l-pynara r cpeAara, B Kotro TF

QyHKqt4oHHpa, He cMe ycTaHoBlrnh cnyqan Ha ctu{ecrEeHo HeBrpHo npeAcTaBflHe B KOHCOnrAmpHUrl

a6*rA aa 4eirocrra c n3[nrcqeHxe Ha eserra onhcaH B pa3Aena ,,Qpyra nu$opmaqxf,, pa3nvHHa

or KoHconggltpaHuf, (pltHaHcoB orqer lr oAnropcxnq AoKnaA Blpxy Hero" a '[ornag orHocHo ogHra

Ha xoHcotlxAxpaxun $rxancoa orqero;
(D B AeKnapaqhFra 3a KopnoparHBHo ynpaBneHHe 3a $ruaxcoeara roAHHa e npeAfiaBeHa

H3HcKBaHara or ct orBerH1aTe HopMaruBHyl a(roBe nHQopnraqrn, B T.q. usQopurarlnsra no qn. 100

(H), an" 8 or 3axona aa ny6nr,rvxoro npeAnaraHe Ha ueHHll KHnxa;

(4) xe$raxaxcoBaTa Ae(napaqlrn e npeAocTaBeHa I H3rorBeHa B ctorBercrB,te c H3t4cKBaH[flra Ha

3axoxa 3a cqeroBoAcrBoro.

Cmauoeuthe Bbe eph3ra c vn. 100(n), an. 10 am Saxoua ta nydnurnomo npednazane Ha 4eHHu K,|u)ra

Ha 6aaa xa uaaupqrixure npoqeAypr u xa npr.rgo6yrroro nosHaBaue u paa6npaxe na4efixocrra xa l-pynara ut

cpeAaTa, B KoRTO rn $yxxqronnpa, no Hauje MHeHhe, He e Hanlrqe clqecTBeHo HenpaBHnHo Aoffia4BaHe B

On$CaHlteTO Ha OCHOBHI4TQ XapaKTep[CTl,lK!4 Ha CHCTeMhTe 3a BbrpeueH KoHTpOfl lrr ynpasneHvle Ha p]'lcKa Ha

l-pynara BbB Bpb3(a c npoqeca xa $uxaucoao orqrraHe n a ltx$opuaqunra no'rn.'10, naparpa$ 1,6yrau

orHocHo npeAnoxeHyrnra 3a nornbluaHe, KollTo ca BKnroqeHr B AeuapaqHflTa 3a KopnoparrBHo ynpaBneHxe

Ha f'pynara, Konro e racr or roArulHt4fl AoKnaA sa gefruocrra.

fl,onunxumenxo doxnadeate omHocao oduma Ha Kouconudupaxue $uuaacoe omqem 6ba! epb3ra c
,tn. l(N(n), an. 1, m. 3 om 3arona ta ny6nuuxomo npe0nazaHe Ha $eHHu Rtu)t(a

- ylsneneHue 6b6 epbz6a c un. t001u1, an, 4, m. 3. 6. "6'om Saxoua sa ny6nuuuomo npednazaae ua

qeHHu KHWKa

t4xeoprvraqua orHocHo cAenKilre cbc cBbpaaH}l rllqa e onoBecreHa B noecHeHne 33 rtu (oHcon]lAupaH]ln

$nnancos or,{er. Ha 6asa Ha $SBbpureHhTe oT Hac oAHropcKl,l npoqeAypl4 Bbpxy cAenxflTe cbc cBbp3aHx

nuqa Karo qacr or Hauxg oAyrr Ha xoHconlrgt4paHnn Qrxarcoa orqer Karo qIlno, He € Hn craHanu [3BecrH]1

Sarna, oocroRrencrea t4nh Apyra ux$oprnaqrn, Ha 6asa Ha Kolrro Aa HanpaBHM 3aKfl6qeHHe, Ye qAenKure

cbc cBbp3aHlr nuqa He ca onoBecreHt4 B nphnoxeHua KoHconllglpax Qunaxcoe or'{er 3a roArHara'

3aBbpuBa[qa Ha 3't Aereugpu 2019 r., BbB BCr4LtK]r cbqecrBeH]l acneKru, B cboTBercrBue c ]l3llcKBaHrqra Ha

MCC 24,OnoeecTqBaHe Ha cBr,p3aHn nlrlia'. Peaynrarrre Or Haul[Te oAHTOPCKH npoqeAyP]1 Bbpxy cAenKvtre

cbc cBbp3aHu nhqa ca pa3rneAaHul or Hac B KoHTeKcra ua $opunpaHero Ha Haulero MHeHile orHocHo

$uxatcoenn orlleT KaTO qf,flO, a He c qen 63pa3f,BaHe Ha oTAenHo MHeHlre Bbpxy cAenKl/lre cbc cBbpsaHH

nsq?.

- ltlsseneuue sb8 €prsra c un. fiA@), an. 4, m. 3, 6. ,e" om Saxona sa ny1nuvnomo npednaeaue ua

qeHHu KHUDKa

Harurare oTroBopHocrlr 3a oArlr Ha roHconlrAr4paxrae $rnaxcoB oTqeT Karo qtno, onHcaHu B pagAena Ha

Hauuc AoRnaA ,Orroeopxocrr4 Ha oAnropa 3a oArra Ha KoHconuAupaHrtfl $uxaxcoe orqef', BKnoqBar

oqeHnBaHe Aanu KoHcon6g6paHhf, $ttHarcos or{er npegcraBn cbulecrBeH}rre cAenKh n cl6nttn no HarruH,

KotATo nocrura AocToBepHO npeAcTaBnHe. Ha 6asa Ha h3BbptleHnre oT Hac oAhropcKx npoqeAypx Bbpry

cbu{ecTBeH}ire cgenK}!, ocHoBononaraqg 3a K[,HconhAHpaH]1F S[HaHclB orqer 3a roA]'lHarar 3€lBbpulBaula

Ha 31 gexeraapu2020 r., He Ca Hl4 craHaflu hsBecTHer Saxrr, o6sronrencraa mr'l Apyra uxSopnaaqun' xa

6asa xa Kor,rTo Aa HanpaBlrM SaKnKtr{eHIe, qe ca Hafl[qe cnr{au Ha cb[qecTEeHo HeAocToBepHo npeflctaBgHe

H onoBecrnBaHe B cborBercrBr4e c npuroxvM[re n3ro(BaH!!a Ha MCOO, npHeru or EeponeicK]le cr'K)3'

pesynrarure or Hauhre oAltropcKl,t npoqe4ypr,,r Btpxy cbu{ecrBeHr/rre 3a KoHcon}tAnpaH}rfl Qunaxcoe oruer

Cgen*, n CU6rrrn xa l-pynara Ca pa3rneAaHr Ot HaC B rOHreKCTa na Qopunpaner6 Ha Ha[Uero MHeHtae

orHocHo KoHcon[Aripar+un QrHancoB orqeT Karo qaflo, a He c qefl h3pa3nBaHe Ha oTAenHo MHeHne Bbpxy

Te3r4 CbU{ecTBeHH cAenKll.

ffOqadeane SEB €pb3rra C qn. 59 om 3axOna 3a He:r,eUCunUA $uuancoe odum CbzfiacHo 
"n' 

10 Om

Peenauexm (EC) Nc 537/2011
CbmacHo 1a3ncKBaHy1ffTa xa 3aroxa 3a He3aBlcr,rMnn QunaHcoa oa]lr BbB Bpb3Ka c qn' 10 or Pernauexr (EC)

Ne 537/2014, Hue AoKna,qB€rMe AonbnHllrenHo yl t4Sn0xeHara no-Aony uxQopuaqun:

- l-paxr Topsron oofi e Ha3Har{eHo 3a 3aAbrDtureneH oAl4Top Ha KoHcon}lAnpaH}lf $uxarcoann oTret

Ha XonAxHr Bapxa Afl 3a roAHHaTa, saBbpullna xa 31 Aereuapn 2O2O r' or o6qoto ct6paxue Ha

aKq[oHep[Te, npoBeAeHo xa 29 cenreusp,4 2020 r., 3a nep],loA oT eAHa roA[Ha.

- OAlrrur Ha KoHcoJl4AHpaHHr Qnnarcoe orqer sa roguHara, 3aBbpltll4rla na 31 Aereuapu 2o2O t' na

t-pynara flpeAcraBflflBzr qeTBbpTa nopeAHa roAlrHa Ha HenpeKbcHaT aHrax[MeHT 3a 3aAbflxHTeneH oAnr

Ha TOBa flpeAnp[RTl4e, n3BbpuleH or Hac.



O GrantThornton

- B no4rpena Ha oA{Topct(oro craHoBxu{e HHe cMe npeAocraBrftt B pa3Aen ,Knouoen oguTopcx}4
etnpocu'onvtcaHne Ha xai-saxHrre olleHeHh p]rcKoBe, o6o6r.qexr,re Ha orroBopa Ha ogrropa H Ba:l<H]!

aa6nqgeHxn sus Bpb3xa c re3u plrcxoBe, Koraro e qenecuodpagHo.

- fioreup44aBaHe, qe x3pa3eHoro or Hac o4uropcro MHeHue e B cborBercrBre c AonbnHurenHre
goxflaA" npeAcraBeH Ha oAlrrHHR Koftrlrer na l-pynara, cbrnacHo r43]rcrcaHrf,Ta xa qn. 60 or Saxoxa sa
HeSaBrcr,tMHfl Qnxaxcoe o4rr.

- norBbpxAaBaxe, qe He cme npegocraBrnr4 nocoqeHnre a qn.64 or 3aroua 3a He3arrcuMun Quxaxcoa
ogrr sa6paxeHx ycnyrr u3BbH oAt4Ta.

- floratpxgaBaue, qe npu H3BbpuBaHero Ha oglra cMe 3ana3nnt,t cBorra HesaBxcuMocr cnpnMo
I-pynara.

- 3a nep$oAa, sa rofiro c€ orHacq r43BbpuJeHue or Hac 3aABnxurerreH oAHT, ocBeH ogrra, Hue cue
npqgocraERnn lr Apyrr4 ycllyru Ha l-pynara, Kafio e onoBecreHo B nogcHeHxe 24 or roacont1upafiua
Suxancoe orrrer.

I'parr Toprror OOA
Ogrropero ApyxgcrBo

29 anpun 2020 r,
Srnraprn, rp. Co$un,6yn. gepnra apux l&26

Mapni Anocronoa
Ynpaanren
Perrcrpnpar og[Top orroBopeH sa oAxre



XonAmHr BapHa Afl
KoHcoar4rpaH SrnaHcoB orqer
31 4ercemepn 2020 r.

KouconnArpaH orqer 3a OhHaHcoBoro crrcToflHhe

Arrnar

Hereryqr aKTrEx
Vtrtotw, MaurHrr h cbop]xeHhn
14 x ge,fi r quoH H lt 14 Morlt
Penp'aqm
Apynl HeMareprarHlr aKTHBh
huaerrrqur, orqr.rraHh no MeroAa xa co6crgexrR
Kanr]raJt
Orxaxcos,r aKrltBx no cnpaBeAnrsa crofiHocr
,Qrn roan h HcrpyueHTr no aMoprh3lr pa Ha crofi xocr
Tuprcracxn n Apyru B3eMaHrq
Orcpoverr AaHtqHr4 aKThBt4
Hereryuln axrhB,

Texyqn arrrBx
Marepranxu 3anacyt
Ohxancoeh aKrHBr4 no cnpaBeAnraa croixocr
AtnrclEyr 14 HcrpyMeHTyt no a Moprx3t4paxa crofi nocr
Tupro,ecrn u Apyru Qrxaxcosr B3eitaHlan
B3euaxrs BbB Bpt3Ka c AaHrqH Bbpxy AoxoAa
l-lapu r nap[t{Hl,t eKBxBareHTlt
Texyqr arrrBtr

Ar,crlrsir $ tpynu sa ocao6oxAaBaHe, uacrQuqrpaxu
Karo /lbpxaHx 3a npoaa
O5ufo arrxBn

Clsrasrn:
I

lfara: 26 anprn 2O2L r.

C ogmropcxlr AoKrraA or 29 anprn 2O2L r.:

Fpaxr Topxrox OOfl
Ogxlopcro Apy)KecrBo

Maprri AnocronoB
Perncrprpa H oArTop, oTroEoPeH 3a a Hraxo/rMeHTa
Ynparenren

Iloncxexne 31 gerer.rapn 31 gerenspr
zlJ20

xun. nB.

212 557
34 618
38 L27
19 490

3 679
1 536

t2 376
405

2 5L2

10
L2
I

2019
xun. nB.

226 405
34 L23
38 127
18 980

3 736
L 579

13 595
9 387
L 692

5
13
t4
15
16

325 300 347 625

77
13
L4
15

18

L 422
33 990
37 834
42 78t

L7
I 222

466 056

2 437
32 4L5
4L 252
4r. 919

35
790

I03? i

noflcHeHugra KbM KoHconrArpaHng $uraxcoa orqer or crp. 8 Ao ctp. 76 npeAcraBncBar Hepa3AenHa qacr or Hero.
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KonconrAhpaH orqer sa eranaHcoBoro cbcroqHre
(npo4unxenr,re)

Co6gaex kanrrar r nacnBr

Co6craex Kanhran
Arqnoxepen Kanrrarr
Peaepar
Hepasnpe4enesa neqan6a
Co6trsex Kanrran, orHacrrq ce Ao
co6craexrqrre Ha npeAnpxtrrero-r,,raira

Heroxrpoarpaqo yqacr[e
O6ulo co6craex Kanhrart

flacnar
Hereryulr
l1excnoxnr 3aAbnxeHhr KbM nepcoHara
fltnnccpo,.rxH 3aeMlr
3a4t,nxexrR no nH3hHr
Tuproecrn u Apytu 3aArnxeHre
Orcpovexn AaHrqHh nac[Br4
Hereryuln nacrBh

Teryqr
flexcmosxr u Apyru 3aAt nxeHtar tGM nepcoHana
Kparrocpov xr4 3ae!,rlr
3a4rnxexuR no rlx3t4Hr
Trprcrecrn , Apytu 3aAbnxeHxg
3aArrrxexns 3a AaHrqH Bbpxy AoxoAa
Teryqr nacrlr

Xon.4rur Bapna Afl
Koxcolr4rpan QuxaacoB orqer
31 4erer.lapra 20Ze r.

lloncnexne 3l gererapr
2020

xll,l.,tt.

6 486
160 686
15 792

31 Aererapn
2019

xr,l. 
'tB.

6 486
160 162
21 961

19.1
t9.2

182 954 188 609

35 156 40 395
219 130 229 0,0,4

20.2
2L
11
22
16

20.2
2t
11
22

180
135 216

3 385
628

23s
132 515

4 359
L 262

_2 L92 2 188
141 601 140 569

2 321
6t 375
t 597

39 856
170

3 349
64 848

L 496
31 871

105 319

O6u1o nacyrBh
llztcnau, BK.fltoqeHr B sa oceo6ox4aBaHe,
rcnacmOrqrpanr AbpxaHH aa npo4ax6a
O6ulo co6creex ]t nacIBr

Cucraaxn:

Aara: 26 anprn 2O2Lr.

C ogmropcrr AoknaA or 29 anprn 2O2l r.t

Fpamr Topxror OOA
Ogrropcro Apyxecr;o

Itlapri Anorronot
PerrcrprpaH oAxrop, orroBopeH aa
Ynpaarren PHTOH

lloc,cHexncra KbM KoHcorlr4AApaHnA OhHaHcoB orqer or Ao crp. 76 npeAcraBneBar Hepa3.qenHa qacr or Hero
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KonconnAnpaH orqeT 3a neqan6ara nnn 3ary6ara
3a roAt4Hara, nphKnoqBaqa na 31 4erceuapra

XonAnxr Bapna flfi
Koxcoa rgnpax Qn naxcoB orqer
31 4erceuepn 2020 r.

l-lprxo4n or AoroBopl,l c Kn[eHT]t
Apyrtl npnxoAn
fleqan6a or npo4ax6a Ha HereKyullt atrrBx

Paaxo4r 3a Marepxanh
PaexoA[ 3a BrrHruHr{ ycnyrn
Paaxo4n 3a nepcoHana
Ilpomexa B cnpaBeAnxeara crofixocr Ha !,tHBecrnq}ioHHyt l4Morl,t
Auoprrsaqrn r o6eaqexra xa ne$rnaHcoBh aKrHByt
Ce6ecrofixocr Ha npoAaAeHrre croKl4 ,l Apyrh reKyrqu aKruBn
OqargaHa KpeAtarHa 3ary6a, xerxo
f'lpouexr B Hannr{Hocrure Ha roroBara npoAyKut4, h
He3a BbpureHoTo n pox3BoAcTBo

Rpyrr pa3xoAx
(3ary6a)/neqaa6a or oneparxaxa 4ef, xocr

3ary6a or hHBecrlrqrt,t, orqnraH]4 no MeroAa xa co6grgexrq
KanhTan
Ouxaxcoar pa3xoAlr
Orsaxcoan nphxoAyt
Apy ru Qr xancoeu no3[q]in
3ary6a npe4r AaHLqlt

PasxoAr,r 3a AaHbqx Bbpxy AoxoAa
3ary6a 3a roAltHara

3ary6a 3a roAnHara, orHacf,ula ce Ao:
Heroxrponupaqoro yr{acrre
Epnrexaren[Te Ha co6crEex Kanhran Ha npeAnplrqr[ero-
maftra

Ocxoaua sary6a na

Crcraann:

[ara: 26 anpra 2O2t r.

C onrropcrh AorstaA or 29 anprn 2O2L r.:

fpaxr Topxrox OOfl
Ognropcro Apyr(ecrro

l,lapri Anocronog
PerrcrprpaH o4xrop, orroBopeH 3a
Ynpaanren

Jloncxexre

23
24
25

26
27

20.1
t2

2020
xl,tI. ,tB.

47 895
6 207

39

(6 7e7)
(16 e5e)
(20 01e)

564
(7 277)
(1 6s1)
(4 420)

(73)
(3 297)

2019
xrr. nB.

69 938
1 680
3 983

(10 774)
(22 001)
(27 19s)

939
(7 s10)
(2 777)

118

(s3e)
(3 096)28

6
29
29
30

31

(s 798) 2 766

(ss)
(7 27t)

2 320
233

(23)
(8 363)

2 548
1 139

(10 s71) (1 933)

581 (867)
(e eeo) (2 8oO)

'{)
t
j.2

floscxexnsra KbM KoHconrAr.pa+Ae $rnaxcoa orqer or qrp. I Ao crg. 76 npeAcraBrrrBar Hepa3AenHa qacr or Hero.
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XonAyHr Bapua A!
KonconuAnpa rr SranaHcoB or.{er
31 4erevepra 2O20 r.

KonconnrqhpaH orqer 3a Bceo6xBarHlte AoxoA
3a roAr4HaTa, nphKnpqBaqa Ha 31 4eremapra

Iloncxexre

3ary6a Ba roglHara

flpyr aceo6xBareH troxoA:
Komnoxexrr, Korro He ce peKrracr$nqrpar s
neqan5ara rnx eary6ara:
llpeouexra xa xe0uxaucoB[ afirB]t
flpeouexrr Ha 3a,qrnxeHHfl no nnaHoee c 4e0rxnpaur
AOXOAPT 2O.2

flaxur Bbpxy AoxoAa, orHaceul ce Ao KoMnoHeHTHre Ha
4pyr eceo6xBareH AoxoA 31
Apyra aceo6xearxa aary6a Ba roAhHa?a, HcrHo o?
AAHLUH

O6uro aceo6xsarxa eary6a 3a roAxHara

O6qo aceo6xBarHa aary6a 3a roAnHara, orHacqtq ce Ao:
Heroxrponrpauloro yqacrhe

2020
xn.nB.

(e eeo)

105

2019
xnn. aB.

(2 800)

(130)

30
105 (1O0)

13

(87)

llprre:xarenhre Ha
uailrca

KanHran Ha npeAnpxFTreTo
(4 22s)

656

Ctcralrn:
I

p[arar: 26 anpnn 2O2L r.

C ogrropcxx AoKnaA or 29 anpnn 2O2L r.:

Fpaur Topnrox OOI
OAxropcxo Apyx(ecrBo

Maprni Anocronos
PerncrpnpaH o4xrop, orrolopeH ga aHraxrileHTa
Ynpaerren

ffio0us \-a
.Ns03? )'

noflcHeH[rra KbM KoHconuAugaHue Qrnaxcoe orqer or crp. B ao crp. 75 npeAcraBnsBar Hepa3AenHa qacr or Hero
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Xonguxr Bapxa ffi
Koxconr4rpax SrxancoB orqer
31 4exeuapr 2020 r.

KonconnAhpaH orL{er 3a napuqHnre norollh
3a roAhHaTa, npnKnoqBaqa Ha 31 4ercemepr

Oneparnaxa Aeimocr
l'locrunnexrr or KrxeHTn
Ilnaqaxnn KbM AocraBqhqr
llnau{anus rbM nepcoHan H oc[ryp[TenHr uHcn4ryemlr
flnarenx AaHbuh, HerHo
Apyrr nniau{aHrfl 3a oneparuBna Aefixosr
Herex napr{qeH norot( or oneparxexa Aef,xocr

]lx gecrn [roxxa Aeixoqr
I'lprAo6uaaxe Ha HMort4, nauhHl4 H cbopbxeH[f,
Ilocrunaexut or npoAax6a xa ruorN, MaurHHt4 !r cbopbxeHrq
Ilpu4o6raaxe Ha HeMarepharrHH aKTytBr
flocrunnesm or npoAax6a Ha $rnaxcoBh aKTHBH
llpu4o6reaxe xa SrxaucoB!,t aKrhBt,l
Aeaxcn aer npo4ax6a Ha lrHBecrvLll4ll
flpe4ocraaeHu 3aeMta r Aeno3rrh
flocrunneuun or npeAocraBeHH 3aeMh 

'r 
Aeno3lrrlr

f-loayvexu nuxBu
I'locrunaexm or npo.qax6a xa arrrer, xnacreuqxpaHll aa npo4ax6a
llosrunaex un or n p r4o6ra ea Heln poAax6a xa Ab u{epH[ n peAn p]tnrr4e,
HeTHO OT napxqHx cpeAcTBa
flonyvexr AuBrAeHTyr
Apyru no(rbnreHr, or xHBecrxl{hoHHa 4efixocr
Herex napxqeH noror or [HtecxrlxoHHa Aelxocr

Orxaxcora gefixocr
flonyvenu 3aeMlt
nnaqaHr,{ no 3aeMt4
flnaulaxus no nr3lrHr
flnaqax[ri Ha rhxBr,t ]r raKo4 no ynpaBneHre Ha KpeAHTh
flocrunnexxr or eMnchq Ha aKqhyt
flocrbnne x rr or QuxanchpaHe
Apyna no(TbnreHre sa Srxaxcoaa AeiHocr, HerHo
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Пояснения към консолидирания финансов отчет 
 
1. Предмет на дейност 
 

Към 31 декември 2020 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 лицензи 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 2020 г. членове на Надзорния съвет са: 
• Мартин Нейчев Стоянов; 
• Драган Ангелов Драганов; 
• Калин Георгиев Желев. 
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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 2020 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 2020 г. е 926. 

Дружеството-майка не може да определи краен собственик физическо лице-собственик на 
капитал според разпоредбите на ЗМИП. На основание §2 (5) от ЗМИП за действителен 
собственик определяме представляващите дружеството изпълнителни директори Ивелина 
Кънчева Шабан и Милчо Петков Близнаков.  

Основен акционер, притежаващ 16,97% е Павлекс-97 ЕООД. Инструментите на собствения 
капитал на мажоритарните акционери, притежаващи общо 51,31% от акционерния капитал на 

Групата 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 2019 г.), освен ако не е посочено друго.  

Консолидираният финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо 

предприятие. 

Действителни и потенциални въздействия на COVID-19 

Извънредно положение в България от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г. 

В началото на 2020 г., поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен 
мащаб, се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и 
цели икономически отрасли. На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви 
наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13 март 2020 г. Народното събрание взе 
решение за обявяване на извънредно положение за период от един месец. На 24 март 2020 г. 
парламентът прие „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на 
последиците (загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)“. Впоследствие, 
извънредното положение бе удължено с още един месец и остана в сила до 13 май 2020 г.  

Извънредна епидемична обстановка в България от 14 май 2020 г. до 30 април 2021 г. 

На 13 май 2020 г. Министерският съвет обяви извънредна епидемична обстановка, считано от 
14 май 2020 г., която беше удължавана периодично преди изтичането на срока й. Към датата 
на изготвяне на настоящия финансов отчет, срокът на извънредната епидемична обстановка е 

удължен от правителството до 30 април 2021 г. 
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Ефект от Covid-19 върху консолидирания финансов отчет на предприятието през 2020 г. 

В качеството си на холдингово дружество, чиято основна цел е управление и финансиране на 
своите дъщерни дружества и собствени инвестиционни проекти, през 2020 г. Холдинг Варна АД 
бе изправена пред сериозното предизвикателство да осигури финансова стабилност на всички 

единици от икономическата й група в ситуация на икономическа нестабилност, породена от 
COVID-19. 

Дъщерните дружества на Холдинг Варна АД оперират в различни сфери на бизнеса. Всяка една 
от тях бе повлияна в различна степен от COVID-пандемията, като най-тежко се отрази на 
дружествата опериращи в туристическия и развлекателен бизнес. Отчетения спад в приходите 
и оперативните показатели за периода в резултата на  настъпилите значителни промени с 
негативен ефект в икономическата и правната среда, в която предприятията оперират, наложи 

необходимостта ръководството на Холдинг Варна АД да пренасочи своите усилия към това да 
реорганизира паричните потоци в групата, така че да осигури финансова стабилност и 
подкрепа на тези, които най-много имат нужда от нея.  

Въведените рестриктивни мерки от страна на отделните държави, наложените ограничения при 

пътуване и първоначалната неяснота около етимологията на самия вирус, водят и до редица 
негативни последици върху дейността на Дружеството през 2020 г., а именно рязък спад в 

реализираните приходите, промени в ликвидните потоци на дружеството, както и до 
допълнителни разходи, свързани с обезпечаване на приложимите към дейността 
противоепидемични мерки, което логично доведе до промяна цялостните инвестиционни 
намерения на Ръководството и фокусираха техните усилия към краткосрочни цели до 
ограничаване негативните ефекти на пандемията и стабилизиране финансовото състояние 
Групата като цяло.  

Туристическият сектор е един от най- засегнатите от тежките икономически и социални 

негативни последици в резултат на разразилата се пандемия от Covid-19. Създалата се 
ситуация, свързана с ефектите върху отрасъл туризъм, е безпрецедентна. Над 30 от водещите 
туроператори с основни пазари в Западна и Централна Европа съобщават за забавяне на темпа 
за резервации с между 60% и 80% спрямо 2019 година и за свръхниво на анулациите. 
Европейският туристически гигант TUI отменя плащания и предоговаря гарантирани заетости в 
световен мащаб. Всички водещи туроператори, които оперират на българското Черноморие 
отменят плащанията по ранни записвания и на авансовите вноски по гарантирани заетости. 

През 2020 г. Групата отчете спад в Приходите от хотелско настаняване и развлекателни услуги 

с 58%, приходи от балнеология, СПА и фитнес с 39%, както и в свързаните продажби на стоки 
и услуги – с 44%. Общо отчетените приходи от дейността на Групата за 2020 г. възлиза на 47 
895 хил. лв., което е с 32% по-малко спрямо съпоставимия период 2019 г. В отговор на 
понижения размер постъпления от клиенти, Ръководството въведе строг мониториг върху 
разходите, краткосрочно планиране на очакваните приходи и непрекъснат процес по 

актуализиране на законовата и нормативна рамка за наложените противоепидемиологични 
мерки. Успоредно с това Групата бе изправена пред предизвикателството да задържи част от 
персонала си, поради което  кандидатства по компенсационни програми, ПМС 55/30.03.2020 г. 
като мярка за запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното 
положение, впоследствие изменено и допълнено с ПМС 71/16.04.2020 г., както и по ПМС № 
151/03.07.2020 г. като мярка за запазване на заетостта на работници и служители след периода 
на извънредното положение, предизвикано от пандемията от Covid-19 за периода от м. юли до 

м. септември 2020 г. и продължаването й за следващите три месеца, а именно от м. октомври 
до м. декември 2020 г. съгласно ПМС № 278/12.10.2020 г., PМС № 429 от 26.06.2020 г. като 
мярка за запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, директно 
засегнати от извънредното положение.  

За част от приходите – 2 457 хил. лв. за 2020 г. (3 023 хил. лв. за 2019 г.), формирани от 
инвестиционни имоти и други активи на Групата, отдавани по договори за лизинг, основна цел 
на Ръководството бе да запази добри взаимоотношения със своите наематели и да гарантира 

сътрудничеството си с тях и през следващи отчетни периоди. Благодарение на гъвкава ценова 
политика и направени отстъпки Групата успява да запази действащи основни договори и дори 
да сключи нови такива за следващия туристически сезон.  

Въпреки сложната икономическа обстановка,  Групата стартира нови инвестиционни проекти 
на територията на курортен комплекс Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД, за изграждане 
на активи с цел продажба. Тъй като комплекса е изключително атрактивен с възможностите, 

които предоставя за отдих, развлечения и стил на живот, поддържа сравнително високи нива 
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на цени на имотите. В резултат на добра реклама и маркетинг, някои от обектите са 
предварително продадени, като авансово е преведена значителна част от стойността им. 

В процес на развитие е и инвестиционен проект – изграждане на търговски комплекс, който 
има значимо стратегическо значение за цялостната нова и модерна визия за изграждане и 

функциониране на курортния комплекс, като предприемането на дейности по изграждането на 
инвестиционния проект зависи изцяло от времевия график и ресурс на Групата.  Стартиралите 
дейности по проектиране и съгласуване на проекта предхождат строително – монтажни 
дейности, които се очаква да започнат през 2021 г.   

Въпреки сложната икономическа обстановка строителните дейности по изграждането на проект 
„Алея Първа“ във Варна не са били отлагани, забавяни или прекъсвани. За периода Януари – 
Декември 2020 г. Групата е инвестирала общо 2 337 хил. лв. по проект „Алея Първа“, а общият 

размер на извършените инвестиции през годината възлиза на 8 608 хил. лв. 

С цел подпомагане дейността, минимизиране на разходите и ограничаването на изходящ 
паричен ресурс в Дружествата в групата, банковите и облигационни заеми са предоговорени, 
като се реструктурирани и отложени част от плащанията за последващи отчетни периоди. В 

резултат на възприетите мерки за оптимизация на разходите, както и намаления оборот през 
периода е отчетено намаление в следните направления: разходите за материали в размер на 

37%, външните услуги -23%, разходи за персонала с 26 хил. лв., както и в себестойност на 
продадените стоки и други текущи активи с 40%. Най - голям ефект върху финансовото 
състояние на Групата има повишеният кредитен риск при събираемостта на вземанията, като 
очакванията на Ръководството за понижена платежоспособност на своите контрагенти води до 
отчетена очаквана кредитна загуба в размер на 4 420 хил. лв. за периода. 

Към 31 декември 2020 г. Групата регистрира загуба в размер на 9 990 хил. лв., но запазва 
стабилни  ликвидните си позиции. Оборотния капитал е положителна величина в размер на 18 

947 хил. лв., а отчетеният положителен паричен поток от оперативна дейност в размер на 7 
851 хил. лв.  

Очакванията на Ръководството са негативните ефекти да отшумят след отпадането на 
ограниченията за движението на хора, транспортни средства и стоки, като икономическата 
активност се очаква да бъде положително повлияна от обявените мерки за подкрепа и 
заделените допълнителни държавни и европейски фондове, водещи до допълнителни публични 
гаранции на портфейли с вземания, допълнително безлихвено финансиране на стопански 

субекти и преки помощи за засегнатите компании и лица. Доколкото тези мерки се допълват 

разширяват и удължават, Ръководството на Групата не е в състояние да оцени окончателния 
ефект върху стопанската активност, зависеща и от неизвестната към момента продължителност 
на въведените карантинни ограничения. 

След извършения преглед на дейността, 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 2020 г. 

МСС 1 и МСС 8 (изменени) - Дефиниция на същественост, в сила от 1 януари 2020 г., 

приети от ЕС   

Целта на измененията е да се използва една и съща дефиниция на същественост в рамките на 

Международните стандарти за финансово отчитане и Концептуалната рамка за финансово 
отчитане. Съгласно измененията:  

• неясното представяне на съществената информация или смесване на съществена с 
несъществена информация има същия ефект като пропускането на важна информация или 
неправилното й представяне. Предприятията решават коя информация е съществена в 

контекста на финансовия отчет като цяло; и  
• „основните потребители на финансови отчети с общо предназначение“ са тези, към които са 

насочени финансовите отчети и включват „съществуващи и потенциални инвеститори, 
заемодатели и други кредитори“, които трябва да разчитат на финансовите отчети с общо 
предназначение за голяма част от финансовата информация, от която се нуждаят. 
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Изменения на референциите към Концептуална рамка за финансово отчитане в сила 
от 1 януари 2020 г., приети от ЕС 

СМСС е издал преработена концептуална рамка, която влиза в сила незабавно. Рамката не води 
до промени в нито един от съществуващите счетоводни стандарти. Въпреки това, 

предприятията, които разчитат на концептуалната рамка при определяне на своите счетоводни 
политики за сделки, събития или условия на дейността си, които не са разгледани специално в 
конкретен счетоводен стандарт, ще могат да прилагат преработената рамка от 1 януари 2020 
г. Предприятията ще трябва да преценят дали техните счетоводни политики са все още 
подходящи съгласно преработената концептуална рамка. Основните промени са:  

• за да се постигне целта на финансовото отчитане се фокусира върху ролята на 
ръководството, което трябва да служи на основните потребители на отчетите  

• отново се набляга на принципа на предпазливостта като необходим компонент, за да се 
постигне неутрално представяне на информацията 

• дефинира се кое е отчитащото се предприятие, като е възможно да е отделно юридическо 
лице или част от предприятието 

• преразглеждат се определенията за актив и пасив 

• при признаването на активи и пасиви се премахва условието за вероятност от входящи или 

изходящи потоци от икономически ползи и се допълват насоките за отписване  
• дават се допълнителни насоки относно различните оценъчни бази и  
• печалбата или загубата се определят като основен показател за дейността на предприятието 

и се препоръчва приходите и разходите от другия всеобхватен доход да бъдат рециклирани 
през печалбата или загубата, когато това повишава уместността или достоверното 
представяне на финансовите отчети. 

МСФО 3 (изменен) – Определение на стопанска дейност, в сила от 1 януари 2020 г., 

приет от ЕС  

Измененото определение за стопанска дейност изисква придобиването да включва входящи 
материали и съществен процес, които в съвкупност значително да допринасят за способността 
за създаване на изходяща продукция. Определението на понятието „продукция“ се изменя така 
че да се фокусира върху стоките и услугите, предоставяни на клиентите, които генерират доход 
от инвестиции и други доходи. Определението изключва възвращаемостта под формата на по-
ниски разходи и други икономически ползи. Измененията вероятно ще доведат до отчитане на 

повече придобивания, класифицирани като придобивания на активи. 

Изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7: Реформа на референтните лихвени проценти 
(издадена на 26 септември 2019 г.), в сила от 1 януари 2020 г., приети от ЕС 

Предлаганите изменения включват елементи, отразяващи новите изисквания за оповестяване, 
въведени от измененията на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7. 

Изменения на МСФО 16 намаления на наемите, свързани с Covid-19, в сила от 1 юни 

2020, приет от ЕС 

Промените касаят единствено лизингополучателите по договори за лизинг, които са получили 
отстъпка от наемната сума или не дължат наем за определен период от време в резултат на 
пандемията от коронавирус Covid-19. В този случай лизингополучателите може да не считат 
намалените наемни вноски или опростените наеми за периодите до или преди 30 юни 2021 г.  
като модификация на лизинговия договор, независимо дали наемните суми впоследствие са 
увеличени след 30 юни 2021 г. 

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 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 2020 г., и не са били приложени от по-ранна 
дата от Групата. Не се очаква те да имат съществен ефект върху финансовите отчети на 
Дружеството. Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в 

счетоводната политика на Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането 
им в сила. 
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Промените са свързани със следните стандарти: 

• Изменения в МСС 1 Представяне на финансовите отчети: Класификация на пасивите като  
текущи и нетекущи, в сила от 1 януари 2023 г., все още не е приет от ЕС 

• Изменения в МСФО 3 Бизнес комбинации, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 37 

Провизии, условни пасиви и условни активи, в сила от 1 януари 2022 г., все още не са 
приети от ЕС 

• Годишни подобрения 2018-2020 г. в сила от 1 януари 2022 г., все още не са приети от ЕС 
• Изменения на МСФО 4 Застрахователни договори - отлагане на МСФО 9, в сила от 1 януари 

2021 г., все още не са приети от ЕС 
• Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 Реформа на лихвените 

показатели - Фаза 2, в сила от 1 януари 2021 г., все още не са приети 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 2023 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. 

С цел постигане на представяне във финансовия отчет, даващо по-уместна информация за 

ефекта от операции и други събития или условия върху финансовото състояние на Групата, 

някои от елементите са представени по различен начин в сравнение с консолидирания 

финансов отчет за 2019 г. Промяната касае единствено начина на представяне на елементи от 

консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход и консолидирания 

отчет за финансовото състояние за 2019 г. и не се отнася до начина на тяхното оценяване, а 

именно: 

- Сума в размер на 1 394 хил. лв. отнасяща се до признат отсрочен данъчен актив преди 

01.01.2019 г. е класифицирана като част от неразпределената печалба. 

Рекласификацията няма ефект върху финансовия резултат за текущия и предходния отчетни 

периоди, а се отнася само до елементи от началното салдо на 01.01.2019 г. на консолидирания 

отчет за собствения капитал.  
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- Ефектът от възникване и обратно проявление на очаквана кредитна загуба е представен като 

отделна позиция в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен 

доход.  За сравнителната 2019 г. сума в размер на 714 хил. лв. е рекласифицирана от ред 

„Други Разходи“ и 832 хил. лв. от „други доходи“, чийто нетен ефект е представен на отделен 

ред „Очаквана кредитна загуба“ – 118 хил. лв. 

- Рекласификация на неконтролиращото участие на Групата преди 01.01.2019 г. в размер на 16 

хил. лв., за сметка на неразпределената печалба. Отчетен е ефект за 2019 г. в размер на 158 

хил. лв. Рекласификацията  се отнася до позициите „неразпределена печалба“ и 

„неконтролиращо участие“, посочени в Консолидирания отчет за собствения капитал и не влияе 

върху данните посочени в другите отчетни елементи.  

4.3. База за консолидация 

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

майка и всички дъщерни предприятия към 31 декември 2020 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 дела 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. 
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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 на 

контрол и признава произтичащата печалба или загуба, ако има такава, във финансовия 

резултат за периода. 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. 
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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. 
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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;  
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• 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. 
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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 

Групата  предоставя основно пакетни туристически услуги, включващи настаняване (нощувки 

и хранене) на туристи в собствени хотелски комплекси на база „all inclusive“, които определя 

като едно задължение за изпълнение. Групата продава услугите си в комбинация с 

допълнителни услуги, като информационен коктейл, достъп до спортни съоръжения и др. 

Ръководството е оценило, че тези допълнителни услуги не са разграничими сами по себе си и 

в контекста на договора и не представляват отделно задължение за изпълнение. Приходите от 

продажба на пакетни туристически услуги се признават по метода „в течение на времето“, тъй 

като клиентът получава и консумира ползите едновременно с изпълнението на услугите от 

страна на дружеството. Приходите се признават в размер на фиксирана сума към съответната 

дата в размер на възнаграждението, което Групата има право да получи и съответстващо на 

извършената дейност от него към тази дата. При признаване на приходите от предоставената 

услуга хотелско настаняване Групата прилага метод за измерване на напредъка, отчитащ 

реализираните нощувки. 

Като продажби, съпътстващи туристическата дейност Групата определя паркинг услуги, 

спортно-анимационни и водноатракционни услуги, балнеоложки и спа услуги и др. 

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. 
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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. 

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 обекти 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. 

4.9.3. Приходи извън обхвата на МСФО 15 от лихви и дивиденти 

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. 

Наемни приходи от инвестиционни имоти и предоставяне на морски плажове за 
експлоатация от подизпълнители 

Групата отчита приходи от предоставени под наем инвестиционни имоти и приходи от 

предоставяне на морски плажове за експлоатация от подизпълнители. Приходите се признават 

на линейна база за периода в който реално се експлоатират обектите и генерират разходи.  

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. Правителствени дарения 

Правителствените дарения са помощ от правителството под формата на прехвърляне на ресурси 

към Групата в замяна на минали или бъдещо съответствие с определени условия по отношение 

на оперативните дейности на Дружеството. Те изключват онези форми на правителствена 

помощ, които не могат в рамките на разумното да бъдат остойностени и сделки с 

правителството, които не могат да бъдат разграничени от нормалните търговски сделки на 

Дружеството. 

Правителствени дарения, включително непарични дарения по справедлива стойност, не се 

признават, докато няма разумна гаранция, че: 

• Групата ще отговаря на условията, свързани с тях; и 

• Даренията ще бъдат получени. 

Групата признава правителствените дарения като приход през периодите, необходими за 

тяхната съпоставка със свързаните разходи, които те са предназначени да компенсират, при 

използване на систематична база. 

Правителствените дарения, свързани с амортизируеми активи, се признават като приходи в 

продължение на полезния срок на годност на актива, през който се начислява амортизация. 
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Правителствените дарения, свързани с покриване на разходи, се признават в консолидирания 

отчет за финансовото състояние при отчитане на съответния разход. 

Безвъзмездните средства, предоставени от държавата на Групата, са свързани със суми във 

връзка с правителствено финансиране като мярка за запазване на заетостта на работниците и 

служителите при извънредното положение.  

Групата е отговорила на условията и изискванията за изплащане на компенсации по тези 

гореизброените мерки за запазване на заетостта. Приходите от правителствена помощ са 

признати в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Други 

приходи”. Вземанията от държавата по програмата за запазване на заетостта са признати в 

отчета за финансовото състояние на ред „Търговски и други вземания“. 

4.11. 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. 

4.12. 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. 

4.13. 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 4.17 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. 
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4.14. 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 години 

• Оперативни права   2-70 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. 

4.15. 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.  
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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     25-100 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.  

4.16. Отчитане на лизинговите договори 

4.16.1. 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. 

Групата като лизингополучател 

За всеки нов сключен договор Дружествата от Групата преценяват дали той 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, Дружеството 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 

• Дружеството 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 
• Дружеството 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. 
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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. 

Намаление на наеми по лизингови договори 

Дружеството е приложило изменението на МСФО 16 за лизинговите договори, по които има 

намаление на наемите в резултат на Covid-19. Дружеството прилага улеснението за отчитане, 

което му позволява да не оценява дали допустимите отстъпки по лизингови договори, които са 

пряка последица от пандемията на Covid-19, са модификации на лизинга. Дружеството прилага 

улеснението за отчитане последователно при договори със сходни характеристики и при 

подобни обстоятелства. За отстъпки по наеми при лизингови договори, за които Дружеството 

решава да не прилага улеснение или които не отговарят на изискванията за прилагане на 

улеснението в МСФО 16, Дружеството третира като модификация на лизинговия договор. 

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. 
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4.17. 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. 

4.18. 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 4.11. 
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4.19. Финансови инструменти съгласно МСФО 9 

4.19.1. 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. 

4.19.2. 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 „Очаквани кредитни загуби”. 

4.19.3. 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. 

Предоставени заеми  

Предоставените заеми първоначално се отчитат по номинална стойност на предоставените 

средства. Същите се държат с цел „държани за събиране на договорните парични потоци“, като 
финансови активи, чиито договорни парични потоци са единствено плащания на главница и 
лихви.  

Портфейли с изкупени вземания 

Изкупените вземания представляват заеми и лихви към тях, придобити от Групата по силата на 
цесионни споразумения. 



Холдинг Варна АД 
Консолидиран финансов отчет 
31 декември 2020 г.  

 

27 

Бизнес моделът на Дружеството по отношение на изкупените вземания се основава на 
дългосрочното управление и поддържане на портфейлите с цел да се съберат планирате 
парични постъпления.  

Групата първоначално класифицира всички изкупени вземания в категорията на финансовите 

активи по амортизирана стойност. Тази класификация отговаря на управленската стратегия, 
която се фокусира върху запазване на активите с цел максимизиране на събираемостта по тези 
портфейли. Първоначалното признаване се осъществява към датата на придобиване, по цена 
на придобиване, т.е. справедливата стойност на плащането плюс съществените разходи, 
съпътстващи сделката. 

Към датата на закупуване на вземанията се преценява дали придобитите от Групата по силата 
на цесионни споразумения вземания са на стойност значително по-ниска от номинала на тези 

задължения или т.нар. в МСФО 9 закупени или първоначално създадени финансови активи с 
кредитна обезценка (POCI) и същите следва да се оценяват по амортизирана стойност, 
използвайки коригирания за кредитни загуби ефективен лихвен процент.  

На основата на първоначалната прогноза за очакваната парична събираемост и първоначалната 

стойност (цената на придобиване плюс разходите, съпътстващи сделката), се определя 
коригиран за кредитни загуби ефективен лихвен процент. Този лихвен процент представлява 

вътрешна норма на възвръщаемост, съдържащ кредитен риск, използвана за дисконтиране на 
прогнозираните парични постъпления. Нормата на възвръщаемост остава непроменена през 
периода на управление на портфейла.  

В случай, че за закупените вземания не е определен съществен кредитен риск и събираемостта 
на същите се счита за изпълнима, то те се приравняват на финансов актив и се прилага 
възприетият подход за последваща оценка на съответния вид финансов инструмент. 

Приходите от лихви се изчисляват върху стойността на портфейлите, определена въз основа на 

модел на амортизирана стойност, съгласно насоките на МСФО 9 за закупени или първоначално 
създадени финансови активи с кредитна обезценка и се признават текущо в Отчета за 
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход. Използва се коригирания за кредитни 
загуби ефективен лихвен процент, включващ кредитния риск. Приходите от лихви се признават 
в пълен размер в увеличение на стойност на портфейлите, докато реалните парични 
постъпления през периода се признават в пълен размер в намаление на стойността на 
портфейлите. 

Стойността на актива към датата на отчетния период е равна на първоначалната стойност (цена 
на придобиване увеличена със съществените разходи, съпътстващи сделката), увеличена с 
приходите от лихви, намалена с реалната парична събираемост и коригирана с начислените 
очаквани кредитни загуби. В резултат, стойността на активите в края на отчетния период е 
равна на настоящата стойност на очакваните дисконтирани парични постъпления. 

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. 
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4.19.4. 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. 

Предоставени заеми, цесии и други лихвоносни финансови активи 

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). 

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. 

 

4.19.5. 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 
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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. 

4.19.6. 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. 

4.20. 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.  

Изписването на готовата продукция – апартаменти е по конкретно определена цена 

(себестойност). 

При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход в 

периода, в който е признат съответният приход. 
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4.21. 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 4.26. 

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. 

4.22. 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. 

 

4.23. 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.  
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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. 

4.24. 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”. 
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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. 

4.25. 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. 

4.26. 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 4.27. 

4.26.1. 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).  

4.26.2. 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 
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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. 

4.26.3. 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. 

4.27. 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.  

4.27.1. 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. 

При извършването на годишния тест за обезценка на нефинансовите активи, ръководството на 

Групата е взело предвид и влошената икономическа обстановка като част от външните фактори, 

които биха могли да индикират, че възстановимата стойност на нефинансовите активи не 

надвишава тяхната балансова стойност. Въпреки това резултатите показаха, че няма 

значителни промени в степента или начина на използване на нефинансовите активи. Не са 

прекратени дейности, които се осъществяват чрез нефинансовите активи. 

Поради тази причина ръководството на Групата е достигнала до заключението, че 

възстановимата стойност на нефинансовите активи надвишава тяхната балансова стойност и 

следователно няма необходимост от признаване на загуби от обезценка. 
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4.27.2. Обезценка на репутация 

Към  края на отчетния период Ръководството е извършило годишния тест за определяне дали 

възстановимата стойност на единицата генерираща парични потоци, към която е разпределена 

репутацията надвишава нейната балансова стойност като са взети предвид влошената 

икономическа среда вследствие на разразилата се covid пандемия и индустриите, в които 

единиците генериращи парични потоци оперират. Резултатите от тестовете показват, че 

възстановимата стойност на отчетената репутация не надвишава нейната балансова стойност и 

следователно не са признати загуби от обезценка през отчетния период. За целите на годишния 

тест за обезценка са използвани оценки на независим външен оценител, която се основава на 

различни подходи – пазарен метод, приходен, разходен метод и комбиниран метод, в 

зависимост от дейността и вида на оценявания актив.  Там, където е било необходимо е 

направена корекция във връзка с пазарния риск, несигурната бизнес среда и рисковите 

фактори, които са специфични за отделните предприятия – единици, генериращи парични 

потоци. 

4.27.3. 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. 

4.27.4. Полезен живот на амортизируеми активи 

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки 

отчетен период. 

Към 31 декември 2020 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 6 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. 

4.27.5. 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 1 422 хил. лв. (2019 г.: 2 437 хил. лв.) се влияе от развитието на дейността 

на Групата. 

4.27.6. 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). 

  



Холдинг Варна АД 
Консолидиран финансов отчет 
31 декември 2020 г.  

 

35 

4.27.7. 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. 

4.27.8. 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. 

4.27.9. 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. 

4.27.10. Приходи от договори за строителство 

Етапът на завършеност на всеки договор за строителство се оценява от ръководството като се 
взема предвид цялата налична информация към края на отчетния период. В този процес 
ръководството упражнява значима преценка по отношение на ключови събития, фактически 

извършена работа и приблизителна оценка на разходите за завършване на проекта. 

4.27.11. Финансирания 

Групата е кандидатствала по правителствено финансиране като мярка за запазване на 
заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, предизвикано 
от пандемията от COVID-19. Към 31 декември 2020 г. Групата е подала документи и е одобрена 
в програмата за финансиране, но не всички дължими суми са получени. Въпреки това, 

Ръководството счита, че отговарят на условията и изискванията за изплащане на компенсации 
по гореописаната мярка за запазване на заетостта до месец Декември, поради което е признало 
приход в пълен размер за периода отнасящ се до 31 декември 2020 г. 
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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 
2020 

участие 

2019 

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 52.92 

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 100 100 

Медийна група Черно море ЕООД България 

Производство и 
разпространение на 
телевизионна програма 

100 100 

 
Към 31 декември 2020 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  
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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 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 % % хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Икономическа група „Св. Св. 
Константин и Елена 
Холдинг” АД 47.08 47.08 (1 751) 477 23 244 24 995 
Икономическа група „М САТ 

Кейбъл” ЕАД - - (2 466) (3 100) 12 627 15 093 
Икономическа група „ТПО 
Варна ЦППБО” ЕООД - - (12) (12) (156) (144) 

Камчия АД 12.54 12.54 - 87 437 437 

ИП Реал Финанс АД 5.08 5.08 - - 14 14 

   (4 229) (2 548) 36 166 40 395 

Равнение на извършена рекласификация на НКУ 40  

 Натрупани НКУ 
 2019 2018 
 хил. лв. хил. лв. 
НКУ съгласно консолидиран финансов отчет 40 237 43 893 
Рекласифицирано НКУ 40 395 43 909 

 158 16 

През 2020 г. и 2019 г. не са изплащани дивиденти на неконтролиращото участие.  

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

 2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Нетекущи активи 453 821 448 406 
Текущи активи 157 519 157 194 

Общо активи 611 340 605 600 

   
Нетекущи пасиви 188 004 161 728 
Текущи пасиви 130 083 142 593 

Общо пасиви 318 087 304 321 

Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на 
предприятието-майка 252 858 259 918 

Неконтролиращи участия 40 395 41 361 
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 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   

Приходи 55 928 77 819 

   

Печалба за годината, отнасяща се до собствениците на 
предприятието-майка   (3 113) 160 
Загуба за годината, отнасяща се до неконтролиращото участие  (4 229) (2 380) 

Загуба за годината (7 342) (2 220) 

   

Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до 
собствениците на предприятието-майка  (3 008) 241 

Общо всеобхватна загуба за годината, отнасящ се до 
неконтролиращото участие  (4 229) (2 548) 

Общо всеобхватна загуба за годината (7 237) (2 307) 

   

Нетни парични потоци от оперативна дейност 7 940 6 967 

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (2 898) (50 221) 
Нетни парични потоци от финансова дейност (2 605) 42 785 

Нетен паричен поток 2 437 (469) 

5.2. Промени в инвестициите в дъщерни дружества 

През 2020 г. не са настъпили промени в икономическата група. 

6. Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал 

Към 31 декември 2020 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, свързани с нейните инвестиции в асоциирани предприятия. 

 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   

Балансова стойност към 1 януари 3 736 26 
Дял от загубата (55) (23) 
Рекласификация от инвестиции в дъщерни предприятия - 3 733 
Отписани инвестиции (2) - 

Балансова стойност към 31 декември 3 679 3 736 

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

2020 Боровете I АД М Сат Преслав ООД 
Дял 45% 50% 

Дейност 
Сегмент 

хотелиерство Сегмент медии 

   
 хил. лв. хил. лв. 

Активи 49 707 87 
Пасиви 41 571 39 
Приходи 26 187 
Финансов резултат (119) (2) 

Финансов резултат, полагащ се на Групата (54) (1) 
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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) 

 

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 2020 г. и 2019 г. Групата не е получила дивиденти. 

Към 31 декември 2020 г. и 31 декември 2019 г. Групата притежава инвестиции в Телеком и С 

ООД и България Телеком Нет АД, които са напълно обезценени. Същите дружества не  
извършват дейност.  

През 2020 г. дяловете на асоциираното дружество Конкорд ООД са изкупени от мажоритарния 
собственик като покупната стойност е равна на отчетната стойност на инвестицията и не е 
отчетен резултат от сделката.  

Отчетения отрицателен финансов резултат за периода в асоциираното Дружество Боровете I 
AД се дължи на факта, че Дружеството все още не е започнало да осъществява активна 
стопанска дейност. Към 31 декември 2020 г. асоциираното Дружество Боровете I AД е в процес 
на изграждане на мащабен хотелски комплекс. Въпреки разразилата се пандемия строителните 
дейности по изграждането на хотелския комплекс не са били отлагани, забавяни или 
прекъсвани. Очакванията на ръководството са, че инвестиционния проект ще бъде завършен 

съгласно приетия времеви график, като след завършването си пазарната стойност на проекта 
ще превишава значително натрупаните разходи по изграждането му, както и че Боровете I AД 
ще покрие натрупаните загуби от периода на изграждане след стартиране на дейността си. 
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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: 

2020 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 2 800 700 403 18 173 27 023 (1 204) 47 895 

 - други приходи 10 1 067 19 2 851 2 260 - 6 207 

Приходи на сегмента 2 810 1 767 422 21 024 29 283 (1 204) 54 102 

        
Разходи за материали (99) (115) (70) (4 704) (1 947) 138 (6 797) 
Разходи за външни услуги (143) (876) (216) (5 101) (11 645) 1 012 (16 969) 
Разходи за персонал (304) (790) (151) (6 283) (12 491) - (20 019) 

Промени в справедливата 
стойност на 
инвестиционни имоти 

- - - 564 - - 564 

Амортизация и обезценка 
на нефинансови активи 

(82) (544) (67) (4 639) (1 945) - (7 277) 

Себестойност на 

продадените стоки и други 
текущи активи 

(24) - (35) (1 524) (103) 35 (1 651) 

Промяна на материалните 
запаси 

- - 7 (80) - - (73) 

Други разходи (576) (645) (263) (1 047) (766) - (3 297) 
Печалба от продажба на 

нетекущи активи 
- - - 22 36 (19) 39 

Очаквана кредитна загуба (70) 476 142 (761) (2 186) (2 021) (4 420) 

Оперативна 
печалба/(загуба) на 
сегмента 

1 512 (727) (231) (2 529) (1 764) (2 059) (5 798) 

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

- - - (54) (1) - (55) 

Финансови разходи (124) (1 913) (24) (4 377) (2 593) 1 760 (7 271) 
Финансови приходи 678 3 818 44 150 82 (2 452) 2 320 

Други финансови позиции (1) 1 160 100 142 (1 066) (102) 233 

Печалба/(загуба) на 
сегмента преди данъци 

2 065 2 338 (111) (6 668) (5 342) (2 853) (10 571) 

        
Разходи за данъци върху 

дохода 
(17) (237) (4) 453 181 205 581 

Резултат на сегмента 
след данъци 

2 048 2 101 (115) (6 215) (5 161) (2 648) (9 990) 

        

Активи на сегмента 83 063 223 468 5 050 220 207 79 644 (145 376) 466 056 
Пасиви на сегмента 19 410 62 994 2 384 162 923 70 468 (71 253) 246 926 
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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 (133 964) 471 473 

Пасиви на сегмента 17 619 60 368 2 623 154 702 68 846 (61 389) 242 469 
 

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 2020 г. и 2019 г. общият размер на приходите на Групата по отделни сегменти не зависи 

само от един клиент.  
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Общата сума на приходите, оперативната печалба и активите на отделните сегменти са равнени 
със съответните позиции в консолидирания финансов отчет на Групата, както следва: 

 2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 

Приходи    
Общо приходи на сегменти 55 306 73 836 
Елиминиране на междусегментни приходи (1 204) (1 386) 

Приходи на Групата 54 102 72 450 

   

Печалба     
Оперативна печалба на сегментите (3 739) 1 820 
Елиминиране на печалбата от сделки между сегментите (2 059) 946 

Оперативна печалба на Групата (5 798) 2 766 

   
Дял от финансовия резултат на инвестиции, отчитани по метода 

на собствения капитал (55) (23) 

Финансови разходи (9 031) (10 173) 
Финансови приходи 4 772  5 768 
Други финансови позиции 335 1 151 
Елиминиране на междусегментни приходи/разходи (794) (1 422) 

Загуба на Групата преди данъци  (10 571) (1 933) 

 
 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
Активи   
Общо активи на сегментите 611 432 605 437 
Елиминиране (145 376) (133 964) 

Активи на Групата 466 056 471 473 

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: 

 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 

Брутна балансова стойност   
Салдо към 1 януари 38 127 38 332 
Обезценка на репутация на М Сат Кейбъл ЕАД - (205) 

Балансова стойност към 31 декември 38 127 38 127 

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. 

 2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 
   
Варна Риълтис ЕАД 18 802 18 802 

М САТ Кейбъл ЕАД 14 223 14 223 
Медийна група Черно море ЕООД 1 059 1 059 
Аква Ерия ООД 664 664 

Проджект къмпани 1 АД 3 379 3 379 

Разпределение на репутацията към 31 декември 38 127 38 127 

Към 31 декември 2020 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 
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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 използван 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 остатъчният метод с балансирани относителни 

тегла. Съществените ненаблюдаеми данни включват коригиращи коефициенти за сравнимите 

имоти, отбиви от цените, 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. 

- определяне справедлива стойност на активите притежавани от тези ОГПП чрез преизчисление 

на нетните активи на база справедлива стойност. 

След извършените анализи не са установени индикации за необходимост от корекция на 

отчетената репутация, поради което не е отчетен разход за обезценка през периода. 
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9. Други нематериални активи 

Другите нематериални активи на Групата включват програмни продукти, авторски права, лицензи 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 

Други права 
върху 

собственост 

Разходи за 
придобиване и 

други 

Общо        

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

Брутна балансова стойност       
Салдо към 1 януари 2020 г. 1 922 14 091 4 018 167 1 012 21 210 
Новопридобити активи, закупени 7 101 - 567 332 1 007 
Отписани активи  - - (3) (56) (213) (272) 

Преоценка, нетно - - - - - - 
Трансфер на активи 39 (7 478) 17 7461 (39) - 

Салдо към 31 декември 2020 г. 1 968 6 714 4 032 8 139 1 092 21 945 

       
Амортизация        
Салдо към 1 януари 2020 г. (1 796) (52) (22) (72) (288) (2 230) 

Амортизация за периода (80) (7) (7) (128) (65) (287) 
Загуби от обезценка - (20) - - - (20) 

Амортизация на отписани активи - - 2 49 31 82 
Трансфер на активи - 52  (52) - - 

Салдо към 31 декември 2020 г. (1 876) (27) (27) (203) (322) (2 455) 

       

Балансова стойност към  
31 декември 2020 г. 92 6 687 4 005 7 936 780 19 490 
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Към 31 декември 2020 г. Групата отчита Разходи за придобиване на нематериални активи в размер на 4 хил. лв. и други активи с балансова 

стойност 3 975 хил. лв. 

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 2020 г. е в размер на 18 604 хил. лв. (2019 г.: 18 098 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 2020 г. възлиза на 64 хил. лв. (2019 г. 

53 хил. лв.).  

Групата няма договорни задължения за закупуване на нематериални активи.  

Извършен е преглед на всички значими нематериални активи към 31 декември 2020 г. с цел проверка за наличие на данни за обезценка, в 

резултат на което е установено, че няма съществени различия между преносната стойност на активите и техните възстановими стойности.

 Програмни 
продукти 

Авторски 
права 

Лицензи за 
излъчване 

Други права 
върху 

собственост 

Разходи за 
придобиване и 

други 

Общо        

 хил. лв. 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 81 4 640 24 319 
Новопридобити активи, закупени 44 681 - 86 52 863 
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 4 018 167 1 012 21 210 

       
Амортизация        
Салдо към 1 януари 2019 г. (1 708) (52) (15) (71) (3 851) (5 697) 
Амортизация за периода (88) - (7) (1) (104) (200) 
Амортизация на отписани активи - - - - 3 667 3 667 

Салдо към 31 декември 2019 г. (1 796) (52) (22) (72) (288) (2 230) 

       

Балансова стойност към  
31 декември 2019 г. 126 14 039 3 996 95 724 18 980 
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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 2020 г. 45 591 104 430 70 690 1 191 15 945 29 092 8 440 1 062 276 441 
Ефект от прилагане на МСФО 16 - - - - - - - - - 
Новопридобити активи - 7 198 - 120 8 608 328 1 9 262 
Отписани активи - (1) (131) (24) (8) (376) - - (540) 
Преоценка на активи - - - - - - - - - 

Ефект в резултат на бизнескомбинация - - - - - - - - - 
Други изменения - - - 29 - - - - 29 
Трансфер на активи  217 1 734 1 958 20 498 (20 242) (13) 91 (15 737) 

Салдо към 31 декември 2020 г. 45 808 106 170 72 715 1 216 16 555 17 082 8 755 1 154 269 455 

          
Амортизация           
Салдо към 1 януари 2020 г. - (10 016) (27 757) (1 079) (7 679) - (2 652) (853) (50 036) 

Отписана амортизация - - 126 24 5 - - - 155 

Излезли в резултат на бизнескомбинации - - - - - - - - - 
Амортизация за периода - (1 442) (2 568) (68) (1 248) - (1 630) (34) (6 990) 
Други изменения - - - (29) - - - - (29) 

Трансфер вътрешна рекласификация - 115 (56) (22) (141) - 30 76 2 

Салдо към 31 декември 2020 г. - (11 343) (30 255) (1 174) (9 063) - (4 252) (811) (56 898) 

          

Балансова стойност към  
31 декември 2020 г. 45 808 94 827 42 460 42 7 492 17 082 4 503 343 212 557 
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 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 

 

Към 31 декември 2020 г. значима част от балансовата стойност на разходите по придобиване на нетекущи активи в размер на 17 082 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 
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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. Дейностите по изграждане на Водовземното съоръжение са 

приключени през 2020 г. Очаква се въвеждане в експлоатация през 2021 г.  

• извършени разходи за изграждане на хотели, инфраструктурни съоръжения, търговски обекти и други в размер на 6 650 хил. лв.; 

• извършени разходи по изграждането на канални кабелни мрежи и други в размер на 4 360 хил. лв. 

 

Към 31 декември 2020 г., Групата рекласифицира активи от позиция „Имоти, машини и съоръжения“ в „Активи и групи за освобождаване, 

класифицирани като държани за продажба“, както следва: 

• През 2020 г. Групата рекласифицира инвестиционен имот в размер на 15 420 хил. лв., както и свързан пасив в размер на 6 хил. лв., 
като актив държана за продажба на база сключен пред предходен отчетен период предварителен договор за покупко-продажба на 
актива.  

• Към 31 декември 2020 г. Групата рекласифицира земя с балансова стойност 20 хил. лв. като актив държан за продажба, на база сключен 

предварителен договор за покупко-продажба на актива. 

Към същата дата е отчетена рекласификация на активи ползвани от собственика в инвестиционни имоти в с балансова стойност към датата на 

трансфера 295 хил. лв., както следва: 

• завършен първи етап от инвестиционен проект, а именно изграждане на бистро и плажен бар към него, които са въведени в експлоатация 

на 14.07.2020 г. Изградените активи на обща стойност 194 хил. лв. са трансферирани към инвестиционни имоти. 

• през 2020 г. Ръководството взема решение притежавани имоти, сгради и активи в процес на придобиване с балансова стойност 101 

хил.лв. да бъдат рекласифицирани като инвестиционни имоти, с цел изграждане на търговски комплекс. До 31 декември 2020 г. след 

приключване на активния туристически сезон и влизане в сила на разрешението за строителни дейности в туристическите комплекси 

са предприети действия по реализиране на проекта.  

 

Групата няма договорни задължения за закупуване или изграждане на активи. 

Към 31 декември 2020 г. Ръководството не е установило индикации за обезценка на своите материални активи и не е начислявало разход за 

такава.
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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 2020 г. 4 680 3 251 425 84 8 440 

Ефект от МСФО 16  -    

Трансфер - (13) - - (13) 

Новопридобити активи 129 199   328 

Салдо към 31 декември 2020 г. 4 809 3 437 425 84 8 755 

           
Амортизация      

Салдо към 1 януари 2020 г. (734) (1 764) (143) (11) (2 652) 

Трансфер  10 21  31 

Амортизация  (781) (777) (62) (11)  (1 631) 

Салдо към 31 декември 2020 г. (1 515) (2 531) (184) (22)  (4 252) 

Балансова стойност 
към 31 декември 2020 г. 3 294 906 241 62 4 503 

Всички разходи за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или 

загубата на ред „Амортизация и обезценка на нефинансови активи”. 

Балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията, заложени като обезпечение по 

заеми, е представена, както следва: 

 Земя Сгради Машини, съоръжения, 
стопански инвентар и 

други 

Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

     
Балансова стойност към 31 
декември 2020 г. 14 394 83 309 24 732 123 435 

Балансова стойност към 31 
декември 2019 г. 13 119 88 050 13 197 114 366 

Допълнителна информация относно заложените като обезпечение имоти, машини и 

съоръжения е посочена в пояснение 34. 

11. Задължения по лизингови договори 

 2020 2019 
  хил. лв. хил. лв. 
      

Задължения по лизингови договори – нетекуща част 3 385 4 369 

Задължения по лизингови договори – текуща част 1 597 1 496 

Задължения по лизингови договори 4 982 5 865 

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 
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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 2020 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 2020 г.               
Лизингови плащания 1 735 1 485 1 271 760   47 11 5 309 
Финансови разходи (138) (99) (59) (27)   (4) - (327) 

Нетна настояща стойност 1 597 1 386 1 212 733    43 11 4 982 
                
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 

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 2020 г., свързани с плащания, които не са включени в оценката на задълженията 

по лизингови договори, са както следва: 
  2020 2019 
  хил. лв.  хил. лв. 
     

Краткосрочни лизингови договори (118) (444) 
Лизинг на активи с ниска стойност (26) (16) 

  (144) (460) 

Разходите за лихви по лизингови договори, включени във финансовите разходи за годината, 
приключваща на 31 декември 2020 са 187 хил. лв. (2019: 219 хил. лв.). 

Общият изходящ паричен поток за лизингови договори за годината, приключваща на 31 
декември 2020 г. е 1 462 хил. лв. (2019: 1 686 хил. лв.). 

Допълнителна информация за видовете активи с право на ползване е представена пояснение 

10. 

12. Инвестиционни имоти 

Към 31 декември 2020 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 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 
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 хил. лв. 
  

Балансова стойност към 1 януари 2020 г. 34 123 

Новопридобити активи:  

- придобити при покупка 686 

- прехвърляния от ползван от собственика имот 295 

Активи, включени в групата за освобождаване (1 050) 

Нетна печалба от промяна на справедливата стойност 564 

Балансова стойност към 31 декември 2020 г. 34 618 

Въпреки ковид пандемията и всеобщите очаквания за спад на цените на имотите вследствие 
волатилността на пазара на недвижими имоти, през 2020 г. е отчетено увеличение на 

справедливата стойност на инвестиционните имоти с 564 хил. лв. Това се дължи на 
продължаващото развитие и модернизация на комплекс Св. Св. Константин и Елена, в резултат 
на предприети значителни инвестиционни проекти от Групата. 

Комплекс Св. Св. Константин и Елена и комплекс Камчия са изключително атрактивни поради 
възможностите, които предоставят за отдих, развлечения и стил на живот, в резултат на което 

поддържат сравнително високи нива на цени на имотите.  

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 16 367 хил. лв. (2019 г.: 20 122 хил. лв.). 

Инвестиционните имоти са отдавани под наем по договори за оперативен лизинг. 

Приходите от наеми за 2020 г., възлизащи на 1 677 хил. лв. (2019 г.: 3 052 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 2020 г. 895 624 491 138 67 121 2 336 

31 декември 2019 г. 870 796 769 497 - - 2 932 

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. 

Финансовите резултати на една компания трябва да имат най-сериозно влияние върху 

движението на цените на акциите й. В хода на covid-пандемия почти няма публична или 
непублична компания, която да не е засегната от икономическата криза. Местният капиталов 
пазар се движи в посока на своевременно коригиране на цената на акциите на емитентите 
като взема предвид периодичната финансова информация, постъпваща на фондовата борса, 
покупателната стойност на участниците на пазара и баланса между търсене и предлагане. 
Поради тази причина Ръководството вярва, че борсовите котировки към 31 декември 2020 г. 
отразяват адекватно ефекта от разразилата си пандемия върху Дружествата в чиито 

акции/дялове е инвестирала Групата.  
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Към 31 декември 2020 г. справедливата стойност на краткосрочните финансови активи по 
справедлива стойност е определена както следва: борсово търгувани акции са оценени по 
справедлива стойност, определена на базата на борсовите котировки към датата на 
финансовия отчет. Борсово нетъргуемите акции и дялове в договорни фондове са оценени 

чрез оценка на независим оценител, 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 
 2020 2019  2020 2019 

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

      
Дялове на колективни инвестиционни схеми 17 089 16 483  659 746 
Акции в публични дружества 2 173 949  794 766 
Некотирани облигации 510 521  - - 

Акции в непублични дружества 14 218 14 462  83 67 

Общо 33 990 32 415  1 536 1 579 

Суми, признати в печалбата или загубата 

През годината следните печалби/(загуби) бяха признати в печалбата или загубата: 

 2020 2019 
 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 786 1 594 

 
14. Дългови инструменти по амортизирана стойност 

Сумите, признати в консолидирания отчет за финансовото състояние, се отнасят към следните 
категории финансови активи: 
 

  Текущи  Нетекущи 

  2020 2019  2020 2019 
  хил. лв. хил. лв.  хил. лв. хил. лв. 
       
 Главница по заеми, цесии и други  14.1 37 003 43 157  11 937 12 866 

 Лихви по заеми и цесии  4 774 4 437  1 332 557 
 Облигации 14.2 - -  426 426 
 Депозити  - -  60 56 
 Очаквани кредитни загуби  (3 943) (6 342)  (1 379) (309) 

Общо кредити и вземания  37 834 41 252  12 376 13 596 

В посочените по-горе стойности са включени вземания от свързани лица, както следва: 

 Текущи  Нетекущи 
 2020 2019  2020 2019 
 хил. лв. хил. лв.  хил. лв. хил. лв. 
      

Вземания от акционери      

 Главница по заеми, цесии и други  18 472 18 326  - - 
 Лихви по заеми и цесии 3 398 2 421  - - 
 Коректив за очаквани кредитни загуби (2 246) (1 686)  - - 

 19 624 19 061  - - 
Вземания от асоциирани дружества      
 Главница по заеми, цесии и други  3 537 2 878  11 937 11 993 

 Лихви по заеми и цесии 268 145  1 332 556 
 Коректив за очаквани кредитни загуби (317) (117)  (1 365) (258) 

 3 488 2 906  11 904 12 291 
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 Текущи  Нетекущи 
 2020 2019  2020 2019 
 хил. лв. хил. лв.  хил. лв. хил. лв. 

      
Вземания от други свързани лица      
 Главница по заеми, цесии и други  - 1 422  - - 

 Лихви по заеми и цесии - 150  - - 
 Коректив за очаквани кредитни загуби - (135)  - - 

 - 1 437  - - 

Общо кредити и вземания 23 112 23 404  11 904 12 291 

14.1. Заеми, цесии и други 

Към 31 декември 2020 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 
 2020 2019 2020 2019 

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

Вземания, произтичащи от търговия на 
финансова активи и инвестиции 30 819 21 295 - - 
Аванси за покупка на финансови активи 8 422 13 022 - 9 566 
Вземания от нефинансова дейност 5 349 7 822 - 3 
Очаквана кредитна загуба (3 467) (3 439) - (517) 

Търговски вземания 41 123 38 700 - 9 052 

     
Съдебни и присъдени вземания 267 414   
Данъчни вземания 220 664   
Предплатени разходи по договори 1 119 1 265 385 318 
Предоставени аванси 1 324 969 17 17 
Други вземания 1 296 249 3 - 

Очаквана кредитна загуба (2 568) (342) - - 

Търговски и други вземания 42 781 41 919 405 9 387 

в т.ч.: Финансови вземания 40 005 38 916 - 9 052 

           Нефинансови вземания 2 776 3 003 405 335 

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 2020 г. признатата очаквана кредитна загуба във връзка с търговски и други 
вземания възлиза на 6 035 хил. лв. (2019 г.: 4 298 хил. лв.).  
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В посочените по-горе стойности са включени вземания от свързани лица, както следва: 

Търговски и други вземания от свързани лица 2020 2019 

  хил. лв. хил. лв. 

Вземания от акционери     
Вземания, произтичащи от продажба на финансови активи 4 826 4 280 

Очаквана кредитна загуба (243) (171) 

  4 583 4 109 
Вземания от асоциирани предприятия     

 Търговски и други вземания 24 9 

  24 9 

Вземания от други свързани лица     

 Търговски вземания 248 299 

Очаквана кредитна загуба (7) - 

 241 299 

Ключов управленски персонал   

 Предплатени разходи и други - 3 

  - 3 

Общо търговски и други вземания от свързани лица 4 848 4 420 

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 

2020 г. 

Активи и 

групи за 
освобождава

не 

Признати в 

печалбата или 
загубата 

31 декември 

2020 г. 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

     

Материални активи, нетно 495 - (122) 373 

Инвестиционни имоти 748 (6) 74 816 

Инвестиции 945 - 58 1 003 

Търговски и лихвоносни вземания (797) - (418) (1 215) 

Обезценка на материални запаси (7) - - (7) 

Лихви по слаба капитализация (547) - (143) (690) 

Задължения към персонала (113) - 19 (94) 

Задължения по лизинг (93) - (1) (94) 

Други задължения (6) - 2 (4) 

Неизползвани данъчни загуби (129) - (279) (408) 

 496 (6) (810)          (320) 

     

Отсрочени данъчни активи (1 692)   (2 512) 

Отсрочени данъчни пасиви 2 188   2 192 
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Отсрочените данъци за сравнителния период 2019 г. могат да бъдат обобщени, както следва: 

Отсрочени данъчни 

(активи)/ пасиви  

31 

декември 
2018 г. 

Корекция 

на грешка 

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 - 382 - - 113 495 

Инвестиционни имоти 416 328 744 2 (13) 15 748 

Инвестиции (530) 1 302 772   173 945 

Търговски и лихвоносни 
вземания (582) (236) (818) (1) 

- 
22 (797) 

Обезценка на материални 
запаси (7) - (7) - 

- 
- (7) 

Лихви по слаба 
капитализация (417) - (417) - 

- 
(130) (547) 

Задължения към персонала (96) - (96) 1 - (18) (113) 

Задължения по лизинг - - - - - (93) (93) 

Други задължения (6) - (6) - - - (6) 

Неизползвани данъчни 
загуби (103) - (103) - 

- 
(26) (129) 

 (943) 1 394 451 2 (13) 56 496 

        

Отсрочени данъчни активи (1 741)  (1 447)    (1 692) 

Отсрочени данъчни пасиви 798  1 898    2 188 

 

През 2020 г. са отчетени изменения в състава на отсрочените данъци във връзка с извършена 

рекласификация както следва: 

- трансфер отсрочен данъчен пасив на 328 хил. лв. от категория „Инвестиции“ в категория 

„Инвестиционни имоти“; 

- трансфер на признат отсрочен данъчен актив в размер на 236 хил. лв. от категория 
„Инвестиции“ в категория „Търговски и лихвоносни вземания“; 

- трансфер на отсрочен данък във връзка с начислени очаквани кредитни загуби в размер на 
1 394 хил.  лв. през 2018 г. при първоначално прилагане на МСФО 9. 

Сумите, признати в другия всеобхватен доход през 2019 г., 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. 

През 2020 г. е реализирана вътрешно-групова данъчна загуба в размер на 12 973 хил. лв., 
като отчетения отсрочен данък за възникнали данъчни загуби за периода възлиза на 279 хил. 
лв. съгласно очакванията на Ръководството за реализиране на същата в обозримо бъдеще. 

Всички отсрочени данъчни пасиви са включени в консолидирания отчет за финансовото 

състояние.  
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17. Материални запаси  

Материалните запаси, признати в консолидирания отчет за финансовото състояние, могат да 

бъдат анализирани, както следва: 

  2020 2019 
  хил. лв. хил. лв. 
   
Материали и консумативи 941 1 791 

Стоки 205 297 
Продукция 142 222 
Незавършено строителство 173 166 
Обезценка (39) (39) 

Материални запаси 1 422 2 437 

 

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 2020 г. или 2019 г.  

Балансовата стойност на материалните запаси, заложени като обезпечение, към 31 декември 

2020 г. възлиза на 510 хил. лв. (2019 г. 752 хил. лв.). 

18. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи: 

 2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 
Парични средства в банки и в брой в:   
- български лева 7 952 5 269 
- евро 190 389 
- щатски долари 53 48 
Краткосрочни депозити 17 43 
Парични еквиваленти 10 41 

Пари и парични еквиваленти  8 222 5 790 

 

Към 31 декември 2020 г. Групата има блокирани пари и парични еквиваленти в размер на 13 

хил. лв. (2019 г.: 25 хил. лв.). 

Паричните еквиваленти в размер на 10 хил. лв. (2019 г.: 41 хил. лв.) по своята същност са 

закупени бързоликвидни ценни книги - ваучери за храна. 

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. 

  2020 2019 

Брой издадени и напълно платени акции:     

     В началото на годината 6 485 897 5 235 900 
     Емитирани през годината - 1 249 997 

Общ брой акции, оторизирани към 31 декември 6 485 897 6 485 897 
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Списъкът на основните акционери на Холдинг Варна АД е представен, както следва: 

 31 декември 2020 31 декември 2019 
 Брой акции % Брой акции % 
     

ПАВЛЕКС-97 ЕООД 1 100 915 16.97 1 099 915 16.96 
Андезит ООД 968 186 14.93 968 186 14.93 
Абас ЕООД 849 219 13.09 849 219 13.09 
УПФ Съгласие 409 642 6.32 361 549 5.57 
Други акционери юридически лица 2 826 807 43.59 2 869 324 44.24 
Акционери физически лица 331 128 5.10 337 704 5.21 

 6 485 897 100.00 6 485 897 100.00 

Дружествата в Групата не притежават акции на предприятието-майка. 

19.2. Резерви 

 2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 

   

Премиен резерв 156 816 156 816 
Законови резерви 1 706 1 287 
Преоценъчен резерв на нeфинансови активи 1 221 1 221 
Други резерви 943 838 

 160 686 160 162 

20. Възнаграждения на персонала 

20.1. Разходи за персонала 

Разходите за възнаграждения на персонала включват: 

  2020 2019 
  хил. лв. хил. лв. 
   
Разходи за заплати  (16 563) (22 378) 
Разходи за социални осигуровки (2 876) (3 904) 

Разходи за компенсируми отпуски, нето (159) (283) 

Разходи за обезщетения при пенсиониране (86) (83) 

 (19 684) (26 648) 
   
Социални и други разходи, свързани с персонала (335) (547) 

Разходи за персонала (20 019) (27 195) 

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: 

 2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 
Нетекущи:   
Обезщетения по Кодекса на труда 180 235 

Нетекущи пенсионни и други задължения към персонала 180 235 

   

Текущи:   

Задължения за заплати 1 056 1 520 
Задължения за осигуровки 678 1 113 
Задължения за неизползвани отпуски 512 640 
Задължения по граждански договори 68 68 
Обезщетения по Кодекса на труда 7 8 

Текущи пенсионни и други задължения към персонала 2 321 3 349 

Посочените по-горе суми, включват начислени възнаграждения и други задължения към 
ключов управленски персонал в размер на 58 хил. лв. (2019 г.: 125 хил. лв.) 
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Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи и 

бивши служители на Групата, които следва да бъдат уредени през 2021 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: 

  2020 2019 
  хил. лв. хил. лв. 

Задължения за изплащане на дефинирани доходи  
към 1 януари 243 219 
Разходи за текущ трудов стаж 84 79 
Разходи за лихви 3 2 
Преоценки - актюерски печалби/ (загуби) от промени в 
демографските и финансови предположения (105) (27) 

Изплатени и отписани начисления (38) (30) 

Задължения за изплащане на дефинирани доходи  
към 31 декември 187 243 

 

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: 

  2020 2019 

      

Дисконтов процент 1.5 % 1.5 % 
Очакван процент на увеличение на заплатите 2 % - 4 % 2 % - 4 % 

 

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: 

 2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 

Актюерски печалби/загуби от промени в демографските и 
финансови предположения (105) (27) 

Общо приход/разход, признат в другия всеобхватен доход (105) (27) 
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21. Заеми 

Заемите на Групата са класифицирани като финансови пасиви, последващо отчитани по 

амортизирана стойност, са представени както следва: 

   Текущи    Нетекущи  

    2020  2019    2020  2019  

    хил. лв. хил. лв.  хил. лв. хил. лв. 
Финансови пасиви, оценявани по 
амортизирана стойност:  

  

     
    Заеми и други привлечени 

средства към финансови 
институции  21.1 33 245 45 130  107 588 95 573 

Сконто   (62) (32)  (138) (161) 
   33 183 45 098  107 450 95 412 
        

Неконвертируеми облигации  21.2 12 576 13 374  27 485 36 428 
Заеми и други привлечени средства 
към търговски дружества  21.3 14 622 5 472  198 637 

Лихви по привлечени средства    994 904  83 38 

Общо балансова стойност    61 375 64 848  135 216 132 515 

 
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 2020 г. Групата е заемополучател по следните банкови заеми:  

 

Инвестиционни заеми в лева   
Брой на договорите: 5  

Размер на отпуснатата сума: 87 955 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: 3   
Размер на отпуснатата сума: 8 386 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: 7   
Размер на отпуснатата сума: 13 286 хил. лв.  
Лихвени условия: Базов лихвен процент плюс надбавка от 1 до 3.8 пункта;  

Падеж: до 2021 г. 

Групата се възползва от утвърдения от БНБ ред за отсрочване и на изискуеми задължения 
към банки във връзка с въведеното извънредно положение във връзка с пандемията COVID -
19. 

Балансовата стойност на банковите заеми се приема за разумна приблизителна оценка на 
справедливата им стойност.  
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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.); предоговорен погасителен 
план до 2025 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.);  предоговорен 
погасителен план до 2025 г. на равни вноски. 

• Валута – евро;  
• Лихва – 4.5 % на годишна база;  
• Период на лихвено плащане – 6-месечен.  
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21.3. Заеми и други привлечени средства към търговски дружества 

Към 31 декември 2020 г. Групата отчита текущи задължения по търговски заеми и цесии в 
размер на 14 622 хил. лв. при лихвени проценти в диапазон 4% - 5%. Същите се очаква да 

бъдат уредени до 2021.   

Нетекущите задължения включват задължения по получен целеви заем, в размер на 198 хил. 
лв., със срок на погасяване 10 октомври 2023 г. и годишна лихва в размер на 5%. 

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 

  2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 

Нетекущи:   
Търговски задължения - 6 

Финансови пасиви - 6 

   
Получени аванси 628 1 256 

Нефинансови пасиви 628 1 256 

Нетекущи търговски и други задължения 628 1 262 

   
Текущи:   

Търговски задължения 8 426 8 707 
Задължения за покупка по парични средства на клиенти 858 751 

Задължения по договори за покупка на финансови активи 253 510 

Задължения по неустойки 500 520 

Задължения за гаранции и депозити  344 286 
Задължения по концесионни договори - - 

Финансови пасиви 10 381 10 774 

   
Задължения по получени аванси 26 438 19 135 

Данъчни задължения  1 764 1 707 

     Предплатени приходи 971 82 
     Финансирания 154 31 

Други задължения 148 142 

Нефинансови пасиви 29 475 21 097 

Текущи търговски и други задължения 39 856 31 871 

В посочените по-горе стойности са отчетени задължения към свързани лица, както следва: 

Търговски и други задължения към свързани лица 2020 2019 

  хил. лв. хил. лв. 

Задължения към акционери     

Задължения, произтичащи от търговия с финансови активи - 123 

  - 123 
Задължения към асоциирани предприятия     

 Търговски и други задължения 52 41 

  52 41 

Задължения към ключов управленски персонал     

 Търговски и други задължения 19 43 

  19 43 

Задължения към други свързани лица   

 Търговски и други задължения 50 5 

  50 5 

Общо търговски и други вземания от свързани лица 121 212 
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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: 
 

 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   

Приходи в обхвата на МСФО 15 45 438 66 886 

Приходи в обхвата на МСФО 16 2 457 3 052 

Общо приходи от продажби 47 895 69 938 

 
2020  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 9 524 - 9 524 

Медийни и рекламни услуги 24 573 - 24 573 
Услуги по управление на активи и 
посреднически услуги 2 090 - 2 090 
Възстановителни и спортни услуги 2 345 - 2 345 

Приходи от продажба на стоки    
Продажба на хранителни и нехранителни стоки 3 725 3 725 - 

Други приходи 3 181 - 3 181 
Общо приходи по договори с клиенти 45 438 3 725 41 713 
 

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 

 

Приходите от продажби на Групата могат да бъдат анализирани, както следва: 

 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   

Хотелиерски услуги 9 524 22 466 
Приходи от такси на кабелен оператор и интернет 10 201 10 625 
Приходи от реклама 14 297 15 950 
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 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
Приходи от продажба на материални запаси 3 863 6 949 
Приходи от балнеология, СПА и фитнес 2 345 3 854 

Приходи от наеми 2 457 3 052 
Приходи от управление на колективни инвестиционни схеми 1 258 2 018 
Приходи от студентски такси 1 853 1 931 
Посреднически услуги 832 885 
Приходи от строителни дейности 13 595 
Експлоатация на плажове и подизпълнители по концесионни 
договори 240 358 

Приходи от проектиране и проучване 166 197 
Други 846 1 058 

Общо приходи от продажби 47 895 69 938 

24. Други приходи 

Другите приходи на Групата включват: 

 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   

Отписани задължения 335 508 
Приходи от глоби и неустойки 1 553 758 

Приходи от финансирания 3 188 154 
Други доходи 1 131 260 

 6 207 1 680 

25. Печалба от продажба на нетекущи активи 

 2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 

Имоти, машини и съоръжения   
Приходи от продажба  238 5 990 

Балансова стойност на продадените нетекущи активи (199) (1 691) 

Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения 39 4 299 
   

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 39 3 983 

26. Разходи за материали 

Разходите за материали включват: 
 2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Разходи за ел. енергия (1 860) (2 601) 
Хранителни продукти и напитки (1 097) (3 583) 
Резервни части, инструменти и малотрайни активи (1 039) (562) 
Рекламни материали (778) (1 258) 
Хотелски консумативи (482) (582) 

Разходи за вода (469) (651) 
Разходи за основни материали (438) (255) 

Разходи за гориво (244) (462) 
Материали за ремонт и поддръжка (158) (331) 

Разходи за канцеларски материали и офис консумативи (76) (217) 

Други  (156) (272) 

 (6 797) (10 774) 
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27. Разходи за външни услуги 

Разходите за външни услуги включват: 
 2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 
   

Права за излъчване на програмни и авторски възнаграждения (5 294) (5 850) 
Разходи за реклама (3 179) (4 038) 
Абонаментни услуги (881) (1 198) 
Разходи за ремонт, профилактика и поддръжка (852) (1 529) 
Разпространение на тв сигнал (757) (1 266) 

Разходи за организиране на събития (570) (848) 
Такса интернет достъп и кабелна (274) (345) 
Изработка на репортажи (247) (426) 
Разходи за наем (144) (460) 
Разходи по отпечатване (87) (822) 
Разходи за комисионни (41) (693) 
Строително-монтажни работи (30) (72) 

Други (4 613) (4 454) 

 (16 969) (22 001) 

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 не са 

предоставяни други услуги, несвързани с одита, които не са забранени по реда на 

приложимото законодателство. 

Общо отчетеният разход за одит за услуги, предоставяни от Грант Торнтон ООД и компонентни 

регистрирани одитори на дъщерните предприятия за 2019 г. възлиза на 243 хил. лв. 

Настоящото оповестяване е в изпълнение на изискванията на чл. 30 от Закона за 

счетоводството. 

28. Други разходи 

Другите разходи на Групата включват: 

 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   
Разходи за местни данъци и такси (912) (1 308) 
Неустойки (694) (94) 

Разходи за брак (381) (146) 
Отписани активи (251) - 
Дарения (246) (175) 
Представителни разходи (52) (131) 
Разходи за командировки (42) (119) 
Съдебни разходи (1) (31) 

Обезценка на репутация - (205) 
Други  (718) (887) 

 (3 297) (3 096) 
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29. Финансови приходи и разходи 

Финансовите разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както 
следва: 

  2020 2019 
  хил. лв. хил. лв. 
   
Разходи за лихви по договори за лизинг (187) (219) 
Разходи по заеми, отчитани по амортизирана стойност (7 172) (8 297) 

Общо разходи за лихви по финансови задължения, които 

не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или 
загубата (7 359) (8 516) 

   
Капитализирани разходи за лихви 180 249 

 (7 179) (8 267) 

   
Други финансови разходи (92) (96) 

Финансови разходи (7 271) (8 363) 

Финансовите приходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както 
следва: 
  2020 2019 

хил. лв. хил. лв. 
   
Приходи от лихви върху пари и парични еквиваленти - 30 
Приходи от лихви върху финансови активи, отчитани по 
амортизирана стойност 2 282 2 419 

Общо приходи от лихви по финансови активи, които не се  

отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата 2 282 2 449 

   
Печалба от изгодна покупка - 60 
Доходи от съучастия, дивиденти 8 13 
Други финансови приходи 30 26 

Финансови приходи 2 320 2 548 

30. Други финансови позиции 

Другите финансови позиции включват: 

 2020 2019 
  хил. лв. хил. лв. 
   
Резултат от продажба на финансови инструменти, нетно (289) (99) 
Печалба от преоценка по справедлива стойност на финансови 
активи по справедлива стойност в печалбата или загубата 1 011 2 025 

Загуба от преоценка по справедлива стойност на финансови 
активи по справедлива стойност в печалбата или загубата (225) (431) 
Банкови такси и комисионни (299) (326) 
Загуба от промяна във валутните курсове по вземания и 
задължения  35 (32) 
Други финансови позиции, нетно - 2 

Други финансови позиции, нетно 233 1 139 
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31. Разходи за данъци върху дохода 

Очакваните разходи за данъци, базирани на приложимата данъчна ставка за България в 
размер на 10% (2019 г.: 10%), и действително признатите данъчни разходи в печалбата или 

загубата могат да бъдат равнени, както следва: 

 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   
Загуба преди данъчно облагане (10 571) (1 933) 
Елиминации 4 033 518 

Загуба преди елиминации (6 538) (1 415) 

   
в т.ч.:Реализирана загуба в групата (12 973) (12 317) 
Печалба, подлежаща на облагане в групата 6 435 10 902 
Данъчна ставка  10% 10% 

Очакван разход за данъци (644) (1 090) 
   

Данъчен ефект от:   
Увеличения на финансовия резултат за данъчни цели (215) (495) 
Намаления на финансовия резултат за данъчни цели 630 774 

Текущ разход за данъци върху дохода (229) (811) 
   

Отсрочени данъчни приходи:   
Възникване и обратно проявление на временни разлики 810 (56) 

Разходи за данъци върху дохода 581 (867) 

   
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: 

 2020 2019 
   

Загуба, подлежаща на разпределение (в лв.) (5 761 000) (420 000) 
Среднопретеглен брой акции 6 485 897 6 277 000 

Загуба на акция (в лв. за акция) (0.89) (0.07) 

 
През 2020 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 

 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   

Записани акции - 1 250 
Продажба на инвестиция - 4 280 

Предоставени заеми и цесии - (1 150) 
Върнати предоставени заеми и цесии 1 267 1 334 

Приход от лихви 955 895 
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33.2. Сделки с асоциирани предприятия 

 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 

   
Приходи от продажба на стоки и услуги 100 60 
Предоставени заеми и цесии (658) (12 222) 
Върнати предоставени заеми и цесии - 962 
Приход от лихви 899 682 
Разходи за покупка на стоки и услуги (19) - 

33.3. Сделки с други свързани лица под общ контрол 

 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   
Приходи от такси за управление на колективни инвестиционни 
схеми 1 258 2 018 

Приходи от продажба на услуги 3 110 
Получени услуги (64) (58) 

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: 

 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
Краткосрочни възнаграждения:     

Заплати (1 268) (1 223) 
   Социални осигуровки (82) (51) 
   Разходи за правно обслужване (24) (24) 

Общо краткосрочни възнаграждения (1 374) (1 298) 

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. (2019 г.: 24 хил. лв.). 

 

34. Условни активи, условни пасиви и поети задължения 

Условни активи и пасиви 

Към 31 декември 2020 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 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 2020 г. са заложени търговски предприятия като съвкупност от права, 

задължения и фактически отношения съгласно договори за банкови кредити както следва: М 

САТ Кейбъл ЕАД, Атлас I EАД, Джинджърс ЕООД, Карачи ЕАД и Астера Първа Банско ЕАД. 
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Към 31 декември 2020 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. 

Поети задължения 

Групата притежава концесионни права, предоставени и по силата на договори с 

Министерството на туризма за експлоатация на морски плажове и принадлежностите им 

(прилежаща акватория, преместваеми обекти и необходимата за тях техническа 

инфраструктура) на територията на к.к. Св. Св. Константин и Елена и гр. Варна. Договорите 

са със срок на действие 15-20 години. За всяка година от срока на концесията Групата дължи 

концесионна такса, определяна ежегодно по реда на Методика, приета с Постановление № 9 

на Министерски съвет от 19 януари 2015 год. За всяка година за срока на концесията Групата 

застрахова принадлежностите към морските плажове в своя полза и за собствена сметка.  За 

изпълнение на  задълженията си по договорите,  Групата има задължение да предостави и 

поддържа неотменяеми и безусловни банкови гаранции за всяка година от срока на 

концесията. 

Групата е страна по договор с Община Балчик от 5 септември 2006 година, като концесия за 

услуга и концесия за строителство – право за построяване; реконструкция; модернизация; 

разширяване и ползване на яхтено пристанище “Балчик”, (яхтено пристанище по смисъла на 

чл. 108 от ЗМПВВППРБ – публична общинска собственост). Концесията е за период от 35 

години с опция за удължаване на срока с 15 години.  

Концесионното споразумение предоставя на Групата права за използване на следните активи: 

яхтено пристанище “Балчик”, изградената част от буна № 208, съществуващите съоръжения 

– водопровод, електропровод, воден проход – мост и мигалка и другите съоръжения, 

съществуващи на буната, както и прилежащата част към яхтено пристанище „Балчик” от 

южната страна на дамбата и заскаляването на дамбата в района.  

Концесионното споразумение съдържа следните задължения за строителство: проектиране, 

доизграждане и оборудване на източния басейн за срок от 3 години от получаване на 

необходимите разрешения, проектиране и изграждане на оградни съоръжения, доизграждане 

на западното крило на буна 208 и надстрояване и дострояване на буна 207 и оборудване на 

западния басейн на яхтеното пристанище за срок от 3 години от получаване на необходимите 

разрешения, проектиране и създаване на нова територия между двете крила на буна 208 и 

изграждане на откосна защита и обслужващ комплекс за срок от 3 години от въвеждане в 

експлоатация на западния басейн и получаване на необходимите разрешения. Концедентът 

има право да получи ползването и владеенето върху новопостроените обекти след изтичане 

срока на концесията, а правото на собственост – в момента на тяхното построяване. 

  



Холдинг Варна АД 
Консолидиран финансов отчет 
31 декември 2020 г.  

 

69 

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 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
Дългови инструменти по амортизирана 
стойност:  

  

Облигации 14 426 426 
Предоставени заеми, депозити и цесии 14 49 784 54 422 

Търговски и други финансови вземания 15 40 005  47 968 

  90 215 102 816 

Финансови активи, отчитани по справедлива 
стойност в печалбата или загубата:  

  

Ценни книжа 13 35 526 33 994 

  35 526 33 994 

    

Пари и парични еквиваленти 18 8 222 5 790 

  133 963 142 600 
 

Финансови пасиви Пояснение 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
Финансови пасиви, отчитани по 
амортизирана стойност: 

 
  

Финансови пасиви 21 196 591 197 363 
Задължения по финансов лизинг 11 4 982 5 865 

Търговски и други задължения  22 10 381 10 780 

  211 954 214 008 

Вижте пояснение 4.19 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.  
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През текущия период Групата отчита нетна печалба от промяна във валутните курсове по 

вземания и задължения в размер на 35 хил. лв. (2019 г.: нетна загуба 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. 

36.1.3. Други ценови рискове 

Към 31 декември 2020 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:  

 2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 

   

Дялове на колективни инвестиционни схеми 17 748 17 229 
Акции в публични дружества 2 967 1 715 

Борсово търгувани облигации 510 521 

Акции в непублични дружества 14 301 14 529 

Общо 35 526 33 994 

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 +/- 320 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: 

 2020 2019 

  хил. лв. хил. лв. 
Групи финансови активи – балансови стойности     
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в 

печалбата или загубата 
35 526 33 994 

      
Дългови инструменти по амортизирана стойност     
Облигации 426 426 
Предоставени заеми, депозити и цесии 49 784 54 422 
Търговски и други финансови вземания 40 005  47 968 
Общо дългови инструменти по амортизирана стойност 90 215 102 816 
      
Пари и парични еквиваленти 8 222 5 790 
Балансова стойност 133 963 142 600 
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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, като 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. 

Структурата на финансовите активи по фази и относимата към тях обезценка може да бъде 
представена както следва: 

2020 
Финансови активи по  
амортизирана стойност 

Фаза 1 Фаза 2 Възникнали или 
първоначално 
създадени активи с 
кредитна обезценка 

Общо 

Предоставени кредити 10 308 22 029 22 769 55 106 
Очаквани кредитни загуби (111) (2 938) (2 273) (5 322) 

  10 197 19 091 20 496 49 784 

Към 31 декември 2020 г. са начислени очаквани кредитни загуби на финансови активи по 
амортизирана стойност в размер на 5 322 хил. лв. (2019 г.: 6 651 хил. лв.). През 2020 г. е 
отчетено нетно изменение на обезценките в размер на 1 329 хил. лв. 

През 2020 г. усилията на Групата бе фокусирана върху повишаване събираемостта на вече 

съществуващите лихвоносни. Благодарение на гъвкава политика и приложени различни 
подходи към длъжниците постъпленията от предоставени заеми превишиха размера на 
предоставени средства през периода с 5 997 хил. лв., което подсигури стабилни ликвидни 
позиции на Групата  в условията на пандемия. 

Търговски и други вземания 

Размерът на очакваните кредитни загуби при търговските вземания, в зависимост от вида на 

вземането“ се формира по опростен подход чрез: 

-  чрез възрастов анализ на вземанията и матричен подход на нива на обезценка или  

- на база 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 2020 г. са начислени очаквани кредитни загуби на търговски и други 
вземания в размер на 6 035 хил. лв. (2019 г.: 4 298 хил. лв.). През 2020 г. е отчетено нетно 

изменение на обезценките в размер на 1 737 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 2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 

   
Салдо към 01 януари 10 949 8 931 
Начислена очаквана кредитна загуба през периода 4 420 2 850 
Възстановена и отписана очаквана кредитна загуба  (4 012) (832) 

Салдо към 31 декември 11 357 10 949 
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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 2020 г. падежите на договорните задължения на Групата (съдържащи 

лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва: 

Текущи   Нетекущи 
31 декември 2020 г. До 12 месеца   Над 1 година 

  хил. лв.   хил. лв. 
    
Заеми 61 437  135 354 
Задължения по финансов лизинг 1 735  3 574 
Търговски и други задължения 10 381  0 

Общо 73 553  138 928 

 
В предходния отчетен период падежите на договорните задължения на Групата 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 

 
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 2020  196 421  5 865  942 203 228  

Парични потоци:     
Плащания (53 374) (1 462) (7 010) (61 846) 
Постъпления 48 477 - - 48 477 

Непарични промени:     
Сконто (7) (142) - (149) 
Начисления - 328 7 359 7 687 
Безналични сделки 3 997 393 (214) 4 376 

31 декември 2020 195 514   4 982  1 077 201 573 
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 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/Начисления 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  

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.  

 2020 2019 

  хил. лв. хил. лв. 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност 
в печалбата и загубата: 

    

Ниво 1 - борсово търгувани ценни книжа 2 967 1 715 
Ниво 2 – инвестиции в колективни инвестиционни схеми 17 748 17 229 

Ниво 3 – акции и облигации в непублични дружества 14 811 15 050 

  35 526 33 994 

 
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. 
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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 510 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: 
  2020 2019 

  хил. лв. хил. лв. 
      

Салдо към 1 януари 33 994 16 493 
Печалби или загуби, признати в:     

    Печалбата или загубата 786 1 594 

 Покупки 1 541 63 222 

 Продажби (800) (47 316) 
Приходи от лихви 30 26 
Уреждане (25) (25) 

 Салдо към 31 декември 35 526 33 994 

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 

2020 г. и 31 декември 2019 г., оценявани периодично по справедлива стойност:  
  

31 декември 2020 г. Ниво 3 

  хил. лв. 

   

Нематериални активи - авторски и лицензионни права 18 604 
Инвестиционни имоти 34 618 

  
31 декември 2019 г. Ниво 3 

  хил. лв. 
   
Нематериални активи - авторски и лицензионни права 18 098 
Инвестиционни имоти: 34 123 

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. 
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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: 

  2020 2019 

  хил. лв. хил. лв. 
    
Собствен капитал 219 130 229 004 
+ Субординиран дълг 14 820 6 109 

Коригиран капитал 233 950 235 113 

    

+ Дълг 246 926 242 469 
- Пари и парични еквиваленти (8 222) (5 790) 

Нетен дълг 238 704 236 679 

Съотношение на капитала към общото финансиране    1:1.02            1:1.01       
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40. Събития след края на отчетния период 

На 04 февруари 2021 г. в Търговски регистър воден от Агенция по вписванията е вписано 
преобразуване в групата както следва:  

- Вливане на Медийна група Черно море ЕООД във Варна риълтис ЕАД 
- Вливане на Черно море прес ЕООД във Варна риълтис ЕАД 
- На 26 януари 2021 г. е заличена ипотеката на имотите на Пампорово Пропърти ЕООД 

и активите на Дружеството са освободени от тежести. Дружеството е в процес на 
вътрешногрупово преобразуване, чрез вливане в друго дъщерно дружество на Холдинг 
Варна АД съгласно глава шеста от Търговския закон. 

На 26 февруари 2021 г. Холдинг Варна АД прехвърли 100% от акциите от капитала на Балчик 
лоджистик парк ЕАД чрез продажба на дружество извън Групата. Продажбата е вписана в 
Търговски регистър при АВ на 10 март 2021 г. 

Във връзка с продължаващата световна пандемия от Covid-19, описана в пояснение 2 от 
настоящия финансов отчет, с Решение на Министерски съвет №72 от 26.01.2021 г. беше 
удължен срокът на извънредната епидемична обстановка в България до 30 април 2021 г. 

На 28 януари 2021 г. са предоговорени условията за плащане на главници по договорите за 

банкови заеми на дъщерно дружество като облекчителна мярка в резултат на тежкото 
въздействие на пандемията от COVID-19, в резултат на което текущите задължения по банкови 
инвестиционни кредити към 31 декември 2020 г. в общ размер на 2 426 хил. лв. са отложени 
и следва да бъдат погасени през 2029 г. 

При второто затваряне на търговската дейност на Спортния център на Баланс Елит ЕООД, 
продължило от 28.11.2020 г. до 31.01.2021 г. Дружеството е кандидатствало по т. нар. 
програма „Запази ме“, приета с Постановление на Министерски съвет № 325 от 26.11.2020 г. 

и е одобрено по програмата на 19.01.2021 г. 

Ръководството своевременно следи за развитието на пандемията, възприетите и наложени 
противоепидемиологични мерки от страна на правителството и анализира възможния им ефект 
върху оперативното и финансово състояние на Дружеството, с цел балансиране ликвидните 
му позиции и осигуряване финансова стабилност през тези трудни времена. 

Не са възникнали коригиращи събития или  други значителни некоригиращи събития между 

датата на консолидирания финансов отчет и датата на оторизирането му за издаване. 

41. Одобрение на консолидирания финансов отчет 

Консолидираният финансов отчет към 31 декември 2020 г. (включително сравнителната 
информация) е утвърден за издаване пред Надзорния съвет от Управителния съвет на 26 април 
2021 г. 




